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13530414   :   สาขาวิชานิเทศศาสตร� 

เรื่อง       :   การสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�าผ$านสิทธิพิเศษ กรณีศึกษา ดีแทค รีวอร�ดส 

       จุลนิพนธ�ฉบับนี้ เป0นการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�าผ$านสิทธิ
พิเศษ กรณีศึกษา ดีแทค รีวอร�ดส” สิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส ดูแลโดย บริษัท โทเท่ิล  
แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค (DTAC) โดยการศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค�
ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ผ$านสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส ของบริษัท โทเท่ิล แอ็ค
เซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (2) เพ่ือศึกษาการรับรู�สิทธิพิเศษ ดีแทครีวอร�ดส ของลูกค�าบริษัท
โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค�าท่ีมีต$อ สิทธิ
พิเศษดีแทค รีวอร�ดส ของลูกค�าบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (4) เพ่ือศึกษา
ความภักดีของลูกค�าท่ีมีต$อบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใช�วิธีการ
ศึกษาวิจัย2 รูปแบบคือ (1) การวิจัยโดยใช�แบบสอบถามเป0นเครื่องมือในการเก็บข�อมูลจากกลุ$ม
ตัวอย$างผู�ใช�จากศูนย�บริการ 8 แห$งในกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน (2) การวิจัยการสัมภาษณ�
เชิงลึกผู�บริหารท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ผ$านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส 1 ท$าน และ
สัมภาษณ�เชิงลึกกลุ$มตัวอย$างผู�ใช�บริการจํานวน 40 คน 

  ผลการวิจัยพบว$า 
1. บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ใช�วิธีการบริหารลูกค�า-

สัมพันธ�ผ$านสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส เพ่ือสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�า เพ่ือเป0นการเรียนรู�ความ
ต�องการของลูกค�า เพ่ือให�ลูกค�ามีความภักดี และเพ่ือส$งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีให�กับบริษัท  

2. ลูกค�ามีการรับรู�สิทธิพิเศษอยู$ในระดับปาน-กลาง ถึง ตํ่า มีการรับรู�สิทธิพิเศษท่ี
ตนเองต�องการเพียงเท$านั้น 

3. ลูกค�ามีความพึงพอใจต$อสิทธิพิเศษ อยู$ในระดับ ปานกลาง เนื่องมาจากการรับรู�ท่ี
อยู$ในระดับปานกลางและขาดความสอดคล�องกับค$าใช�บริการ โดยสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส จะ
ตอบสนองความคุ�มค$าทางการเงิน 

4. ลูกค�ามีความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษ ในระดับ ตํ่า และมีปGจจัยอ่ืนๆท่ีทํา
เกิดความภักดีต$อบริษัทมากกว$าสิทธิพิเศษ เช$น สัญญาณโทรศัพท� คุณภาพการบริการ เป0นต�น 
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กิตติกรรมประกาศ 

  จุลนิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลุล$วงด�วยดี ต�องกราบขอบพระคุณ อาจารย�ปภัสสรา ชัยวงศ�
อาจารย�ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ�ในครั้งนี้ ในความเอาใจใส$ ให�คําปรึกษา แนะนํา ช$วยเติมเต็มจุดบกพร$อง
และสนับสนุนจุดเด$น จนทําให�จุลนิพนธ�ฉบับนี้เสร็จได�ด�วยดี 
  นอกจากนี้แล�วขอขอบพระคุณคณะกรรมจุลนิพนธ� คือ อาจารย�ปริญา ชุมรุม 
อาจารย�ภัทรานุจ แสงจันทร� อาจารย�โอตป สมิตะพินทุ อาจารย�ภูมิรัตน� รังคสิริ และสุดท�ายอาจารย�
พรพรรณ เชยจิตร ท่ีได�ประสิทธิประสาทวิชาความรู�ด�านการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ� ประสบการณ�
ต$างๆ ออกมาเป0นข�อเสนอแนะให�จุลนิพนธ�เล$มนี้มีความสมบูรณ� ครบถ�วน มากยิ่งข้ึน 
  ขอขอบพระคุณเหล$าคณาจารย�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท$านท่ีได�อบรมสั่งสอน ให�วิชาความรู�จนทําให�ศิษย�คนนี้ประสบความสําเร็จ
ได�ด�วยดี 
  ขอขอบคุณคุณยศ พัชรมงคลพันธ� ผู�ช$วยผู�จัดการฝNายการตลาด ของบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีให�ความช$วยเหลือในการให�ข�อมูลเชิงลึกต$างๆ ท่ีเป0น
ประโยชน�อย$างยิ่งเพ่ือประกอบภายในเนื้อหาจุลนิพนธ�เล$มนี้ 
  ขอขอบคุณลูกค�าของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น ท้ัง 340 ท$าน ท่ีเสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ�เชิงลึกซ่ึงเป0นประโยชน�ต$อการศึกษาจุลนิพนธ�ครั้งนี้ 
  ขอขอบคุณเพ่ือนๆ เอกลูกค�าสัมพันธ�ทุกท$าน ท่ีได�ให�ความช$วยเหลือ แนะนํา และให�
กําลังใจ ท่ีเพ่ือนคนนี้ มีแรงใจในการทําจุลนิพนธ�ให�สําเร็จลุล$วงได�ด�วยดี 
  สุดท�ายขอขอบพระคุณคุณพ$อ คุณแม$ และญาติพ่ีน�องท่ีให�ความรัก การดูแล และ
สนับสนุนในการศึกษาจนบุตร หลานคนนี้ได�ประสบความสําเร็จในวันนี้ 
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ในยุคป�จจุบันโทรศัพท�มือถือเป�นสิ่งสําคัญในการการดํารงชีวิต ถือเป�นป�จจัยหลักท่ีตามหลัง

จากป�จจัย 4 โทรศัพท�เคลื่อนท่ีเป�นสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความต(องการของทุกคนในด(านการสื่อสาร 

ความบันเทิง มีความรวดเร็วและสามารถพกติดต-อได(ตลอดเวลา จึงทําให(โทรศัพท�เคลื่อนท่ีมีความ

จําเป�นและสําคัญกับมนุษย� ด(วยความรวดเร็วทางด(านการติดต-อสื่อสาร และการใช(เพ่ือความบันเทิง 

องค�กรเครือข-ายโทรศัพท�มือเคลื่อนท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงและแข-งขันทางด(านเทคโนโลยีและทางด(าน

การตลาดอย-างรุนแรงส-งผลให(ผู(บริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผู(บริโภคมีความคาดหวังต-อ

สินค(าและบริการท่ีสูงข้ึน เกิดความคาดหวังในบริการท่ีดีมากข้ึน อีกท้ังป�จจุบันมีเครือข-าย

โทรศัพท�เคลื่อนท่ี ถึง 9 แบรนด� ผู(บริโภคจึงมีทางเลือกในการซ้ือหรือรับบริการมากข้ึน  

 จากการแข-งขันทางการตลาดของธุรกิจผู(ให(บริการเครือข-ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในประเทศไทย

มีการแข-งขันกันอย-างรุนแรง ผู(ให(บริการต-างพยายามท่ีจะเพ่ิมส-วนแบ-งการตลาด การท่ีธุรกิจจะอยู-

รอดได(ในสภาพการแข-งทางธุรกิจท่ีสูง บริษัทผู(ให(บริการเครือข-ายโทรศัพท�มือถือจึงค(นหาวิธีต-างๆ 

เพ่ือให(อยู-ได( หนึ่งในนั้นคือการลูกค(าสัมพันธ� ซ่ึงเป�นเครื่องมือทางการตลาดท่ีแตกต-างในภาวะท่ีตัว

ผลิตภัณฑ� ราคา ช-องทางการจัดจําหน-าย และการส-งเสริมการตลาดมีอิทธิพลน(อยลงทุกทีต-อการสร(าง

ความแตกต-าง นักการตลาดพบว-าความก(าวหน(าของเทคโนโลยีมีผลให(ความแตกต-างของสินค(าน(อยลง

คู-แข-งสามารถออกสินค(าชนิดเดียวกันได(อย-างรวดเร็ว กระบวนของการสร(างนวัตกรรมใหม-เป�นไปได(

อย- างยากลํ าบาก การบริหารลูกค(าสัมพันธ�จึ ง เป�นสิ่ งหนึ่ ง ท่ีองค�กรผู( ให(บริการเครือข- าย

โทรศัพท�เคลื่อนท่ีเลือกใช(เพ่ือต-อสู(ในตลาดท่ีดุเดือด 
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หัวใจของการบริหารงานลูกค(าสัมพันธ�ต้ังอยู-บนพ้ืนฐานการทําความรู(จักและเข(าใจอย-าง

ลึกซ้ึง คือการตระหนักในความชอบ และความต(องการของลูกค(าได(ดีเท-าๆกับตัวลูกค(าเอง และใน

หลายๆกรณีจําเป�นต(องคาดเดาการณ�เปลี่ยนแปลงในความต(องการของลูกค(าได(ก-อนท่ีลูกค(าจะรับรู(

ด(วยซํ้า ซ่ึงจะทําเช-นนั้นได(องค�กรจะต(องรู(จักใช(ประโยชน�จาก ฐานข(อมูลของลูกค(า (Database) ซ่ึง

ฐานข(อมูลลูกค(าเป�นรากฐานสําคัญของความสัมพันธ�ท่ียั่งยืน และจะนําไปสู-อัตราการรักษาลูกค(าท่ีเพ่ิม

สูงข้ึนในท่ีสุดการกําหนดกลยุทธ�และเปFาหมายเพ่ือสร(างการรักษา และกระชับความสัมพันธ�กับลูกค(า 

ตลอดจนการเพ่ิมส-วนแบ-งกระเปGาสตางค�ของลูกค(า ล(วนแล(วแต-ต(องมีการอาศัยฐานข(อมูลท่ีมีคุณภาพ

ท้ังสิ้น (วิทยา ด-านธํารงกุล และ พิภพ อุดร  2549) 

 นอกจากนี้การบริหารงานลูกค(าสัมพันธ�ยังเป�นสิ่งท่ีนอกเหนือจากตัวสินค(าหรือบริการท่ี

ได(รับ การสร(างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให(เกิดกับลูกค(า คือ การท่ีลูกค(าจะดัรับในสิ่งท่ีตนเอง

พอใจท่ีนอกเหนือจากท่ีตนเองคาดหวังไว( ต(องอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการสร(างสมประสบการณ�

ลูกค(าเพ่ือสร(างภาพลักษณ�ท่ีดีในใจของผู(บริโภค ซ่ึงสิ่งเหล-านี้จะนําไปสู-ความภักดีต-อองค�กร และท่ี

สําคัญลูกค(ากลุ-มนี้ไม-เพียงทํารายได(ให(กับบริษัทเท-านั้น ซ่ึงกลุ-มท่ีเป�นลูกค(ามาเป�นระยะเวลานานก็จะ

เป�นกลจักรสําคัญในการบอกต-อ (Word of Mouth) เพ่ือนําลูกค(าใหม-มาสู-องค�กร รวมท้ังพร(อมท่ีจะ

แก(ข-าวเสียให(กับองค�กร ซ่ึงเรียกว-า ผู(สนับสนุน(Advocator) ซ่ึงป�จจัจุบันผู(ประกอบธุรกิจผู(ใช(บริการ

เครือข-ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ท่ีมีการบริหารลูกค(าสัมพันธ�เป�นองค�กรท่ีมีส-วนการตลาด สูงสุด 3 องค�กร

ดังรายละเอียดในภาพท่ี1.1  
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ภาพท่ี 1.1 ส-วนแบ-งการตลาดของผู(ให(บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีส-วนแบ-งการตลาดโทรศัพท�เคลื่อนท่ี

โดยรวม ณ ไตรมาสสุดท(ายของปZ พศ.2556 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมแห-งชาติ.

Mobile Subscribers. เข(าถึงเม่ือ 12 มกราคม 2557. เข(าถึงได(จากhttp://www2.nbtc.go.th/TTID 

/mobile_market/subscribers/ 

องค�กรท่ีมีส-วนแบ-งทางการตลาด สูงสุด 3 อันดับแรก ได(แก- บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด 

(มหาชน) : AIS  รองลองมาคือ บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) : DTAC และ

รองลงมาคือบริษัท ทรู คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) : True Move 

 องค�กรผู(ให(บริการเครือข-ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท้ัง 3 องค�กร ได(นํากลยุทธ�การบริหารงาน

ลูกค(าสัมพันธ�ผ-านสิทธิพิเศษมาประยุกต�ใช(ในการแข-งขันการตลาด การบริหารงานลูกค(าสัมพันธ�ท่ีมี

ผลต-อการกําหนดกลยุทธ�ขององค�กรผู(ให(บริการเครือข-ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีต-างหากลยุทธ�มาแข-งขัน

เพ่ือสร(างจุดขายให(ลูกค(าหันมาใช(บริการของตน โดยสังเกตได(จากการนําสิทธิพิเศษของแต-ละองค�กร

มาเป�นสิ่งจูงใจในการจัดแพ็คเกจการใช(บริการของลูกค(าเพ่ือเป�นการจูงใจให(ลูกค(าใช(มากข้ึน และดึง

ลูกค(าเก-ากลับมาเป�นต(น เช-นเดียวกับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีได(สร(าง

ประสบการณ�ท่ีดีต-อลูกค(าผ-านสื่อการสื่อสารการตลาดมากมาย โดยถือหลักปรัชญาท่ีว-า “ลูกค(าคือ

ศูนย�กลาง” มาเป�นระยะเวลาต-อเนื่องลูกค(าคือศูนย�กลางท่ีแท(จริงควรอยู-บนพ้ืนฐานของความเข(าใจ 

AIS
35.2%

DTAC 31.30%

TrueMove
19.64%

TruemoveH
4.91%

Other

6.9%
CAT 2.05%

รวม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 

ในความต(องการของลูกค(าอย-างลึกซ้ึง และความพยายามท่ีจะมอบประสบการณ�ให(ตรงหรือเหนือ

ความคาดหมายของลูกค(าอยู-เสมอ (รายงานประจําปZ 2551 บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน) 2551) 

ป�จจุบัน บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได(มีการเปpดช-องทางการ

ติดต-อ (Touch Point) เพ่ือรองรับการติดต-อ-สอบถาม แจ(งทํารายการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น รวมไป

ถึงการร(องเรียนหรือข(อเสนอแนะจากลูกค(า โดยมีจุดติดต-อต-างๆ ดังนี้ ศูนย�บริการ (Dtac center) 

เพ่ือการทําธุรกรรมต-างๆ ท่ีเก่ียวข(องกับหมายเลขโทรศัพท�เคลื่อนท่ีของลูกค(า คอลล�เซ็นเตอร� (Call 

Center)หมายเลข 1678 เพ่ือสอบถามข(อมูล แจ(งการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น การร(องเรียนต-างๆ 

เฟซบุtคแฟนเพจ (Facebook Fanpage) เพ่ือการรับข(อมูลข-าวสารต-างๆ โดยลูกค(าสามารถสอบถาม

ข(อมูล และร(องเรียนผ-านหน(าเฟซบุtค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) และข(อความส-วนตัว และ

เว็บไซต� (www.dtac.co.th) เพ่ือเป�นการให(ข(อมูลเพ่ิมเติมกับลูกค(า และสามารถรับเรื่องร(องเรียน

ผ-านเว็บไซต�ได(เช-นกัน 

นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการใจดี เป�นหนึ่งในการรักษาฐานลูกค(าท่ีสําคัญท่ีสุดขององค�กร ท่ี

เน(นเรื่องความคุ(มค-าและความเป�นมิตรกับลูกค(า บริการใจเป�นหัวใจหลักของแบรนด�ท่ีสะท(อนความ

เป�นผู(ให(บริการท่ีใจดีและเข(าใจความต(องการลูกค(า อาทิ บริการใจดีโทรผิดไม-คิดค-าบริการเพ่ิมเติม ซ่ึง

จะคืนค-าโทรให(ลูกค(าเม่ือลูกค(าโปรผิดไปทุกเครือข-าย บริการใจดีให(ยืม บริการเติมเงินฉุกเฉินเม่ือเงิน

ใกล(หมด บริการใจดีแจ(งเครือข-าย บริการเสียงแจ(งให(ลูกค(าทราบหากหมายเลขปลายทางเป�น

เครือข-ายดีแทค ใจดีโอนให( บริการโอนค-าโทรคเหลือในระบบเติมเงินให(หมายเลขอ่ืนในระบบเติมเงิน

ของดีแทค บริการใจดีแจกวัน บริการเพ่ิมจํานวนวัน และบริการใจดีฉุกเฉิน บริการส-งข(อความสั้นให(

หมายเลขปลายทาง (รายงานประจําปZ 2553 บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

2553) 

 บริษัทได(ทําการตลาดภายใต(แนวคิด “Feel Good” ทําให(บริษัทสามารถเปpดให(บริการ

รูปแบบใหม-ๆ ได( เพ่ือให(ลูกค(าได(เพ่ิมประสบการณ�ในการใช(บริการ เพ่ือเป�นการส-งเสริมให(ผู(ใช(บริการ

อยู-ในระบบนานข้ึน ทางบริษัทจึงได(นําเสนอโครงการแลกรางวัลแบบใหม-ๆ ในปZพ.ศ.2551 ภายใต(ชื่อ 

“goood! reward” ท่ีให(สิทธิพิเศษต-างๆท่ีตอบสนองกับแนวทางการใช(ชีวิตของผู(ใช(บริการได(จริง ซ่ึง

ป�จจุบันได(ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป�น ดีแทค รีวอร�ดส (Dtac Rewards) จึงมีความชัดเจนในการให(สิทธิ-

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

พิเศษ สําหรับลูกค(าท่ีมากข้ึน เช-น การแลกรับต๋ัวหนัง 1 ฟรี 1 ท่ีโรงภาพยนตร�เครือ SF  การเพ่ิม

ขนาดเม่ือสั่งเมนูเครื่องด่ืม ท่ีร(านกาแฟ Coffee World  ส-วนลด 10% สําหรับสินค(าราคาปกติ และ

ส-วนลดเพ่ิม 5% สําหรับสินค(าลดราคา ท่ีร(านเสื้อผ(า Roxy และ Quicksilver(รายงานประจําปZ 2551 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 2551)  

 ด(วยการให(ความสําคัญของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ต-อสิทธิ

พิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส จึงมีการพัฒนาสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส มาอย-างต-อเนื่องต้ังแต-ปZ พ.ศ.2551 

โดยป�จจุบัน สิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส มีการแบ-งกลุ-มลูกค(าเป�น 2 กลุ-ม คือ ดีแทค รีวอร�ด และ 

ดีแทค รีวอร�ดส เอ็กซตร(า ตามค-าใช(บริการ และระยะเวลาท่ีลูกค(าใช(เครือข-ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 

ดีแทค (Dtac) ซ่ึงจะได(รับสิทธิพิเศษจากร(านค(าท่ีร-วมรายการเดียวกันแต-แตกต-างกันในตัวของสินค(า

หรือบริการท่ีลูกค(าได(รับโดยลูกค(าท่ีมีสถานะการรับสิทธิพิเศษเป�นดีแทค รีวอร�ดส เอ็กซตร(า จะได(รับ

สิทธิพิเศษท่ีมีมูลค-าสูงกว-าเสมอ (http://www.dtac.co.th/ privilege/condition เม่ือกรกฎาคม 

2556) 

  บริษัทได(แบ-งหมวดหมู-ของสิทธิพิเศษออกเป�นท้ังหมด 6 หมวดหมู- คือ (1) Feel good 

rewards คือ 1) สิทธิพิเศษจากเครือข-าย เช-น ส-งข(อความฟรี/โทรฟรี ในวันเกิด บริการวายฟาย (Wi-

Fi) ฟรี (2) Dining คือสิทธิพิเศษจากร(านอาหาร เช-น รับส-วนลดเครื่องด่ืมฟรี ท่ีร(านกาแฟ คอฟฟZ� เวิร�

ลด (Coffee World) (3) Travel สิทธิพิเศษด(านการท-องเท่ียว เช-น รับส-วนลด 5% จากการจอง

โรงแรมผ-านเว็บไซต� Agoda (www.agoda.com) (4) Life Style & Beauty สิทธิพิเศษด(านไลฟ�

สไตล� และความงาม เช-น ทดลองเรียนโยคะฟรี 1 ครั้ง ท่ีสถาบันสอนโยคะลัลลาบาย(Lullaby) ซ้ือ

บัตรชมภาพยนตร�ในราคาพิเศษ ท่ีโรงภาพยนตร�ในเครือ เอสเอฟ ซีเนม-า (SF Cinemas) (5) 

Shopping Mall สิทธิพิเศษตามห(างสรรพสินค(าส-วนลด ร(านอาหารท่ีห(างสรรพสินค(าซีดีซี คริสตัล 

ดีไซน� เซ็นเตอร� (CDC: Crystal Design Center) (6) 10 ร(านชวนแวะ คือ สิทธิพิเศษจากร(านค(าชื่อ

ดังในต-างจังหวัด เช-น จังหวัดภูเก็ต รับกาแฟโบราณท่ีร(าน โคปp เดอ ภูเก็ต (Kopi de Phuket)  

จังหวัดนครราชสีมา รับฟรีกล(วยหอมทอด ท่ีร(าน สเต็ก อิน เขาใหญ- (Stake in  Khaoyai) (บริษัท โท

เท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) สืบค(นข(อมูลจาก http://www.dtac.co.th/privilege/ 

เม่ือกรกฎาคม 2556)  
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ในปZพ.ศ. 2555 ดีแทคได(ทําการเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสําคัญต-างๆ หลายระบบโดยมุ-งเน(นท่ี
การลดระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรมใหม-ๆ ให(สามารถออกสู-ตลาดได(เร็วข้ึน และกระบวนการใน
การดําเนินธุรกิจสามารถทําได(อย-างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยระบบเทคโนโลยีหลักท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงได(แก- ระบบ Customer Care & Billing ระบบ Service & Content Deliveryและ
ระบบ Distribution & Supply Chainจากระบบ CRM และ Order Management ด้ังเดิมท่ีดีแทค
เป�นผู(พัฒนาข้ึนมาเองนั้น กําลังจะถูกเปลี่ยนเป�นระบบ Oracle Siebel CRM และระบบOracle 
Order and Service Management (OSM) ซ่ึงถือเป�นระบบท่ีได(รับการยอมรับกันอย-างแพร-หลาย 
(รายงานประจําปZ 2555 บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 2555) 

 ในแง-ของระบบสัญญาณ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด ได(ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัว

ประเทศครบ 77 จังหวัด มีศูนย�บริการ 306 แห-งท่ัวประเทศ แต-พบป�ญหาทางด(านระบบสัญญาจนทํา

ให(ระบบสัญญาณล-ม ลูกค(าไม-สามารถใช(บริการได(ชั่วขณะถึง 4 ครั้งดังนี้ 

ครั้งท่ี 1เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 มีลูกค(าได(รับผลกระทบกว-า 20 ล(านราย  

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2555 มีลูกค(าได(รับผลกระทบกว-า 1.8 ล(านราย  

ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2555 มีลูกค(าได(รับผลกระทบกว-า 2 ล(านราย  

ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2555 มีลูกค(าได(รับผลกระทบกว-า 2.2 ล(านราย 

(ตลาดหลักทรพย� สืบค(นข(อมูลจาก http://th.wikipedia.org เม่ือ กรกฎาคม 2556) 

 การท่ีระบบสัญญาล-มใน 4 ครั้งท่ีผ-านมามีผู( เสียหายมากกว-า 20 ล(านราย แต-ตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห-งชาติ ได(

ประกาศว-าในช-วงวันท่ี5 ธันวาคม 2553 ถึง 16 มกราคม 2555 พบผู(โอนย(ายเครือข-ายออกจาก 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เพียง 5 000 หมายเลขและส-วนแบ-งทาง

การตลาดของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตามรางท่ี 1-2 ยอดเปรียบเทียบ

ปZพศ.2553 – พศ.2556 พบว-ามีส-วนแบ-งการตลาดท่ีลดลงเพียง 0.5 เปอร�เซ็นต� รายละเอียดตาม

ตารางท่ี 1-1 
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ส�วนแบ�งการตลาด 

ผู ให บริการ / ป$พ.ศ. 2552 2553 2554 2555 2556 

DTAC 29.80% 30.04% 30.01% 29.29% 31.30% 

ตารางท่ี1-1 แสดงตารางท่ี 1-1 แสดงส-วนแบ-งการตลาดของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2552 – พศ 2556 ท่ีมา :  Mobile Market Share. เข(าถึงเม่ือ 12 มกราคม 

2557 เข(าถึงได(จากhttp://www2.nbtc.go.th/TTID/mobile_market/market_share/ 

  

 จากข(อมูลดังกล-าว บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีการรักษาส-วน

แบ-งการตลาดได(ดีพอสมควรเม่ือเปรียบเทียบกับป�ญหาทางด(านสัญาณท่ีล-มถึง 4 ครั้งและมียอดการ

โอนย(ายเครือข-ายเพียง 5 000 หมายเลข จากผู(กระทบกว-า 20 ล(านราย จึงเป�นท่ีน-าสังเกตว-าบริษัท 

โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีการบริหารลูกค(าสัมพันธ�ท่ีมีประสิทธิภาพทําให(ลูกค(า

เกิดความจงรักภักดี 

ผู(วิจัยได(ต้ังข(อสังเกตทางด(านการให(สิทธิพิเศษของลูกค(า 2 กลุ-มท่ีแตกต-างกันทางด(านมูลค-า

ของสินค(าและบริการท่ีเป�นสิทธิพิเศษ จะส-งผลให(ความพึงพอใจ การรับรู(ถึงประสิทธิภาพและความ

ภักดีในแต-ละกลุ-มของลูกค(ามีแนวโน(มท่ีแตกต-างกันตามสิทธิพิเศษท่ีได(รับและจากการพัฒนาทางด(าน

สิทธิพิเศษในปZพ.ศ.2551-2555 มีการพัฒนามาโดยตลอดเพ่ือให(ลูกค(าพึงพอใจและเกิดความภักดี

ผู(วิจัยจึงต้ังข(อสังเกตว-าความพึงพอใจ การรับรู(ประสิทธิภาพ จะส-งผลถึงความภักดีหรือไม- 

ด(วยเหตุผลท่ีกล-าวมาข(างต(นผู(วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการดําเนินกลยุทธ�และ

ข(อมูลต-างๆด(านการบริหารการลูกค(าสัมพันธ� ผ-านสิทธิพิเศษท่ีชื่อว-า ดีแทค รีวอร�ดส (Dtac 

Rewards) ว-าการสร(างความสัมพันธ�กับลูกค(าของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) ได(ใช(กลยุทธ� แนวทางใดบ(าง ท่ีสามารถส-งผลต-อลูกค(าให(เกิดการรับรู( ความพึงพอใจและ

ความภักดีต-อองค�กรหรือไม- อย-างไร ซ่ึงผลวิจัยท่ีได(จะนําไปประยุกต�ใช(ต-อเพ่ือเกิดการพัฒนาการ

บริหารงานลูกค(าสัมพันธ�ของ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทอ่ืนๆ 

ในการวางแผนกําหนดกลยุทธ�แนวทางการบริหารงานลูกค(าสัมพันธ�กับลูกค(า ตลอดจนเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข-งขันทางธุรกิจได(อย-างมีประสิทธิภาพ  
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วัตถุประสงค.งานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานด(านลูกค(าสัมพันธ�ผ-าน ดีแทค รีวอร�ดส ของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู( สิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส  ของลูกค(าบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน) 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค(าท่ีมีต-อ ดีแทค รีวอร�ดส  ของลูกค(าบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

4. เพ่ือศึกษาความภักดีของลูกค(าท่ีมีต-อบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. กลุ-มลูกค(ามีพฤติกรรมการใช(ต-างกันมีความพึงพอใจต-อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส การรับรู(

ประสิทธิภาพของสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส   ความภักดีผ-านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส  

แตกต-างกัน  

2. ความพึงพอใจของผู(ใช(บริการ ต-อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส  มีความสัมพันธ�กับความภักดีต-อ

บริษัท ผ-านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส  

3. การรับรู(ประสิทธิภาพของสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส  ของผู(ใช(บริการมีความสัมพันธ�กับความ

ภักดีต-อบริษัท ผ-านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส   
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ขอบเขตการวิจัย 

 เ พ่ือศึกษาการบริหารงานด(านลูกค(าสัมพันธ�ผ-านสิทธิ พิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส ของ 

บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได(อย-างครอบคลุมในทุกกระบวนการ และยัง

นําไปศึกษาความพึงพอใจ ความจงรักภักดีของลูกค(าผู(ศึกษาจึงแบ-งขอบเขตการวิจัย เป�น 2 ส-วนดังนี้ 

1. การบริหารงานลูกค(าสัมพันธ�ของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ผ-าน ดีแทค รีวอร�ดส (DTAC Rewards) โดยการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู(ท่ีมีส-วนเก่ียวข(องในการ
บริหารงาน 
 

2. การรับรู( ความพึงพอใจต-อ ดีแทค รีวอร�ดส และความภักดีต-อบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใช(แบบสอบถาม และการสัมภาษณ�แบบเชิงลึก กับลูกค(าของบริษัท
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยแยกออกเป�น 2 ส-วนตาม
ระเบียบวิธีการวิจัย 

2.1แบบสอบถามเพ่ือศึกษาการรับรู( ความพึงพอใจและความภักดีกับลูกค(าของบริษัทโทเท่ิล 

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 300 ชุด 

2.2 การสัมภาษณ�แบบเชิงลึก ศึกษาการรับรู( ความพึงพอใจและความภักดีกับลูกค(าของ

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

ข้ันตอนดําเนินงาน 

 1. ศึกษาและนําเสนอหัวข(อจุลนิพนธ� 

2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการบริหารลูกค(าสัมพันธ� เพ่ือใช(เป�นกรอบ    

             ในการวิเคราะห� และต้ังคําถามสําหรับเก็ฐข(อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค�ท่ีได(กําหนดไว(ข(างต(น 

 3. ดําเนินงานวิจัย 

3.1 ออกแบบเครื่องมือวิจัยและกําหนดกรอบของคําถามเพ่ือใช(ในการสอบถาม

เก่ียวกับการบริหารงานลูกค(าสัมพันธ�ของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) และใช(สอบถามลูกค(าของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) เก่ียวกับการรับรู( ความพึงพอใจในการบริหารงานลูกค(าสัมพันธ� และความ

ภักดีท่ีมีต-อบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

   ส
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3.2 เก็บข(อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ�เชิงลึกในส-วนของธุรกิจผู(ท่ีมีส-วนเก่ียวข(องใน

การบริหารงานลูกค(าสัมพันธ� เก็บข(อมูลโดยใช(แบบสอบถามและการสัมภาษณ�เชิง

ลึกกับลูกค(าบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 4. ผลการวิจัย แสดงผลการเก็บข(อมูล และทําการวิเคาะห�ข(อมูล 

 5. สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาตามวัตถุประสงค�การวิจัย 

 6. ข(อเสนอแนะ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารลูกค(าสัมพันธ� ท่ีเป�นประโยชน�ต-อธรกิจ 

 

ตารางแสดงการดําเนินงาน  

เดือน/ปZ 

ข้ันตอน 

ดําเนินงาน 

2555 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาและนําเสนอหัวข(อจุล

นิพนธ� 

         

รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข(อง          

ออกแบบเครื่องมือและคําถาม          

สัมภาษณ�องค�กรและลูกค(า          

วิเคราะห�เรียบเรียงผลการวิจัย          

สรุปผลการวิจัยและ

ข(อเสนอแนะ 

         

จัดทําเอกสาร          

 

ผลท่ีคาดว�าจะได รับ 

   1. ทราบถึงกระบวนการ วิธีการ และรูปแบบการบริหารงานลูกค(าสัมพันธ�ของบริษัท 

              โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

2. ทราบถึงการรับรู( ความพึงพอใจและ ความจงรักภักดีของลูกค(าท่ีมีต-อบริษัท บริษัทโท- 

   เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จากดีแทค รีวอร�ดส   

 

   ส
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นิยามศัพท. 

  

ดีแทค รีวอร.ดส  (DTAC Rewards) หมายถึง สิทธิพิเศษต-างๆท่ีบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) สร(างข้ึนเพ่ือตอบสนองความต(องการลูกค(า 

 

การบริหารงานลูกค าสัมพันธ. (Customer Relationship Management) หมายถึง 

แนวคิดท่ีองค�กรคํานึงถึงลูกค(าเป�นหลักสําคัญ โดยมุ-งสานสัมพันธ�ท่ีดีกับลูกค(าด(วยหลักการ

หรือกลยุทธ�ท่ีหลากหลายท่ีมุ-งสร(าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ�กับลูกค(า โดยมีการปฏิบัติ

อย-างสมํ่าเสมอ ต-อเนื่องในระยะยาว เพ่ือขยายฐานลูกค(าให(กว(างข้ึน เพ่ือรักษาความรู(สึกท่ีดี

ของทุกฝ�าย โดยมีฐานข(อมูลเป�นเครื่องมือในการบริการความสัมพันธ�และออกแบบการ

สื่อสารท่ีเพมาะสมกับลูกค(าแต-ละคนตลอดจนขบวนการขายต-อเนื่อง ขายต-อยอด เพ่ือสร(าง

ผลกําไรให(กับองค�กร รวมถึงการหาลูกค(าใหม- และการหาลูกค(าท่ีดีไว(ให(มีความพึงพอใจและ

ความภักดีต-อองค�กร 

 

การรับรู  (Perception)  หมายถึงการท่ีรู(ค(ารู(จักสิทธิประโยชน�ต-างๆ ท่ีจะได(รับจาก ดีแทครี

วอร�ดส ลูกค(า 

 

ความพึงพอใจของลูกค า (Customer Satisfaction) หมายถึง ระดับความรู(สึก ทัศนคติท่ี

ดี ของลูกค(าท่ีมีต-อการรับการบริการ ท่ีมีผลต-อความภักดีของลูกค(าท่ีมีต-อบริษัทโทเท่ิล แอ็ค

เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จากดีแทค รีวอร�ดส  

 

ความภักดี (Customer Loyalty) หมายถึงการท่ีลูกค(าสนับสนุนองค�กรซ่ึงเกิดจากทัศนคติ

ท่ีดี และสร(างมูลค-าให(องค�กร 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทที่  2 

แนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 
การศึกษาเรื่อง “การสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�าผ�านสิทธิพิเศษ กรณีศึกษา ดีแทค  

รีวอร�ดส” ได�นําแนวคิดทฤษฏีรวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อมาประยุกต�ใช�เป2นกรอบแนวความคิดเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก� 

1. แนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�  
2. แนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับการรับรู�  
3. แนวคิดท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ  
4. แนวคิดท่ีเก่ียวกับความภักดี  
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

1. แนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ% (Customer Relationship Management) 
  1.1 นิยามการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ% 
 Don Peppers และ Martha Rogers (1997: อ�างถึงใน วริฎฐา วงษ�นาม, 2553:24) การ 
บริการลูกค�าสัมพันธ�กับลูกค�า ว�าเป2นการจดจําลูกค�า และตอบสนองต�อลูกค�าเป2นรายบุคคล และ
ความพยายามท่ีจะพัฒนา และจัดการความสัมพันธ�เฉพาะตัวกับลูกค�าเป2นรายบุคคล และความ
พยายามท่ีจะพัฒนา และจัดการความสัมพันธ�เฉพาะตัวกับลูกค�าเฉพาะราย โดยการบริหารคาม
สัมพันธ�กับลูกค�า เป2นเรื่องท่ีมีความเก่ียวข�องกับการจดจําสิ่งท่ีลูกค�าชอบ และการสร�างความภักดี
และความสัมพันธ�ระยะยาวกับลูกค�า โดยการให�บริการท่ีพิเศษ และข�อเสนอผลิตภัณฑ�ท่ีเหมาะสม
กับพวกเขา เพ่ือสร�างความพึงพอใจสูงสุด 
 ชื่นจิตต� แจ�งเจนกิจ (2546:12) ได�ให�ความหมายการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ว�า หมายถึง
กิจกรรมการตลาดท่ีกระทําต�อลูกค�า ซ่ึงอาจจะเป2นลูกค�าบริโภค หรือคนกลางในช�องทางการจัด
จําหน�ายแต�ละรายอย�างต�อเนื่อง โดยมุ�งเน�นให�ลูกค�าเกิดความเข�าใจมีการรับรู�ท่ีดีตลอดจนรู�สึกชอบ
บริษัท และสินค�าหรือการบริการของบริษัท ท้ังนี้มุ�งเน�นท่ีกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางโดยมี
จุดมุ�งหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ�ระหว�างบริษัทกับลูกค�า เพ่ือให�ได�รับประโยชน�ท้ังสองฝ^าย 
 วิทยา ด�านธํารงและพิภพ อุดร (2547: 24) ได�ให�ความหมายของการบริหารลูกค�าสัมพันธ�
ว�า เป2นวิธีการใดๆก็ตามท่ีทําให�กิจการสามารถวัดผลและเพ่ิมมูลค�าของลูกค�า (Customer Value) 
ตลอดจนสามารถใช�เครื่องมือและวิธีการท่ีถูกต�องเพ่ือจูงใจให�ลูกค�าเหล�านนั้นอยู�กับกิจการอย�างยืด
ยาว 

   ส
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   1.2 ลักษณะสําคัญของการบริหารลูกค�าสัมพันธ% 
 ชื่นจิตต� แจ�งเจนกิจ (2546: 13) กล�าวถึงลักษณะสําคัญของการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ไว� 
  ท้ังหมด 4 ประการดังนี้ 

1.2.1 กิจกรรมสร�างสัพันธ�กับลูกค�าผู�บริโภคหรือคนกลางในช�องทางการตลาดแต�ละราย 
(Customized) อย�างเป2นกันเอง (Personalized) 
1.2.2 วัตถุประสงค�ไม�จําเป2นต�องเป2นการเพ่ิมยอดขายทันที หากแต�ผลลัพท�ในรูปของ  
ยอดขายจะข้ึนในระยะยาวจากการท่ีลูกค�ารู�สึกประทับใจ มีความเข�าใจและการรับรู�  ท่ีดีใน
ตราสินค�า ดังนั้นสิ่ ง ท่ี เราต�องการจาก CRM มากกว�าคือ การผูกสัมพันธ� กับ 
ลูกค�าอย�างต�อเนื่องในระยะยาว (Long term Relationship) 
1.2.3 จุดมุ�งหมายสําคัญของโปรแกรมคือต�องการให�ท้ังบริษัทและลูกค�าได�ประโยชน�จาก
CRM ท้ังสองฝ^าย (Win-win Strategy) 
1.2.4 เน�นกิจกรรมทางการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ดังนั้น 
เครื่องมือหรือสื่อตอบกลับโดยตรง (Direct Response Device) เช�น หมายเลข 
โทรศัพท� เว็บไซต� ไปรษณีย� คอลเซ็นต�เตอร� ฯลฯ 

  1.3 วัตถุประสงค%ของการบริหารลูกค�าสัมพันธ% 
ชื่นจิตต� แจ�งเจนกิจ (2544: 13-14) ได�กล�าวถึงวัตถุประสงค�ในการบริหารลูกค�าสัมพันธ�   

ไว�ดังนี้ 

1.3.1 เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินค�าหรือบริการขององค�กรอย�างต�อเนื่องในช�วงเวลาหนึ่ง 

1.3.2 เพ่ือสร�างทัศนคติท่ีดีต�อสินค�าหรือบริการ และองค�กรทําให�ลูกค�าทราบวิธีการใช�  

สินค�าอย�างถูกต�อง สามารถจดจํา และมีภาพลักษณ�ท่ีดีต�อองค�กรและสินค�าหรือการ 

บริการขององค�กรนั้นๆ ในระยะยาว 

1.3.3 เพ่ือให�ลูกค�ามีความภักดีต�อองค�กร และสินค�าหรือบริการขององค�กร โดยเฉพาะ 

อย�างยิ่งในกรณีท่ีองค�กรมีสินค�าจําหน�ายหลายสายผลิตภัณฑ� การท่ีลูกค�าซ้ือสินค�า 

ขององค�กรในสายผลิตภัณฑ�หนึ่งแล�วรู�สึกประทับใจในทางบวก โอกาสท่ีองค�กรจะ  

 เสนอขายสินค�าในสายผลิตภัณฑ�อ่ืน (Cross Selling) ได�สําเร็จก็จะมีมากข้ึน 

1.3.4 เพ่ือให�ลูกค�าแนะนํา สินค�าหรือบริการขององค�กรต�อไปยังผู�อ่ืน เกิดการพูดแบบปาก

ต�อปาก (Word of Mouth) ในทางบวกเก่ียวกับสินค�า หรือบริการขององค�กร ซ่ึงจะมีความ

น� า เชื่ อ ถือมากกว� า คํ ากล� า วอ� า ง ใน โฆษณา เสี ย อีก  และเ ม่ื อสิ นค� าและบริ การ 
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    ขององค�กรถูกโจมตีจากผู� อ่ืน ลูกค�าชั้นดีขององค�กรเหล�านี้ เองท่ีจะทําหน�าเป2น 

    กระบอกเสียง ปกปqองชื่อเสียงให�องค�กร รวมท้ังสินค�าและบริการขององค�กร 

  1.4 องค%ประกอบของการบริหารลูกค�าสัมพันธ% 

วิทยา ด�านธํารงกูล และพิภพ อุดร (2547 : 45) ได�กล�าวถึงองค�ประกอบของการบริหารงาน  

ลูกค�าสัมพันธ�ด�วยตัวแบบ (Model) ท่ีเรียกว�า เดียร� (DEAR) ประกอบด�วย 

1.4.1 การสร�างฐานข�อมูลลูกค�า (Database) 
1.4.2 การใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Electronic) 
1.4.3 การกําหนดโปรแกรมเพ่ือสร�างความสัมพันธ� (Action) 
1.4.4 การเก็บรักษาลูกค�า (Retention) 
 
1.4.1 การสร�างฐานข�อมูลลูกค�า (Database) ถือเป2นข้ันตอนแรกของการบริหารงาน

ลูกค�าสัมพันธ�ซ่ึงไม�เพียงจะต�องรวบรวมเอาองค�ประกอบอันเป2นรายละเอียดของลูกค�า 

(Customer Profile) เอาไว�เท�านั้นแต�ยังรวมไปถึงการวิเคราะห�แยกแยะ จัดแบ�งและเลือก

กลุ�มลูกค�าออกมาตามคุณค�าของของลูกค�าหรือความสามารถของลูกค�าแต�ละกลุ�มจะสร�าง

กา ไรให�กับบริษัทได�ในระยะยาวซ่ึงการสร�างฐานข�อมูลท่ีดี และมีประโยชน� 4 ประการดังนี้ 

1) ถูกต�อง คือ ข�อมูลของลูกค�าต�องมีความถูกต�องอยู�เสมอ เพราะข�อมูลท่ีไม�ถูกต�อง 
จะ 
ก�อให�เกิดการสูญเปล�า และสิ้นเปลือง ซ่ึงอาจทําให�การติดต�อสื่อสารไม�สามารถ  
เข�าถึงลูกค�าได� และในบางกรณีอาจะนํามาซ่ึงความเสียหายของลูกค�าอีกด�วย 
2) ครบถ�วน คือ มีข�อมูลท่ีจําเป2น และเป2นประโยชน�ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร�าง
การ 
รักษาและกระชับความสัมพันธ�ลูกค�ามากกว�าการมีข�อมูลปริมาณมาก แต�ไม�นํา ไปใช�
หรือไม�เป2นประโยชน�ทางการรักษาหรือกระชับความสัมพันธ� 
3) เป2นปuจจุบัน คือ ข�อมูลทุกประเภทมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทําให�ฐานข�อมูลท่ี
สร�างต�องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเป2นปuจจุบันโดยเฉพาะส�วนท่ีเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือ และพฤติกรรมการใช�งานของลูกค�า 
4) เชื่อมโยงกันได� คือ เป2นคุณสมบัติท่ีทําให�ข�อมูลมีประสิทธิภาพ ลดต�นทุนการ
จัดเก็บและลดข�อผิดพลาดในการตัดสินใจ นอกจากนี้การเชื่อมโยงกันได�ของข�อมูล
ช�วยให�บริษัทสามารถบรารลูกได�อย�างต�อเนื่อง และสะดวกสําหรับลูกค�า 
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 นอกจากนี้ในยุคข�อมมูลข�าวสาร (Information age) ท่ีเกิดความท�วมท�นของข�อมูล 
(information Overload) คือการมีข�อมูมากมายกระจัดกระจาย จนไม�สามารถติดตามข�อมูลของ
ลูกค�าได�ท้ังหมดทําให�ส�งผลกระทบต�อการตัดสินใจดังนั้นบริษัทจึงควรให�ความสําคัญกับข�อมูลลูกค�า 4 
ประเภท คือ 

1) ข�อมูลเพ่ือการติดต�อลูกค�าซ่ึงเป2นข�อมูลพ้ืนฐานท่ีเข�าข�าย ต�องรวบรวมจากลูกค�า
ทุกรายในทันทีท่ีมีโอกาส ซ่ึงหมายถึงต้ังแต�ครั้งแรกท่ีซ้ือสินค�า หรือใช�บริการ เช�น 
ชื่อ-นามสกุล, คํานําหน�า, ท่ีอยู�ทางไปรษณีย�, หมายเลขโทรศัพท�, ฯลฯ 
2) พฤติกรรมในการซ้ือและใช� ถือเป2นหัวใจหลักของการบริการงานลูกค�าสัมพันธ� ซ่ึง
ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของหลักการว�าพฤติกรรมเป2นเครื่องสะท�อนทัศนคติ อุปนิสัยและ
ความชอบ ดังนั้น ความเข�าใจในรูปแบบของพฤติกรรมท่ีเป2นอยู�จะทําให�บริษัท
สามารถคาดการณ�แนวโน�มของพฤติกรรมลูกค�าได�อยู�ใกล�เคียงและอาจประเมิณการ
เปลี่ยนแปลงในความต�องการของลูกค�าได�อย�างรวดเร็ว ข�อมูลพฤติกรรมการซ้ือ/การ
ใช� อาจจําแนกได�หลายประเภทตามมิติท่ีสําคัญดังนี้ 
     - มิติด�านเวลา ได�แก� ความถ่ีในการซ้ือ/การใช� วัน-เวลาปกติของการซ้ือ/การใช� 
โอกาสพิเศษของการซ้ือ/การใช� ระยะเวลาของการซ้ือ/การใช� ครั้งล�าสุดท่ีซื้อ/ใช� 
     - มิติด�านมูลค�า บริษัทต�องมีการใส�ใจมิติด�านมูลเป2นรายกลุ�ม และควรมีข�อมูล
ระดับรายบุคคล เพ่ือให�สามารถออกแบบกิจกรรมเสริมสร�างความสัมพันธ�ได�อย�าง
เหมาะสมกับมุลค�าลูกค�าแต�ละกลุ�มหรือแต�ละราย 
     - มิติด�านสินค�าหรือบริการ ได�แก� ข�อมูลพฤติกรรมเก่ียวกับประเภทสินค�าหรือ
บริการท่ีลูกค�านิยมซ้ือหรือใช� 
3) ข�อมูลพฤติกรรมการติดต�อ-สอบถาม และร�องเรียน ควรเก็บข�อมูลด�านความถ่ีใน
การติดต�อครั้งล�าสุด โดยเฉพาะอย�างยิ่งวัตถุประสงค�การติดต�อ แต�ละครั้งซ่ึงจะช�วย
ให�บริษัทสามารถประเมิณแนวโน�มของการเพ่ิมหรือลดลงของมูลตลอดช�วงชีวิต
ลูกค�า (Customer life time value) ได�ชัดเจนมากยิ่งข้ึนหากบริษัทมีฐานข�อมูล
การติดต�อท่ีดีก็จะช�วยให�เกิดการตอบสนองต�อลูกค�าแต�ละรายได�อย�างต�อเนื่อง ซ่ึง
เป2นพ้ืนฐานสําคัญในการรักษาความสัมพันธ�ระยะยาวกับลูกค�า 
4) พฤติกรรมการตอบสนองต�อกิจกรรมทางการตลาด คือ การตอบสนองต�อข�อเสนอ 
หรือคําเชิญชวนทางการตลาดท่ีไม�เก่ียวข�องกับการซ้ือโดยตรงยิ่งมีอัตราการ
ตอบสนองของลูกค�าท่ีสูงเพียงใกย�อมแสดงถึงความสัมพันธ�ท่ีแนบแน�นระหว�างบริษัท
กับลูกค�ามากข้ึนเพียงนั้น 
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อย�างไรก็ตามบริษัทควรให�ความสําคัญในการเก็บรวบรวมและปรับปรุงให�เกิดความเป2น
ปuจจุบันของข�อมูลอยู�เสมอเพ่ือการนํามาใช�ในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือการบริหารความสัมพันธ�กับ
ลูกค�าจะได�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

 
1.4.2 การใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Electronic) เป2นอีกหนึ่งปuจจัยท่ีจะขาดไปไม�ได�

เพราะการใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมนั้นจะช�วยให�การบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ประสบความสําเร็จ การ
เลือกใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือการวิเคราะห�และแยกแยะลูกค�า เพ่ือการสร�างจุดของการติดต�อกับ
ลูกค�าและเพ่ือการกระจายข�อมูลผ�านทุกช�องทางและทุกหน�วยงานในองค�กร นับเป2นความจําเป2น
สําหรับการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�การเลือกใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และระบบท่ีเหมาะสม โดย
เทคโนโลยีCRM ได�ถูกแบ�งออกเป2น 3 ประเภทตามหน�าท่ีการทํางาน และบทบาทของเทคโนโลยีการ
บริหารลูกค�าสัมพันธ� ได�แก� 

1) เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ� (Interactive Technology) เทคโนโลยีต�างๆท่ีสามารถนํามา
ประสมประสานกันระหว�างบริษัทและลูกค�าในทุกช�องทางการติดต�อของบริษัท ไม�ว�าจะ
เป2นระหว�างลูกค�ากับพนักงาน ลูกค�าเครื่องอัติโนมัติ เป2นต�น 
2) เทคโนโลยีฐานข�อมูล (Database Technology) เทคโนโลยีต�างๆ ท่ีออกแบบมาเพ่ือ
ช�วยในการรวบรวมข�อมูลตลอดจนการนําเสนอข�อมูลพร�อมท้ังความสามารถในการใน
การแปรผลของข�อมูลเหล�านั้นไปสู�การพัฒนาข�อเสนอเฉพาะราย 
3) เทคโนโลยีพัฒนาข�อเสนอเฉพาะราย (Customization Technology) เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข�องโดยตรงกับการออกแบบ และการปรับปรุงรูปแบบของสินค�าและบริการให�อยู�
ในลักษณะท่ีตรงกับความต�องการหรือเรียกร�องของลูกค�าให�มากท่ีสุด 

 

1.4.3 การกําหนดโปรแกรมเพ่ือการสร�างความสัมพันธ% (Action) เม่ือมีฐานข�อมูลของละ
แบ�งฐานลูกค�าออกเป2นกลุ�มตามมูลค�าของลูกค�าแล�ว รวมท้ังได�สร�างช�องทางการติดต�อกับลูกค�าแล�ว 
ข้ันถัดมาจะเป2นการกําหนดแผนงานกิจกรรมต�างๆ ทางการตลาด และอ่ืนๆ เพ่ือสร�างความสัมพันธ�
ระหว�างลูกค�ากับบริษัทให�มีความเหนียวแน�น โดยกิจกรรมเหล�านี้มีมากมาย ซ่ึงการสร�างโปรแกรมเพ่ือ
รักษาความสัมพันธ�นั้นบริษัทจะต�องเรียนรู�ลูกค�าอย�างทะลุปรุโปร�งเพ่ือให�สามารถสร�างโปรแกรมหรือกิ
จรรมต�างๆท่ีเป2นท่ีต�องการของลูกค�ามากท่ีสุด โดยสิ่งท่ีบริษัทจะต�องคํานึงมีดังนี้ เรียนรู�ความต�องการ
ของลูกค�า เรียนรู�ความแตกต�างของลูกค�า เรียนรู�ช�องทางการติดต�อท่ีลูกค�าต�องการและผลกระทบของ
ช�องทางการติดต�อซ่ึงกิจกรรมมากมายเหล�านี้สามารถจําแนกแบ�งออกเป2น 4 กลุ�มได�ดังนี้ 

1) การบริการลูกค�า(Customer Service) 
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การบริหารลูกค�าในเชิงรับ (Reaction) คือการแก�ปuญหาให�ลูกค�าหรือในเชิงรุก 
(Proactive) ทีคาดคะเนความต�องการของลูกค�าล�าหาแนวทางตอบสนองก�อนท่ีลูกค�า
จะทําการร�องขอหรือก�อนท่ีจะเกิดปuญหา ล�วนเป2นการตอบสนองความพึงพอใจ รักษา
ลูกค�าและนํามาซ่ึงการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีกับลูกค�า 
2) โปรแกรมสะสมคะแนน/โปรแกรมสร�างความภักดี (Frequency/Loyalty Program) 
เป2นการให�สิ่งตอบแทนลูกค�าโดนการให�ทิธิเป2นสมาชิก หรือสะสมคะแนนเม่ือมีการซ้ือ
สินค�าหรือบริการซํ้าๆ หลายธุรกิจให�วิธีการนี้ในการรักษาลูกค�าและสร�างความภักดี
อย�างได�ผล เช�นร�าอาหารให�วิธีสะสมแต�มหรือสมัครสมาชิกเพ่ือให�การการใช�บริการซํ้าๆ 
3) โปรแกรมสร�างความสัมพันธ�เชิงโครงสร�าง (Structure Ties) บริษัทอาจจัดหา
อุปกรณ�เครื่องมือหรือเทคโนโลยีให�กับลูกค�าเพ่ือเชื่อมโยงลูกค�าเข�ากับบริษัท ช�วยให�
ลูกค�าเกิดความสะดวกในการติดต�อ การสั่งซ�อ การชําระเงิน การควบคลุมสินค�าคงคลัง 
เป2นต�น 
4) การสนองความต�องการของลูกค�าเป2นรายบุคคล (Customization) 
เป2นส�วนหนึ่งของการสร�างและตอกย้ําความสัมพันธ�อย�างได�ผล หากลูกค�ารู�สึกว�าได�รับ
ในสิ่งท่ีต�องการอย�างตรงใจจะทําให�ลูกค�าพร�อมจะผูกพันกับบริษัทอย�างยืนยาว 

โดยท้ังหมดสามารถสร�างความผูกพัน (Customer bonding) ท่ีเหนียวแน�นระหว�างลูกค�า
กับองค�กรเพ่ือผลในการสร�างและกระชับความสัมพันธ�ท่ีจะติดตามมา บริษัทจะต�องคํานึงถึงความ
ผูกพันด�านต�างๆ โดยอาจจําแนก 4 รูปแบบ ได�แก� 

1) ความผูกพันเชิงการเงิน ถือเป2นความผูกพันท่ีอยุ{ในระดับง�ายท่ีสุดโดยเป2นการสร�าง
แรงจูงใจทางด�านการเงินตามความยาวนานกับลูกค�าอยู�กับกิจการ 
2) ความผูกพันเชิงสังคม ความผูกพันนี้เป2นไม�ใช�เป2นเพียงการสร�างความสัมพันธ�ระหว�าง
บริษัทกับลูกค�าเท�านั้น ยังเป2นการสร�างความสัมพันธ�ระหว�างลูกค�ากับลูกค�าด�วยกันเอง
ซ่ึงเป2นแรงดึงดูดไม�ให�ลูกค�าอยากไปใช�บริการท่ีอ่ืน 
3) ความสัมพันธ�เชิงการตอบสนองแบบเจาะจง จะทําให�ลูกค�ารู�สึกว�าได�รับการ
ตอบสนองท่ีตรงต�อความตองการรายบุคคล 
4) ความผูกพันเชิงโครงสร�าง เป2นการสร�างความผูกในลักษณะท่ีนําไปสู�การเปลี่ยนแปลง
ของท้ังองคกรนับเป2นความผูกพันระดับสูงสุดในบรรดาความผูกพันท้ังหมด 
 

1.4.4 การเก็บรักษาลูกค�า (Retention) ในข้ันตอนนี้ คือการประเมินผลการบริหารงาน
ลูกค�าสัมพันธ�ท้ังหมดดังกล�าวข�างต�นและการรักษาความสัมพันธ�กับลูกค�าให�แนบแน�นกับบริษัทมาก
ข้ึนไปอีก เนื่องจากการรักษาลูกค�าเดิมนั้น ใช�ต�นทุนตํ่ากว�าการได�มาซ่ึงลูกค�าใหม�หลายเท�า 
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ประเมินผลการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ� การนําระบบการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�มาใช� ทําเกิดการ
ประเมิณผลความสําเร็จในองค�กรท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีเกณฑ�วัดเดิมๆ ท่ีเน�นในเรื่องการเงินและ
การตลาด จะยังคงมีความสําคัญ แต�ในระบบการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ� จะต�องเพ่ิมเกณฑ�วัดท่ีเน�น
ความสําคัญของลูกค�าด�วย เพ่ือชี้ให�ผู�บริหารเห็นว�าการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ประสบความสําเร็จ
หรือไม� ซ่ึงรูปแบบนั้นสามารถจัดได�เป2น 2 ประเภทหลัก กล�าวคือ 

1) การขยายขอบเขตความสัมพันธ� (Relationship Broadening) หมายถึง ความ
พยายามเพ่ิมโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ� กับลูกค�าปuจจุบันให�ครอบคลุมความต�องการ 
หรือเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของลูกค�าในขอบเขตท่ีกว�างขวางข้ึน คือการเพ่ิมจํานวน
กิจกรรมท่ีทําหน�าท่ีเหมือนสายใยเชื่อมโยงลูกค�ากับบริษัทให�มีจํานวนมากท่ีสุดอันได�แก� 
การขายต�อเนื่อง (Cross-selling) การสร�างเครือข�ายภายในกลุ�มลูกค�า (Intra-
Customer Network building) การขยายจํานวน/ประเภทช�องทางการติดต�อ 
(Touch-point Expansion)  
2) การเสริมสร�างความลึกซ้ึงของความสัมพันธ� (Relationship Deepening) คือการ
เพ่ิมความแข็งแรงของเส�นสายใยความสัมพันธ�เดิมท่ีมีอยู�โดยไม�จําเป2นต�องเพ่ิมจํานวน
สายใยเส�นใหม�อันได�แก� การขายต�อยอด (Up-selling) การกระตุ�นการลงทุนร�วมจาก
ลูกค�า (Customer Joint-investment Solicitation) การสร�างเครือข�ายความสัมพันธ� 
(Network Creation)  

 
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ� ผู�วิจัยได�นําไปใช�เป2นกรอบแนวทางในการสร�าง

แนวคําถามสัมภาษณ�ผู�บริหาร การวิเคราะห� และการอภิปรายผลผลจากการวิจัยท่ีได�รับ เพ่ือตอบ

วัตถุประสงค�ข�อท่ี 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานด�านลูกค�าสัมพันธ�ผ�าน ดีแทค รีวอร�ดส ของบริษัทโท

เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
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2 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู� (Perception) 
  2.1นิยามการรับรู� (Perception) 

ศิริโสภาคย� บูรพาเดชะ (2532: 25) กล�าวว�า การรับรู� เป2นกระบวนการหนึ่งท่ีเก่ียวข�องกับ 
การเป�ดรับ และการแปลข�าวสารของแต�ละบุคคล คนสองคนจะเป�ดรับข�าวสารเดียวกันในสถานการณ�
เนื่องจากความแตกต�างของกระบวนการรับรู� ซ่ึงมิได�ข้ึนอยู�กับลักษณะของสิ่งท่ีมาอยู�ในรูปของข�าวสาร
เท�านั้น แต�ข้ึนอยู�กับความสัมพันธ� ระหว�างสิ่งเร�ากับสิ่งแวดล�อม รวมท้ังเง่ือนไขภายในของแต�ละ
บุคคลอีกด�วย  
  2.2อิทธิพลท่ีสHงผลตHอการรับรู� 

ศิริโสภาคย� บูรพาเดชะ (2532: 25) ได�กล�าวว�าการรับรู�ของบุคคลข้ึนอยู�กับ อิทธิพล 3 สิ่ง
ด�วยกัน ได�แก� 

2.2.1 ลักษณะของสิ่งเร�า ได�แก� ขนาด สี รส กลิ่น เป2นต�น ซ่ึงคนเราจะสามารถรับรู�ได�โดย
ผ�านประสาทสัมผัสท้ังห�า 
2.2.2 ความสัมพันธ�ระหว�าง สิ่งเร�ากับสิ่งแวดล�อม หากสิ่งเร�าขัดต�อการยอมรับท่ัวไปของ
สังคม หรือไม�สอดคล�องกับสภาพเศรษฐกิจ หรือสิ่งต�างๆ ท่ีจะเป2นปuจจัยรอบตัวบุคคล สิ่ง
เร�านั้นก็จะไม�ได�รับความสนใจ 
2.2.3 เง่ือนไขภายในแต�ละบุคคล แต�ละคนจะรับแต�สิ่งเร�าท่ีสอดคล�อง กับกรอบแห�งความรู�
ของตนเท�านั้น ปuจจัยท่ีมีอิทธิต�อกรอบแห�งความรู� คือ ประสบการณ� ทัศนคติ 
บุคลิกลักษณะ และแนวความคิดเก่ียวกับตนเอง 
ดังนั้น กระบวนการรับรู�จึงเป2นการตีความข�าวสารท่ีสมองได�รับ ซ่ึงข้ึนกับตัวแปรหลายอย�าง 

เช�น ประสบการณ�ในอดีต หรือการเรียนรู�เดิม ท่ีมาจากการสัมผัสในทา นองเดียวกัน ความคาดหวังใน
ขณะนั้น ทัศนคติ ค�านิยม และสิ่งแวดล�อมสิ่งเร�าท่ีเรารับรู� ดังนั้น เม่ือได�รับสารเดียวกันผู�รับสาร 2 คน 
อาจให�ความสนใจ และรับรู�สารเดียวกันแตกต�างกัน 
   
  2.3 กระบวนการรับรู�ของผู�บริโภค 
 การรับรู�เป2นกระบวนการท่ีมีความซับซ�อนและมีปuจจัยเก่ียวข�องด�วยหลายประการ ซ่ึง
Assael (2004, อ�างถึงใน สุณิสา ผ�องผล: 13) กล�าวว�ากระบวนการรับรู�ของผู�บริโภคเริ่มต�อนจากการ
เลิกรับข�อมูล (Selection) การจัดระเบียบข�อมูล (Organization) และการตีความหมาย 
(Interpretation) โดยตามรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 

2.3.1 การเลือกรับรู� (Perceptual Selection) เป2นกระบวนการแรกของการรับรู� ผู�บริโภค
จะเลือกรับรู�แต�สิ่งท่ีตนสนใจและสามารถตอบสนองความต�องการของ เนื่องจากแต�ละวัน
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ผู�บริโภคจะได�พบเห็นสิ่งเร�าจํานวนมากมาย และผู�บริโภคไม�อาจรับรู�ได� ท้ังหมด จึง
จําเป2นต�องเลือกรับรู�เฉพาะในสิ่งท่ีตนสนใจและสอดคล�องกับความต�องการ โดยเฉพาะ
กระบวนการรัยรู�มี 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การเป�ดรับ (Exposure)  เกิดข้ึนเม่ือประสาทสัมผัสต�างๆของ ลูกค�าได�รับการกระตุ�น
จากสิ่งเร�า โดยลูกค�าจะเป�ดรับสิ่งเร�าเร�าเหล�านั้นหรือไม� ข้ึนอยุ{กับความสนใจและความ
เก่ียวพันท่ีลูกค�ามีต�อสิ่งเร�านั้นๆ ซ่ึงลูกค�าอาจะหลีกเลี่ยงการเป�ดรับสิ่งเร�าท่ีไม�เก่ียวข�อง
กับตนได� 
2) ความสนใจ (Attention) หมายถึงการท่ีลูกค�าให�ความสนใจกับสิ่งเร�าโดบสิ่งท่ีมีความ
แตกต�างกัน ในการเลือกรับรู� และเลือกสนใจสิ่งเร�าทางการตลาด เนื่องจากแต�ละบุคคล
มีความต�องการ ทัศนคติ ประสบการณ� และบุคลิกภาพท่ีเป2นเอกลักษณ�เฉพาะตัว ทําห�
ลูกค�าแต�ละคนมีการรับรู�และสนใจต�อโฆษณา การสื่อสารเพ่ือสร�างความสัมพันธ�ใน
สินค�า หรือบริการชนิดเดียวไม�เหมือนกัน ดังนั้น เม่ือลูกค�ารับสิ่งเร�าแล�วไม�จําเป2นต�อง
เกิดความสนใจตามมาเสมอไป ในกรณีท่ีลูกค�าเลือกและเลือกสนใจข�อมูลแล�ว ลูกค�ายัง
ไม�สามารถตีความข�อมูลได�เนื่องจากข�อมูลยังไม�เป2นระเบียบเรียบร�อยดังนั้น ลูกค�าจึง
ต�องทําการจัดระเบียบข�อมูล 

 2.3.2 การจัดระเบียบข�อมูล (Organization) 
 กระบวนการท่ีผู�บริโภคจัดกลุ�มข�อมูลข�าวสารจากแหล�งต�างๆ จนเกิดเป2นภาพรวมเพ่ือให�
สะดวกต�อการประมวลผลและการตีความหมายข�อมูล โดยมีการรวบรวมข�อมูลต�างๆ ไม�ว�าจะเป2น
โฆษณา ช�องทางการจัดจหน�าย และข�อมูลอ่ืนๆ จนเกิดเป2นภาพรวมของสินค�าข้ึนในใจของผู�บริโภค 

3) การตีความ (Perceptual Interpretation) เป2นข้ันตอนสุดท�ายของกระบวนการรับรู� 
โดยแบ�งออกเป2น 2 ประเภท ดังนี้ 

   - การจัดประเภท (Perceptual Categorization) หมายถึงการจัดกลุ�มสิ่งท่ี
คล�ายคลึงกันเข�าด�วยกันเป2นหมวดหมู� ซ่ึงทําให�ลูกค�าสามารถประมวลผลข�อมูลจํานวน
มากได�อย�างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

   - การเชื่อมโยง (Perceptual Inference) หมายถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ�
ระหว�างสิ่งเร�า 2 ชนิดเข�าด�วยกัน คือสินค�า และสัญลักษณ�ท่ีเชื่อมโยงกับสินค�าเม่ือลูกค�า
เชื่อมโยงสิ่งเร�าท้ังสองเข�าด�วยกัน ก็จะตีความออกมาเป2นการรับรู� 
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แนวคิดเก่ียวกับการรับรู�ของผู�บริโภคนี้ ผู�วิจัยได�นําไปใช�เป2นกรอบแนวทางในการวิเคราะห� 

และการอภิปรายผลจากการวิจัยท่ีได�รับเพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข�อท่ี 2. เพ่ือศึกษาการรับรู� สิทธิพิเศษ

ดีแทค รีวอร�ดส  ของลูกค�าบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

3 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค�า (Consumer Satisfaction) 
  3.1 นิยามความพึงพอใจผู�บริโภค 

จิตตินันท� นันทไพบูลย� (2551: 72) ได�กล�าวว�าความพึงพอใจของลูกค�าเป2นการแสดงออกถึง
ความรู�สึกในทางบวกของลูกค�าตาอการบริการ อันเป2นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบสิ่งท่ีลูกค�า
ได�รับในการบริการ กับสิ่งท่ีลูกค�าคาดหวังว�าจะได�รับจากการบริการในแต�ละสถานการณ�ของการ
บริการท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงความรู�สึกนี้สามารถแปรเปลี่ยนได�หลายระดับจามปuจจัยแวดล�อมและเง่ือนไขของ
การบริการในแต�ละครั้งได� 

 
  3.2 ปQจจัยท่ีมีผลตHอความพึงพอใจของลูกค�า 

จิตตินันท� นันทไพบูลย� (2551: 72-74) ได�กล�าวถึงปuจจัยท่ีมีผลต�อความพึงพอใจของลูกค�า 
ไว�ดังนี้ 

3.2.1ผลิตภัณฑ�บริการ 
ความพึงพอใจของลูกค�าจะเกิดข้ึนเม่ือได�รับบริการท่ีมีคุณภาพและระดับการ

ให�บริการตรงกับความต�องการ ความเอาใจใส�ขององค�การบริการในการออกแบบผลิตภัณฑ� 
ด�วยความสนใจในรายละเอียดของสิ่งท่ีลูกค�าต�องการใช�ในชีวิตประจา วัน วิธีการใช� หรือ
สถานการณ�ท่ีลูกค�าใช�สินค�าหรือบริการแต�ละอย�าง รวมท้ังคา นึงถึงคุณภาพของการนา 
เสนอบริการ ซ่ึงเป2นส�วนสําคัญยิ่งในการท่ีจะสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�า  
3.2.2 ราคาค�าบริการ 

ความพึงพอใจของลูกค�าข้ึนอยู�กับราคาค�าบริการท่ีลูกค�ายอมรับหรือพิจารณาแล�ว
ว�าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจ ท่ีจะจ�าย (Willingness to pay) 
ของลูกค�า ท้ังนี้เจตคติของลูกค�าท่ีมีต�อราคาค�าบริการกับคุณภาพการบริการของแต�ละ
บุคคล อาจแตกต�างกันออกไป  
3.2.3 สถานท่ีบริการ 

การเข�าถึงบริการได�สะดวกเม่ือลูกค�ามีความต�องการ ย�อมก�อให�เกิดความพึงพอใจ
ต�อการบริการ ทําเลท่ีต้ัง และการกระจายสถานท่ีบริการให�ท่ัวถึง เพ่ืออา นวยความสะดวก
แก�ลูกค�าจึงเป2นเรื่อง 
3.2.4 การส�งเสริมแนะนํา บริการ 
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ความพึงพอใจของผู�รับบริการเกิดข้ึนได�จากการได�ยินข�อมูลข�าวสาร หรือบุคคลอ่ืน
กล�าวขานถึงคุณภาพการบริการไปในทางบวก ซ่ึงหากตรงกับความเชื่อท่ีมีอยู�ก็จะรู�สึกดีกับ
บริการดังกล�าว อันเป2นแรงจูงใจผลักดันให�มีความต�องการบริการตามมาได�  
 
3.3.5 ผู�ให�บริการ 

ผู�ประกอบการ/ผู�บริหารการบริการ และผู�ปฏิบัติงานบริการ ล�วนเป2นบุคคลท่ีมี
บทบาทสําคัญต�อการปฏิบัติงานบริการให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจท้ังสิ้น ผู�บริหารการบริการ
ท่ีวางนโยบายการบริการโดยคานึงถึงความสาคัญของลูกค�าเป2นหลัก ย�อมสามารถตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�าให�เกิดความพึงพอใจได�ง�าย เช�นเดียวกับผู�ปฏิบัติงานบริการหรือ
พนักงานบริการท่ีตระหนักถึงลูกค�าเป2นสาคัญ จะแสดงพฤติกรรมการบริการและสนอง
บริการท่ีลูกค�าต�องการด�วยความสนใจและเอาใจใส�อย�างเต็มท่ีด�วยจิตสานึกของการบริการ 
3.3.6 ภาพแวดล�อมของการบริการ 

สภาพแวดล�อมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต�อความพึงพอใจของลูกค�า 
ลูกค�ามักจะชื่นชมสภาพแวดล�อมของการบริการท่ีเก่ียวข�องกับการออกแบบอาคารสถานท่ี 
ความสวยงามของการตกแต�งภายในด�วยเฟอร�นิเจอร� และการให�สีสัน การจัดบ�างพ้ืนท่ีเป2น
สัดส�วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช�ในงานบริการ 

3.3.7 กระบวนการบริการ 
วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการเป2นส�วนสําคัญในการสร�างความพึง

พอใจให�กับลูกค�า ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส�งผลให�การปฏิบัติงาน
บริการแก�ลูกค�ามีความคล�องตัว และตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย�างถูกต�อง 
 

  
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจของผู�บิรโภคนี้ ผู�วิจัยได�นําไปใช�เป2นกรอบแนวทางใน

การสร�างแนวคําถาม การวิเคราะห� และอภิปรายผลจากการวิจัยท่ีได�รับ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค�

การวิจัยข�อท่ี 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค�าท่ีมีต�อ ดีแทค รีวอร�ดส  ของลูกค�าบริษัทโทเท่ิล 

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
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4. แนวคิดท่ีเก่ียวกับความภักดีของผู�บริโภค (Customer Loyalty) 
   4.1 นิยามความภักดีของผู�บริโภค  
 Gronroos (2543, อ�างถึงในวงศิยา ประเสริฐศิลป� 2548: 60) กล�าวว�า ความภักดี หมายถึง
ความสมัครใจของลูกค�าท่ีจะสนับสนุน หรือมอบผลประโยชน�ให�กับองค�กรในระยะยาว โดยลูกค�าจะ
ซ้ือซํ้า หรือใช�บริการจากองค�กรอย�างต�อเนื่อง หรือแนะนําบุคคลอ่ืนๆถึงข้ือดีขององค�กร ซ่ึงสิ่งเหล�านี้
จะเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความรู�สึกท่ีลูกค�าชื่นชอบในองค�กรท่ีเลือกมากกว�าองค�กรอ่ืนๆ ควมภักดีจึง
ไม�เพียงหมายถึงพฤติกรรมท่ีลูกค�าแสดงออกว�าภักดีเท�านั้น แต�ยังหมายรวมไปถึงความรู�สึกในแง�บวก
ต�างๆของลูกค�า อาทิ ความชื่นชอบ หรือเต็มใจด�วย ซ่ึงความภักดีนั้นจะคงอยู�ตราบเท�าท่ีลูกค�ารู�สึกว�า
ได�รับคุณค�าท่ีดีกว�าจะได�รับจากองค�กรอ่ืนๆ 
 
   4.2 การวัดความภักดี 

Shailendra Kumar (2556) การวัดความภักดีนั้นสามารถวัดได�ผ�าน 3 มิติ ดังนี้ คือ  
4.2.1 ทางด�านพฤติกรรม เป2นมูลค�าท่ีลูกค�าใช�ในแต�ละครั้ง 
4.2.2 ความผูกพัน คือ การท่ีลูกค�ามีความรู�สึกสนใจอย�างแท�จริงต�อสินค�าและบริการ ซ่ึงเป2น
ความผูกพันในเชิงอารมณ�ของลูกค�า 
4.2.3 ความลูกค�าของสายผลิตภัณฑ� คือการท่ีลูกค�ามีจํานวนสินค�าหรือบริการท่ีเป2นของ
บริษัท 

 
   4.3 แนวคิดเรื่องการวัดความภักดีจากทัศนคติ 
 Aaker (1991, อ�างถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป� 2548: 79) ได�วางแผนว�าการจะวัดความ
ภักดีต�อตราสินค�าของผู�บริโภคท้ังทางด�านอารมณ�และความรู�สึกของผู�บริโภคสามารถวัดได�จาก
องค�ประกอบ 4 ด�าน ได�แก� 

4.3.1 วัดจากการท่ีลูกค�าคํานึงถึงคุณค�าท่ีต�องเสียไปจากการเปลี่ยนไปใช�ตราสินค�าอ่ืน 
(Switching Cost) โดยผู�บริโภคอาจจะลังเลถึงความเสี่ยงท่ีได�รับในคุณภาพท่ีด�อยกว�าจาก
ตราสินค�าท่ีเปลี่ยนไปใช�เป2นการวัดท่ีทําให�ทราบถึงพ้ืนฐานของความภักดีได�ในระดับหนึ่ง 
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4.3.2 วัดจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ซ่ึงเป2นองค�ประกอบสําคัญสําหรับทุกระดับ
ความภักดีต�อตราสินค�า และความไม�พึงพอใจของผู�บริโภค ก็สามารถทําให�ผู�บริโภค
เปลี่ยนไปใช�ตราสินค�าอ่ืนได� 
4.3.3 วัดจากความชอบ (Liking of the Brand) โดยวัดว�าผู�บริโภคเห็นว�าตราสินค�านั้น
เสมือนเพ่ือนท่ีคุ�นเคยหรือไม� ต�อต�านตราสินค�าของคู�แข�งระดับใด เป2นการวัดจากอารมณ�
ความรู�สึกท่ีผู�บริโภคมีต�อตราสินค�าเป2นสําคัญยิ่งกว�าความรู�สึกท่ีผู�บริโภคมีต�อคุณสมบัติ หรือ
ข�อดีเชิงกายภาพของตราสินค�า โดยความชอบนี้เป2นได�ต้ังแต�ในระดับ ชื่นชอบ(Liking) 
เคารพ(respect) เป2นมิตร (Friendship) จนกระท่ังไว�วางใจ (Trust) 
4.3.4 วัดจากความผูกพัน (Commitment) คือวัดจากความรัก และความเชื่อม่ันของลูกค�า
ต�อตราสินค�าโดยอาจพิจารณาประกอบกับตัวบ�งชี้ท่ีสําคัญ อาทิ จํานวนครั้งท่ีผู�บริโภคเข�ามา
ติดต�อ หรือปฏิสัมพันธ�กับองค�กร และตราสินค�า เป2นต�น 

 
   4.4 แนวความคิดการวัดความภักดีจากพฤติกรรม 
 Zeithamal, Berry และ Parasuraman (1996, อ�างถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป� 2548: 
82-83) ได�นําเสนอกรอบแนวคิดเก่ียวกับการวัดพฤติกรรมในบริบทต�างๆ ของธุรกิจบริการ ซ่ึงแนวคิด
นี้สามารถน้ํามาใช�วัดความภักดีในด�านพฤติกรรมของผู�บริโภคได�ว�ามีมากน�อยเพียงใด ซ่ึงประกอบด�วย
ความต้ังใจ 4 ด�าน คือ 

4.4.1 ความต้ังใจบอกต�อ (Word-of-Mouth Communications) ได�แก� ลูกค�าพูดในสิ่งท่ีดี
เก่ียวกับองค�กรบริการกับผู�อ่ืนหรือไม� ลูกค�าแนะนําองค�กรให�กับผู�อ่ืนท่ีมาขอคําปรึกษา
หรือไม� และลูกค�าสนับสนุนคนรู�จักให�มาใช�บริการขององค�กรหรือไม� 
4.4.2 ความต้ังใจซ้ือ (Purchase Information) ได�แก� ลูกค�าพิจารณาตราสินค�าขององค�กร
เป2นรายแรกหรือไม� ลูกค�าใช�บริการต�างๆ ขององค�กรมากข้ึนในป�ต�อมาหรือไม�ลูกค�าใช�
บริการน�อยลงต�อป�หรือไม� 
4.4.3 ความต้ังใจอันเกิดจากความอ�อนไหวต�อปuจจัยด�านราคา (Price Sensitivity) ได�แก�
ลูกค�าจะไปใช�บริการบางส�วนจากองค�กรอ่ืนท่ีให�ราคาน�าสนใจกว�าบ�างหรือไม� ลูกค�าจะ
เปลี่ยนไปใช�บริการท้ังหมดจากองค�กรอ่ืนท่ีมีราคาน�าสนใจกว�าหรือไม� และลูกค�ายินยอมจะ
จ�ายมากข้ึนให�กับองค�กรแจจุบันซ่ึงใช�บริการอยู�แม�จะต�องจ�ายสูงกว�าท่ีจะต�องจ�ายให�กับ
องค�กรอ่ืนหรือไม� 
4.4.4 ความต้ังใจกล�าวติเตียน (Complaining Behavior) ได�แก�ลูกค�าจะเปลี่ยนไปใช�
บริการขององค�กรอ่ืนทันทีหากประสบปuญหากับองค�กรท่ีใช�บริการอยู�หรือไม� ลูกค�าจะติกับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 

 

ลูกค�ารายเม่ือประสบปuญหากับองค�กรท่ีใช�บริการอยู�หรือไม� และลูกค�าจะติกับพนักงานของ
องค�กรโดยตรงหากมีปuญหาหรือไม� 

 
 
 
 
 
   4.5 ลักษณะของความภักดี 

Dick และ Basu (1994: 99-113) เสนอความภักดี 4 ประเภท ซ่ึงวัดจากความแข็งแกร�งของ
ความสัมพันธ�ระหว�างทัศนคติ และความโน�มเอียงในการซ้ือซํ้า ประกอบด�วย 

4.5.1ความภักดีแท� (True Loyalty) เป2นการแสดงออกถึงความชื่นชอบท่ีสอดคล�องกัน
ระหว�างทัศนคติและความโน�มเอียงในการซ้ือซํ้า 
4.5.2ความภักดีแฝง (Latent Loyalty) เป2นการเชื่อมโยงกับทัศนคติเชิงบวกแต�มีแนวโน�ม
การซ้ือซํ้าตํ่า 
4.5.3 ความภักดีเทียม (Spurious Loyalty) แสดงถึงทัศนคติเชิงบวกตํ่า แต�มีแนวโน�มการ
ซ้ือซํ้าสูง 
4.5.4 ความไม�ภักดี (No Loyalty) เชื่อมโยงกับทัศนคติเชิงเบิกตํ่า และแนวโน�มการซ้ือซํ้า
ตํ่า 

  
 จากแนวคิดความภักดีของผู�บริโภคผู�วิจัยได�นําแนวคิดดังกล�าวมาเป2นกรอบแนวทางในการ

อภิปรายผลท่ีได�รับจากการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข�อท่ี 4 เพ่ือศึกษาความภักดีของลูกค�าท่ีมีต�อ

บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
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5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเ ก่ียวข�อง พบงานวิจัยท่ีมีการศึกษาในเรื่องวิธีการบริหาร
ความสัมพันธ�ลูกค�าผ�านสิทธิประโยชน� ซ่ึงมีลักษณะใกล�เคียงกันกับเรื่อง “การสร�างความสัมพันธ�กับ
ลูกค�าผ�านสิทธิพิเศษ กรณีศึกษา ดีแทค รีวอร�ดส” ดังต�อไปนี้ 
 
 5.1 สุณิสา ผHองผล (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู� ความพึงพอใจ และความภักดี
ต�อบัตรทรูการ�ด ของลูกค�าบริษัท ทรูคร�อปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” โดยมีวัตถุประสงค�ในการศึกษา
คือ 1) การบริหารลูกค�าสัมพันธ�ผ�านบัตรทรูการ�ด ของบริษัท ทรู คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   
2) การรับรู�สิทธิประโยชน�ของลูกค�าสมาชิกบัตรทรูการ�ด 3) ความพึงพอใจของลูกค�าสมาชิกบัตรบัตร 
ทรูการ�ด 4) ความภักดีของลูกค�าสมาชิก ท่ีมีต�อบริษัท ทรูคอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยได�มี
ระเบียบวิธีวิจัย 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ ได�สัมภาษณ�ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในการบริหารงาน
ลูกค�าสัมพัน� ผ�านบัตรทรูการ�ด และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช�แบบสอบถามเป2นเครื่องมือในการ
สํารวจ จํานวน 400 คน 
 ผลการวิจัยพบว�าบริษัท ทรูคอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีการบริหารลูกค�าสัมพันธ� โดย
ผ�านสิทธิประโยชน�ของบัตรทรูการ�ด โดยมีวัตถุประสงค�ในการให�คุณค�าทางจิตใจกับลูกค�า และมีการ
เก็บข�อมูลเพ่ือนํามาทําแคมเปญในอนาคต ในส�วนของการรับรู�สิทธิประโยชน�ของลูกค�าสมาชิก มี
ลูกค�ารับรู�สิทธิประโยชน�เพียง 46.5% ซ่ึงอาจจะเกิดจากความไม�ชัดเจนของการสื่อสาร ด�านความพึง
พอใจของลูกค�าสมาชิกอยู�ในระดับปานกลางส�งผลให�ความภักดีของลูกค�าสมาชิกอยู�ในระดับปานกลาง
เช�นกัน 
 
 5.2 ธัญวดี บัลลังก%สุข (2554) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารลูกค�าสัมพันธ� ผ�านบัตร
สมาชิก ของธุรกิจโรงภาพยนตร�เครือเมเจอร� ซีนีเพล็กซ�” มีวัตถุประสงค�ในการศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษา
แนวทางการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ผ�านบัตรสมาชิก 2) เพ่ือศึกษาการรับรู� การใช�และความพึงพอใจ
ผ�านสิทธิประโยชน�ของบัตรสามาชิก 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการเป2นลูกค�าบัตรสมาชิก โดยใช�
วิธีศึกษาการวิจัย 2 รูปแบบ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ ได�สัมภาษณ�เชิงลึกโดยแบ�งเป2น 2 ส�วน คือการ
สัมภาษณ�เชิงลูกกับผู�บริหารท่ีดูแลส�วนการบริหารลูกค�าสัมพันธ� ผ�านบัตรสมาชิกและการสัมภาษณ�
เชิงลึกกับลูกค�าบัตรสมาชิก M-Generation จํานวน 10 ท�าน และทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
สํารวจโดยใช�แบบสอบถามกับกลุ�มตัวอย�างท่ีเป2นสาชิกบัตร M-Generation ของโรงภาพยนตร�เครือ
เมเจอร� ซึนึเพล็ก จํานวน 200 ชุด 
 ผลการวิจัยพบว�า โรงภาพยนตร�เครือเมเจอร�ซีนีเพล็กมีการใช�การบริหารลูกค�าสัมพันธ� โดย
ผ�านบัตรสมาชิก M-generation มีการเก็บข�อมูล เรียนรู�พฤติกรรมลูกค�า ผ�านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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เพ่ือนํามาสร�างเป2นโปรโมชั่น กิจกรรม การสื่อสารทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับลูกค�าแต�ละรายในส�วน
ของการรับรู�สิทธิประโยชน�ของลูกค�าบัตรสมาชิก M-Generation โดยรวมลูกค�ามีการรับรู�อยู{ในระดับ
ปานกลาง โดยรับรู�ส�งผลถึงการใช�สิทธิประโยชน�ของลูกค�าอยู�ในระดับ ปานกลางเช�นกัน ในส�วนของ 
และลูกค�าสมาชิกบัตร M-Generation โดยรวมมีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลางถึงระดับสูง 
 
 5.3 กุมภ% พิริยะจิตตะ (2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู� ความพึงพอใจ ความ
จงรักภักดี ต�อบัตรสมาชิกดิสเคานท�สโตร�” โดยมีวัตถุประสงค� คือ 1) ศึกษาการรับรู�คุณค�าเพ่ิมของ
ลูกค�าต�อบัตรสมาชิก 2) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค�าต�อบัตรสมาชิก 3) ศึกษาของภักดีของลูกค�าต�อ
บัตรสมาชิก 4) ศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างการรับรู�คุณค�าเพ่ิมของลูกค�า และความถึงพอใจของลูกค�า
ต�อบัตรสมาชิก 5) ศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างความพึงพอใจของลูกค�าต�อบัตรสมาชิก และความภักดี
ขอลูกค�าต�อบัตรสมาชิกเป2นกรณีศึกษาวิจัยของลูกค�าต�อบัตรสมาชิกดิสเคาน�สโตร� ซ่ึงเป2นการวิจัยเชิง
ปริมาณด�วยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช�แบบสอบถามกับกลุ�มตัวอย�างท่ีเป2นลูกค�าบัตรสมาชิกดิสเคาน� 
สโตร�ของบิ๊กซี คาร�ฟูร� และเทสโก� โลตัส จํานวน 450 ชุด ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ผลการวิจัยพบว�า ลูกค�าบัตรสมาชิกมีการรับรู�คุณค�าเพ่ิมของบัตรสมาชิกอยู�ในระดับปาน
กลางโดยมีการรับรู�คุณเพ่ิม ในเรื่องสิทธิในการซ้ือสินค�าราคาลูกค�าบัตรสมาชิกมากท่ีสุด มีความพึง
พอใจต�อบัตรสมาชิกอยู�ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ ในเรื่องของมีข้ันตอนในการสมัตรท่ี
ง�ายมากท่ีท่ีสุด และความภักดีต�อบัตรสมาชิกอยู�ในระดับปลานกลาง โดยมีความเต็มใจท่ีจะบอกต�อ
เรื่องดีๆ ของดิสเคาน�สโตร�ต�อผู�อ่ืนมากท่ีสุด ในส�วนของการรับรู�คุณค�าเพ่ิมของลูกค�าบัตรสมาชิก 
ความพึงพอใจของลูกค�าต�อบัตรสมาชิก และความภักดีของลูกค�าต�อบัตรสมาชิก มีความสัมพันธ�กันใน
ทางบวกอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ�อยู�ในระดับสูง 
 5.4วริฏฐา วงษ%นาม (2553) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�และประสิทธิผลการ
บริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ขององค�กรผู�ให�บริการเครือข�ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี”โดยมีวัตถุประสงค� คือ  
1) เพ่ือศึษากลยุทธ� แนวทางการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ� กลวิธีการสื่อสารเครื่องมือและช�องทางการ
สื่อสารท่ีนํามาใช�สนับสนุนการงานด�านการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ขององค�กรผู�ให�บริการเครือข�าย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค�าต�อการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ขององค�ผู�
ให�บริการเครือข�ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างความพึงพอใจของลูกค�าต�อ
การบริหารงานลูกค�าสัมพันธ� และความภักดีของลูกค�าท่ีมีต�อองค�กรผู�ให�บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีซ่ึง
เป2นศึกษาวิจัย 2 รูปแบบได�แก� 1)การวิจัยคุณภาพ โดยใช�วิธีการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู�ท่ีมีส�วน
เก่ียวข�องในการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ขององค�กรผู�ให�บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี และการสํารวจด�วย
เอกสารและการสนทนากลุ�มของผู�ใช�บริการเครือข�ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 2)การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช�
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แบบสอบถาม จํานวน 420 ชุดเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ และความภักดีขอลูกค�าต�อองค�กรผู�ให�บริการ
เครือข�ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได�มีการต้ังสมมติฐานทางการศึกษาไว� 1 ข�อ คือ 
  1.ความพึงพอใจของลูกค�าต�อการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�มีความสัมพันธ�กับความภักดีท่ี
ลูกค�ามีต�อองค�กรผู�ให�บริการเครือข�ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในเชิงบวก 
 ผลการวิจัยพบว�าองค�กรผู�ให�บริการเครือข�ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ท้ัง 3 องค�กรมีวัตถุประสงค�
ในการดําเนินงานลูกค�าสัมพันธ�ท่ีคล�ายคลึงกัน คือ เพ่ือสร�างความพึงใจ รักษาฐานลูกค�าเดิม สร�าง
ความผูกพันระหว�างลูกค�ากับองค�กร สร�างความภักดีต�อองค�กรผู�ให�บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ผลการ
สนทนากลุ�ม ผู�ร�วมสนทนาท้ัง 3 กลุ�มต�างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ไม�ประทับใจและไม�พึง
พอใจ โปรแกรม กิจกรรม สิทธิพิเศษต�างๆ ท่ีมีเง่ือนไขแอบแฝงทางการตลาดหรือต�องเสียค�าใช�จ�าย
เพ่ิมเติม ด�านความภักดีผู�ร�วมสนทนากลุ�มท้ัง 3 กลุ�ม ได�ให�ความสําคัญในประเด็นสิทธิพิเศา มาเป2น
อันดับหลังสุด ซ่ึงสะท�อนให�เห็นว�าผู�ร�วมสนทนาท้ัง 3 กลุ�มให�ความสําคัญกับสินค�าและบริการเป2น
สําคัญ ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว�าภาพรวมความพึงพอใจต�อการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ของลูกค�า
ผู�ใช�บริการอยู�ในระดับปานกลาง  และด�านความภักดีต�อองค�กรผู�ให�บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีอยู�ใน
ระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ�เชิงบวก 

5.5 Johanna Gummers, Minna Pihlastrom(2554) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง บริบท
และการใช�บริการเครือข�ายโทรศัพท�มือถือซ่ึงได�ผลการวิจัยดังนี้ ลูกค�าใช�บริการโทรศัพท�มือถือมี 2 
รูปแบบคือ 1 ใช�เพราะบริบท และ ใช�ตามความประคงค�ของตนเอง ซ่ึงการใช�เพราะบริบท มีสิ่งท่ีเกียว
ข�องดังนี้ บริบทด�านเวลา บริบทด�านสถานท่ี บริบทการขาดตัวเลือก และบริบทอ่ืนๆ ในส�วนของการ
ใช�ตามความประสงค�นั้น การจากการรับรู�คุณค�าต�างๆ ดังนี้ คุณค�าทางด�านอารมณ� คุณค�าด�านการ
ยอมรับ คุณค�าด�านการเงิน คุณค�าด�านความสะดวกสบาย และ คุณค�าด�านประสิทธิภาพ ซ่ึงการใช�
ด�านบริบทนั้นจะส�งผลต�อการใช�ตามความประสงค�ของตนอย�างน�อย 1 คุณค�า 
 5.6 Ying-Feng Kuo และคณะ (2550) ได�ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ�ระหว�างุณภาพ
การบริการ การรับรู�ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ และความภักดี ของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศ
ไต�หวัน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได�ตั้งสมมติฐานท้ังหมด 3 ข�อคือ 

1.การรับรู�คุณค�าของลูกค�าส�งผลต�อความพึงพอใจของลูกค�าต�อองค�กรผู�ให�บริการเครือข�าย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี 

2.การรับรู�คุณค�าของลูกค�าส�งผลต�อความภักดีท่ีลูกค�ามีต�อองค�กรผู�ให�บริการ 
3.ความพึงพอใจของลูกค�าท่ีมีต�อองค�กรโทรศัพท�เคลื่อนท่ีส�งผลต�อความภักดีท่ีลูกค�ามีต�อ

องค�กรผู�ให�บริการ 
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ผลการวิจัยพบว�าคุณภาพการบริการส�งผลต�อการรับรู�คุณค�า ความพึงพอใจ และ ความภักดี 
และการรับรู�คุณค�าส�งผลต�อความพึงพอใจ และความภักดี และสุดท�ายความพึงพอใจส�งผลต�อความ
ภักดีอย�างมีนัยสัมพันธ� ท่ี 0.01  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาและทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ทําให�ผู�วิจัยสามารถ
ออกแบบกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “การสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�าผ�านสิทธิพิเศษ กรณีศึกษา 
ดีแทค รีวอร�ดส” ได�ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 การรับรู�ประสิทธิภาพท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส และ ความพึงพอใจท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ 
ของลูกค�าจะมีความสัมพันธ�ต�อความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ด ของลูกค�า 
  ซ่ึงจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องรวมไปถึงงานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวกับการสร�างความสัมพันธ�
กับลูกค�าในเชิงของการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ของธุรกิจเครือข�ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี เช�น ปuจจัยท่ีทํา
ให�เกิดความพึงพอใจของผู�บริโภค การรับรู�ด�านสิทธิพิเศษของผู�บริโภคท่ีส�งผลความพึงพอใจด�านสิทธิ
พิเศษ การรับรู�ประสิทธิภาพของเครือข�ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีส�งผลถึงความภักดีของผู�บริโภค และ
ความพึงพอใจในกระบวนการการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ท่ีส�งผลถึงความภักดีของลูกค�าต�อบริษัท ดังนั้น
ผู�ศึกษาวิจัยจึงได�นํามาเปรียบเทียบกัลการทําจุลนิพนธ�ครั้งนี้ ในการต้ังคําถามถึงความพึงพอใจ การ
รับรู�ประสิทธิภาพ และความภักดีของลูกค�าท่ีใช�สิทธิพิเศษ ดีแทค รีอวร�ดส ไม�น�อยกว�า 1 ครั้ง และได�
นํามาสู�การต้ังสมมติฐานการวิจัยท่ีผู�วิจัยได�ศึกษาท้ังหมด 3 ข�อดังนี้ 1. กลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�
ต�างกันมีความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส การรับรู�ประสิทธิภาพของสิทธิพิเศษดีแทค รี
วอร�ดส   ความภักดีผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส แตกต�างกัน 2. ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ ต�อ
สิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส  มีความสัมพันธ�กับความภักดีต�อบริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส 3. 
การรับรู�ประสิทธิภาพของสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส  ของผู�ใช�บริการมีความสัมพันธ�กับความภักดีต�อ
บริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส   

การรับรู้ประสทิธิภาพที�มี

ตอ่สทิธิพิเศษของลกูค้า 

ความภกัดีอนัเนื�องมาจาก

สทิธิพิเศษของลกูค้า ความพงึพอใจที�มีตอ่สทิธิ

พิเศษของลกูค้า 

   ส
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�าผ�านสิทธิพิเศษ กรณีศึกษา ดีแทค  
รีวอร�ดส” ซ่ึงมีวัตถุประสงค� ดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานด�านลูกค�าสัมพันธ�ผ�าน ดีแทค รีวอร�ดส  
ของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 2. เพ่ือศึกษาการรับรู�สิทธิพิเศษดีแทค รี
วอร�ดส ของลูกค�าบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค�าท่ีมีต�อ สิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส  ของลูกค�าบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) 4. ศึกษาความภักดีของลูกค�าท่ีมีต�อบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงประกอบไปด�วยการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณดังต�อไปนี้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ในส�วนของการวิจัยเชิงคุณภาพจะประกอบไปด�วย 2 ส�วน คือ 

1.การสัมภาษณ�เชิงลึก(In-depth Interview) กับผู�บริหารท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงาน
ลูกค�าสัมพันธ�ผ�านสิทธิพิเศษ ดีแทค รีอวร�ดส 
2.การสัมภาษณ�เชิงลึก(In-depth Interview) กับลูกค�าของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ในส�วนของการวิจัยเชิงปริมาณจะประกอบไปด�วย 1 ส�วน คือ 
1.การใช�แบบสอบถามกับลูกค�าบองบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1.การสัมภาษณ�เชิงลึก(In-depth Interview) กับผู2บริหารท่ีเก่ียวข2องกับการบริหารงานลูกค2า-
สัมพันธ�ผ7านสิทธิพิเศษ ดีแทค รีอวร�ดส 

1.1การรวบรวมข2อมูล  
ผู�วิจัยศึกษารวบรวมข�อมูลเก่ียวกับการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ผ�านดีแทค รีวอร�ดส  จาก

แหล�งข�อมูลปฐมภูมิ ประเภทเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ� สื่อออนไลน�ของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) และแหล�งข�อมูลประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ผู�บริหารท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ผ�านดีแทค รีวอร�ดส  เพ่ือตอบสนอง 
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วัตถุประสงค�ข�อท่ี 1 ในการศึกษาการบริหารงานด�านลูกค�าสัมพันธ�ผ�าน ดีแทค รีวอร�ดส  ของบริษัท 
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 ท�าน คือ  
   1) คุณ ยศ พัชรมงคลพันธ�   ผู�ช�วยผู�อํานวยการฝKายการตลาด 

 
1.2 เครื่องมือท่ีใช2ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาใช�เพ่ือสร�างแนวคําถามเพ่ือทําการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 

Interview) กับผู�บริหารท่ีเก่ียวข�องกับการดูแลงานด�านลูกค�าสัมพันธ� ผ�านดีแทค รีวอร�ดส  เพ่ือให�
ทราบถึงวัตถุประสงค� แนวความคิด และกระบวนการการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ผ�านดีแท็ค รีวอร�ดส 
ของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ โดยแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ�
เชิงลึก (In-Depth Interview) ถูกสร�างข้ึนโดยอิงหลักแนวคิดองค�ประกอบการบริหารลูกค�าสัมพันธ� 
(DEAR Model) มีแนวคําถามดังต�อไปนี้ 

    1.2.1ข�อมูลท่ัวไปของบริษัท 
1) นโยบายการบริหารลุกค�าสัมพันธ�หลักของบริษัท 
2) แนวคิดและวัตถุประสงค�ในการจําทําสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส  
3) ปSญหาและอุปสรรค 
4) แนวโน�มการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ในอนาคต  

    1.2.2 ด�านฐานข�อมูล (Database) 
5) การกําหนดกลุ�มเปYาหมาย และการแบ�งลูกค�า 
6) เกณฑ�ในการต้ังสิทธิพิเศษ 
7) ระบบการจัดเก็บข�อมูล, การเปลี่ยนแปลง และการใช�ฐานข�อมูล  

    1.2.3 ด�านเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Electronic) 
8) การพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�  

    1.2.4 การกําหนดโปรแกรมเพ่ือสร�างความสัมพันธ� (Action) 
  9) จุดติดต�อระหว�างลูกค�าและส�วนงานลูกค�าสัมพันธ�  

    1.2.5 การเก็บรักษาลูกค�า (Retention) 
10) การประเมินและตัวชี้วัด  

1.3การวิเคราะห�และนําเสนอข2อมูล 
เปcนการพรรณนาเชิงวิเคราะห� (Analytical Description) โดยประกอบได�ด�วย

รายละเอียดต�อไปนี้ 
1) อธิบายวัตถุประสงค�ของการบริหารลูกค�าสัมพันธ�กับลูกค�า 
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2) อธิบายกระบวนการบริหารลูกค�าสัมพันธ�กับลูกค�า 
3) อธิบายการประเมิณผลในการบริหารความสัมพันธ�กับลุกค�า 
4) อธิบายแนวโน�มการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ในอนาคต 
 

2.การสัมภาษณ�เชิงลึก(In-depth Interview) กับลูกค2าของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) 
 2.1 การรวบรวมข2อมูล 

ผู�วิจัยได�รวบรวมข�อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก(In-depth 
Interview) กับกลุ�มตัวอย�างท่ีเปcนลูกค�า จํานวน 40 ท�าน โดยแบ�งตามช�วงอายุตามจํานวนผู�อยู�อาศัย
ในเขตกรุงเทพมหานครดังนี้ 
ตารางท่ี 3-1แสดงจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครโดยแบ�งตามช�วงอายุ 

ช7วงอายุ จํานวนท้ังหมด เปอร�เซ็นต� 
มากกว�า 16 -25 ปe 1.50 ล�าน คน 21.08%  
มากกว�า 25 – 35 ปe 1.87 ล�าน คน 26.12% 
มากกว�า 35 – 45ปe 1.57 ล�าน คน 21.94% 
มากกว�า 45 – 60ปe 1.50 ล�าน คน 20.92% 
มากว�า60 ปeข้ึนไป 0.71 ล�าน คน 9.93%  

รวม 7.15 ล�าน คน 99.99 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห�งชาติ.สัดส�วนประชากรในกรุงเทพมหานคร. เข�าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2556.
เข�าถึงได�จากhttp://www.nso.go.th 
ซ่ึงสามารถแบ�งเปcนจํานวนรายบุคคลในแต�ละช�วงอายุได�ได�ดังนี้ 

ช�วงอายุมากกว�า 16 – 25 ปe จํานวน 9 คน 
ช�วงอายุมากกว�า 25 – 35 ปe จํานวน 10 คน 
ช�วงอายุมากกว�า 35 – 45 ปe จํานวน 9 คน 
ช�วงอายุมากกว�า 45 – 60 ปe จํานวน 8 คน 
ช�วงอายุมากกว�า 60 ปe ข้ึนไป จํานวน 4 คน 
โดยมีคุณสมบัติ คือ ชื่อผู�ใช�เบอร�โทรศัพท�มือถือเปcนชื่อเดียวกันกับผู�จดทะเบียนและเคยใช�

ดีแทค รีวอร�ดส  อย�างน�อย 1 ครั้ง 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

 

2.2เครื่องมือท่ีใช2ในการศึกษา 
2.2.1แบบสัมภาษณ� โดยวิธีการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีแนวคําถามท่ี

ใช�ในการสัมภาษณ�ดังนี้ 
1) แนวคําถามด2านการรับรู2 
   - ท�านเคยใช�สิทธิพิเศษใดบ�างจาก Dtac Rewards /กรุณายกตัวอย�าง 
   - ท�านเรับรู�สิทธิพิเศษใดบ�างจาก Dtac Rewards / กรุณายกตัวอย�าง 
   - ท�านรับรู� สิทธิพิเศษใดบ�างจาก Dtac Rewards ผ�านทางช�องทางไหนบ�าง / กรุณา 
     ยกตัวอย�าง 
   - ท�านประสบปSญหาเก่ียวกับการรับรู�ข�อมูล สิทธิพิเศษใดบ�างจาก Dtac Rewards  
     บ�างหรือไม� /   อย�างไร / เพราะเหตุใด 
2) แนวคําถามด2านความพึงพอใจ 
   - ท�านรู�สึกพึงพอใจกับสิทธิพิเศษอะไร อย�างไร  
   - ท�านไม�พึงพอใจกับสิทธิพิเศษอะไร อย�างไร 
   - ช�องทางการสื่อสารช�องทางใดของ Dtac Rewards ท่ีท�านพึงพอใจมากท่ีสุด 
   - มีช�องทางใดบ�างท่ีท�านไม�พอใจเพราะเหตุใด 
3) แนวคําถามการรับรู2ประสิทธิภาพเก่ียวกับดีแทค รีวอร�ดส  
   - ท�านคิดว�าสิทธิพิเศษท่ีมอบให�สอดคล�องกับท�านอย�างไร 
   - ท�านรู�สึกอย�างไรกับร�านค�าท่ีดีแทคร�วมรายการ 
   - ท�านพบเห็นแผ�นพับปYายสิทธิพิเศษแล�วรู�สึกอย�างไร 
   - ท�านรู�สึกว�าการแลกสิทธิพิเศษเปcนย�างไร 
   - ท�านคิดว�าการจัดโควต�าการรับสิทธิพิเศษปcนอย�างไร 
4) แนวคําถามด2านความภักดี 
   - ใช�เครือข�าย Dtac มานานเท�าไหร�แล�ว และเหตุผลท่ีใช�อยู�  
   - รู�สึกผูกพันธ�กับDtac มากน�อยแค�ไหนเพราะอะไร แล�วสิ่งนั้นเกิดจากอะไร  
   - การใช�สิทธิพิเศษของDtac Rewards ทําให�ท�านใช�บริการอ่ืนๆเพ่ิมข้ึนหรือไม� เพราะ 
     เหตุใด 
   - การใช�บริการ Dtac Rewards มีส�วนทําให�ท�านไม�เปลี่ยนใจไปใช�ของคู�แข�งหรือไม�  
     เพราะเหตุใด 
   - ดีแทครีวอร�ดส ทําให�ท�านรู�สึกอย�างไร ต�อดีแทค 
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4) แนวคําถามด2านความภักดี (ต7อ) 
   - ท�านเคยบอกต�อเก่ียวกับ Dtac Rewards กับผู�อ่ืน,ญาติ,คนในครอบครัว หรือไม�    
     อย�างไร 
   - ท�านพบปSญหาการรับสิทธิพิเศษจาก Dtac Rewards หรือไม� / อย�างไร / เพราะ 
    เหตุใด ถ�าพบท�านทําอย�างไร 

 
2.3การวิเคราะห�และการนําเสนอข2อมูล 
ผู�วิจัยนําผลการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) ท่ีทําการสัมภาษณ�จากลูกค�าของ

บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และใช�กรอบแนวคิด ทฤษฎีและนําเสนอข�อมูล
ในรูปแบบการวิเคราะห�เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือการสรุปแล�วอธิปรายผลให�เห็นถึง
ปSจจัยท่ีทําให�เกิดการรับรู� ความพึงพอใจ และความภักดี  
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การวิจัยเชิงปริมาณ 

1.การใช2แบบสอบถามกับลูกค2าบองบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 1.1การรวมรวมข2อมูล 

 ใช�การเก็บแบบสอบถามเปcนเครื่องมือในการสํารวจ เรื่องการรับรู� ความพึงพอใจ และความ

ภักดีของลูกค�าท่ีมีต�อบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กับลูกค�าท่ีเปcนสมาชิคใน

โปรแกรมรักษาความสัมพันธ� ดีแท็ค รีวอร�ดส เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค�ข�อท่ี 2 - 4 จํานวน 300 ชุด 

 

 1.2ประชากรท่ีใช2ในการศึกษา 

 ประชากรสําหรับการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกค�าบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) ผู�เปcนสมาชิก และใช�บริการสิทธิพิเศษ ดีแท็ค รีวอร�ดส อาศัยอยู�ในกรุงเทพมหานคร 

 

 1.3กลุ7มตัวอย7างท่ีใช2ในการศึกษา 

 ผู�วิจัยนําจํานวนประชากรดังกล�าวไปคํานวณเพ่ือกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างท่ีจะใช�

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ตามสูตรของ ยามาเน (วิเชียร เกตุสิงห� 2537, อ�างถึงใน ธัญวิดี อัลลังก�สุข 

2554 : 31) โดยกําหนดค�าความเชื่อท่ีร�อยละ 95 และความผิดพลาดไม�เกิดร�อยละ 5 จากสูตร 

� =  
�

(1 + ��	)
 

 

N คือ  ขนาดประชากร 

n คือ   ขนาดกลุ�มตัวอย�าง 

e คือ   ความคลาดเคลื่อนของประชากร 

 
1.4วิธีการสุ7มตัวอย7าง 
ผู�วิจัยวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) แบบไม�ใช�ทฤษฏีความ

น�าจะเปcน (Non-probability Sampling) ดังต�อไปนี้ 

   ส
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ผู�วิจัยเลือกการเลือกสุ�มแบบเจาะจง
แบบสอบถามในสถานท่ีท่ีมีโอกาสสูงในการพบกับกลุ�มตัวอย�าง
ตามพ้ืนท่ีต�างๆท่ัวกรุงเทพมหานคร โดยปSจจุบันได�มีถึง 

การสุ�มศูนย�บริการเพ่ือท่ีจะศึกษา จากศูนย�บริการ 
สุ�มแบบเจาะจงท่ีจะศึกษาตามเกณฑ�ท่ีกําหนดเอาไว�คือ เปcนศูนย�บริการแต�ละสาขาจะต�องกระจาย
ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร ด�วยเหตุนี้ผู�วิจัยจะทําการศึกษารวม 
โดยครอบคลุมพ้ืนท่ี ในเขค ท่ีอยู� อาศัยท้ัง ลําดับท่ี 
ภาพประกอบท่ี 3.1 

ภาพท่ี 3.1 แสดงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เขตพ้ืนท่ีอยู�อาศัยและพานิชยกรรม 
ท่ีมา: ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

เข�าถึงได�จาก http://www.bangkokplan.org/website/

 
การสุ�มกลุ�มตัวอย�างท่ีจะทํา
ซ่ึงจากกลุ�มตัวอย�าง 300 คน
ลําดับ 

1 

2 

3 

 

การเลือกสุ�มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เนื่องจากผู�วิจัยต�องการแจก
แบบสอบถามในสถานท่ีท่ีมีโอกาสสูงในการพบกับกลุ�มตัวอย�าง ศูนย�บริการเปcนหลักโดยจะกระจาย

ๆท่ัวกรุงเทพมหานคร โดยปSจจุบันได�มีถึง 117 สาขา ท่ัวกรุงเทพๆ
การสุ�มศูนย�บริการเพ่ือท่ีจะศึกษา จากศูนย�บริการ 117 แห�งในกรุงเทพมหานคร ผู�วิจัยเลือก

สุ�มแบบเจาะจงท่ีจะศึกษาตามเกณฑ�ท่ีกําหนดเอาไว�คือ เปcนศูนย�บริการแต�ละสาขาจะต�องกระจาย
ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร ด�วยเหตุนี้ผู�วิจัยจะทําการศึกษารวม 8 

นท่ี ในเขค ท่ีอยู� อาศัยท้ัง ลําดับท่ี 1- 4 และพ้ืนท่ีเขตพานิชยกรรม ลําดับท่ี 

แสดงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เขตพ้ืนท่ีอยู�อาศัยและพานิชยกรรม  
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร.กําหนดการการใช�ประโยชน�ท่ีดิน. เข�าถึงเม่ือ 

http://www.bangkokplan.org/website/ 

ทําการศึกษา ผู�วิจัยใช�วิธีเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบโควตา(Quota sampling) 
คน จึงได�จํานวนห�างสรรพสินค�าและจํานวนกลุ�มตัวอย�างดัง

ศูนย�บริการ 

เดอะมอลล� บางกะปv 

เซ็นทรัลลาดพร�าว 

เซ็นทรัลปvนเกล�า  

36 

เนื่องจากผู�วิจัยต�องการแจก
ศูนย�บริการเปcนหลักโดยจะกระจาย

สาขา ท่ัวกรุงเทพๆ 

แห�งในกรุงเทพมหานคร ผู�วิจัยเลือก
สุ�มแบบเจาะจงท่ีจะศึกษาตามเกณฑ�ท่ีกําหนดเอาไว�คือ เปcนศูนย�บริการแต�ละสาขาจะต�องกระจาย

8 สาขา จาก 117 สาขา 
และพ้ืนท่ีเขตพานิชยกรรม ลําดับท่ี 5-8ดัง

 

าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2556. 

(Quota sampling) 
นวนกลุ�มตัวอย�างดัง 

จํานวน(ชุด) 

38 

37 

37 
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1.5เครื่องมือท่ีใช2ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีผู�วิจัยใช�สาหรับเก็บรวบรวมข�อมูลงานวิจัยจากกลุ�มตัวอย�างคือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยใช�แบบสอบถามประเภทปลายปvด (Close-ended Question) เปcนสาคัญ และ
แบ�งโครงสร�างของคําถามออกเปcนท้ังหมด 3 ส�วน (ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีภาคผนวก) ดังนี้ 

ส�วนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับข�อมูลประชากรศาสตร�และพฤติกรรมของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ส�วนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการรับรู�และความพึงพอใจของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ 
ส�วนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ 

 
ส7วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับช�อมูลเชิงประชากรศาตร� และ พฤติกรรมการใช�งานของ

ลูกค�า มีลักษณะเปcนคําถามปลายปvด (Close-ended Question) มีตัวเลือกให�ตอบ (Dichotomous 
Question) และมีหลายตัวเลือกให�ตอบ (Multiple Choice Question) 
 

ส7วนท่ี 2 การวัดการรับรู�และความพึงพอใจของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส  และ
ช�องทางการติดต�อสื่อสารด�านสิทธิพิเศษ ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ด�านการรับรู�ผู�วิจัยให�ผู�ตอบแบบสอบถามว�าทราบหรือไม�ทราบโดยใช�การวัดแบบนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) ด�านความพึงพอใจผู�วิจัยให�ผู�ตอบแบบสอบถามระบุถึงความพึงพอใจท่ีมีต�อสิทธิ
พิเศษดีแท็ค รีวอร�ดสของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ว�ามีระดับของความ
พึงพอใจมากน�อยเพียงใด โดยใช�มาตรฐานวัดแบบ Likert Scales 5 ระดับ โดยผู�ท่ีไม�มีการรับรู�จะไม�
สามารถให�คะแนนความพึงพอใจท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ ซ่ึงใช�แนวคําถามจากสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส  
(Dtac Rewards 2556) โดยมีแนวคําถามดังต�อไปนี้ 

 

 

ลําดับ ศูนย�บริการ จํานวน(ชุด) 

4 บิ๊กซีราษฎร�บูรณะ 38 

5 เซ็นทรัลเวิลด� 38 

6 เทอร�มินอล 21  37 

7 สยามพารากอน 37 

8 สีลมคอมเพล�กซ� 28 
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1) สิทธิพิเศษ 
- สิทธิพิเศษจากเครือข�ายดีแทค เช�น ส�งข�อความฟรีในวันเกิด,บริการวายฟาย (Wi-Fi)ฟรี 
- ชิงรางวัล (Lucky Draw Campaign) 
- รับอาหารหรือเครื่องด่ืมฟรี ท่ีร�านอาหาร เคเอฟซี (KFC) 
- ส�วนลดเครื่องด่ืม จากร�านกาแฟ คอฟฟe~ เวิลด� (Coffee Worlds) 
- ส�วนลดโรงแรมและสายการบิน 
- ส�วนลดห�างสรรพสินค�า เช�น สยามพารากอน เดอะมอลล� ฯลฯ 
- ส�วนลดบัตรชมภาพยนตร�ในเครือโรงภาพยนตร� เอสเอฟ ซีเนม�า (SF Cinemas) 
- บริการประกันอุบัติเหตุ 
- ส�วนลดเครื่องแต�งกายและเครื่องสําอางค� 
- ส�วนลดหรือข�อเสนอพิเศษจากร�านอาหาร 10 ร�านชวนแวะตามภาคต�างๆ 

 2) ช�องทางการรับรู�สิทธิพิเศษ 
- ข�อความผ�านโทรศัพท�มือถือ (SMS,MMS) 
- คอลล�เซ็นเตอร� 1678 
- เว็บไซต� (www.dtac.com/Privileges) 
- โฆษณาผ�านโทรทัศน� 
- โฆษณาผ�านวิทยุ 
- โฆษณาผ�านสื่อสิ่งพิมพ� เช�น หนังสือพิมพ� 
- แผ�นพับ/ใบปลิวตามศูนย�บริการ 
- โฆษณาผ�านปYายหน�าร�านค�าท่ีร�วมรายการ 
- โฆษณาผ�านสื่อนอกบ�าน เช�น บิลบอร�ด 
- เฟสบุ�ค (Facebook) 
- ไลน�ของดีแทค (ชื่อบัญชีท่ีเปcนทางการ) 
- อินสตราแกรม (Instragram) 
- จดหมายทางตรง 
- อีเมล� (E-mail) 
- การบอกต�อจากคนรอบข�าง (Words of Mouth) 

ได�มีเกณฑ�การให�คะแนนดังนี้ ความพึงพอใจจะใช�หมาย 1 หมายถึง พึงพอใจต�อสิทธิพิเศษ
น�อยท่ีสุด ไปจนถึงระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจต�อสิทธิพิเศษมากท่ีสุด 
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หลังจากนั้นผู�วิจัยจะนําผลการวิจัยท่ีได�หาค�าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ�มตัวอย�างแล�ว มา
แปลความหมายเปcนระดับของความพึงพอใจ โดยมีเกณฑ�ในการแปลความหมายข�อมูล ดังนี้ 

เกณฑ�ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  มีระดับความพึงพอใจในระดับสูงมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 มีระดับความพึงพอใจในระดับสูง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  มีระดับความพึงพอใจในระดับตํ่า 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  มีระดับความพึงพอใจในระดับตํ่ามาก 
 
ในส7วนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ เปcนการวัดความคิดเห็น

ทาวด�านการรับรู�ประสิทธิภาพและความภักดีของลูกค�าอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส ต�อ
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผู�วิจัยให�ผู�ตอบแบบสอบถามระบุถึงความ
คิดเห็นท่ีมีต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส  ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ว�ามีระดับของความเห็นด�วยมากน�อยเพียงใด และการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) ว�า
ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นและพฤติกรรมดังกล�าวหรือไม� 

แนวคําถามมาด�ารการรับรู�ประสิทธิภาพมาจากการวิจัยเชิงคุณภาพคือ การสัมภาษณ�เชิงลึก
กับผู�บริหารท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ผ�านสิทธิพิเศษโดย(ยศ พัชรมงคล 2556) มี
แนวคําถามดังต�อไปนี้ 

1) การรับรู�ประสิทธิภาพ 
- สิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดสท่ีมอบให�สอดคล�องกับไลฟ�สไตล� หรือชีวิตประจําวัน 
- ร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีความสะดวกในการเดินทาง 
- ร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีความน�าสนใจ 
- พนักงานร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีความรู�ในสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดส 
- พนักงานร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีการแนะนําสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดส 
- ร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีการจัดวางปYายสิทธิพิเศษยู�ในจุด  ท่ีสังเกตได�ง�าย 
- ศูนย�บริการมีการวางแผ�นพับ/ปYาย เก่ียวกับสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดสท่ีสังเกตเห็น 
  ได�ง�าย 
- แผ�นพับ/ปYายสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดสมีการให�ข�อมูลท่ีครบถ�วน 
- แผ�นพับ/ปYายสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดสมีความสวยงามน�าอ�าน 
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- วิธีการรับสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดสสะดวก/รวดเร็ว 
- การให�บริการของพนักงานร�านค�าท่ีร�วมรายกายมีความสะดวก/รวดเร็ว 
- การจัดโควต�าจํานวนผู�มีสิทธิ์รับสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส�ในการใช�สินค�า/บริการแต�ละ 
  รายการมีความเหมาะสม 

ในการวัดความภักดีนั้นผู�วิจัยมุ�งวัดความภักดี 2 ด�านคือ ด�านทัศนคติ Aaker (1991, อ�างถึง
ใน วงศิยา ประเสริฐศิลป� 2548: 79)และด�านพฤติกรรม Zeithamal, Berry และ Parasuraman 
(1996) โดยมีแนวคําถามดังต�อไปนี้ 

1) ความภักดีด�านทัศคติ 
- ถ�าท�านจะมีหมายเลขโทรศัพท�ใหม� ท�านจะเลือกใช�ดีแทค เพราะดีแทค รีวอร�ดส 

- ดีแทค รีวอร�ดส ทําให�ท�านรู�สึกเสียดายหากไม�ได�ใช�เครือข�ายดีแทค 
- ดีแทค รีวอร�ดสทําให�ท�านรู�สึกได�รับสิทธิพิเศษท่ีเหนือกว�าเครือข�ายอ่ืน  
- ดีแทครีวอร�ดสทําให�รู�สึกเหมือนเพ่ือนท่ีคุ�นเคย 
- ดีแทค รีวอร�สทําให�ท�านรู�สึกไว�วางใจการบริหารงานของบริษัท 
- ท�านรู�สึกภาคภูมิใจในการใช�สิทธิพิเศษของดีแทครีวอร�ดส 

 2) ความภักดีด�านพฤติกรรม 
- ถ�าดีแทครีวอร�ดส จัดกิจกรรมสําหรับลูกค�า ท�านพร�อมจะเข�าร�วม 
- หากท�านพบปSญหาเก่ียวกับดีแทค รีวอร�ดส ท�านจะแจ�งบริษัทให�ทราบโดยทันที 
- ดีแทค รีวอร�ดสทําให�ท�านชักชวน คนรอบข�าง ให�มาใช�เครือข�ายดีแทค 
- ดีแทค รีวอร�ดสทําให�ท�านสนใจบริการเสริมอ่ืนๆ 
- ดีแทครีวอร�ดสทําให�ท�านบอกต�อสิ่งดีๆเก่ียวกับสิทธิพิเศษท่ีบริษัทมอบให� 
- ท�านจะไม�ย�ายไปเครือข�ายอ่ืนแม�พบสิทธิพิเศษท่ีดีกว�า 
- ท�านจะไม�เปลี่ยนไปใช�บริการเครือข�ายอ่ืน หากประสบปSญหาทางด�านรับสิทธิพิเศษ 
- หากดีแทค รีวอร�ดสมีการเปลี่ยนแปลงไป ท�านจะยอบรับในการเปลี่ยนแปลง และใช� 
  บริการต�อไป 

 จากแนวคิดลักษณะความภักดีของ Dick และ Basu (1994: 99-113) ผู�วิจัยได�นําแนวคิด
ดังกล�าวมาสร�างคําถามในแบบสอบถามโดยมีลักษณะเปcนคําถามปลายปvด (Close-ended 
Question) มีตัวเลือกให�ตอบ (Dichotomous Question) และมีหลายตัวเลือกให�ตอบ (Multiple 
Choice Question) ดังนี้ 
 1) ลักษณะของความภักดี 

- สิทธิพิเศษจาก ดีแทค รีวอร�ดสทําให�ท�านมีความรู�สึกอย�างไรต�อดีแทค 
- สิทธิพิเศษจาก ดีแทค รีวอร�ดสทําให�ท�านใช�บริการของดีแทคมากยิ่งข้ึน 
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ในการวัดความคิดเห็นของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ เปcนการวัดความคิดเห็นทางด�านการรับรู�
ประสิทธิภาพและความภักดีของลูกค�าอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส ต�อบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)โดยใช�มาตรฐานวัดแบบ Scales 5 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑ�การให�
คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  มีระดับความเห็นด�วยในระดับสูงมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 มีระดับความเห็นด�วยในระดับสูง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  มีระดับความเห็นด�วยในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  มีระดับความเห็นด�วยในระดับตํ่า 
ระดับคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  มีระดับความเห็นด�วยในระดับตํ่ามาก 

โดยหากผู�ตอบแบบสอบถามไม�เห็นด�วย ให�ผู�ตอบแบบสอบถามระบุคําตอบในช�อง “ไม�เห็นด�วย” 
 
1.6การวิเคราะห�และการนําเสนอข2อมูล 

1.6.1 วิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได�แก�การแจกแจงความถ่ี 
ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และส�วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ของข�อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค�การวิจัยข�อ 2-4 
 

     1.6.2 หาค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใช�สัมประสิทธิ์แอลฟKาของครอนบัค (Conbach)  
 

1.6.3การทดสอบความแตกต�างระหว�างค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง โดยใช�วิธีการวิเคราะห�ความ

แปรปวนทางเดียว (One way of Variance) และจะใช�สถิติวิเคราะห�จากค�า Anova เพ่ือตอบ

สมมติฐานข�อท่ี 1 คือ (1) กลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทค 

รีวอร�ดส การรับรู�ประสิทธิภาพชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส   ความภักดีผ�านสิทธิพิเศษดีแทค  

รีวอร�ดส แตกต�างกัน  

 
1.6.4 วิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สําหรับตอบคําถามวิจัยด�วยสถิติ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� ของ เพียร�สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพ่ือตอบ

สมมติฐานข�อท่ี 2และ3คือ (2) ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ ต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส   

มีความสัมพันธ�ต�อความภักดีต�อบบริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส (3)การรับรู�ประสิทธิภาพ

ชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส  ของผู�ใช�บริการมีความสัมพันธ�ต�อความภักดีต�อบริษัท ผ�านสิทธิ

พิเศษดีแทค รีวอร�ดส   
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

  การศึกษาเรื่อง “การสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�าผ�านสิทธิพิเศษ กรณีศึกษา ดีแทค รี

วอร�ดส” ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ของบริษัทโทเท่ิลแอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน) ผ�านสิทธิพิเศษดีแทครีวอร�ดส ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�ท้ังหมด 4 ข�อ คือ 1.เพ่ือ

ศึกษากระบวนการการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซสคอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

ผ�านสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส 2.เพ่ือศึกษาการรับรู� ของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส ของ

บริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิ

พิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 4.เพ่ือศึกษาความ

ภักดีของลูกค�าท่ีมีต�อบริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผ�านสิทธิพิเศษ ดีแทค รี

วอร�ดส โดยผู�วิจัยจะนําเสนอข�อมูลท้ังหมดตามระเบียบมิธีวิจัย ดังต�อไปนี้ 

ส�วนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ  

- การสัมภาษณ�แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับผู�ท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน

ลูกค�าสัมพันธ�ของบริษัท โทเท่ิลแอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และการวิจัย

เอกสาร (Documentary Research) 

- การสัมภาษณ�แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกค�าของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 40 ท�าน 

ส�วนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ  

- แบบสอบถาม (Questionnaires) กับลูกค�าของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน)จํานวน 300 ท�าน 
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ส�วนท่ี 1การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1.1 การสัมภาษณ�แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับผู�ท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน

ลูกค�าสัมพันธ�ของบริษัท โทเท่ิลแอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข�อท่ี1.เพ่ือศึกษากระบวนการการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ของบริษัท โทเท่ิล 

แอ็คเซสคอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)ผ�านสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส ผู�ศึกษาวิจัยได�ทําการวิจัยผ�าน

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช�วิธีการศึกษาจากการสัมภาษณ�แบบเชิงลึก (In-

depth Interview) ผู�ท่ีมีส�วนร�วมรับผิดชอบงานด�านการลูกค�าสัมพันธ� ผ�านสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส 

ประกอบกับการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องและข�อมูลจากเว็บไซต� ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 

(In-depth Interview) ผู�บริหารขององค�กร และการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

พบว�า 

กระบวนการในการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ� 

  ในกระบวนการวางแผนการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ขององค�กรผู�ให�บริการเครือข�าย

โทรศัพท�เคลื่อนท่ี บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)ปUจจุบันนี้ ประกอบไปด�วย

กระบวนการสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�าได�แก� การกําหนดวัตถุประสงค� กลยุทธ� ระบบการจัดเก็บข�อมูล 

ฐานลูกค�า (Data Base) การพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ� ตลอดจน

กระบวนการการจัดการลูกค�าสัมพันธ�ผ�านจุดติดต�อต�างๆ (Touch Point) ระหว�างองค�กรกับลูกค�า 

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการการวัดประสิทธิภาพทางด�านการสื่อสาร การวัดความพึงพอใจ และความ

ภักดี โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้   
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1.นโยบายการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ของบริษัท 

  “การบริหารงานลูกคาสัมพันธ�ของบริษัท โทเท่ิลแอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) เริ่มจากการท่ีทางบริษัทคิดว'าลูกคาท่ีใชเครือข'ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ดีแทค มาเป-นระยะเวลา 

และ ลูกคาท่ีมีค'าบริการสูง ควรจะไดรับการตอบแทนอะไรจากบริษัท เพ่ือเป-นการเขาใจลูกคาและรูถึง

ความตองการของลูกคาซ่ึงทางบริษัทเชื่อว'าจะส'งผลต'อความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) 

เพ่ือใหลูกคามีความสุข รูสึกพึงพอใจ ชื่นชอบในตัวองค�กร ดังนั้นการจึงเกิดการมอบสิทธิพิเศษ ดีแทค รี

วอร�ดสในปDจจุบัน  

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

 

โดยผนวกกับกลยุทธ�ทางการตลาดอ่ืนๆ เช�น การตลาดแบบหนึ่งต�อหนึ่ง (One- to-

One Marketing) การตลาดไลฟaสไตล� (Life Style Marketing) การเข�าใจพฤติกรรมลูกค�าในเชิงลึก 

(Customer Insight) การบริหารประสบการณ�ลูกค�า (Customer Experience Management) เพ่ือให�

ลูกค�าเก�ากลับคืนมา การออกโปรโมชั่นต�างๆ 

(นิวสวิทช� สื่ออินเทอร�เน็ต เขาถึงเม่ือวันท่ี : 14 

ตุลาคม 2556 เขาถึงจาก: 

http://www.newswit.com/comm/2013-03-

10/96e4e12667cf869d4151e2af8577c29) 

 

2. แนวคิดและวัตถุประสงค�ในการทําสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส 

  “บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)นั้น มีการเริ่มทําสิทธิพิเศษ

ของระบบเติมเงิน(Pre-Paid) โดยมอบเป-นสิทธิพิเศษของจากเครือข'ายดีแทค เช'นส'วนลดค'าโทร บริการ

การสะสมยอดเงิน และเม่ือปลายป[ 2551 เริ่มมีการเริ่มใชสิทธิพิเศษกับประเภทรายเดือน (Post-Paid) 

เพ่ือเป-นการทดลองตลาดกับกลุ'มลูกคาผูใชค'าบริการเกิน 1,500 บาท ต'อเดือนข้ึนไปและอีกกลุ'มท่ี มี

ยอดเกินใชงานเกิน 300 บาท ต'อเดือนและใชเครือข'ายดีแทคมาเป-นเวลานานเกิด 10 ป[”  

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 
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“โดยสิทธิพิเศษจะแบ'งโดยใชการตลาดไลฟ̂สไตล� (Life Style Marketing) โดยมี

ท้ังหมด 6 ซ่ึงท้ัง 6 ดานมีส'วนสําคัญต'อการออกโปรแกรมสิทธิพิเศษต'างๆ ท่ีทางบริษัทจะมอบใหกับ

ลูกคา เพ่ือใหตรงและตอบโจทย�การดําเนินชีวิตของลูกคามากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ และความ

ความภักดีต'อเครือข'ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีดีแทค” 

“บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินการยริหารลูกคาสัมพันธ�ผ'านสิทธิพิเศษ 

ดีแทค รีวอร�ดส และ ดีแทค รีอวอร�ดส เอ็กซ�ตรา โดยจะแบ'งสิทธิพิเศษท่ีสอดคลองกับไลฟ̂สไตล�ของ

ผูใชบริการ ซึงของทางระบบเติมเงินทางบริษัทมีมานานแลวและค'อนขางแข็งแรง และยังหน'วยงานอ่ืนๆ

เพ่ือรองรับกิจจกรรมลูกคาสัมพันธ� เช'น คอลเซ็นเตอร� ดีแทคบัดด้ี เป-นตน” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

 2556) 

   2.1รูปแบบสิทธิพิเศษการมอบส�วนลด 

 โปรแกรมการมอบส�วนลดของดีแทคแบ�งได�เปjน 6 หมวดหลัก ดังนี้ 

� Feel Gooods Rewards (สิทธิพิเศษจากเครือข�าย) 

� ด�านรับประทานอาหาร  

� ด�านการท�องเท่ียว 

� ด�านไลฟaสไตล�และความงาม 

� ด�านห�างสรรพสินค�า 

� บริการ 10 ร�านชวนแวะ 

(บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) สื่ออินเทอร�เน็ต เข�าถึงจาก : 

http://www.dtac.co.th/privilege) 

   

2.2 รูปแบบบริการอ่ืนๆ 
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  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได�มีการบริหารงานลูกค�า

สัมพันธ�ในลักษณะบริการพิเศษ เปjนการให�คุณค�าเพ่ิมแก�ลูกค�า บริการพิเศษให�นอกเหนือจากความ

คาดหวังของลูกค�า เพ่ือสร�างความสะดวกสบายให�แก�ลูกค�า เช�น 

    

-บริการเบอร�โทรพิเศษ (Call Center) สําหรับผู�ใช�บริการ ซ่ึงผู�ใช�บริการ

สามารถติต�อสอบถาม ข�อมูลหรือรับบริการต�างๆ เก่ียวกับการใช�งานโทรศัพท�เคลื่อนท่ี

เบอร� 1678 โดยรับการบริการจากพนักงานบริการทางโทรศัพท�ท่ีได�รับการอบรมมา

เปjนพิเศษ มีความชํานาญและมีทักษะในการให�บริการระดับสูง 

 

-โปรแกรมอวยพรวันเกิด บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) จัดโปรแกรมอวยพรวันเกิด เพ่ือเปjนสิทธิพิเศษสําหรับลูกค�าดีแทค ในวัน

ครบรอบวันเกิด นอกจากการมอบการ�ดวันเกิด ข�อความอวยพร และ ลูกค�ายังได�รับ

แพ็คเกจของขวัญ เช�น โทรฟรีในเครือข�ายฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง การส�งข�อความ ฟรีใน

ทุกเครือข�ายจํานวน 500 ข�อความ และสามารถใช�อินเทอร�เน็ต เอดจ� (EDGE) 3จี 

(3Gs) ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เปjนต�น 

 

-โปรแกรมพิเศษสําหรับลูกค�าระบบเติมเงิน ทางบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไม�ได�ละเลยลูกค�าท่ีเปjนประเภทเติมเงิน บริการ “แฮป

ปtu ดีแทค” ลูกค�าในระบบเติมเงิน (Pre-Paid) สามารถรับสิทธิพิเศษต�างๆ โดยกด

หมายเลข *100 บริการใจดี แฮปปtu แบwงค� บริการใจดีให�ยืม แฮปปtuจะให�ยืมเงิน ครั้งละ 

30 บาท ใจดีให�โอน ค�าโทรเหลือ โอนค�าโทรให�เบอร�แฮปปtuด�วยกัน ใจดีฉูกเฉิน ในกรณี

วันใช�บริการหมด ค�าใช�บริการหมด ไม�สามารถโทรออกได� แฮปปtuช�วยแจ�งไปยัง

หมายเลขปลายทางท่ีต�องการติดต�อให�โทรกลับ ด�วยการส�งข�อความไปยังหมายเลข

ปลายทาง ใจดีโทรผิดไม�คิดตังค� โทรผิดหมายเลข สามารถเรียกรับค�าโทรคืนได� และ

บริการใจดีเข�าบุญทุ�ม ลูกค�าสามารถออกค�าโทรให�กับปลายทางท่ีโทรมาได� เปjนต�น 
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  นอกจากบริการใจดีแล�ว ทางแฮปปtuยังมีบริการ “แฮปปtu แบงค�” ลูกค�าสามารถสมัคร

รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ รับแฮปปtuโบนัส 50 การเติมเงินเกิน 400 บาทในรอบ 3 เดือน, โบนัส วันเกิด รับแฮป

ปtuโบนัสเพ่ิมอีกเท�าตัวสูงสุด 500 บาท สําหรับสมาชิกแฮปปtuแบงค� ท่ีเติมเงินในวันเกิด และสิทธิพิเศษใน

การรับประกันซิมการ�ด รับซิมใหม�เบอร�เดิมได�ฟรี ท่ีศูนย�บริการลูกค�า ทุกสาขา เม่ือซืมการ�ด หาย หรือ

ชํารุด เปjนต�น 

 (บริ ษัท โทเท่ิลแอ็ค เซส คอมมนิ เคชั่น จํากัด 

(มหาชน).2556 (แผ�นพับ) ศูนยบริการดีแทค สาขา

สยามพารากอน) 

 

3. การกําหนดกลุ�มเปDาหมายและการแบ�งกลุ�มลูกค�า 

“บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีการแบ'งลูกคาตามพฤติกรรม

การใชบริการ เพราะพฤติกรรมการใชบริการจะทําใหแบ'งกลุ'มลูกคาไดอย'างชัดเจน และเหมาะสม 

สามารถแบ'ง ไดเป-น 2 กลุ'ม คือ กลุ'มลูกคาท่ัวไปท่ีใชบริการดีแทค และกลุ'มท่ีใชบริการต้ังแต' 10 ป[ข้ึน

ไป หรือมีค'าใชบริการเฉลี่ยเดือนละ 1500 บาทใน 6 เดือนท่ีผ'านมา หรือท่ีบริษัทจะเรียก ดีแทครี

วอร�ดส เอ็กซ�ตรา ซ่ึงบริษัทใหความสําคัญกับลูกคากลุ'มดีแทค รีวอร�ดส เอ็กซ�ตรามากท่ีสุด”แต'ก็ไม'

สามารถละท้ิงกลุ'มลูกคาท่ัวไปได” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

 2556) 
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ได�จึงเกิดสิทธิพิเศษให�แก�คน 2 กลุ�มคือ ดีแทค รีวอร�ดส และ ดีแทค รีวอร�ดส 

เอ็กซ�ตร�า โดย ตามพฤติกรรมการใช�งาน และมีการปรับด�านอายุการใช�งาน และค�าใช�งานเฉลี่ยให�

สอดคล�องกับการรับสิทธิพิเศษ ดังนี้ 

ค�าเฉล่ียการใช� 

งานต�อเดือน 

 

อายุการใช�งาน 

 

น�อยกว�า300 

บาท 

 

300-1,000บาท 

 

มากกว�า 

1,000-1,500 

บาท 

 

มากกว�า  

1,500 บาทข้ึนไป 

น�อยกว�า 6 เดือน     

6เดือน – 5ปN  ดีแทค รีวอร�ดส   

มากกว�า 5 ปN  – 

10 ปN 

    

10 ปNข้ึนไป     

   

 โดยท่ีดีแทค รีวอร�ดส จะเปjนกลุ�มลูกค�าท่ัวไปและ ดีแทค รีวอร�ดส เอ็กซตร�ามี

เง่ือนไขพฤติกรรมการใช�งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• อายุการใช�งานมากกว�า 6 เดือน ค�าใช�บริการเฉลี่ยเกิน 1,500 บาทข้ึนไป ใน 

6 เดือนท่ีผ�านมา 

• อายุการใช�งานมากกว�า 5 ปt  ค�าใช�บริการเฉลี่ยเกิน 1,000 บาทข้ึนไป ใน 6 

เดือนท่ีผ�านมา 

• อายุการใช�งานมากกว�า 10 ปt ค�าใช�บริการเฉลี่ย เกิน 300 บาทข้ึนไป ใน 6 

เดือนท่ีผ�านมา 

(บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) สื่ออินเทอร�เน็ต เขาถึงจาก : 

http://www.dtac.co.th/privilege) 

ดีแทค รีวอร�ดส เอ็กซ์ตร้า 
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4. เกณฑ�ในการตั้งสิทธิพิเศษ 

  “เกณฑ�ในการต้ังสิทธิพิเศษ จะเกิดข้ึนจากการทําวิจัยกับกลุ'มลูกคามีการสนทนา

กลุ'ม การสัมภาษณ�เชิงลึก เพ่ือหาความพึงพอใจต'างๆ รูปแบบการดําเนินชีวิต จึงนําขอมูลมาวิเคราะห� 

และเลือกรานคาท่ีร'วมรายการ โดยคํานึงว'าลูกคาทุกคนจะตองเขาถึงได และยังคํานึงถึงกลยุทธ� ชนะ-

ชนะ (Win-Win Strategy) คือการท่ีดีแทคสามารถนําเสนอสินคาของดีแทคได และรานคาท่ีร'วม

รายการก็สามารถนําเสนอสินคาของรานคาท่ีร'วมรายการไดเช'นกัน” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

5. ระบบการจัดเก็บข�อมูลลูกค�าและการใช�ฐานข�อมูลลูกค�า 

  “ทางบริษัทไดมีการจัดเก็บขอมูลต'างๆ ผ'านทางศูนย�บริการ คอลเซ็นเตอร� ท่ีเป-น

ขอมูลท่ัวไป และขอมูลพฤติกรรมการรองเรียน ผ'านคอลเซ็นเตอร� สื่อสังคมออนไลน เช'น เฟชบุlค และ

เว็บไซต� ซ่ึงขอมูลท้ังหมดจะถูกนําวิเคราะห�และออกเป-นผลิตภัณฑ�ต'างๆเพ่ือใหสอดคลองกับไลฟ̂สไตล�” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

  บริษัทโทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีการจัดเก็บข�อมูลลูกค�าของ

ดีแทค มีการจัดอบรมพนักงานในการใช�และรับผิดชอบโปรแกรมลูกค�าสัมพันธ� ซ่ึงปUจจุบันได�เปลี่ยนจาก 

ระบบ D-Smart ท่ีเปjนโปรแกรมจัดเก็บข�อมูลท่ีทางบริษัทคิดค�นข้ึนเปjนโปรแกรม Oracle ในการทํา

เหมืองข�อมูล (Data Mining) คลังข�อมูล (Data Warehouse) เปjนต�น เพ่ือทําการวิเคราะห�ข�อมูลท่ี

ซับซ�อน ทําให�บริษัทเข�าถึงลูกค�าได�มากข้ึน โดยช�องทางการรับข�มูลต�างๆจะมาจากศูนย�บริการเปjนหลัก

และทางโทรศัพท� (Call Center) และเก็บข�อมูลต�างๆ เช�น ข�อมูลการใช�งานของลูกค�า ข�อมูลส�วนตัว 

ประวัติบุตรหลาน ตลอดจนพฤติกรรมการใช�บริการต�างๆ ของลูกค�า แล�วจึงนํามาวิเคราะห�ออกกลยุทธ�

ทางการตลาดต�างๆ  

 (รายงานประจําปt 2555 บริษัท โทเทิล แอ็ค

เซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2555) 

6. การพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ� 

  “บริษัทพ่ึงจะเปลี่ยนระบบการเก็บขอมูลลูกคาจากระบบท่ีบริษัทคิดเอง เป-นระบบ 

ออราเคิล (Oracle) ท่ีใชในการวิเคราะห�ขอมูลลูกคา วิเคราะห�และคาดเดา อัตราการเลิกใช (Churn 
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Rate) นอกจากนี้ยังมีระบบUSSD เหมือนกับการส'งขอความแต'สามารถตอบกลับไดทันเพ่ือใหลูกคามี

ความสะดวกในการรับสิทธิพิเศษ” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

 

  

7.จุดติดต�อระหว�างลูกค�าและส�วนงานลูกค�าสัมพันธ� 

  “จุดติดต'อเรื่องสิทธิพิเศษนั้นทางบริษัทพยายามจะใหครบทุกช'องทาง โดยมีแผ'นพับ

ท่ีแจกตามศูนย�บริการ การแจงผ'านคอลเซ็นเตอร� สื่อสังคมออนไลน�ต'างๆ ยังมีโฆษณาตามรานคาท่ีร'วม

รายการ เช'น แผ'นปrายสิทธิพิเศษ และป[นี้เริ่มมีการส'งจดหมายใหลูกคาเพ่ือแจงเรื่อสิทธิพิเศษดวย” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

� ศูนย�บริการ (Dtac Shop) เปjนจุดติดต�อท่ีให�บริการลูกค�าด�านต�างๆ เช�น 

การชําระค�าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี บริการจดทะเบียนเลขหมายใหม� เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น เป|ด

บริการเสริมต�างๆ บริการรับแจ�ง และซ�อมโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ฯลฯ  

“ซ่ึงพนักงานศูนย�บริการเป-นจุดท่ีปฏิสัมพันธ�กับลูกคาโดยตรง ทางบริษัทจึงมองว'าเป-น

จุดติดต'อนึงท่ีช'วยกระจายข'าวสารทางดานสิทธิพิเศษได” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

� คอลเซ็นเตอร� (Call Center) หมายเลขคอลเซ็นต�เตอร�ของบริษัทโทเทิล 

แอ็คเซสคอมมูนิเคชั่น คือ 1678 เป|ดให�บริการ 24 ชั่วโมง โดยมีพนักงานท่ีให�บริการกับลูกค�าโดยตรง 

ให�บริการติดต�อสอบถามข�อมูลต�างๆ เช�น  สอบถามข�อมูลทางด�านบริการ โปรโมชั่น แพ็คเกจต�างๆ แจ�ง

ปUญหาสัญญา บริการเสริม รวมไปถึงแนะนําและติชม เปjนต�น  

“คอลเซ็นเตอร�จะไดรับการอบรมจากทางทีมงาน และมีฐานขอมูลท่ีสามารถดึงมา

ตอบคําถามใหกับลูกคาไดในเรื่องของสิทธิพิเศษ เวลาออก โปรโมชั่น หรือสิทธิพิเศษใหม' จะมีการแจง

ไปยังคอลเซ็นเตอร� เพ่ือใหเกิดการรับรูของพนักงานถึงเง่ือนไขต'างๆ” 
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(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

� พนักงานดูแลลูกค�าและพนักงานร�านค�าท่ีร�วมรายการ 

“พนักงานรานคาผูร'วมรายการนั้น จะมีทีมจากดีแทค คอยไปตรวจสอบว'า

พนักงานรานคาท่ีร'วมรายการมีความเขาใจในตัวสิทธิพิเศษมากแค'ไหน แต'พนักงานของดีแทคเองก็จะมี

การอบรมอยู'แลว” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

� เว็บไซต� (Web-site) บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  

มีเว็บไซต�หลักในการติดต�อ ให�ข�อมูลข�าวสารกลับลูกค�า คือ www.Dtac.co.th ในช�องทางการร�องเรียน

ต�างๆสามารถติดต�อผ�านเว็บไซต�ได�เช�นกัน 

“จะมีช'องทางการติดต'อสอบถามเรียกว'า ดีแทค บัดด้ี ซ่ึงทางดีแทคจะได

ขอมูลต'างๆผ'านช'องทางนี้ โดยท่ีเว็บไซต� จะคอยบอกถึง โปรโมรชั่น สิทธิพิเศษต'างๆ เง่ือนไข ดวย

เช'นกัน” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

 

� เครือข�ายสังคมออนไลน� (Social Network) นอกเหนือจากข�อมูลข�าวสาร

ต�างๆทางเว็บไซต�แล�วนั้น ดีแทคเพ่ิมจุดติดต�อระหว�างลูกค�าและดีแทค เพ่ือสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�า

ผ�านช�องทางออนไลน�โดยเฉพาะเครือข�ายสังคมออนไลน�ท่ีได�รับความนิยมในช�วงปUจจุบัน ได�แก� เฟสบุwค 

(Facebook) ทวิตเตอร�(Twitter) และอินสตราแกรม (Instagram)  

- เฟสบุwค (Facebook) : www.facebook.com/Dtac เปjนช�อง

ทางการสื่อสารท่ีจะคอยสื่อสารเก่ียวกับ โปรโมชั่น สิทธิพิเศษต�างๆ 

สําหรับลูกค�าดีแทค ท้ังนี้ยังมีการรับเรื่องร�องเรียนผ�านทางเฟสบุwค 

- ทวิตเตอร� (Twitter) : www.twitter.com /Dtac_feelgood เปjน

ช�องทางในการสื่อสารเรื่อง โปรโมชั่น ข�าวสาร บริการใหม� รวมท้ัง

แจ�งข�อเสนอ สิทธิพิเศษต�างๆ ของดีแทค 
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- อินสตราแกรม (Instagram) @Dtacig เปjนช�องทางการสื่อสารเรื่อง

โปรโมชั่น ข�อมูลข�าวารต�างๆ บริการใหม�ๆ สิทธิพเศษในลักษณะของ

รูปภาพ 

“ทางเฟชบุlคแฟนเพจของดีแทคเอง ก็จะมีการรับขอมูลผ'านดีแทคบัดด้ี มัก

คนท่ีเขามารองเรียนมักรองเรียนในช'องความคิดซ่ึงดีแทคเองจะพยายามใหลูกคาส'งขอมูลต'างๆ ผ'าน

ขอความส'วนตัวบนหนาแฟนเพจ ซ่ึงจะช'วยในเรื่องความปลอดภัย ของผูใชบริการ ส'วนทวิตเตอร� และ

อินสตราแกรม นั้น จะเป-นช'องทางสําหรับการสื่อสารต'างๆไปยังลูกคา” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

 

� แผ�นป�ายโฆษณา ณ จุด ซ้ือ (P.O.P.: Point of Purchase) 

“ทางบริษัทเอง ไดจัดทําปrายเพ่ือโฆษณาใหกับลูกคาดีแทคเขามาใชสิทธิพิเศษ” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

 

� จดหมายทางตรง (Direct Mail) 

“ในป[นี้ (2556) ทางดีทคไดมีการเริ่มส'งจดหมายเก่ียวกับสิทธิพิเศษใหกับ

ลูกคาเพ่ือแจงใหทราบถึงขอมูลต'างๆเก่ียวกับสิทธิพิเศษ”  

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

 

 

 

 

� อีเมล� (E-Mail)  

“อีเมล� ทางบริษัทก็ส'งแต'เนื้อหาจะเหมือนกับจดหมายทางตรง โดยบริษัทจะให

ลูกคาเลือกเม่ือตอนลงทะเบียนถึงช'องทางการติดต'อสื่อสาร” 
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(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

 

� ข�อความผ�านโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (SMS)  

“ทางดีแทคเองมีการส'งขอความเก่ียวกับสิทธิพิเศษต'างๆ ใหกับลูกคามาเป-น

ประจํา โดยเกณฑ�การเลือกนั้นจะแตกต'างกันออกไปในแต'ละครั้ง แต'มีเกณฑ�ท่ีเหมือนกันอยู' คือคาดว'า

น'าจะเป-นเวลาท่ีลูกคาจับโทรศัพท�เคลื่อนท่ีอยู' เช'น หลังการโทรออก การเช็คยอดค'าใชบริการ เป-นตน” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

 

นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารต�างๆผ�านโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ� วิทยุ-โทรทัศน�และสื่อนอกบ�าน

ด�วยเพ่ือให�เกิดการรับรู�ข�อมูลเก่ียวกับสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ด  โดยทางบริษัทจะพยายามให�ครอบคลุม

ทุกสื่อเพ่ือการรับรู�ท่ีสูงมากข้ึนผ�านสื่อต�างๆท่ีได�ลงทุน 

 

 8. การะประเมินและตัวช้ีวัดของสิทธิพิเศษ 

  “สิทธิพิเศษจะถูกวัดผ'านยอดการใชสิทธิพิเศษจากลูกคา โดยขอมูลจะถูกนําไปวิ

เคราะหืในป[ถัดไป” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

 

  “ดีแทคจะมีทีมงานวิจัย ท่ีคอยตรวจสอบว'าการสื่อสารผ'านช'องทางต'างๆ มี

ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยจะมีขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ สํารวจทัศนคติต'างๆของลูกคา 

วัดในความพึงพอใจต'อสิทธิพิเศษต'างๆ รวมไปถึงการสื่อสารการตลาดระหว'างดีแทคกับลูกคา ทาง

บริษัทยังวัดผ'านการบอกต'อของลูกคาท่ีใชดีทค รีวอร�ดส และลูกคาท่ีไม'ใชเปรียบเทียบกันเพ่ือวัดความ

ภักดี เรียกว'า  Net score Promoter”  

 (ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 
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9. ปUญหาและอุปสรรคในการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�ผ�านสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส 

  “ในการเก็บขอมูลของทางระบบเติมเงินก็ยังมีปDญหาอยู'เหมือนเพราะตองใชบัตร

ประชาชน ในการลงทะเบียนจึงจะสมบูรณ� และ การตอบสนองลูกคาท่ีมากเกินไป ดวยความตองการ

ของลุกคาท่ีมีอย'างไม'จํากัด บริษัทจะไม'สามารถตอบสนองในสิ่งท่ีเป-นไปไม'ได แต'พยายามจะออกสิทธิ

พิเศษเพ่ือใหลุกคามีความสุข ท่ีจะใชดีแทคต'อไป” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 

 

10. แนวโน�มการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีอวร�ดส ในอนาคต 

  “ในอนาคตทางบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซสคอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จะทําใหสิทธิ

พิเศษดีแทค รีอวร�ดส สามารถเสนอขายต'อยอด(Up-selling) และ ขายต'อเนื่อง (Cross selling) ได 

เพ่ือใหเกิดผลประโยชน�แก'บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตามท่ีบริษัทไดวางไว” 

(ยศ พัชรมงคลพันธุ�, สัมภาษณ�, 25 กันยายน 

2556) 
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1.2 การสัมภาษณ�แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกค�าของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส 

คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 งานวิจัยเรื่อง “การสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�าผ�านสิทธิพิเศษ กรณีศึกษา ดีแทค รีวอร�ดส”ใน

ส�วนนี้จะเปjนการเสนอผลการวิจัยในส�ของการสัมภาษณ�เชิงลึกกับลูกค�าของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซสคอมมู

นิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จะประกอบได�ด�วย 5 ส�วนดังต�อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลประชากร 

2. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการรับรู�ต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดสและช�องทางการรับรู�

สิทธิพิเศษ 

3. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดสและช�องทาง

การรับรู�สิทธิพิเศษ 

4. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการรับรู�ประสิทธิภาพต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส 

5. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส 
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1. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลประชากร 

ตารางท่ี4-1 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบผู�ให�สัมภาษณ�แบบเชิงลึก 

ข�อมูลประชากร จํานวน(คน) ร�อยละ 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

15 

25 

 

37.5 

62.5 

รวม 40 100 

2.อายุ 

มากกว�า 16 -25 ปt 

มากกว�า 25 – 35 ปt 

มากกว�า 35 -45 ปt 

มากกว�า 45 – 60 ปt 

มากกว�า 60 ปtข้ึนไป 

 

9 

10 

9 

8 

4 

 

22.5 

25 

22.5 

20 

10 

รวม 40 100 

3.ระดับการศึกษา 

ตํ่ากว�าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว�าปริญญาตรี 

 

2 

28 

10 

 

5 

70 

25 

รวม 40 100 

4.อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 

ค�าขาย/ธุรกิจส�วนส�วนตัว 

พนักงานเอกชน 

รับจ�าง 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืนๆ 

 

15 

7 

13 

3 

2 

0 

 

37.5 

17.5 

32.5 

7.5 

5 

0 

รวม 40 100 
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5.รายได�เฉล่ียต�อเดือน 

ตํ่ากว�า 10, 000 บาท 

10,000 - 20,000 บาท 

>20,000 – 35,000 บาท 

>35,000 – 50,000 บาท 

>50,000 บาทข้ึนไป 

 

10 

14 

7 

4 

2 

 

25 

35 

17.5 

10 

5 

รวม 40 100 

ปUจจัยด�านเพศ ผู�ให�สัมภาษณ�ชายและหญิง ส�วนใหญ�เปjนเพศหญิง โดยคิดเปjนเปjนร�อยละ 62.5 

รอลงมาคือเพศชายคือร�อยละ 37.5 

ปUจจัยด�านอายุผู�ให�สัมภาษณ�ช�วงอายุ มากกว�า 25 -35 ปt เปjนส�วนใหญ� คิดเปjนร�อยละ 25 

รองลงมาเปjน มากกว�า 16-25 ปtและ มากกว�า 35 -45 ปt คิดเปjนร�อยละ 22.5  มากกว�า45 -60 ปt คิด

เปjนร�อยละ 20 และช�วงอายุมากกว�า 60ปtข้ึนไป คิดเปjน 10 

ปUจจัยด�านการศึกษา ผู�ให�สัมภาษณ�ส�วนใหญ�มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปjนร�อย

ละ 70 รองลงมาคือสูงกว�าปริญญาตรี คิดเปjนร�อยละ25 ระดับตํ่ากว�าปริญญาตรีคิดเปjนร�อยละ5 

ปUจจัยด�านอาชีพผู�ให�สัมภาษณ�ส�วนใหญ�มีอาชีพนักเรียนักศึกษาคิดเปjนร�อยละ 37.5 พนักงาน

เอกชนคิดเปjนร�อยละ32.5 ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัวคิดเปjนร�อยละ17.5 รับจ�างคิดเปjนร�อยละ 7.5 และรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเปjนร�อยละ 5 

ปUจจัยด�านรายได�เฉลี่ยต�อเดือนผู�ให�สัมภาษณ�ส�วนใหญ�มีรายได�เฉลี่ยอยู�ในช�วง 10,000 – 

20,000 บาทต�อเดือนคิดเปjนร�อยละ35 ตํ่ากว�า 10000 บาทต�อเดือน คิดเปjนร�อยละ 25 มากกว�า

20000-35000บาท ต�อเดือน คิดเปjนร�อยละ17.5 มากกว�า35000 – 50000 บาทต�อเดือนคิดเปjนร�อย

ละ10 และมากกว�า50000บาทข้ึนไปต�อเดือร คิดเปjนร�อยละ5 
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ตารางท่ี4-2 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบผู�ให�สัมภาษณ�แบบเชิงลึก  

ข�อมูลประชากร จํานวน(คน) ร�อยละ 

6.ประเภทของระบบโทรศัพท�เคล่ือนท่ี 

ระบบเติมเงิน (Pre-paid) 

ระบบรายเดือน (Post-Paid) 

 

 

8 

32 

 

 

20 

80 

รวม 40 100 

7.ลักษณะโปรโมช่ันท่ีใช� 

แพ็คเกจเล�นเน็ตและโทร 

แพ็คเกจโทร 

แพ็คเกจเน็ต 

 

28 

3 

9 

 

70 

7.5 

22.5 

รวม 40 100 

ปUจจัยทางด�านประเภทระบบโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ผู�ให�สัมภาษณ�ส�วนใหญ�เปjนผู�ใช�ระบบรายเดือน

คิดเปjนร�อยละ80 และระบบเติมเงินคิดเปjนร�อยละ20 

ปUจจัยทางด�านโปรโมชั่นท่ีใช�อยู�ปUจจันผู�ให�สัมภาษณ�ส�วนใหญ�ใช�โปรโมชั่นแพ็คเกจเล�นเน็ตและ

โทรคิดเปjนร�อยละ70 รองลงมาคือแพ็คเกจเน็ตคิดเปjนร�อยละ22.5 และแพ็คเกจโทรคิดเปjนร�อยละ7.5 
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ตารางท่ี4-3 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบผู�ให�สัมภาษณ�แบบเชิงลึก  

8.การใช�บริการจากดีแทค ใช� ไม�ใช� 

 จํานวน

(คน) 

ร�อยละ จํานวน

(คน) 

ร�อย

ละ 

การโทร 

ข�อความ(SMS) 

วายฟาย (WI-fi) 

เอจด�(Edge),3จี(3G) 

บริการใจดี (เฉพาะลูกค�าเติมเงิน) 

23 

8 

12 

36 

5 

57.5 

16 

30 

90 

12.5 

17 

35 

28 

4 

35 

42.5 

81 

70 

10 

8.75 

 

ปUจจัยทางด�านบริการท่ีรับจากดีแทค ผู�ให�สัมภาษณ�ส�วนใหญ�ใช�เอดจ�และ3จี คิดเปjนร�อยละ90 

รองลงมาคือการโทรคิดเปjนร�อยละ57.5 วายฟายคิดเปjนร�อยละ30 ข�อความ(SMS) คิดเปjนร�อยละ 16 

และบริการใจดีคิดเปjนร�อยละ8.75 

ตารางท่ี4-4 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบผู�ให�สัมภาษณ�แบบเชิงลึก  

ข�อมูลประชากร จํานวน(คน) ร�อยละ 

9.จํานวนหมายเลขเครือข�ายดีแทค 

1 หมายเลข 

2 หมายเลข 

มากกว�า 2  หมายเลข 

 

29 

7 

4 

 

72.5 

17.5 

10 

รวม 40 100 

ปUจจัยด�านจํานวนหมายเลขโทรศัพท�เครือข�ายดีแทค ผู�ให�สัมภาษณ�ส�วนใหญ�ใช�หมายเลข  

ดีแทคเพียง 1 หมายเลข คิดเปjนร�อยละ 72.5 ใช�หมายเลขดีแทค 2 หมายเลข คิดเปjนร�อยละ 17.5 และ

ใช�มากกว�า 2 หมายเลข คิดเปjนร�อยละ10 
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ตารางท่ี4-5 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบผู�ให�สัมภาษณ�แบบเชิงลึก  

ข�อมูลประชากร จํานวน(คน) ร�อยละ 

10.ยอดค�าใช�โทรศัพท�เคลื่อนท่ีต�อเดือน 

น�อยกว�า 300 บาท 

300 – 500 บาท 

มากกว�า 500- 1,000 บาท 

มากกว�า 1,000 – 1,500 บาท 

มากกว�า 1,500 บาทข้ึนไป 

 

3 

11 

18 

4 

4 

 

7.5 

27.5 

45 

10 

10 

รวม 40 100 

11.อายุการใช�งาน 

น�อยกว�า 6 เดือน 

6เดือน – 5 ปt 

มากกว�า5 –10ปt 

มากกว�า10ปtข้ึนไป 

 

3 

7 

18 

12 

 

7.5 

17.5 

45 

30 

รวม 40 100 

ด�านปUจจัยค�าใช�จ�ายค�าโทรศัพท�เคลื่อนท่ีต�อเดือนผู�ให�สัมภาษณ�ส�วนใหญ�มีค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อ

เดือนอยู�ท่ีช�วง มากกว�า500 – 1000 บาท คิดเปjนร�อยละ45 ช�วง300-500 บาทคิดเปjนร�อยละ 27.5 

ช�วงมากกว�า1,500 บาทข้ึนไปมากกว�า 1,000 – 1,500 บาท คิดเปjนร�อยละ10 ช�วงน�อยกว�า 300 บาท

คิดเปjน7.5 

ด�านปUจจัยทางด�านอายุการใช�งานผู�ให�สัมภาษณ�มีอายุการใช�อยู�ในช�วงมากกว�า5-10ปt คิดเปjน

ร�อยละ45 รองลงมาคือมากกว�า10ปtข้ึนไป คิดเปjนร�อยละ30 ช�วง6เดือน-5ปt คิดเปjนร�อยละ17.5 ช�วง

น�อยกว�า  6  เดือนคิดเปjนร�อยละ7.5 
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ตารางท่ี4-6 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบผู�ให�สัมภาษณ�แบบเชิงลึก  

ข�อมูลประชากร จํานวน(คน) ร�อยละ 

12.สถานะการใช�สิทธิพิเศษ 

ดีแทค รีวอร�ดส 

ดีแทครีวอร�ดส เอ�กซ�ตร�า 

ไม�ทราบ 

 

22 

4 

14 

 

55 

10 

35 

รวม 40 100 

13.ความถ่ีในการใช�สิทธิพิเศษในรอบ 3 เดือน 

1-2 ครั้ง 

3-4 ครั้ง 

5-6 ครั้ง 

6 ครั้งข้ึนไป 

ไม�ได�ใช�สิทธิพิเศษในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมา 

 

17 

9 

3 

1 

10 

 

42.5 

22.5 

7.5 

2.5 

25 

รวม 40 100 

ปUจจัยด�านสถานะการใช�สิทธิพิเศษผู�ตอบคําถามส�วนใหญ�มีสถานะเปjนดีแทค รีวอร�ดส คิดเปjน

ร�อยละ55 รองลงมาคือดีแทค รีวอร�ดส� เอ็กซ�ตร�า คิดเปjนร�อยละ10 ไม�ทราบสถานะการรับสิทธิพิเศษคิด

เปjนร�อยละ35 

ปUจจัยด�านความถ่ีในการใช�สิทธิพิเศษในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมา ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ใช�

สิทธิพิเศษ1-2ครั้งในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมาคิดเปjนร�อยละ42.5 ไม�ได�ใช�สิทธิพิเศษในรอบ 3 เดือนท่ีผ�าน

มาคิดเปjนร�อยละ25 ใช�3.-4ครั้งในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมา คิดเปjนร�อยละ22.5  ใช�5-6ครั้งในรอบ 3 เดือน

ท่ีผ�านมา คิดเปjนร�อยละ7.5 และผู�ท่ีใช�สิทธิพิเศษ 6 ครั้งข้ึนไปในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมาคิดเปjนร�อยละ2.5 
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ตารางท่ี4-7 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบผู�ให�สัมภาษณ�แบบเชิงลึก 

 

ช�องทางการติดต�อสื่อสารเรื่องสิทธิพิเศษ ดีแทค รีอวร�ดส 

ได�รับ ไม�ได�รับ 

จํานวน

(คน) 

ร�อยละ จํานวน

(คน) 

ร�อย

ละ 

ข�อความผ�านโทรศัพท�มือถือ  

คอลเซ็นเตอร� 1678   

เว็บไซต� (www.dtac.com/Privileges) 

โฆษณาผ�านโทรทัศน� 

โฆษณาผ�านวิทยุ 

โฆษณาผ�านสื่อสิ่งพิมพ� เช�น หนังสือพิมพ� 

ป�ายหน�าร�านค�า 

โฆษณาผ�านบิลบอร�ด 

โฆษณาผ�านโทรทัศน�บนรถไฟฟ�า  

32 

2 

25 

2 

3 

5 

26 

4 

2 

80 

5 

62.5 

5 

7.5 

12.5 

65 

10 

5 

8 

38 

15 

38 

37 

35 

14 

36 

38 

20 

95 

37.5 

95 

92.5 

87.5 

35 

90 

95 

เฟสบุwค (Facebook) 

ไลน�ของดีแทค (Line)  

อินสตาแกรม (Instragram) 

จดหมาย    

อีเมล (E-mail) 

คนรอบข�างแนะนํา  

15 

12 

2 

7 

2 

2 

37.5 

30 

5 

17.5 

5 

5 

25 

28 

38 

33 

38 

38 

62.5 

70 

95 

82.5 

95 

95 

 

 

ด�านปUจจัยทางด�านการสื่อสารเรื่องสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส 5 ช�องทางท่ีผู�ให�สัมภาษณ�ได�รับ

มากท่ีสุดคือ 1.ข�อความผ�านโทรศัพท�มือถือคิดเปjนร�อยละ80 2.ป�ายหน�าร�านค�าคิดเปjนร�อยละ 65  3.

เว็บไซต�คิดเปjนร�อยละ62.5  4.คือเฟสบุwคคิดเปjนร�อยละ 37.5   5.ไลน�ของดีแทค คิดเปjนร�อยละ 30   
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2. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการรับรู�ต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดสและช�องทางการรับรู�สิทธิพิเศษ 

 เพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข�อท่ี2.เพ่ือศึกษาการรับรู� ของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส 

ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในส�วนนี้ท่ีจะนําเสนอต�อไปนี้เปjนผลจากการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ�เชิงลึก(In-depth Interview) กับลูกค�าของบริษัทโทเท่ิล แอ็ค

เซสคอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ด�านการรับรู�โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

ตารางท่ี4-8 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับการรับรู�สิทธิพิเศษต�างๆ 

 

สิทธิพิเศษ 

การรับรู� 

ทราบ ไม�ทราบ 

จํานวน

(คน) 

ร�อย

ละ 

จํานวน

(คน) 

ร�อย

ละ 

1.สิทธิพิเศษจากเครือข�ายดีแทค  32 80 8 20 

2.ชิงรางวัล (Lucky Draw Campaign) 6 15 34 85 

3.รับอาหารหรือเครื่องด่ืมฟรี ท่ีร�านอาหาร เคเอฟซี (KFC) 38 95 2 5 

4.ส�วนลดเครื่องด่ืม จากร�านกาแฟ คอฟฟt� เวิลด� (Coffee 

Worlds)  

 

25 62.5 

 

15 

 

37.5 

5.ส�วนลดโรงแรมและสายการบิน 12 30 28 70 

6.ส�วนลดห�างสรรพสินค�า เช�น สยามพารากอน เดอะมอลล� 

ฯลฯ 

 

8 20 

 

32 

 

80 

7.ส�วนลดบัตรชมภาพยนตร�ในเครือโรงภาพยนตร� เอสเอฟ 

ซีเนม�า (SF Cinemas) 

 

40 100 

 

0 

 

0 

8.บริการประกันอุบัติเหตุ 3 7.5 37 92.5 

9.ส�วนลดเครื่องแต�งกายและเครื่องสําอางค� 3 7.5 37 92.5 

10. 10 ร�านชวนแวะตามภาคต�างๆ 16 40 24 60 

จากตารางท่ี4-8 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับการรับรู�สิทธิพิเศษต�างๆ 

สิทธิพิเศษท่ีมีคนรับรู�มากท่ีสุดจากผู�ให�สัมภาษณ� 3 อันดับแลกได�แก� 1.ส�วนลดบัตรชม

ภาพยนตร�ในเครือโรงภาพยนตร� เอสเอฟ ซีเนม�า (SF Cinemas) โดยมีค�าร�อยละ 100 2.รับอาหารหรือ
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เครื่องด่ืมฟรี ท่ีร�านอาหาร เคเอฟซี (KFC) โดยคิดเปjนร�อยละ 953.สิทธิพิเศษจากเครือข�ายดีแทค โดย

คิดเปjนร�อยละ 80 

ตัวอย�างผลการวิเคราะห�ข�อมูลการรับรู�ต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส 

“จริงๆ รูเกือบหมดนะคะ มีประกัน มีส'วนลดค'าโทร มีรานคา หางสรรพสินคา10รานชวนแวะ 

เพราะชอบเขาไปอ'านตามเว็บไซต�ก็เลยจะเห็นเกือบหมดค'ะ” (คุณเบลล�, อายุ21ป[ นักศึกษา

ปริญญาตรี) 

 

 “ไดรับค'าโทรฟรี กับพวกรานอาหารเช'น เคเอฟซี แลวก็โรงหนังของเอสเอฟ”(คุณน้ําตาล, 29

ป[, พนักงานเอกชน) 

 

“โรงหนังกับเคเอฟซี แลวก็พวกโทรฟรีวันเกิด” (คุณเพียว อายุ23ป[ นักศึกษาปริญญาโท) 

 

 “มีเคเอฟซี กับโรงหนังเอสเอฟ สองอย'างอย'างอ่ืนไม'ค'อยเห็นเท'าไหร'” (คุณโต,อายุ45ป[ ธุรกิจ

ส'วนตัว) 

 

“ส'วนลดค'าโทร กับพวกโรงหนังและเคเอฟซี”(คุณแตง 32ป[ พนักงานเอกชน) 

 

“จริงๆรูค'อนข'างเยอะ น'าหมดเลยเพราะว'าชอบอ'านในจดหมาย” (คุณออย อายุ 26ป[ 

พนักงานเอกชน) 

 

“รานเคเอฟซี โรงหนัง ลุนเวลาโหลดริงโทน ส'วนลดรานดักกาบี้” (คุณพร อายุ37 ธุรกิจ

ส'วนตัว) 

 

“รูโรงหนังเอสเอฟ คอฟฟ[v เวิร�ลด เคเอฟซี นอกนั้นไม'ค'อยเจอปrายเท'าไหร'” (คุณเท็มส� อายุ 26 

ป[ พนักงานเอกชน) 
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“รานอาหารเกาหลีตรงสยาม เคเอฟซี โรงหนังเอสเอฟ แลวก็รานฮ็อบ” (คุณไปป^ อายุ 29ป[ 

ธุรกิจส'วนตัว) 

 

“รูแต'อันท่ีเคยใชนะคะ มีคอฟฟ[v เวิร�ลด เคเอฟซี โรงหนังเอสเอฟ” (คุณแต อายุ 35ป[ นักศึกษา

ปริญญาโท) 

 

“ชอบโทรไปถามคอลล�เซ็นเตอร�บ'อยๆ เรื่องการใชบริการ รูคงหมดและครับ แต'ใชไม'หมด

เพราะขอมูลท่ีไดมาบางครั้งก็จําไม'ได” (คุณสิงห� อายุ 24 ธุรกิจส'วนตัว) 

 

จากการสัมภาษณ�แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกค�าของบริษัทโทเทิล แอ็คเซส 

คอมมูนิเคชั่นจํากัด (มหาชน) ส�วนใหญ�มีการรับรู�สิทธิพิเศษ โรงภาพยนตร�เอสเอฟ ซีนีม�า ร�านอาหารเค

เอฟซี สิทธิพิเศษจากบริษัท คอฟฟt�เวิร�ลด มีมีกลุ�มคนในช�วงอายุมากกว�า35-45ปt รับรุ�สิทธิพิเศษในการ

ชิงรางวัล และมีผู�ให�สัมภาษณ�บางส�วนรับรู�สิทธิพิเศษใน ท้ัง 6 หมด เพราะกลุ�มลูกค�ามีความสนใจในตัว

สิทธิพิเศษจึงหาข�อมูลเพ่ิมเติมจากสื่อออนไลน�ต�างๆ จดหมาย และคอลล�เซ็นเตอร� 
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ตารางท่ี4-9 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับการรับรู�ช�องทางการติดต�อสื่อสารเรื่องสิทธิพิเศษ 

 

 

ช�องทางการรับรู�สิทธิพิเศษ 

การรับรู� 

ทราบ ไม�ทราบ 

จํานวน

(คน) 

ร�อยละ จํานวน

(คน) 

ร�อย

ละ 

1. ข�อความผ�านโทรศัพท�มือถือ (SMS,MMS) 38 95 2 5 

2. คอลเซ็นเตอร� 1678 4 10 36 90 

3. เว็บไซต� (www.dtac.com/Privileges) 28 70 12 30 

4. โฆษณาผ�านโทรทัศน� 2 5 38 95 

5. โฆษณาผ�านวิทยุ 0 0 40 100 

6. โฆษณาผ�านสื่อสิ่งพิมพ� เช�น หนังสือพิมพ� 3 7.5 37 92.5 

7.แผ�นพับ/ใบปลิวตามศูนย�บริการ 12 30 28 70 

8. โฆษณาผ�านป�ายหน�าร�านค�าท่ีร�วมรายการ 35 87.5 5 12.5 

9. โฆษณาผ�านสื่อนอกบ�าน  2 5 38 95 

10. เฟสบุwค (Facebook) 16 40 24 60 

11. ไลน�ของดีแทค (ชื่อบัญชีท่ีเปjนทางการ) 17 42.5 23 57.5 

12. อินสตราแกรม (Instragram) 2 5 38 95 

13. จดหมายทางตรง 4 10 36 90 

14. อีเมล� (E-mail) 2 5 38 95 

15. การบอกต�อจากคนรอบข�าง (Words of Mouth) 6 15 34 85 

จากตารางตารางท่ี4-9 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับการรับรู�ช�องทางการติดต�อสื่อสารเรื่องสิทธิ

พิเศษ 

ช�องทางท่ีลูกค�ารับรู�เรื่องสิทธิพิเศษมากท่ีสุด 3 อันดับแรกได�แก� 1. ข�อความผ�านโทรศัพท�มือถือ 

(SMS,MMS) โดยคิดเปjนร�อยละ 95  2.โฆษณาผ�านป�ายหน�าร�านค�าท่ีร�วมรายการ โดยคิดเปjนร�อยละ 

87.5 3เว็บไซต�  โดยคิดเปjนร�อยละ 70 
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ตัวอย�างผลการวิเคราะห�ข�อมูลการรับรู�ช�องทางการรับรู�สิทธิพิเศษ 

“ท่ีทราบก็มีเฟชบุlค จดหมายเห็นบาง และขอความบ'อยท่ีสุดค'ะ” (คุณพร อายุ37 ธุรกิจ

ส'วนตัว) 

 

“มีขอความไดรับบ'อยสุด แลวก็เขาไปอ'านในเว็บไซต�” (คุณแตง อายุ32ป[ พนักงานเอกชน) 

 

“ครั้งแรกเลยเห็นจากขอความ และก็ปrายหนารานส'วนใหญ'” (คุณเท็มส� อายุ 26 ป[ พนักงาน

เอกชน) 

 

“ปrายหนารานค'ะ แลวก็หาอ'านเองตามเว็บไซต� กับจดหมาย” (คุณเบลล�,อายุ21ป[ นักศึกษา

ปริญญาตรี) 

 

“ส'วนใหญ'จะเห็นจากปrายหนารานคานะครับ ขอความไดรับบางแต'ไม'ค'อยสนใจเท'าไหร' แลวก็

มีเว็บไซต�ครับ” (คุณไผ' อายุ 38 พนักงานเอกชน) 

 

“ลูกสาวเป-นคนบอกเรื่องสิทธิพิเศษ ว'าใหไปใชแลวลุกสาวก็พาไปใช ส'วนขอความไม'เคยเปxด

อ'านเลย” (คุณกานต� อายุ 62ป[ ขาราชการบํานาญ) 

 

“ส'วนใหญ'จะเห็นผ'านขอความในมือถือ แลวก็ปrายตามท่ีต'างๆ เวลาไปศูนย�บริการก็จะเห็น

ใบปลิวก็จะหยิบมาดู”(คุณโต อายุ 45ป[ ธุรกิจส'วนตัว) 

 

“ส'วนใหญ'ก็จะเห็นจากขอความและเพ่ือนบอกต'อๆกันมา”(คุณไอซ� อายุ22ป[ นักศึกษาปริญญา

ตรี) 

 

“เห็นจากขอความบ'อยๆ แต'ก็ชอบไปหาอ'านเอง”(คุณสิงห� อายุ 24 ธุรกิจส'วนตัว) 
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จากการสัมภาษณ�แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกค�าของบริษัทโทเทิล แอ็คเซส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ส�วนใหญ�มีการรับรู�ช�องทางการติดต�อสื่อสารของดีแทค โดยส�วนมากเห็น

จากข�อความ ป�ายโฆษณาหน�าร�านค�าท่ีร�วมรายการ และเว็บไซต� เปjนสื่อท่ีผู�รับสารเข�ารับสารโดยตรง 

แต�ในวัยท่ีมีอายุมากกว�า60ปtข้ึนไป มีการเพิกเฉยแต�ช�องทางการติดต�อผ�านข�อความโทรศัพท�เคลื่อนท่ี

โดยสิ้นเชิง ต�องพ่ึงการบอกต�อจากคนรอบข�าง 

 

3. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดสและช�องทางการรับรู�สิทธิพิเศษ 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข�อท่ี3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รี

วอร�ดส ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในส�วนนี้ท่ีจะนําเสนอต�อไปนี้เปjนผล

จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ�เชิงลึก(In-depth Interview) กับลูกค�าของบริษัทโท

เท่ิล แอ็คเซสคอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ด�านความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษและช�องทางการ

ติดต�อสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

-สิทธิพิเศษจากเครือข�ายดีแทค 

“ชอบท่ีใหใชอินเทอร�เน็ตฟรี3วัน เพราะเวลา 3จี หมดก็จะใชไดถึงรอบบิลพอดี ไม'ตองเพ่ิมแพ็ต

เกจ ประหนัดเงินดี” (คุณเบลล� อายุ21 นักศึกษาปริญญาตรี) 

 

“ชอบเติมเงินในวันเกิด ท่ีจะไดค'าโทรเพ่ิมเท'าตัว ส'วนลดอ่ืนๆไม'ค'อยไม'ไดใช เพราะบางรานก็

ไกลเกินไปตองออกไปหางสรรพสินคา”(คุณปxyม อายุ 32 ป[ แม'บาน) 

“เคยลองใชวายฟาย (Wi-Fi) แลวมันใชไม'ค'อยไดก็เลยไปสมัครของค'ายอ่ืนแทน” (คุณพีอายุ 

32 ป[ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 

“ไดรับขอความฟรีในวันเกิด จํานวน 500 ขอความส'งหาใครก็ได แต'เราก็ไม'รูว'าเราจะส'งหาใคร

ต้ัง 500 ขอความ เด๋ียวนี้มีไลน�ก็คงไม'ค'อยใช” (คุณป-อป อายุ 19 นักศึกษาปริญญาตรี) 
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-ชิงรางวัล 

“ชอบพวกกิจกรรมลุนรางวัลกับดีแทค พวก แต'บางทีเง่ือนไขก็จุกจิกเกินไป ชอบชวนเพ่ือนๆมา

ใชดีแทค จะไดมาเล'นดวยกัน”(คุณพลอย อายุ 37 พนักงานเอกชน) 

 

“ตอนนั้นไม'เคยรูเลยว'ามีมาก'อน รูตัวอีกทีก็ไดรางวัลแลวเพราะโหลดริงโทน คุมดีเหมือนกันนะ

คะ” (คุณส�ม อายุ 21 นักศึกษาปริญญาตรี) 

 

 -รับเครื่องดื่มหรืออาหารฟรีท่ีร�านอาหารเคเอฟซี 

“พ่ีชอบใชส'วนลดรานอาหารพวกเคเอฟซี เพราะทานเป-นปกติ ไดน้ํา ไดไก'บางแต'รานคาอ่ืนๆ

บางรานก็รูจักแต'ก็ไกลบาง ไม'ค'อยมีใหเลือกมากมายเหมือนของคู'แข'ง เลยไม'ค'อยไดไปใชบริการเท'าไหร' 

รองลงมาก็ใชพวกดูหนังอะไรใชเป-นส'วนลดไดก็จะใช” (คุณโต, อายุ45ป[ ธุรกิจส'วนตัว) 

 

 “ชอบส'วนลดท่ีเคเอฟซี บางทีไดน้ําฟรี บางทีไดไก'ฟรี แลวก็ชอบโรงหนังดวย” (คุณพร อายุ37 

ธุรกิจส'วนตัว) 

 

“ไปใชสิทธิ์ท่ีเคเอฟซีบ'อยมาก สนุกมากเวลาไดรับสิทธิพิเศษ มีความรุสึกอยากจ'ายใหดีแทค

มากกว'าเดิม”(คุณแทน อายุ 45 ป[ ธุรกิจส'วนตัว) 

 

 -ส�วนลดเครื่องดื่ม จากร�านกาแฟ คอฟฟNX เวิลด� (Coffee Worlds) 

“ไดอัพไซต�ฟรี 20บาทไดม้ัง รูสึกไม'ค'อยคุมเท'าไหร' แต'ก็ยังดีกว'าไม'ได” (คุณเมฆ อายุ23ป[ 

พนักงานเอกชน) 

 

“ลดไป 100 บาท แต'ว'าเฉพาะบางอย'างท่ีร'วมรายการเท'านั้น ซ่ึงก็ทําใหลองของใหม' และ

ประหยัดเงินไดเหมือนกัน” (คุณเท็มส� อายุ 26 ป[ พนักงานเอกชน) 
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-ส�วนลดสายการบินและโรงแรม 

 “ไดสะสมแตมจากแอร�เอเชียเพ่ิม คะแนนสองเท'า มันทําใหเราแลกรางวัลของจากแอร� เอเชีย

ไดไวและง'ายข้ึน” (คุณสม อายุ 21 นักศึกษาปริญญาตรี) 

 

-ส�วนลดบัตรชมภาพยนตร� 

“ส'วนใหญ'ก็ชอบใชพวกโรงหนังเพราะว'าลูกสาวพาไปใช เพราะชอบดูหนังอยู'แลว” (คุณกานต� 

อายุ 62ป[ ขาราชการบํานาญ) 

 

“ชอบใชพวกโรงหนัง รานอาหารก็ไปใชบางแต'บางท่ีก็ไกลและไม'ค'อยเห็นมีสิทธิพิเศษ” (คุณจ}า 

อายุ 61 ป[ ขาราชการ) 

 

“สิทธิพิเศษท่ีเคยใชบ'อยท่ีสุด คงเป-น โรงหนัง 1แถม 1 เพราะตอนนั้นรูสึกว'าคุมมาก แต'ตอนนี้

เปลี่ยนเป-นใบท่ี2 ราคา 99 บาท แลวรูสึกว'าไม'ค'อยคุมใชอย'างอ่ืนจะถูกกว'าพวกบัตรนักเรียน นักศึกษา

จะถูกกว'า” (คุณป-อป อายุ 19 นักศึกษาปริญญาตรี) 

 

“โรงหนังใชแลวคุมดี ประหยัดเงินไปเยอะเหมือนกันแต'คุณภาพโรงหนังสูพวกเมเจอร� ท่ีเป-น

คู'แข'งไม'ไดเลย เลยไดใชบางไม'ใชบาง” (คุณแต อายุ 35ป[ นักศึกษาปริญญาโท) 

 

-บริการประกันอุบัติเหตุ 

“ยังไม'ไดมีโอกาสไดใช แต'พอรูว'ามีก็รูสึกดีเหมือนกันค'ะ เหมือนบริษัทห'วงใยเราดี” (คุณป-อป 

อายุ 19 นักศึกษาปริญญาตรี) 

 

“เคยใชแลวครั้งนึงตอนนั้นต่ืนเตนมากเพราะยังไม'ทําประกัน มอร�ไซด�ลม แลวกลัวเรื่อง

ค'าใชจ'ายแพงเพราะเจ็บหนักอยู'เหมือนกัน ก็เลยลองโทรถามเพ่ือนๆดู รูสึกดีกับดีแทคมากๆเลยตอนนั้น 

รูสึกไดความคุมค'ากลับมาเลย ออกเองเพียงแค'ครึ่งเดียว” (คุณศร อายุ 42 ป[ ธุรกิจส'วนตัว) 
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-ส�วนลดเครื่องแต�งกายและเครื่องสําอางค� 

“เคยเห็นปrายตอนนั้นกดตัดสินใจเลยเพราะกําลังเลือกซ้ือของขวัญใหแฟน ไดลด 5เปอรเซ็นต� 

ก็ยังดีกว'าไม'ไดลดแต'สินคาท่ีลดก็เป-นสินคาดีนะคะ เหมือนซ้ือเต็มราคาเลย” (คุณออย อายุ 26 ป[ 

พนักงานเอกชน) 

 - 10ร�านชวนแวะ  

 “เคยไปลองใช�ท่ีร�านอาหารตรงสยาม ได�รับน้ําตะไคร�ฟรี แก�วนึงแล�วน้ําตระไคร�อร�อยมาก รู�สึก

ขอบคุณท่ีเลือกสิ่งท่ีดีมาเปjนสิทธิพิเศษแบบนี้” (คุณแพทต้ี อายุ 23 ปt นักศึกษาปริญญาตรี) 

 จากการสัมภาษณ�แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกค�าของบริษัทโทเทิล แอ็คเซส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ส�วนใหญ�มีความพึงพอในสิทธิพิเศษด�านต�างๆ ท่ีตอบสนองด�านความ

คุ�มค�าทางการเงิน ช�วยประหยัดเงิน และพบข�อบกพร�องบางอย�าง เช�น คุณภาพ ของบริการต�างๆท่ีทําให�

ลูกค�ารู�สึกไม�พึงพอใจในสิทธิพิเศษนั้นๆ 

ตัวอย�างผลการวิเคราะห�ข�อมูลความพึงพอใจต�อช�องทางการติดต�อส่ือสาร 

- ข�อความผ�านโทรศัพท�มือถือ 

“ไดรับ SMS บ'อยมาก ทุกครั้งท่ีเช็คยอดเงิน แต'สิทธิพิเศษไม'ค'อยส'งมา เลยตองไปหาอ'านตาม

เว็บ ตามปrายต'างๆ หรือไม'ท่ีศูนย�บริการตอนชําระเงิน ก็หยิบมาอ'าน” (คุณโต,อายุ45ป[ ธุรกิจส'วนตัว) 

 

“SMS เวิร�คสุด โดยเฉพาะการแจงขอมูลต'างๆ มันไม'ยาวเกินไปอ'านแลวไดใจความถาเป-น

จดหมายจะไม'ค'อยสนใจอ'านเท'าไหร' แต'ถาไปกินขาว ไปดูหนัง บางทีก็ลืมกด เพราะไม'เห็นปrายสิทธิ

พิเศษ” (คุณเพียว อายุ23ป[ นักศึกษาปริญญาโท) 

 

“ขอมูลส'วนลดต'างๆท่ีส'งมาทางขอความไม'ค'อยไดอ'าน บางอันอ'านแลวก็ลบท้ิง ส'วนใหญ'จะ

เห็นผ'านปrายมากกว'าเพราะท่ีทํางานอยู'ในตัวหางก็เลยเห็นบ'อย” (คุณเท็มส� อายุ 26 ป[ พนักงาน

เอกชน) 
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 “SMS ส'วนมากส'งมาแต'สมัครบริการเสียงเพลงรอสาย หรือพวกรับข'าวสาร ดูดวง สิทธิพิเศษ

ไม'ค'อยจะส'งมา ส'วนมากจะเห็นจากปrายสิทธิพิเศษเนี่ยแหละ แต'บางทีก็สอบถามพนักงานเอาเพราะ

เห็นจากSMS แต'ปrายไม'มี” (คุณแต อายุ 35ป[ นักศึกษาปริญญาโท) 

 

-ปDายโฆษณา ณ ร�านค�าท่ีร�วมรายการ 

 “สิทธิพิเศษส'วนมากจะเห็นจากปrายแลวกด ขอความSMS ไดรับบ'อยแต'บางทีก็ลืม ชอบไปหา

อ'านเองตามเว็บไซต� รองจากนี้ก็เป-นพวก จดหมายท่ีส'งมาพรอมกับใบแจงค'าใชบริการ ชอบอ'านให

ขอมูลค'อนขางเยอะ”(คุณเบลล�,อายุ21ป[ นักศึกษาปริญญาตรี) 

 

“ส'วนมากจะเห็นจากปrายตามรานคา กับตามเว็บไซต� ใชบางไม'ใชบาง แต'มันไม'ค'อยเด'นเหมือน

ปrายของAIS อยากใหวางปrายชัดๆ เห็นไดง'ายแบบ AIS เพราะบางทีดูหนังจบเพ่ิงเห็นปrายก็มี” (คุณไปป^ 

อายุ 29ป[ ธุรกิจส'วนตัว) 

 

“ปrายสิทธิพิเศษบางทีอ'านแลวก็งง ดูไม'ออกว'าไดฟรีเลยหรือตองซ้ืออะไรก'อนไหม เพราะเขียน

ว'าฟรี แต'บางทีก็ฟรีส'วนลด” (คุณกัส อายุ22 นักศึกษาปริญญาตรี) 

 

“ถาเห็นปrายสิทธิพิเศษท่ีจุดขาย ก็จะลองกดดูถาไดก็จะใชบริการ”(คุณน้ําตาล, 29ป[, 

พนักงานเอกชน) 

 

“ขอมูลส'วนลดต'างๆท่ีส'งมาทางขอความไม'ค'อยไดอ'าน บางอันอ'านแลวก็ลบท้ิง ส'วน

ใหญ'จะเห็นผ'านปrายมากกว'าเพราะท่ีทํางานอยู'ในตัวหางก็เลยเห็นบ'อย” (คุณเท็มส� อายุ 26 ป[ พนักงาน

เอกชน) 

“ส'วนมากจะเห็นจากปrายตามรานคา กับตามเว็บไซต� ใชบางไม'ใชบาง แต'มันไม'ค'อย

เด'นเหมือนปrายของAIS อยากใหวางปrายชัดๆ เห็นไดง'ายแบบ AIS เพราะบางทีดูหนังจบเพ่ิง

เห็นปrายก็มี” (คุณไปป^ อายุ 29ป[ ธุรกิจส'วนตัว) 
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-เว็บไซต� 

 “เคยเขาไปอ'านครั้งนึงแลวก็เห็นว'าเยอะดีแต'ก็ลืมๆบาง น'าจะมีอะไรท่ีบอกไดตลอด”(คุณ

เบลล� อายุ 21 นักศึกษาปริญญาตรี) 

  

 “ลองเขาไปอ'าน ใหขอมูลรายละเอียดเยอะดีมาก แต'ก็ไม'ไดไปใชทันทีนะ” (คุณพี อายุ 29) 

 

 -คอลล�เซ็นเตอร� 

“เคยโทรไปถามคอล เซ็นเตอร� เรื่องสิทธิพิเศษ ตอบคําถามไดเคลียร�มาก และแนะนําต'อดวยว'า

รานไหนใกล ประทับใจมาก และก็ไปใชสิทธิพิเศษพนักงานก็รูเรื่องไม'งง โอเคเลย” (คุณสิงห� อายุ 24 

ธุรกิจส'วนตัว) 

 

 “โทรไปครั้งนึงพนักงานน�ารักมากๆ ค�ะ ตอนนั้นโทรไปถามเรื่องการเปjนดีแทครีวอร�ดส ถามว�า

ทํายังไงจะได�แปjน เอ็กซ�ตร�า พนักงานก็ตอบได�เคีบยร�ดีนะคะ” 

 

 -จดหมาย 

“จดหมายท่ีส'งมาพรอมกับใบแจงค'าใชบริการ ชอบอ'านใหขอมูลค'อนขางเยอะ—แต'ไม'ไดใช

ทันทีนะคะ” (คุณเบลล�,อายุ21ป[ นักศึกษาปริญญาตรี) 

 

จากการสัมภาษณ�แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกค�าของบริษัทโทเทิล แอ็คเซส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ส�วนใหญ�มีความพึงพอในช�องทางการติดต�อสื่อสารต�างๆ ไม�ใช�เพียงแค�

ความถ่ีบ�อยอย�างข�อความโทรศัพท�มือถือ ท่ีจะสามารถสร�างความพึงพอใจได� แต�ต�องให�ข�อมูลท่ีครบถ�วน 

และไม�บ�อยเกินไปจนลูกค�ารู�สึกไม�พึงพอใจ แต�ต�องให�ข�อมูลท่ีพอดีกับลูกค�า และยังพบว�าผู�ให�สัมภาษณ�

ส�วนใหญ�หากมีการอ�านจากท่ีอ่ืนท่ีไม�ใช� ณ น�านค�าท่ีร�วมรายการจะไม�เกิดพฤติกรรมการใช�ทันที 

เนื่องจากเกิดการลืม จําไม�ได� และไม�ได�ใส�ใจในสารท่ีส�งไป 
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4. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการรับรู�ประสิทธิภาพต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส 

ในประเด็นการบริการ โดยภาพรวมผู�ให�สัมภาษณ�มีความรู�สึกประทับใจบริการต�างๆท่ีบริษัท

มอบให� โดยให�เห็นผลท่ีแตกต�างกันออกไปทางด�านของการบริการจากร�านค�าผู�ร�วมรายการ การรับสิทธิ

พิเศษ ความสอดคล�องกับไลฟaสไตล� ซ่ึงมีผลต�อความพึงพอใจและมีความรู�สึกท่ีดีต�อบริษัท โทเท่ิล แอ็ค

เซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  

สิทธิพิเศษดีแทค รีอวร�ดส ท่ีผู�ให�สัมภาษณ�ได�ร�วมนั้นล�วนเกิดความประทับโดยปUจจัยท่ีสร�าง

ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ พนักงานบริการร�านค�าท่ีร�วมรายการ ความสะดวกในการรับสิทธิพิเศษ  

ความสอดคล�องกับชีวิตประจําวัน เปjนต�น ท้ังนี้สิทธิพิเศษต�างๆผู�ให�สัมภาษณ�ส�วนใหญ�ให�ความเห็นว�า

ช�วยประหยัดเงิน แต�ยังไม�มีมากเท�าท่ีควร 

 

“ล'าสุดสั่งเคเอฟซี แลวใช สิทธิพิเศษ จะไดไก'ไม'มีกระดูกกับมันบดฟรี พนักงานลืมมันเอามัน

บดมาส'งตอนแรกก็รูสึกแย' แต'พนักงานบอกจะกลับไปเอาใหก็ไดมา ผูจัดการโทรมาขอโทษรูสึกดีมากๆ

เลย” (คุณไอซ� อายุ 22 ป[ นักศึกษาปริญญาตรี) 

 

“สิทธิพิเศษต'างๆ ตรงตามกับชีวิตประจําวัน ไม'ตองซ้ือขนม ซ้ือกาแฟ ดูหนังก็ลดราคามันเกินท่ี

คาดหวังไว มันทําใหเรารูสึกดีกับดีแทค” (คุณเบลล� อายุ21 นักศึกษาปริญญาตรี) 

 

“เราเป-นลูกคาดีแทค มา 10 กว'าป[แลว เวลาไปซ้ือเครื่องด่ืม Coffee worlds ไม'ตองเสียเงิน

อัพไซส�เพ่ิม ใชสิทธิพิเศษเพ่ิมเอา ครั้งแรกท่ีใชเพราะเห็นปrายเลนมีโอกาสท่ีจะไดใช หลังจากนั้นก็ใชมา

เรื่อยๆ แลวเริ่มสังเกตหาปrายรานไหนท่ีร'วมรายการก็จะเขาไปใช บางรานก็ตองเสียเพ่ิมนิดหน'อย แต'

บางรานอย'างบานหญิง ก็จะไดฟรีไปเลย ชอบตรงท่ีไม'ตองเสียไรเพ่ิมจากปกติ” (คุณศร อายุ 42 ธุรกิจ

ส'วนตัว) 

 

“เคยไปใชนานมากแลวท่ีรานอาหารเกาหลีตรงสยาม เขาใหน้ําผลไมมากินฟรี ชอบนะแลวก็

รูสึกดี อยากใชดีแทคต'อไป แลวพนักงานก็ใหคูปองอะไรซักอย'างมาเป-นส'วนลดของดีแทค รีวอร�ดสแต'

ยังไม'เคยเอาไปใช น'าจะมีอะไรท่ีคอยเตือนว'ารานไหนมีอะไรบาง” (คุณแพทต้ี อายุ 23 ป[ พนักงาน

เอกชน) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 

 

 

“เคยสอบถามเรื่องสิทธิพิเศษกับพนักงานโรงภาพยนตร�เอสเอฟ ตอบคําถามดีมากเขาใจและ

สุภาพ ประทับใจมากท่ีเราใชส'วนลดแลวยังไม'เลือกปฏิบัติ” (คุณโต, อายุ45ป[ ธุรกิจส'วนตัว) 

 

“เคยไดรับส'งขอความฟรีในวันเกิด 500 ขอความ ชอบนะเพราะไม'คิดว'าจะได พวกส'วนลดก็

ชอบ โรงภาพยนตร�เพราะชอบดูหนังอยู'แลว ประหยัดเงินไดเหมือนกัน เสียดายท่ีใชไดไม'บ'อยเท'าไหร'นัก 

แต'ไม'ไดมีผลกับการเป-นลูกคานะ รูสึกเฉยๆไม'ไดมีผลอะไร”(คุณป-อป อายุ 19 นักศึกษาปริญญาตรี) 

 

“เคยใช�มาท้ังระบบเติมเงินและเปลี่ยนมาเปjนรายเดือน เพ่ิงมารู�ว�าเติมเงินก็ใช�ได�ตอนเติมเงิน

ชอบท่ีเติมแล�วได�โบนัสโทรฟรี ดีกว�าไม�ได�อะไรเลย มันคุ�มค�ากว�าเครือข�ายอ่ืนๆ สิทธิพิเศษอ่ืนๆก็ไม�ค�อย

ได�ใช�เท�าไหร� เพราะไม�ค�อยสนใจ” (คุณน้ําตาล, 29ป[, พนักงานเอกชน) 

 

“ใชมาหมดเกือบจะทุกสิทธิพิเศษแลว รูสึกดีท่ีไดลด แต'ไม'ค'อยมีใหใชบริการตามรานคา

เท'าไหร'” (คุณออย อายุ 26ป[ พนักงานเอกชน) 

 

“เคยโทรไปถามคอล เซ็นเตอร� เรื่องสิทธิพิเศษ ตอบคําถามไดเคลียร�มาก และแนะนําต'อดวยว'า

รานไหนใกล ประทับใจมาก และก็ไปใชสิทธิพิเศษพนักงานก็รูเรื่องไม'งง โอเคเลย” (คุณสิงห� อายุ 24 

ธุรกิจส'วนตัว) 

 

 ในประเด็นการรับรู�ประสิทธิภาพสิทธิพิเศษดีแทค รีอวร�ดส ท่ีผู�ให�สัมภาษณ�ได�ร�วมนั้นล�วนเกิด

ความประทับใจโดยปUจจัยท่ีสร�างความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ พนักงานบริการร�านค�าท่ีร�วมรายการ ความ

สะดวกในการรับสิทธิพิเศษ  ความสอดคล�องกับชีวิตประจําวัน เปjนต�น ท้ังนี้สิทธิพิเศษต�างๆผู�ให�

สัมภาษณ�ส�วนใหญ�ให�ความเห็นว�าช�วยประหยัดเงิน แต�ยังไม�มีมากเท�าท่ีควร โดยเกิดการใช�สิทธิพิเศษ

เพราะร�านค�านั้นสอดคล�องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตและชีวิตประจําวัน ผู�ให�สัมภาษณ�ส�วนใหญ�มี

ความรู�สึกดีข้ึนเม่ือได�รับสิทธิพิเศษ แต�ลูกค�าส�วนหนึ่งยังให�ความเห็นว�าสิทธิพิเศษจากดีแทค รีอวร�ดส 

สามารถหาสิทธิพิเศษจากท่ีอ่ืนๆ เช�นบัตรเครดิต และบัตรสมาชิกอ่ืนๆได� 
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5. งผลการวิเคราะห�ข�อมูลความภักดีของลูกค�าท่ีมีต�อบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

ประเด็นความภักดีของลูกค�าท่ีมีต�อบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซสคอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) นั้น

จากการสัมภาษณ�แบบเชิงลึกของลูกค�าผู�ใช�บริการดีแทค และเคยใช�สิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส อย�าง

น�อย 1 ครั้ง พบว�าผู�ให�สัมภาษณ�มีความรู�สึกเชิงบวกต�อบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด

(มหาชน) มากข้ึนหลังจากใช�สิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส รวมถึงยังการเปjนลูกค�าต�อไปในอนาคต แต�

ปUจจัยท่ีไม�เปลี่ยนไปใช�เครือข�ายอ่ืนๆไม�ได�มาจากสิทธิพิเศษเพียงอย�างเดียว บางคนแสดงความคิดเห็นไป

ในด�านคุณภาพการบริการ คุณภาพเครือข�ายเปjนสําคัญ สิทธิพิเศษเปjนเพียงส�วนเสริมเท�านั้น และมี

ความเห็นบางส�วนว�าต�องการให�บริษัทโทเท่ิลแอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ให�ตรงกับไลฟa

สไตล�และชีวิตประจําวันมากกว�านี้ 

 

“เบอร�นี้ใชมานานแลวคงไม'เปลี่ยนใจ ถึงสัญญานจะแย'บางไรบาง แต'มันก็ถูกดีและคุมค'ากว'า

เครือข'ายอ่ืนๆ ถาจะใหแนะนําเพ่ือนมาใชดีแทคก็คงแนะนําเรื่องถูก กําลังรอสัญญาณท่ีบอกว'าจะดี

ข้ึนอยู'” (คุณออย อายุ 26ป[ พนักงานเอกชน) 

 

“เป-นลูกคาดีแทคมานานมากแลวคงเกิน 10 ป[แลวเพราะท่ีบานก็ใชโทรหากันก็ถูก เพ่ือนส'วน

ใหญ'ก็ใชดีแทค ไม'คิดจะเปลี่ยนเลย เราใชมานานมาก สิทธิพิเศษก็ไม'ค'อยมีผลต'อการเป-นลูกคา บริการ

ท่ีศูนย�บริการก็ดี แต'ไม'ค'อยชอบSMSท่ีส'งมาบ'อยเกินไป ไม'อ'านเลยพักหลัง” (คุณจ}า อายุ 61 ป[ 

ขาราชการ) 

“คงใชดีแทคต'อไปเรื่อยๆ เพราะไดรับบริการท่ีดีจากคอลเซ็นเตอร� ศูนย�บริการ เขาจะคอย

เสนอขอมูลต'างๆ ใหความช'วยเหลือพูดจาดีมาก มีการตรวจสอบความคืบหนาของปDญหา แต'ไม'ชอบ

เรื่องการแนะนําพวกบริการเสริมต'างๆเพราะบางทีก็ไม'ใช แต'ชอบสิทธิพิเศษต'างๆ ท่ีเห็นผ'านจดหมาย 

ส'วนใหญ'ก็ยังดูท่ีค'าบริการต'างๆมากกว'าสิทธิพิเศษ ถามีคนมาถามก็แนะนําดีแทค เพราะท่ีผ'านมาเจอ

แต'งเรื่องดีๆ โปรโมชั่นท่ีดี พนักงานท่ีดี ภาพลักษณ�ก็ดีกว'าคู'แข'ง” (คุณไอซ� อายุ 22 ป[ นักศึกษา

ปริญญาตรี) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 

 

“ถาดีแทคมีสิทธิพิเศษมากกว'านี้ก็คงจะดี อยากเห็นดีแทคทําแบบเอไอเอส แบบทรูบาง แต'ท่ีไม'

ยายไปเครือข'ายพวกนั้น เพราะเราเองก็ใชดีแทคมานาน ใชซิมแฝดโทรหาแฟนกันฟรี” (คุณโต, อายุ45ป[ 

ธุรกิจส'วนตัว) 

 

“ชอบพวกกิจกรรมลุนรางวัลกับดีแทค พวก แต'บางทีเง่ือนไขก็จุกจิกเกินไป ชอบชวนเพ่ือนๆมา

ใชดีแทค จะไดมาเล'นดวยกัน”(คุณพลอย อายุ 37 พนักงานเอกชน) 

 

“ตอนนั้นใชดีแทค เพราะโปรโมชั่น ไอโฟน เลยซ้ือพรอมแพ็คเกจไปเลย พอใชจริงๆก็โอเคไม'ได

แย'อย'างท่ีคนอ่ืนบอก เรื่องสิทธิพิเศษผมว'าไม'มีก็ไม'ไดรูสึกอะไร ขอแค'บริการถูกตองก็พอ” (คุณสิงห� 

อายุ 24 ธุรกิจส'วนตัว) 

 

“ผมใชดีแทคเพราะท่ีบานไม'ชอบ เอไอเอส แต'ผมใชมาเรื่อยๆต้ังแต'เด็ก สิทธิพิเศษถามีเพ่ิมมาก

ข้ึนหรือไดใชบ'อยๆก็คงจะดี อยากใหเพ่ิมเรื่องของท่ีจอดรถ เพราะเห็นว'าทรู เอไอเอสก็มี และปDจจุบัน

กรุงเทพหาท่ีจอดรถยากมากยิ่งตามหางสรรพสินคา บอกใหเพ่ือนๆใชดีแทคเพราะว'ามันถูกและ

พนักงานพูดจาดี” (คุณพี อายุ 25 ป[ ขาราชการ) 

 

“ลองใชมาหมดแลวท้ัง 3 เครือข'ายค'ะ แต'ดีแทคถูกท่ีสุดและสัญญาณพอรับได สิทธิพิเศษก็

เฉยๆ แต'ดีแทคมีดีท่ีถูก บอกต'อกับเพ่ือนๆใหมาใชดวยกันแต'เด๋ียวนี้ เขามีแอพแชทท่ีทําใหโทรนอยลง

แต'ก็ยังชดีแทคเพราะใชมานานแลว” (คุณแพทต้ี อายุ 23 ป[ พนักงานเอกชน) 

 

“ใชเพราะตอนนั้นเปxดซิมมือถือแบบเติมเงินและก็ใชมาเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ สิทธิพิเศษก็เคยใช

แต'ไม'กลาบอกใคร เพ่ือนๆใชของค'ายอ่ืนๆ ท่ีเขามีเยอะกว'า แต'เราเองก็ไม'อยากยายเพราะยุ'งยาก และ

คงไม'คิดว'าจะยายเพราะหาอย'างอ่ืนแทนสิทธิพิเศาพวกนั้นได”(คุณตน อายุ42ป[ พนักงานเอกชน) 

 

“ตอนนั้นพ'อซ้ือมาใหใช แลวก็ไม'อยากเปลี่ยนเพราะพ'อชอบ สิทธิพิเศษมันทําใหมีความภูมิใจ

มากกข้ึน เหมือนกับเราเป-นคนพิเศษ ดูเป-นการตอบแทนลูกคาดีค'ะ” (คุณน้ําตาล, 29ป[, พนักงาน

เอกชน) 
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จากการสัมภาษณ�แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกค�าของบริษัทโทเทิล แอ็คเซส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ส�วนใหญ�มีความภักดีกับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่นอยู�ใน

ระดับนึง จากศูนยบริการ พนักงาน คุณภาพสัญญาณเครือข�าย ระยะเวลาท่ีใช�มานาน สิทธิพิเศษจึงเปjน

เพียงส�วนเสริมเท�านั้น แต�ผู�ให�สัมภาษณ�มีความรู�สึกท่ีดีต�อการได�รับสิทธิพิเศษ ซ่ึงทําให�ภาพลักษณ�ของ

บริษัทดีข้ึน 
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ส�วนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ  

2.1 ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม (Questionnaires) กับลูกค�าของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส 

คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

งานวิจัยเรื่อง “การรับรู� ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค�าท่ีมีต�อบริษัท โทเทิล แอ็คเซส 

คอมมนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา ดีแทค รีวอร�ดส”ผู�วิจัยได�ศึกษาผ�านการวิจัยแบบผสม คือการ

วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช�แบบสอบถาม (Questionnaires) และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยกาสัมภาษณ�เชิง

ลึก (In-depth Interview) ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ผู�วิจัยได�การสํารวจมาจากผู�ใช�ดีสิทธพิเศษ ดีแทค 

รีวอร�ดส ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยกระจายพ้ืนท่ีท่ัวไปตามห�างสรรพสินค�า ต�างๆท่ีมีร�านค�าท่ี

ร�วมรายการอยู� โดยผู�ตอบแบบสอบถามจะต�องเคยมีประสบการณ�ร�วมในการใช�สิทธิพิเศษอย�างน�อย 1 

ครั้งจํานวน 300 คนประกอบได�ด�วย 6 ส�วนดังต�อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลประชากร 

2. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการรับรู�ต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดสและช�องทางการ

ติดต�อสื่อสาร 

3. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดสและช�องทาง

การติดต�อสื่อสาร 

4. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการรับรู�ประสิทธิภาพต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส 

5. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส 

6. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลประชากร 

ตารางท่ี4-10 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ข�อมูลประชากร จํานวน(คน) ร�อยละ 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

181 

119 

 

60.3 

39.7 

รวม 300 100 

2.อายุ 

มากกว�า 16 -25 ปt 

มากกว�า 25 – 35 ปt 

มากกว�า 35 -45 ปt 

มากกว�า 45 – 60 ปt 

มากกว�า 60 ปtข้ึนไป 

 

66 

81 

60 

62 

31 

 

22 

27 

20 

20.7 

10.3 

รวม 300 100 

3.ระดับการศึกษา 

ตํ่ากว�าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว�าปริญญาตรี 

 

13 

209 

78 

 

4.3 

69.7 

26 

รวม 300 100 

4.อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 

ค�าขาย/ธุรกิจส�วนส�วนตัว 

พนักงานเอกชน 

รับจ�าง 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืนๆ 

 

128 

68 

73 

10 

12 

9 

 

42.7 

22.7 

24.3 

3.3 

4 

3 

รวม 300 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.รายได�เฉล่ียต�อเดือน 

ตํ่ากว�า 10, 000 บาท 

10,000 - 20,000 บาท 

>20,000 – 35,000 บาท 

>35,000 – 50,000 บาท 

>50,000 บาทข้ึนไป 

 

67 

139 

51 

21 

22 

 

22.3 

46.3 

17 

7 

7.3 

รวม 300 100 

จากตารางท่ี4-10 สามารถอธิบายเปjนรายปUจจัยได�ดังต�อไปนี้ 

ปUจจัยด�านเพศ ผู�ตอบแบบสอบถามชายและหญิง ส�วนใหญ�เปjนเพศชาย โดยคิดเปjนเปjนร�อยละ 

60.3 รองลงมาคือเพศหญิง คือร�อยละ 39.7 

ปUจจัยด�านอายุผู�ตอบแบบสอบถามช�วงอายุ มากกว�า 25 -35 ปt เปjนส�วนใหญ� คิดเปjนร�อยละ 

27 รองลงมาคือ มากกว�า 16-25 ปt คิดเปjนร�อยละ 22 รองลงมาคือมากกว�า45 -60 ปt คิดเปjนร�อยละ 

20.7 และน�อยท่ีสุดคือช�วงอายุมากกว�า 60ปtข้ึนไป คิดเปjน 10.3 

ปUจจัยด�านการศึกษา ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิด

เปjนร�อยละ 69.7 รองลงมาคือสูงกว�าปริญญาตรี คิดเปjนร�อยละ26 และน�อยท่ีสุดคือ ระดับตํ่ากว�า

ปริญญาตรีคิดเปjนร�อยละ4.3 

ปUจจัยด�านอาชีพผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอาชีพนักเรียนักศึกษาคิดเปjนร�อยละ 42.7 

รองลงมาคือ พนักงานเอกชนคิดเปjนร�อยละ24.3 และน�อยท่ีสุดคือ อ่ืนๆคิดเปjนร�อยละ3 

ปUจจัยด�านรายได�เฉลี่ยต�อเดือนผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีรายได�เฉลี่ยอยู�ในช�วง 10,000 – 

20,000 บาทต�อเดือนคิดเปjนร�อยละ46.3 รองลงมาคือตํ่ากว�า 10000 บาทต�อเดือน คิดเปjนร�อยละ22.3  

รองลงมาคือ มากกว�า20000-35000บาท ต�อเดือน และส�วนท่ีน�อยท่ีสุดคือ มากกว�า35000 – 50000 

บาทต�อเดือนคิดเปjนร�อยละ7 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี4-11 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ข�อมูลประชากร จํานวน(คน) ร�อยละ จํานวน(คน) ร�อยละ 

6.ประเภทของระบบ

โทรศัพท�เคล่ือนท่ี 

ระบบเติมเงิน (Pre-paid) 

ระบบรายเดือน (Post-Paid) 

 

 

50 

250 

 

 

16.7 

83.3 

 

 

8 

32 

 

 

20 

80 

รวม 300 100 40 100 

 

7.ลักษณะโปรโมช่ันท่ีใช� 

แพ็คเกจเล�นเน็ตและโทร 

แพ็คเกจโทร 

แพ็คเกจเน็ต 

 

199 

49 

52 

 

66.3 

16.3 

17.3 

 

28 

3 

9 

 

70 

7.5 

22.5 

รวม 300 100 40 100 

 

ปUจจัยทางด�านประเภทระบบโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปjนผู�ใช�ระบบราย

เดือนคิดเปjนร�อยละ83.3 และระบบเติมเงินคิดเปjนร�อยละ16.7 

ปUจจัยทางด�านโปรโมชั่นท่ีใช�อยู�ปUจจันผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ใช�โปรโมชั่นแพ็คเกจเล�นเน็ต

และโทรคิดเปjนร�อยละ66.3 รองลงมาคือแพ็คเกจเน็ตคิดเปjนร�อยละ17.3 และน�อยท่ีสุดคือแพ็คเกจโทร

คิดเปjนร�อยละ16.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี4-12 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

8.การใช�บริการจากดีแทค ใช� ไม�ใช� 

 จํานวน(คน) ร�อยละ จํานวน(คน) ร�อยละ 

การโทร 

ข�อความ(SMS) 

วายฟาย (WI-fi) 

เอจด�(Edge),3จี(3G) 

บริการใจดี (เฉพาะลูกค�าเติมเงิน) 

146 

44 

44 

254 

39 

48.7 

14.7 

14.7 

84.7 

13 

154 

256 

256 

46 

261 

51.3 

85.3 

85.3 

15.3 

87 

 

ปUจจัยทางด�านบริการท่ีรับจากดีแทค ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ใช�เอดจ�และ3จี คิดเปjนร�อย

ละ84.7 รองลงมาคือการโทรคิดเปjนร�อยละ48.7 รองลงมาคือข�อความและวายฟายคิดเปjนร�อยละ14.7 

และน�อยท่ีสุดคือบริการใจดีคิดเปjนร�อยละ13 

 

ตารางท่ี4-13 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  

ข�อมูลประชากร จํานวน(คน) ร�อยละ 

9.จํานวนหมายเลขเครือข�ายดีแทค 

1 หมายเลข 

2 หมายเลข 

มากกว�า 2  หมายเลข 

 

205 

59 

36 

 

68.3 

19.7 

12 

รวม 300 100 

ปUจจัยด�านจํานวนหมายเลขโทรศัพท�เครือข�ายดีแทค ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ใช�หมายเลข

ดีแทค เพียง 1 หมายเลข คิดเปjนร�อยละ 68.3 ใช�หมายเลขดีแทค 2 หมายเลข คิดเปjนร�อยละ 19.7 

และน�อยมากท่ีสุดคือใช�มากกว�า 2 หมายเลข คิดเปjนร�อยละ12 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี4-14 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  

ข�อมูลประชากร จํานวน(คน) ร�อยละ 

10.ยอดค�าใช�โทรศัพท�เคล่ือนท่ีต�อ

เดือน 

น�อยกว�า 300 บาท 

300 – 500 บาท 

มากกว�า 500- 1,000 บาท 

มากกว�า 1,000 – 1,500 บาท 

มากกว�า 1,500 บาทข้ึนไป 

 

26 

79 

154 

12 

29 

 

8.7 

26.3 

51.3 

4.0 

9.7 

รวม 300 100 

11.อายุการใช�งาน 

น�อยกว�า 6 เดือน 

6เดือน – 5 ปt 

มากกว�า5 –10ปt 

มากกว�า10ปtข้ึนไป 

 

30 

99 

106 

65 

 

10 

33 

35.3 

21.7 

รวม 300 100 

ด�านปUจจัยค�าใช�จ�ายค�าโทรศัพท�เคลื่อนท่ีต�อเดือนผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีค�าใช�จ�ายเฉลี่ย

ต�อเดือนอยู�ท่ีช�วง มากกว�า500 – 1000 บาท คิดเปjนร�อยละ51.3 รองลงมาคือช�วง300-500 บาทคิด

เปjนร�อยละ 26.3 รองลงมาคือช�วงมากกว�า1,500 บาทข้ึนไป คิดเปjนร�อยละ9.7 และน�อยท่ีสุดคือ 

มากกว�า1000-1500บาทคิดเปjนร�อยละ4 

ด�านปUจจัยทางด�านอายุการใช�งานผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอายุการใช�อยู�ในช�วงมากกว�า

5-10ปt คิดเปjนร�อยละ35.3 รองลงมาคือช�วง6เดือน-5ปt คิดเปjนร�อยละ33 รองลงมาคือมากกว�า10ปtข้ึน

ไป คิดเปjนร�อยละ21.7 และน�อยท่ีสุดคือช�วงน�อยกว�า  6  เดือนคิดเปjนร�อยละ10 

 

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี4-15 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ข�อมูลประชากร จํานวน(คน) ร�อยละ 

12.สถานะการใช�สิทธิพิเศษ 

ดีแทค รีวอร�ดส 

ดีแทครีวอร�ดส เอ�กซ�ตร�า 

ไม�ทราบ 

 

130 

111 

59 

 

43.3 

37 

19.7 

รวม 300 100 

13.ความถ่ีในการใช�สิทธิพิเศษในรอบ 3 

เดือน 

1-2 ครั้ง 

3-4 ครั้ง 

5-6 ครั้ง 

6 ครั้งข้ึนไป 

ไม�ได�ใช�สิทธิพิเศษในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมา 

 

134 

31 

43 

0 

92 

 

 

44.7 

10.3 

14.3 

0 

30.7 

รวม 300 100 

 

ปUจจัยด�านสถานะการใช�สิทธิพิเศษผู�ตอบคําถามส�วนใหญ�มีสถานะเปjนดีแทค รีวอร�ดส คิดเปjน

ร�อยละ43.3 รองลงมาคือดีแทค รีวอร�ดส� เอ็กซ�ตร�า คิดเปjนร�อยละ37 และไม�ทราบสถานะการรับสิทธิ

พิเศษคิดเปjนร�อยละ19.7 

ปUจจัยด�านความถ่ีในการใช�สิทธิพิเศษในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมา ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ใช�

สิทธิพิเศษ1-2ครั้งในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมาคิดเปjนร�อยละ44.7 รองลงมาคือไม�ได�ใช�สิทธิพิเศษในรอบ 3 

เดือนท่ีผ�านมาคิดเปjนร�อยละ30.7 รองลงมาคือใช�5-6ครั้งในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมา คิดเปjนร�อยละ14.3 

และไม�พบผู�ท่ีใช�สิทธิพิเศษ 6 ครั้งข้ึนไปในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมา 
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ตารางท่ี4-16 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  

ช�องทางการติดต�อส่ือสารเรื่อสิทธิพิเศษ 

ดีแทค รีอวร�ดส 

 

ได�รับ 

 

ไม�ได�รับ 

 จํานวน

(คน) 

ร�อยละ จํานวน

(คน) 

ร�อยละ 

ข�อความผ�านโทรศัพท�มือถือ  

คอลเซ็นเตอร� 1678   

เว็บไซต� (www.dtac.com/Privileges) 

โฆษณาผ�านโทรทัศน� 

โฆษณาผ�านวิทยุ 

โฆษณาผ�านสื่อสิ่งพิมพ� เช�น หนังสือพิมพ� 

ป�ายหน�าร�านค�า 

โฆษณาผ�านบิลบอร�ด 

โฆษณาผ�านโทรทัศน�บนรถไฟฟ�า  

เฟสบุwค (Facebook) 

ไลน�ของดีแทค (Line)  

อินสตาแกรม (Instragram) 

จดหมาย    

อีเมล (E-mail) 

คนรอบข�างแนะนํา  

184 

31 

131 

30 

7 

6 

21 

36 

0 

47 

61 

12 

22 

9 

44 

61.3 

10.3 

43.7 

10 

2.3 

2 

7 

12 

0 

15.7 

20.3 

4 

7.3 

3 

14.7 

116 

289 

169 

270 

293 

294 

279 

264 

300 

253 

239 

288 

278 

291 

256 

38.7 

89.7 

56.3 

90 

97.7 

98 

93 

88 

100 

84.3 

79.7 

96 

92.7 

97 

85.3 

ด�านปUจจัยทางด�านการสื่อสารเรื่องสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส สื่อท่ีกลุ�มตัวอย�างได�รับการ

ติดต�อสื่อสารมากท่ีสุดคือ 1ข�อความผ�านโทรศัพท�มือถือคิดเปjนร�อยละ61.3 รองลงมาคือเว็บไซต�คิดเปjน

ร�อยละ43.7  

ส�วนสื่อท่ีกลุ�มตัวอย�างได�รับการติอต�อสื่อสารน�อยท่ีสุดคือโฆษณาผ�านโทรทัศน�บนรถไฟฟ�าคิด

เปjนร�อยละ 0  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี4-17 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

อันดับ

ท่ี 

เหตุผลลําดับท่ี1 เหตุผลลําดับท่ี2 เหตุผลลําดับท่ี3 เหตุผลลําดับท่ี4 เหตุผลลําดับท่ี

5 

1 ศูนยบริการ

(10.7%) 

ศูนย�บริการ(17%) สัญญาณโทรศัพท�/

อินเทอร�เน็ตและไม�มี

ทางเลือกอ่ืนๆ(14%) 

ศูนย�บริการ

(20.3%) 

ใช�มาเปjน

เวลานาน/ไม�

ต�องการเปลี่ยน 

(37%) 

2 สัญญาณ

โทรศัพท�/

อินเทอร�เน็ต

(10%) 

สัญญาณโทรศัพท�/

อินเทอร�เน็ต

(14.7%) 

กิจกรรมการส�งเสริม

การขาย(12%) 

อัตราค�าบริการ

(18.3%) 

อัตราค�าบริการ

(31.3%) 

3 พนักงาน(9%) กิจกรรมการ

ส�งเสริมการขาย

(12.3%) 

เปjนท่ียอมรับของ

ความรอบ(9%) 

ใช�มาเปjน

เวลานาน/ไม�

ต�องการเปลี่ยน 

(17.7%) 

สัญญาณ

โทรศัพท�/

อินเทอร�เน็ต

(8.3%) 

4 กิจกรรมการ

ส�งเสริมการขาย

(7.7%) 

พนักงาน(9.7%) ภาพลักษณ� (7.3%) กิจกรรมการ

ส�งเสริมการขาย

(16%) 

กิจกรรมการ

ส�งเสริมการขาย

(6.3%) 

5 ภาพลักษณ�และ

เปjนท่ียอมรับของ

ความรอบข�าง 

(5.7%) 

อัตราค�าบริการ

(8.7%) 

ใช�มาเปjนเวลานาน/

ไม�ต�องการเปลี่ยน 

(7%) 

สัญญาณ

โทรศัพท�/

อินเทอร�เน็ตและ

ไม�มีทางเลือก

อ่ืนๆ(8%) 

เปjนท่ียอมรับ

ของความรอบ

(6%) 

ด�านปUจจัยเหตุผลท่ีใช�ดีแทคผู�ตอบแบบสอบส�วนใหญ�เลือกให� ศูนย�บริการเปjนเหตุผลลําดับท่ี1

และ2 โดยคิดเปjนคิดเปjนร�อยละ10.7และร�อยละ17 อันดับ 3 คือสัญญาณโทรศัพท�/อินเทอร�เน็ต คิด

เปjนร�อยละ14 อันดับ 4 คือศูนย�บริการคิดเปjนร�อยละ 20.3 อันดับ 5 คือ อัตราค�าบริการคิดเปjนร�อยละ

31.3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการรับรู�ต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข�อท่ี2.เพ่ือศึกษาการรับรู� ของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส 

ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผู�วิจัยได�ศึกษาผ�านการวิจัยแบบผสม คือการ

วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช�แบบสอบถาม (Questionnaires) และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยกาสัมภาษณ�เชิง

ลึก (In-depth Interview) ซ่ึงได�ผลของข�อมูลโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

ตารางท่ี4-18 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลการรับรู�ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 

สิทธิพิเศษ 

การรับรู� 

ทราบ ไม�ทราบ 

จํานวน

(คน) 

ร�อยละ จํานวน

(คน) 

ร�อย

ละ 

1.สิทธิพิเศษจากเครือข�ายดีแทค  248 82.6 52 17.4 

2.ชิงรางวัล (Lucky Draw Campaign) 140 46.6 160 53.4 

3.รับอาหารหรือเครื่องด่ืมฟรี ท่ีร�านอาหาร เคเอฟซี (KFC) 228 76 82 24 

4.ส�วนลดเครื่องด่ืม จากร�านกาแฟ คอฟฟt� เวิลด� (Coffee 

Worlds)  

 

173 57.6 

 

127 

 

42.4 

5.ส�วนลดโรงแรมและสายการบิน 139 46.3 151 53.7 

6.ส�วนลดห�างสรรพสินค�า เช�น สยามพารากอน เดอะมอลล� 

ฯลฯ 

131 

43.6 

159 56.4 

7.ส�วนลดบัตรชมภาพยนตร�ในเครือโรงภาพยนตร� เอสเอฟ 

ซีเนม�า (SF Cinemas) 

 

248 82.6 

 

52 

 

48 

8.บริการประกันอุบัติเหตุ 136 45.3 164 54.7 

9.ส�วนลดเครื่องแต�งกายและเครื่องสําอางค� 100 33.3 200 66.7 

10. 10 ร�านชวนแวะตามภาคต�างๆ 126 42 174 58 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากกตารางท่ี 4-18  พบว�าสิทธิพิเศษท่ีกลุ�มตัวอย�างรับรู�มากท่ีสุด คือ สิทธิพิเศษจากเครือข�าย

ดีแทค และ ส�วนลดบัตรชมภาพยนตร�โดยคิดเปjนคิดเปjนร�อยละ 82.6 รองลงมาคือรับอาหารหรือ

เครื่องด่ืมฟรีท่ีร�านอาหารเคเอฟซี โดยคิดเปjนคิดเปjนร�อยละ76 และสิทธิพิเศษท่ีลูกค�ามีการรับรุ�น�อย

ท่ีสุดคือส�วนลดเครื่องแต�งกายและเครื่องสําอางค�โดยคิดเปjนร�อยละ 33.3 

 

ตารางท่ี4-19 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลการรับรู�ของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 

 

ช�องทางการรับรู�สิทธิพิเศษ 

การรับรู� 

ทราบ ไม�ทราบ 

จํานวน

(คน) 

ร�อยละ จํานวน

(คน) 

ร�อย

ละ 

1. ข�อความผ�านโทรศัพท�มือถือ (SMS,MMS) 238 79.3 62 20.7 

2. คอลเซ็นเตอร� 1678 176 58.6 124 41.4 

3. เว็บไซต� (www.dtac.com/Privileges) 238 79.3 62 20.7 

4. โฆษณาผ�านโทรทัศน� 177 59 123 41 

5. โฆษณาผ�านวิทยุ 104 34.6 196 65.4 

6. โฆษณาผ�านสื่อสิ่งพิมพ� เช�น หนังสือพิมพ� 147 49 153 51 

7.แผ�นพับ/ใบปลิวตามศูนย�บริการ 210 70 90 30 

8. โฆษณาผ�านป�ายหน�าร�านค�าท่ีร�วมรายการ 262 87.3 38 12.7 

9. โฆษณาผ�านสื่อนอกบ�าน  207 69 93 31 

10. เฟสบุwค (Facebook) 210 70 90 30 

11. ไลน�ของดีแทค (ชื่อบัญชีท่ีเปjนทางการ) 204 68 96 32 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 

 

ตารางท่ี4-19 แสดงจํานวนและค�าร�อยละเก่ียวกับข�อมูลการรับรู�ของผู�ตอบแบบสอบถาม (ต�อ) 

 

 

ช�องทางการรับรู�สิทธิพิเศษ 

การรับรู� 

ทราบ  

จํานวน

(คน) 

ร�อยละ จํานวน

(คน) 

ร�อย

ละ 

12. อินสตราแกรม (Instragram) 75 25 225 75 

13. จดหมายทางตรง 151 50.3 149 49.7 

14. อีเมล� (E-mail) 132 44 168 56 

15. การบอกต�อจากคนรอบข�าง (Words of Mouth) 170 56.6 130 43.4 

 

จากตารางท่ี 4-19 พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีการรับรู�ช�องทางการรับรู�สิทธิพิเศษ

สูงสุดได�แก� ผ�านป�ายโฆษณาท่ีร�านค�าร�วมรายการโดยคิดเปjนคิดเปjนร�อยละ87.3 รองลงมาคือ ข�อความ

ผ�านโทรศัพท�มือถือและเว็บไซต�โดยคิดเปjนคิดเปjนร�อยละ79.3 รองลงมาคือใบปลิว/แผ�นพับตาม

ศูนย�บริการและช�องทางการรับรู�สิทธิพิเศษท่ีผู�ตอบแบบสอบถาม และผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มี

การรับรู�ช�องทางการรับรู�สิทธิพิเศษน�อยท่ีสุดได�แก� อินสตราแกรม (Instragram) โดยคิดเปjนร�อยละ 25 

3. ผลการวิเคราะห�คามพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดสและช�องทางการติดต�อส่ือสาร ของ

สิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดส 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข�อท่ี3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค  

รีวอร�ดส ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผู�วิจัยได�ศึกษาผ�านการวิจัยแบบ

ผสม คือการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช�แบบสอบถาม (Questionnaires) และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยกา

สัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงได�ผลของข�อมูลโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 

ตารางท่ี4-20 แสดงข�อมูลความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามต�อสิทธิพิเศษต�างๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สิทธิพิเศษ 

ความพึงพอใจ 

�� SD. ระดับ 

1.สิทธิพิเศษจากเครือข�ายดีแทค  2.93 1.176 ปานกลาง 

2.ชิงรางวัล (Lucky Draw Campaign) 2.10 1.134 ตํ่า 

3.รับอาหารหรือเครื่องด่ืมฟรี ท่ีร�านอาหาร เคเอฟซี (KFC) 2.80 1.051 ปานกลาง 

4.ส�วนลดเครื่องด่ืม จากร�านกาแฟ คอฟฟt� เวิลด� (Coffee 

Worlds)  

2.62 1.091 ปานกลาง 

5.ส�วนลดโรงแรมและสายการบิน 2.50 1.066 ตํ่า 

6.ส�วนลดห�างสรรพสินค�า เช�น สยามพารากอน เดอะมอลล� 

ฯลฯ 

2.37 0.888 ตํ่า 

7.ส�วนลดบัตรชมภาพยนตร�ในเครือโรงภาพยนตร� เอสเอฟ 

ซีเนม�า (SF Cinemas) 

 

3.25 

 

1.323 

ปานกลาง 

8.บริการประกันอุบัติเหตุ 3.01 1.177 ปานกลาง 

9.ส�วนลดเครื่องแต�งกายและเครื่องสําอางค� 2.76 1.102 ปานกลาง 

10. 10 ร�านชวนแวะตามภาคต�างๆ 2.64 1.099 ปานกลาง 

จากตารางท่ี4-20พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษสูง 3 อันดับ

แรก ได�แก� ส�วนลดบัตรชมภาพนตร�โดยมีระดับความพึงพอใจท่ีระดับปานกลาง(ค�าเฉลี่ย3.25) รองลงมา

คือประกันอุบัติเหตุมีระดับความพึงพอใจท่ีระดับปานกลาง(ค�าเฉลี่ย3.01) และสิทธิพิเศษจากเครือข�าย

ดีแทคมีระดับความพึงพอใจท่ี ระดับปานกลาง(ค�าเฉลี่ย2.93)  

นอกจากนี้สิทธิพิเศษท่ีลุกค�าพึงพอใจน�อยท่ีสุดได�แก� ชิงรางวัล (Lucky Draw Campaign) มี

ระดับความพึงพอใจท่ี ระดับตํ่า(ค�าเฉลี่ย2.10) รองลงมาคือส�วนลดห�างสรรพสินค�า ระดับความพึงพอใจ

ท่ี ระดับตํ่า(ค�าเฉลี่ย2.37) 

 

 

ตารางท่ี4-21 แสดงข�อมูลความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถามต�อช�องทางการติดต�อสื่อสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช�องทางการติดต�อสื่อสาร 

ความพึงพอใจ 

�� SD. ระดับ 

1. ข�อความผ�านโทรศัพท�มือถือ (SMS,MMS) 2.92 1.206 ปานกลาง 

2. คอลเซ็นเตอร� 1678 2.68 1.081 ปานกลาง 

3. เว็บไซต� (www.dtac.com/Privileges) 2.91 1.059 ปานกลาง 

4. โฆษณาผ�านโทรทัศน� 2.46 1.172 ตํ่า 

5. โฆษณาผ�านวิทยุ 2.02 1.043 ตํ่า 

6. โฆษณาผ�านสื่อสิ่งพิมพ� เช�น หนังสือพิมพ� 2.62 1.112 ปานกลาง 

7.แผ�นพับ/ใบปลิวตามศูนย�บริการ 2.62 0.932 ปานกลาง 

8. โฆษณาผ�านป�ายหน�าร�านค�าท่ีร�วมรายการ 3.15 1.012 ปานกลาง 

9. โฆษณาผ�านสื่อนอกบ�าน  2.66 1.103 ปานกลาง 

10. เฟสบุwค (Facebook) 2.73 1.243 ปานกลาง 

11. ไลน�ของดีแทค (ชื่อบัญชีท่ีเปjนทางการ) 2.38 1.162 ตํ่า 

12. อินสตราแกรม (Instragram) 2.09 0.903 ตํ่า 

13. จดหมายทางตรง 2.70 1.248 ปานกลาง 

14. อีเมล� (E-mail) 2.85 1.201 ปานกลาง 

15. การบอกต�อจากคนรอบข�าง (Words of Mouth) 2.93 1.190 ปานกลาง 

จากตารางท่ี4-21พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อช�องทางการรับรู�สิทธิ

พิเศษ 3อันดับแรกได�แก� ป�ายโฆษณาท่ีร�านค�าร�วมรายการมีระดับความพึงพอใจท่ีระดับปานกลาง 

(ค�าเฉลี่ย3.15) การบอกต�อจากคนรอบข�างมีระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย2.93) 

ข�อความผ�านโทรศัพท�มือถือมีระดับความพึง-พอใจท่ีระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย2.92)  

นอกจากนี้ช�องทางการติดต�อสื่อสารท่ีลูกค�าพึงพอใจน�อยท่ีสุดได�แก� โฆษณาผ�านวิทยุมีระดับ

ความพึงพอใจท่ีระดับตํ่า (ค�าเฉลี่ย2.02) รองลงมาคืออินสตราแกรม (Instragram)มีระดับความพึงพอใจ

ท่ีระดับตํ่า (ค�าเฉลี่ย2.09) 

 

4. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลค�าคะแนนความคิดเห็นเรื่องการรับรู�ประสิทิภาพของสิทธิพิเศษ ดีแทค  

รีวอร�ดส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-22 แสดงระดับความคิดเห็นท่ีมีต�อการรับรู�ประสิทธิภาพของดีแทค รีวอร�ดส 

ความคิดเห็น �� SD. ระดับความ

คิดเห็น 

1. สิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดสท่ีมอบให�สอดคล�องกับไลฟa

สไตล� หรือชีวิตประจําวัน 

2.44 1.100 ตํ่า 

2. ร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีความสะดวกในการเดินทาง 2.57 1.248 ปานกลาง 

3. ร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีความน�าสนใจ 2.27 1.145 ตํ่า 

4. พนักงานร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีความรู�ในสิทธิพิเศษ 

จาก ดีแทค รีวอร�ดส 

2.63 1.175 ปานกลาง 

5. พนักงานร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีการแนะนําสิทธิ

พิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดส 

1.92 1.554 ตํ่า 

6. ร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีการจัดวางป�ายสิทธิพิเศษ จาก 

ดีแทค รีวอร�ดสอยู�ในจุดท่ีสังเกตได�ง�าย 

2.88 1.343 ปานกลาง 

7. ศูนย�บริการมีการวางแผ�นพับ/ป�าย เก่ียวกับสิทธิพิเศษ จาก 

ดีแทค รีวอร�ดสท่ีสังเกตเห็นได�ง�าย 

2.39 1.332 ตํ่า 

8. แผ�นพับ/ป�ายสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดสมีการให�ข�อมูลท่ี

ครบถ�วน 

2.27 1.357 ตํ่า 

9. แผ�นพับ/ป�ายสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดสมีความสวยงาม

น�าอ�าน 

2.65 1.367 ปานกลาง 

10.วิธีการรับสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดสสะดวก/รวดเร็ว 2.98 1.407 ปานกลาง 

11.การให�บริการของพนักงานร�านค�าท่ีร�วมรายกายมี 

ความสะดวก/รวดเร็ว 

2.59 1.106 ปานกลาง 

12.การจัดโควต�าจํานวนผู�มีสิทธิ์รับสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส�ใน

การใช�สินค�า/บริการแต�ละรายการมีความเหมาะสม 

1.78 1.159 ตํ่า 

จากตารางท่ี4-22พบว�าเรื่องการรับรู�ประสิทธิภาพของดีแทค รีวอร�ดสท่ีผู�ตอบแบบสอบถามมี

ความเห็นด�วยมากท่ีสุด 3 อันดับแรกได�แก�วิธีการรับสิทธิพิเศษสะดวกรวดเร็วมีระดับความคิดเห็นใน

ระดับปานกลาง(ค�าเฉลี่ย2.98) การจัดวางป�ายสิทธิพิเศษชัดเจนมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(ค�าเฉลี่ย2.88) แผ�นพับ/ป�ายสิทธิพิเศษมีความสวยงามโดยมีมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง

(ค�าเฉลี่ย2.65)  

นอกจากนี้พบว�าเรื่องการรับรู�ประสิทธิภาพของดีแทค รีวอร�ดสท่ีผู�ตอบแบบสอบถามมี

ความเห็นด�วยน�อยท่ีสุด ได�แก� การจัดโควต�าจํานวนผู�มีสิทธิ์รับสิทธิพิเศษมีความเหมาะสมมีระดับความ

คิดเห็นในระดับตํ่า (ค�าเฉลี่ย1.78) รองลงมาคือพนักงานร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีการแนะนําสิทธิ

พิเศษมีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับตํ่า (ค�าเฉลี่ย1.92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความภักดีของลูกค�าต�อบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซสคอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข�อท่ี.เพ่ือศึกษาความภักดี ของลูกค�าท่ีมีต�อบริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมู

นิเคชั่น จํากัด (มหาชน) สิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส ผ�านสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร�ดส� ผู�วิจัยได�ศึกษาผ�าน

การวิจัยแบบผสม คือการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช�แบบสอบถาม (Questionnaires) และการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยกาสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงได�ผลของข�อมูลโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

ตารางท่ี4-23 แสดงระดับความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษดีแทค รีอวร�ดส 

ความคิดเห็น �� SD. ระดับ

ความภักดี 

1. ถ�าดีแทครีวอร�ดสจัดกิจกรรมสําหรับลูกค�า ท�านจะเข�าร�วม 1.99 1.560 ตํ่า 

2. หากท�านพบปUญหาเก่ียวกับดีแทค รีวอร�ดส ท�านจะแจ�ง

บริษัทให�ทราบโดยทันที 

2.83 1.564 ปานกลาง 

3. ดีแทค รีวอร�ดสทําให�ท�านชักชวนคนในครอบครัว/เพ่ือน/คน

รอบข�างให�มาใช�เครือข�ายดีแทค 

1.20 1.436 ตํ่า 

4.ดีแทค รีวอร�ดสทําให�ท�านอยากใช�บริการเสริมอ่ืนๆ เช�น วาย

ฟาย(Wi-Fi), ข�อความ(SMS), ฯลฯ 

1.37 1.649 ตํ่า 

5. ดีแทครีวอร�ดสทําให�ท�านบอกต�อเก่ียวกับสิทธิพิเศษท่ีบริษัท

มอบให� 

2.17 1.628 ตํ่า 

6.ท�านจะไม�ย�ายไปเครือข�ายอ่ืนแม�พบสิทธิพิเศษท่ีดีกว�า 1.64 1.648 ตํ่า 

7. ดีแทค รีวอร�ดส ทําให�ท�านรู�สึกเสียดายหากไม�ได�ใช�เครือข�าย  

     ดีแทค 

 

1.04 

 

1.379 

ตํ่า 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี4-23 แสดงระดับความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษดีแทค รีอวร�ดส (ต�อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความคิดเห็น �� SD. ระดับ

ความภักดี 

8. สิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดสมีความคุ�มค�าเม่ือ

เปรียบเทียบยอดการใช�จ�าย 

1.45 1.315 ตํ่า 

9. สิทธิพิเศษจาก ดีแทค รีวอร�ดสมีมีความคุ�มค�ากว�าสิทธิพิเศษ 

จากท่ีอ่ืนๆ เช�น บัตรสะสมแต�ม, แอพพลิเคชั่น ฯลฯ 

1.41 1.508 ตํ่า 

10. สิทธิพิเศษจากดีแทค รีวอร�ดสทําให�ท�านรู�สึกได�รับสิทธิ

พิเศษท่ีเหนือกว�าเครือข�ายอ่ืน 

 

1.34 

 

1.396 

 

ตํ่า 

11. ดีแท็ครีวอร�ดสทําให�รู�สึกเหมือนเพ่ือนท่ีคุ�นเคยกับดีแทค 1.44 1.340 ตํ่า 

12. ดีแทค รีวอร�สทําให�ท�านรู�สึกไว�วางใจการบริหารงานของ

บริษัท 

1.76 1.425 ตํ่า 

13. ท�านจะไม�เปลี่ยนไปใช�บริการเครือข�ายอ่ืน แม�ประสบ

ปUญหาทางด�านรับสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร�ดส 

 

1.34 

 

1.428 

ตํ่า 

14. ท�านรู�สึกภาคภูมิใจในการใช�สิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รี

วอร�ดส 

1.69 1.540 ตํ่า 

จากตารางท่ี4-23 พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามมีความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษดีแทค  

รีวอร�ด 3 อันดับแรกได�แก� การร�องเรียนเม่ือพบปUญหาโดยมีระดับความภักดีอยู�ในระดับระดับปานกลาง 

(ค�าเฉลี่ย2.83) รองลงมาคือบอกต�อคนรอบข�างให�ใช�เครือข�ายดีแทคมีระดับความภักดีอยู�ในระดับตํ่า 

(ค�าเฉลี่ย2.17) ยินดีเข�าร�วมกิจกรรมท่ีดีแทครีวอร�ดสจัดข้ึนโดยมีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับตํ่า 

(ค�าเฉลี่ย1.99)  

นอกจากนี้พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษดีแทค  

รีวอร�ด น�อยท่ีสุดได�แก� ดีแทค รีวอร�ดส ทําให�ท�านรู�สึกเสียดายหากไม�ได�ใช�เครือข�ายดีแทคมีระดับความ

ภักดีอยู�ในระดับตํ่า (ค�าเฉลี่ย 1.04) และดีแทค รีวอร�ดสทําให�ท�านชักชวนคนในครอบครัว/เพ่ือน/คน

รอบข�างให�มาใช�เครือข�ายดีแทคมีระดับความภักดีอยู�ในระดับตํ่า(ค�าเฉลี่ย1.20) 

 

6. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผู�วิจัยได�นําค�าสถิติท้ังหดมท่ีเก่ียวข�องกับการทดสอบสมมุติในการวิจัยครั้งนี้มาทําการวิเคราะห�

ผลโดยกําหนดระดับนัยสําคัญไว�ท่ี 0.05 เพ่ือทดสอบตัวแปรตามสมมุติฐานการวิจัยครั้ง ท้ังหมด 3 ข�อ 

สมมุติฐาน1: กลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ด การรับรู�

ประสิทธิภาพชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ด, ความภักดีผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ด ต�างกันอย�างมี

นัยสําคัญทางสถิติหรือไม�  

สมมุติฐาน2: ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ ต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ด มีความสัมพันธ�กับความภักดี

ต�อบบริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ด หรือไม�  

สมมุติฐาน3: การรับรู�ประสิทธิภาพของสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ด ของผู�ใช�บริการมีความสัมพันธ�กับความ

ภักดีต�อบริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ด หรือไม�  

จากการตอบแบบสอบถามมีลูกค�ากลุ�มผู�ใช�บริการ 500 บาท ข้ึนไปมีแนวโน�มการให�คะแนน

ความพึงพอใจและคะแนนความคิดเห็นตํ่า จึงเปjนข�อสังเกตท่ีว�าผู�ท่ีมีมูลค�าการใช�งานสูงกว�าแต�ได�รับ

สิทธิพิเศษแบบเดียวกันกับผู�ท่ีใช�มูลค�าน�อยกว�าอาจเกิดความไม�พึงพอใจ โดยการแบ�งตามบริษัทโทเท่ิล 

แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จะแบ�งได�เปjน 2 กลุ�ม คือกลุ�มดีแทค รีวอร�ดส ซ่ึงเปjนกลุ�ม A 

และ B รวมกัน และกลุ�ม ดีแทค รีวอร�ดส เอ็กซตร�า ซ่ึงเปjนกลุ�ม C ท้ังหมด โดยผู�วิจัยแบ�งกลุ�มออกเปjน 

3 กลุ�ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซ่ึงผู�วิจัยได�กําหนดพฤติกรรมการใช�ไว�ท้ังหมด 3 กลุ�ม ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค�าเฉล่ียการใช� 

งานต�อเดือน 

 

 

อายุการใช�งาน 

 

 

 

น�อยกว�า300 

บาท 

 

 

 

300-1,000บาท 

 

 

 

1,000-1,500 

บาท 

 

 

 

มากกว�า 1,500 

บาทข้ึนไป 

น�อยกว�า 6 เดือน กลุ�ม A   กลุ�ม B 

6เดือน – 5ปN   กลุ�ม B  

มากกว�า 5 ปN  – 

10 ปN 

 กลุ�ม B   

10 ปNข้ึนไป กลุ�ม B   กลุ�ม C 

กลุ�มA : กลุ�มท่ีมีอายุการใช�งาน น�อยกว�า 6 เดือน โดยมียอดใช�จ�าย ไม�เกิน 1,500 บาท 

   กลุ�มท่ีมีอายุการใช�งาน6เดือน – 5 ปt โดยมียอดใช�จ�ายไม�เกิน 1,000 บาท 

   กลุ�มท่ีมีอายุการใช�งานมากกว�า5 -10 ปtโดยมียอดค�าใช�จ�ายไม�เกิน 300 บาท 

กลุ�ม B : กลุ�มท่ีมีอายุการใช�งานเกิน10ข้ึนไป โดยมียอดใช�จ�ายไม�เกิน300บาท  

   กลุ�มท่ีมีอายุการใช�งานมากกว�า5-10ปt ยอดค�าใช�จ�ายไม�เกิน 1,000บาท 

   กลุ�มท่ีมีอายุการใช�งานมากกว�า6เดือน-5ปt ยอดค�าใช�จ�ายไม�เกิน 1,500บาท 

   กลุ�มท่ีมีอายุการช�านน�อยกว�า 6 เดือน มียอดการใช�งานมากกว�า 1,500 บาทข้ึนไป 

กลุ�ม C  :  กลุ�มท่ีมีอายุการใช�งานมากกว�า 6 เดือน ค�าใช�บริการเฉลี่ยเกิน 1,500 บาทข้ึนไป  

   กลุ�มท่ีมีอายุการใช�งานมากกว�า 5 ปt  ค�าใช�บริการเฉลี่ยเกิน 1,000 บาทข้ึนไป  

   กลุ�มท่ีมีอายุการใช�งานมากกว�า 10 ปt ค�าใช�บริการเฉลี่ย เกิน 300 บาทข้ึนไป  

  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตางรางท่ี4-24 แสดงความแตกต�างของระดับความพึงพอใจระหว�างกลุ�มลูกค�าท่ีแตกต�างกัน 

  Sum of 
Squares  

df  Mean Square  F  Sig.  

Between 
Groups  

 
5.361 

 
9 

 
0.596 

 
1.32 

 
0.25 

Within Groups  
 

23.016 
 

51 
 

0.451 
    

Total  28.377 60       

 

จากตารางท่ี4-24 พบว�ากลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทครีวอร�ด

ไม�แตกต�างท่ีระดับนัยสําคัญท่ี0.0.5 

 

 

 

ตารางท่ี4-25 แสดงความแตกต�างของการรับรู�ประสิทธิภาพในกลุ�มลูกค�าท่ีแตกต�างกัน 

  Sum of 
Squares  

df  Mean Square  F  Sig.  

Between 
Groups  

10.068 11 0.915 1.152 0.32 

Within Groups  
228.723 288 0.794     

Total  238.791 299       

 

จากตารางท่ี4-25พบว�ากลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีการรับรู�ประสิทธิภาพต�อสิทธิพิเศษดีแทครี

วอร�ดไม�แตกต�างท่ีระดับนัยสําคัญท่ี0.0.5 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี4-26 แสดงความแตกของความภักดีผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ด ในกลุ�มลูกค�าท่ีแตกต�างกัน 

 Sum of 
Squares  

df  Mean Square  F  Sig.  

Between 
Groups  

8.129  15  .542  .435  .968  

Within Groups  
353.726  284  1.246    

Total  361.854  299     

 

จากตารางท่ี4-26 พบว�ากลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีความภักดีผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร�ดไม�

แตกต�างท่ีระดับนัยสําคัญท่ี0.0.5 

  

 

 

ตารางท่ี4-27 แสดงค�าความสัมพันธ�ของความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทครีวอร�ดและความภักดีผ�าน

สิทธิพิเศษดีแทครีวอร�ด 

 Sum of 
Squares  

df  Mean Square  F  Sig.  

Between 
Groups  

43.475  14  3.105  3.424  .001  

Within Groups  
41.716  46  .907    

Total  85.191  60     

จากตารางท่ี 4-27 พบว�าความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทครีวอร�ดและความภักดีผ�านสิทธิพิเศษ ดีแทค 

รีวอร�ดมีความสัมพันธ�กันท่ีระดับนัยสําคัญ0.05 
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ตารางท่ี4-28 แสดงความสัมพันธ�ระหว�างการรับรู�ประสิทธิภาพและความภักดีผ�าน สิทธิพิเศษดีแทครี

วอร�ด 

 Sum of 
Squares  

df  Mean Square  F  Sig.  

Between 
Groups  

261.262  32  8.164  21.671  .000  

Within Groups  
100.593  267  .377    

Total  361.854  299     

จากตารางท่ี4-28 พบว�าการรับรู�ประสิทธิภาพและความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษดีแทครีวอร�ดมี

ความสัมพันธ�กันท่ีระดับนัยสําคัญ0.05 
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บทที่ 5 

สรุปผลและการอภิปรายผล 

 จุลนิพนธ	เรื่อง “การสร�างความสัมพันธ	กับลูกค�าผ�านสิทธิพิเศษ กรณีศึกษา ดีแทค รี
วอร	ดส” ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพโดยการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู�วิจัยได�ใช�
การสัมภาษเชิงลึกกับผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องนการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ	ผ�านสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส 
และสัมภาษณ	เชิงลึกกับลูกค�าของบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ส�วนผลวิจัย
เชิงปริมาณได�ใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสอบถามลูกค�า ถึงการรับรู� ความพึงพอใจ และ
ความภักดีของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส เปBนเครื่องมือให�การเก็บข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง
ท่ีทําการศึกษาคือ ลูกค�าบริษัท โทเท่ิล แอ็ค เซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพฯ โดย
สุ�มจากศูนย	บริการตามห�างสรรพสินค�าท่ีได�กําหนดไว� 8 แห�ง จํานวน 300 ชุด และรายงาน
ผลการวิจัยโดยใช�การแจกแจงความถ่ี ค�าเฉลี่ย ค�าร�อยละ และส�วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เพ่ืออธิบาย
คุณลักษณะ ทางประชากรศาสตร	ของกลุ�มตัวอย�าง การรับรู� ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค�า
ท่ีมีต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส โดยผู�วิจัยสามารถสรุปเละอภิปรายผลได�ดังนี้ 
 

1. สรุปผลการวิจัย  

ผู�วิจัยได�สรุปผลการวิจัยออกเปBน 3 ส�วน ตามระเบียบวิธีวิจัย ดังต�อไปนี้ 

1.1การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 1.1.1 สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ	เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู�บริหาร เพ่ือ

ทราบถึงกระบวนการการบริหารลูกค�าสัมพันธ	ผ�านสิทธิพิเศษ ดีแทค วอร	ดส 

 1.1.2 สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ	เชิงลึก (In-Depth Interview) กับลูกค�าผู�ใช�สิทธิ

พิเศษดีแทค รีวอร	ดส ไม�น�อยกว�า 1 ครั้ง เพ่ือทราบถึง การรับรู� ความพึงพอใจของลุกค�าท่ีมีต�อสิทธิ

พิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส และความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส ของลูกค�า 

1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ  

 ผลการวิจัยจากการเก็บแบบสอบถาม (Questioniare) จากกลุ�มตัวอย�าง ผู�ใช�สิทธิพิเศษ 

ดีแทค รีวอร	ดส ไม�น�ยกว�า 1 ครั้ง ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบถึง การรับรู� ความพึงพอใจ

ของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส และความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส 

ของลูกค�า 
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1.3 การสรุปผลเชิงอนุมาน 

 ผลการวิเคราะห	ข�อมูลเชิงอนุมานจากการต้ังสมมตฐานท่ีผู�วิจัยได�ต้ังไว�ท้ังหมด 3 ข�อ1. กลุ�ม

ลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส การรับรู�ประสิทธิภาพ

ชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส   ความภักดีผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส แตกต�างกัน 2. ความพึง

พอใจของผู�ใช�บริการ ต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส  มีความสัมพันธ	ต�อความภักดีต�อบริษัท ผ�านสิทธิ

พิเศษดีแทค รีวอร	ดส 3. การรับรู�ประสิทธิภาพชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส  ของผู�ใช�บริการมี

ความสัมพันธ	ต�อความภักดีต�อบริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส   

1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

1.1.1 สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ4เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู=บริหาร เพ่ือ

ทราบถึงกระบวนการการบริหารลูกค=าสัมพันธ4ผBานสิทธิพิเศษ ดีแทค วอร4ดส 

 บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ใช�วิธีการบริการลูกค�าสัมพันธ	ผ�าน

สิทธิพิเศษดีแทครีวอร	ดส ซ่ึงมีวัตถุประสงค	ในการทําสิทธิพิเศษ เพ่ือสร�างภาพลักษณ	 ความพึงพอใจ

และความภักดีให�กับลูกค�า และศึกษาเรียนรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค�าผ�านสิทธิพิเศษดังกล�าว 

เพ่ือนํามาปรับปรุงสิทธิพิเศษให�ตรงกับความต�องการของลูกค�ามากยิ่งข้ึนโดยวัดผ�านยอดการใช�สิทธิ

พิเศษ โดยบริษัทได�แบ�งกลุ�มลูกค�าออกเปBน 2 กลุ�ม ตามเกณฑ	เง่ือนไข ระยะเวลาการใช�งาน(Age on 

Usage) และ ค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อเดือน (ARPU: Average Revenue Per Unit) โดยท้ังหมดอยู�ภายใต�

การดูแลหน�วยการสื่อสารการตลาด ของบริษัท  

 สิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส มีการแบ�งระดับของลูกค�าโดยคํานวณจาก ระยะเวลาการใช�งาน

(Age on Usage) และ ค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อเดือน (ARPU: Average Revenue Per Unit) โดยแบ�งการ

ได�รับสิทธิพิเศษออกเปBน 2 ประเภท คือ ดีแทค รีวอร	ดส และ ดีแทค รีวอร	ดส เอ็กซ	ตร�า ซ่ึงลูกค�าท้ัง 

2 กลุ�มจะได�รับสิทธฺพิเศษในร�านค�าร�วมรายร�านเดียวกัน แตกลุ�มลูกค�าท่ีเปBนดีแทค รีวอร	ดส เอ็กซ	ตร�า 

จะได�รับสิทธฺพิเศษท่ีมากกว�ากลุ�ม ลูกค�าดีแทค รีวอร	ดส เพราะกลุ�มลูกค�าดีแทค รีวอร	ดส เอ็กซ	ตร�า 

เปBนกลุ�มท่ีบริษัทให�ความสําคัญมากท่ีสุด 

 สิทธิพิเศษ ดีแทครีวอร	ดสได�มีการแบ�งสิทธิพิเศษเปBน สิทธิพิเศษจากเครือข�าย เช�น บริการ

รับ วายฟาย (Wi-Fi) ฟรี ส�วนลดค�าโทร, ส�งขอความในวันเกิดฟรี 500 ข�อความ เปBนต�น และสิทธิ

พิเศษจากร�านค�าพันธมิตร โดยแบ�งเปBน 5 กลุ�ม ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค�า ได�แก� ด�าน
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ร�านอาหาร ด�านการท�องเท่ียว ด�านบันเทิงและความงาม ด�านห�างสรรพสินค�า และบริการ 10 ร�าน

ชวนแวะใน ภาคต�างๆ โดยความโดดเด�นและความแตกต�างจากคู�แข�งคือสามารถใช�ได�ต้ังแต�วันแรกท่ี

ใช�บริการ และมีสิทธิพิเศษจากเครือข�าย 

 เกณฑ	การเลือกร�านค�าท่ีร�วมรายการบริษัทคํานึงถึงกลยุทธ	ชนะ-ชนะ(Win-Win Strategy) 

โดยท่ีร�านค�าผู�ร�วมรายการสามารถนําเสนอขายผลิตภัณฑ	ได�ไปพร�อมกับบริการจากดีแทคและได�มา

จากการวิจัย การสนทนากลุ�ม เพ่ือค�นหาความพึงพอใจของกลุ�มลูกค�าต�างๆ และดูรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตเพ่ือเลือกร�านค�าพันธมิตร 

 ช�องทางการติดต�อสื่อสารกับลูกค�าเก่ียวกับสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส นั้นบริษัทได�พยายาม

ทําให�ครบในทุกๆช�องทาง โดยการสื่อสารผ�านข�อความโทรศัพท	เคลื่อนท่ี บริษัทจะพิจารณาเปBน

แคมเปญแต�มีเกณฑ	ท่ีเหมือนกันคือ การคาดเดาว�าลูกค�าน�าจะจับโทรศัพท	เคลื่อนท่ีอยู� เช�น หลังการ

โทรออก หลังการเช็คยอดเงิน เปBนต�น นอกจากนี้ยังมีดีแทคบัดด้ี ในช�องทางออนไลน	ต�างๆ เช�น 

เว็บไซต	 เฟสบุhค เพ่ือรองรับการติดต�อสอบถาม ร�องเรียน-แนะนําต�างจากลูกค�า โดยข�อมูลท้ังหมดจะ

ถูกเก็บโดยระบบ ออราเคิล (Oracle) ซ่ึงถือเปBนระบบท่ีช�วยสนับสนุนงานลูกค�าสัมพันธ	ในการทํา

แคมเปญต�างๆ 

 นอกจากระบบ ออราเคิล(Oracle) แล�วยังมีระบบ USSD ท่ีเปBนการตอบกลับผ�านข�อความ

ของลูกค�าโดยทันทีเพ่ือเปBนการอํานวยความสะดวกให�แก�ลูกค�าในการรับสิทธิพิเศษ 

 ปlญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ	คือ การเก็บข�อมูลจากระบบเติม

เงิน(Pre-Paid) ท่ีการลงทะเบียนแบบสมบูรณ	นั้นจะต�องใช�หลักฐานต�างๆ ในการลงทะเบียนท่ี

ศูนย	บริการ และการทําตามความต�องการของลูกค�าท่ีไม�จํากัด ซ่ึงบริษัทไม�อาจตอบสนองได�ท้ังหมด 

แต�จะทําให�ลูกค�ามีความสุขในการใช�บริการเครือข�ายดีแทค ต�อไป 

 สุดท�ายแนวโน�มในการบริหารลูกค�าสัมพันธ	ในอนาคต คือ การพัฒนาสิทธิพิเศษดีแทค รี

วอร	ดส ให�สามารถ ขายต�อยอด(Up-selling) และ ขายต�อเนื่องได� (Cross-Selling) เพ่ือให�บริษัทได�

ผลตอบแทนจากลูกค�ากลับคืนมา 
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1.1.2 สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ4เชิงลึก (In-Depth Interview) กับลูกค=าผู=ใช=

สิทธิพิเศษดีแทค รีวอร4ดส 

1) ด�านการรับรู�สิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส 

การรับรู�สิทธิพิเศษ โรงภาพยนตร	เอสเอฟ ซีนีม�า ร�านอาหารเคเอฟซี สิทธิพิเศษจากบริษัท 

คอฟฟpqเวิร	ลด มีมีกลุ�มคนในช�วงอายุมากกว�า35-45ปp รับรู�สิทธิพิเศษในการชิงรางวัล และมีผู�ให�

สัมภาษณ	บางส�วนรับรู�สิทธิพิเศษใน ท้ัง 6 หมด เพราะกลุ�มลูกค�ามีความสนใจในตัวสิทธิพิเศษจึงหา

ข�อมูลเพ่ิมเติมจากสื่อออนไลน	ต�างๆ จดหมาย และคอลล	เซ็นเตอร	 

 2) ความพึงพอใจของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส 

ความพึงพอในสิทธิพิเศษด�านต�างๆ ท่ีตอบสนองด�านความคุ�มค�าทางการเงิน ช�วยประหยัด

เงิน และพบข�อบกพร�องบางอย�าง เช�น คุณภาพของผลิตภัณฑ	 และคุณภาพของบริการต�างๆท่ีทําให�

ลูกค�าส�งผลให�กับความพึงพอใจต�างๆของลูกค�า 

 

3) ด�านความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษ 

ความภักดีผู�ให�สัมภาษณ	ส�วนใหญ�กล�าวว�าสิทธิพิเศษเปBนเพียงส�วนหนึ่งเท�านั้นปlจจัยท่ีสําคัญ

ว�าสิทธิพิเศษท่ีจํานําไปสู�ความภักดี คือ คุณภาพสัญญาณและคุณภาพการบริการเปBนหลัก แต�การ

ได�รับสิทธิพิเศษนั้นทําให�เกิดความรู�สึกเชิงบวกต�อบริษัทมากข้ึนแต�ไม�ได�ส�งผลให�เกิดการตัดสินใจ

ผลิตภัณฑ	อ่ืนๆ จากบริษัท 
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1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ  

 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เปBนเพศชาย โดยคิดเปBนเปBนร�อยละ 60.3 รอลงมาคือเพศหญิง คือ

ร�อยละ 39.7 ด�านอายุผู�ตอบแบบสอบถามช�วงอายุ มากกว�า 25 -35 ปp เปBนส�วนใหญ� คิดเปBนร�อยละ 

27 รองลงมาเปBน มากกว�า 16-25 ปp ด�านการศึกษา ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีระดับการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี คิดเปBนร�อยละ 69.7 รองลงมาคือสูงกว�าปริญญาตรี ด�านอาชีพผู�ตอบแบบสอบถาม

ส�วนใหญ�มีอาชีพนักเรียนักศึกษาคิดเปBนร�อยละ 42.7 รองลงมาคือพนักงานเอกชนคิดเปBนร�อยละ24.3 

ด�านรายได�เฉลี่ยต�อเดือนผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีรายได�เฉลี่ยอยู�ในช�วง 10,000 – 20,000 บาท

ต�อเดือนคิดเปBนร�อยละ46.3 รองลงมาตํ่ากว�า 10,000 บาทต�อเดือน คิดเปBนร�อยละ22.3 ด�านประเภท

ระบบโทรศัพท	เคลื่อนท่ี ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปBนผู�ใช�ระบบรายเดือนคิดเปBนร�อยละ83.3 และ

ระบบเติมเงินคิดเปBนร�อยละ16.7 ด�านโปรโมชั่นท่ีใช�อยู�ปlจจันผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ใช�

โปรโมชั่นแพ็คเกจเล�นเน็ตและโทรคิดเปBนร�อยละ66.3 รองลงมาคือแพ็คเกจเน็ตคิดเปBนร�อยละ17.3 

ด�านบริการท่ีรับจากดีแทค ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ใช�เอดจ	และ3จี คิดเปBนร�อยละ84.7 รองลงมา

คือการโทรคิดเปBนร�อยละ48.ด�านจํานวนหมายเลขโทรศัพท	เครือข�ายดีแทค ผู�ตอบแบบสอบถามส�วน

ใหญ�ใช�หมายเลขดีแทคเพียง 1 หมายเลข คิดเปBนร�อยละ 68.3 ใช�หมายเลขดีแทค 2 หมายเลข คิด

เปBนร�อยละ 19.7 ค�าใช�จ�ายค�าโทรศัพท	เคลื่อนท่ีต�อเดือนผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีค�าใช�จ�ายเฉลี่ย

ต�อเดือนอยู�ท่ีช�วง มากกว�า500 – 1000 บาท คิดเปBนร�อยละ51.3 รองลงมาช�วง300-500 บาทคิดเปBน

ร�อยละ 26.3 ทางด�านอายุการใช�งานผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีอายุการใช�อยู�ในช�วงมากกว�า5-10

ปp คิดเปBนร�อยละ35.3 รองลงมาคือช�วง6เดือน-5ปp สถานะการใช�สิทธิพิเศษผู�ตอบคําถามส�วนใหญ�มี

สถานะเปBนดีแทค รีวอร	ดส คิดเปBนร�อยละ43.3 รองลงมาคือดีแทค รีวอร	ดสส	 เอ็กซ	ตร�า คิดเปBนร�อย

ละ37 ด�านความถ่ีในการใช�สิทธิพิเศษในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมา ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ใช�สิทธิ

พิเศษ1-2ครั้งในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมาคิดเปBนร�อยละ44.7 รองลงไม�ได�ใช�สิทธิพิเศษในรอบ 3 เดือนท่ี

ผ�านมาคิดเปBนร�อยละ30.7  

1) ด�านการรับรู�สิทธิพิเศษ 

 จากการวิจัยเชิงปริมาณพบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีการรับรู�ต�อสิทธิพิเศษจากดีแทค 

รีวอร	ดส ท่ีผู�ตอบแบบสอบถามมีการรับรู�มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได�แก� สิทธิพิเศษจากเครือข�ายดีแทค 

และ ส�วนลดบัตรชมภาพยนตร	โดยคิดเปBนคิดเปBนร�อยละ82.6 รับอาหารหรือเครื่องด่ืมฟรีท่ีร�าย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 

 

อาหารเคเอฟซี โดยคิดเปBนคิดเปBนร�อยละ76ส�วนลดเครื่องด่ืมจากร�านกาแฟ คอฟฟpqเวิลด	 โดยคิดเปBน

คิดเปBนร�อยละ57.6 

2) ความพึงพอใจของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส  

 ผู�ตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทครีวอร	ดส 3 อันดับแรก ได�แก�

ส�วนลดบัตรชมภาพนตร	โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ี 3.25 ประกันอุบัติเหตุมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ท่ี3.01 สิทธิพิเศษจากเครือข�ายดีแทคมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ี 2.93 ซ่ึงอยูtในระดับปานกลาง – ตํ่า 

3) ด�านความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษ 

 ผู�ตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส  3อันดับ

แรก ได�แก� การร�องเรียนเม่ือพบปlญหาโดยมีค�าเฉลี่ยอยู�ท่ี2.83 บอกต�อคนรอบข�างให�ใช�เครือข�าย

ดีแทค โดยมีค�าเฉลี่ยอยู�ท่ี 2.17 ยินดีเข�าร�วมกิจกรรมท่ีดีแทครีวอร	ดสจัดข้ึนโดยมีค�าเฉลี่ยอยู�ท่ี1.9 ซ่ึง

คะแนนอยู�ในระดับ ปานกลาง – ตํ่า 

1.3การสรุปผลการวิเคราะห4เชิงอนุมาน 

 ในส�วนของการสรุปผลวิเคราะห	เชิงอนุมาน เปBนส�วนของการทดสอบสมมติฐานท่ีผู�วิจัยได�

ต้ังสมมติฐานไว� 3 ข�อ ดังนี้  

 การทดสอบสมมติฐานข=อท่ี 1: กลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีความพึงพอใจต�อสิทธิ

พิเศษดีแทค รีวอร	ดส การรับรู�ประสิทธิภาพชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส, ความภักดีผ�านสิทธิพิเศษ

ดีแทค รีวอร	ดส โดยท่ีค�าความแตกต�างอยู�ท่ี ไม�ต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี0.05 

 กลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส มีระดับ

นัยสําคัญอยู�ท่ี 0.25 ซ่ึงมากกว�า 0.05 ค�าความพึงพอใจของลูกค�าท่ีพฤติกรรมใช�แตกต�างกัน  จึงไม�มี

ความแตกต�างกัน 

กลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีการรับรู�ประสิทธิภาพชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดสมี

ระดับนัยสําคัญอยู�ท่ี 0.32 ซ่ึงมากกว�า 0.05 ค�าการรับรู�ประสิทธิภาพชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส

ของลูกค�าท่ีพฤติกรรมใช�แตกต�างกัน  จึงไม�มีความแตกต�างกัน 

กลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีความภักดีผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส มีระดับ

นัยสําคัญอยู�ท่ี 0.97 ซ่ึงมากกว�า 0.05 ค�าการรับรู�ประสิทธิภาพชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดสของ

ลูกค�าท่ีพฤติกรรมใช�แตกต�างกัน จึงไม�มีความแตกต�างกัน 
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การทดสอบสมมติฐานข=อท่ี 2: ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ ต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส 

มีความสัมพันธ	อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติต�อความภักดีต�อบบริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส  

ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ ต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส มีความสัมพันธ	อย�างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติต�อความภักดีต�อบบริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส โดยมีค�านัยสําคัญอยู�ท่ี 0.01 ซ่ึงน�อย

กว�า 0.05 ถือว�าสัมพันธ	กัน  

การทดสอบสมมติฐานข=อท่ี 3: การรับรู�ประสิทธิภาพชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส ของ

ผู�ใช�บริการมีความสัมพันธ	อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติต�อความภักดีต�อบริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รี

วอร	ดส  

การรับรู�ประสิทธิภาพชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส ของผู�ใช�บริการมีความสัมพันธ	อย�างมี

นัยสําคัญทางสถิติต�อความภักดีต�อบริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส โดยมีค�านัยสําคัญอยู�ท่ี 0.00 

ซ่ึงน�อยกว�า 0.05 ถือว�าสัมพันธ	กัน 

2. การอภิปรายผล 

ผู�วิจัยได�อภิปรายผลแยกตามวัตถุประสงค	การวิจัยและสมมติฐานการวิจัย ดังต�อไปนี้ 

2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารงานด�านลูกค�าสัมพันธ	ผ�าน ดีแทค รีวอร	ดส ของบริษัทโทเท่ิล  

     แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

2.2 เพ่ือศึกษาการรับรู� สิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส  ของลูกค�าบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู

นิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค�าท่ีมีต�อ ดีแทค รีวอร	ดส  ของลูกค�าบริษัทโทเท่ิล แอ็ค

เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

2.4 เพ่ือศึกษาความภักดีของลูกค�าท่ีมีต�อบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

2.5 การอภิปรายผลจากสมมติฐาน 
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2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารงานด=านลูกค=าสัมพันธ4ผBาน ดีแทค รีวอร4ดส ของบริษัทโทเท่ิล 

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ใช�วิธีการบริหารลูกค�าสัมพันธ	กับลูกค�า

ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส ซ่ึงมีวัตถุประสงค	เพ่ือ สร�างความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค�า ซ่ึง

เปBนไปตามแนวคิดของสมวงศ	 พงศ	สถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ	 (2551:33) ท่ีกล�าวว�า การ

บริหารลูกค�าสัมพันธ	นั้นเปBนการชักชวนให�ลูกค�ามีปฎิสัมพันธ	ด�วยการสร�างสัมพันธ	 เพ่ือให�ลูกค�า ผูก

กับแบรนด	 การสร�างความสัมพันธ	นี้ทําให�บริษัทสามารถสร�างสิ่งท่ีจับต�องได�ในแง�ความรู�สึกของ

ผลิตภัณฑ	ท่ีสื่อไปให�ลูกค�าได� และสอดคล�องกับแนวคิดของ วิทยา ด�านธํารงกูล และ พิภพ อุดร 

(2547: 24) ท่ีกล�าวว�าการบริหารลูกค�าสัมพันธ	ว�า เปBนวิการใดๆ ก็ตามท่ีทําให�กิจการสามารถวัดและ

เพ่ิมมูลค�าของลูกค�า (Customer Value) ตลอดจนสามารถใช�เครื่องมือและวิธีการท่ีถูกต�องเพ่ือจูงใจ

ให�ลูกค�าเหล�านั้นอยู�กับกิจการอย�างยืดยาว และกลยุทธ	การสร�างความสัมพันธ	ผ�านสิทธิพิเศษ ดีแทค รี

วอร	ดส ยังสอดคล�องกับแนวคิดของ Parvatiyar และ Sheth (2001) กล�าวว�าการบริหารลูกค�า

สัมพันธ	นั้นทําเพ่ือไม�ให�เสียลูกค�าไป เพ่ือลดต�นทุนในการหาลูกค�าใหม� เปBนการรักษาความสัมพันธ	ท่ีดี

กับลูกค�าเอาไว�และยังมีลต�อการเพ่ิมผลกําไรในอนาคตด�วย ซ่ึงสอดคล�องกับ Gronroos (1990) ท่ี

กล�าวว�าการบริหารลูกค�าสัมพันธ	คือการ สร�าง รักษา การบริหารลูกค�าสัมพันธ	กับลูกค�าเปBนวิธีการ

ตลาดในการสร�างความสัมพันธ	กับลูกค�าและคู�ค�ารายอ่ืน และยังสอดคล�องกับ ชื่นจิต แจ�งเจนกิจ 

(2544:14) ท่ีกล�าวว�า การจัดโปรแกรมการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ	มีวัตถุประสงค	เพ่ือสร�างทัศนคติท่ี

ดีต�อสิ้นค�าหรือบริษัท ทําให�ลูกค�าทรามวิธีการใช�สินค�าท่ีถูกต�อง สามารถเปBนท่ีจดจําและมีภาพลักษณ	

ท่ีดีต�อบริษัทสินค�าหรือบริการได�ในระยะยาว และเพ่ือให�ลูกค�ามีความภักดีต�อบริษัท และสินค�าหรือ

บริการของบริษัทโดยเฉพาะอย�างยิ่งบริษัทท่ีมีการจําหน�ายสินค�าหลายสายผลิตภัณฑ	 การท่ีลูกค�าซ้ือ

สินค�าของบริษัทในสายผลิตภัณฑ	หนึ่งแล�วรู�สึกประทับใจในทางบวกโอกาสท่ีบริษัทจะนําเสนอสินค�า

ในสายผลิตภัณฑ	อ่ืนๆได�ง�ายข้ึน  

นอกจากนี้การบริหารลูกค�าสัมพันธ	ผ�านสิทธิพิเศษดีแทครี วอร	ดส ยังตรงกับแนวคิดของ ชื่น

จิตต	 แจ�งเจนกิจ (2544:12) ท่ีกล�าวถึงลักษณะสําคัญของการบริหารลูกค�าสัมพันธ	ดังนี้ 

1) เปBนกิจกรรมการสร�างสัมพันธ	กับลูกค�า ผู�บริโภค หรือ คนกลาง ในช�องทางการตลาดแต�

ละรายอย�างเปBนกันเอง ซ่ึงบริษัทโทเท่ิล แอ็ค เซส คอมมนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได�ทําการวิเคราะห	
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ฐานข�อมูลต�างๆทางด�านอายุการใช�งานและยอดค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อเดือน รวมไปถึงยอดการใช�สิทธิ

พิเศษจากร�านต�างๆ เพ่ือทําการวิเคราะห	ข�อมูลต�างๆ และนําเสนอสิทธิพิเศษเพ่ือตอบสนองความต�อง

ให�แก�ลูกค�า ทางด�านการติดต�อสื่อสารต�างๆ เช�นจดหมายในการตอบสนองรายบุคลลอย�างเปBนกันเอง 

เช�น  

-การนําเสนอสินค�าหรือบริการข�างเคียง โดนนําเสนอข�อมูลต�างๆผ�านจดหมาย อีเมลล	 ตาม

สิ่งท่ีลูกค�าผู�นั้นชอบ เช�นลูกค�ามีพฤติกรรมโทร และ เล�น อินเทอร	เน็ตผ�านโทรศัพท	มือถือ 

ผ�านความเร็ว 3จี(3G) บริษัทจะนําเสนอแพ็คเกจท่ีเหมาะสมให�ผ�านทางจดหมาย 

-สิทธิพิเศษในรูปแบบของกิจกรรมสิทธิพิเศษจากร�านค�าพันธมิตรต�างๆท่ีร�วมรายการ เปBน

สิทธิเฉพาะลูกค�าในเครือข�ายเพียงเท�านั้นและมีผู�ท่ีมียอดการใช�และอายุการใช�งานท่ีถึง

กําหนดเท�านั้น 

2) ไม�จําเปBนต�องเพ่ิมยอดขายในทันที แต�ยอดขายจะเกิดข้ึนในระยะยาวท่ีมาจาก Long-

term Relationship ซ่ึงการบริหารลูกค�าสัมพันธ	ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส นั้นไม�ใช�เปBนเพียงกับ

เพ่ิมยอดขายให�แก�บรษัท แต�ยังเปBนการรักษาลูกค�า เช�น ทุกๆครั้งท่ีลูกค�าการใช�สิทธิพิเศษใดๆก็ตาม 

บริษัทจะได�รับข�อมูลต�างๆ ซ่ึงถือเปBนการเรียนรู� วิเคราะห	รายละเอียดของลูกค�าแต�ละราย เพ่ือนําผล

ท่ีได�มาเสนอผลิตภัณฑ	 หรือบริการต�างๆ ได�อย�างตรงความต�องการลูกค�า จนเกิดความพึงพอใจ และ

ความภักดีให�กับบริษัท และยังเปBนการรักษาลูกค�าไปในทางเดียวกัน 

3) จุดมุ�งหมายท่ีสําคัญคือ ท้ังลูกค�าและองค	กรจะต�องได�ประโยชน	 (Win-Win Strategy) 

นอกจากสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดสแล�วนั้น บริษัทจะช�วยอํานวยความสะดวกให�กับลูกค�าโดยการไม�

ต�องลงทะเบียนเพียงแค�ใช�เครือข�ายดีแทคก็สามารถใช�สิทธิพิเศษจากดีแทค รีวอร	ดสได� และสามารถ

ใช�ได�ต้ังแต�วันแรกท่ีใช�เครือข�ายซ่ึงถือเปBนการสร�างสัมพันธ	กันต้ังแต�วันแรกท่ีใช�บริการแม�ลูกค�าจะไม�

พบพนักงานหรือติดต�อใดๆกับทางองค	กรก็ตาม 

4) เน�นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง(Two way Communication) เปBนเครื่องมือท่ี

สําคัญท่ีบริษัทมักนิยมใช�พรักงานของบริษัทเปBนผู�สื่อสารกับลูกค�า เช�น พนักงานศูนย	บริการ พนักงาน

คอลล	เซ็นเตอร	 ท่ีถูกอบรมในการให�บริการมาเปBนอย�างดีเพ่ือให�ข�อมูลข�าวสาร หรือรับเรื่องร�องเรียน

ต�างๆจากลูกค�า หากมีข�อสงสัยหรือร�องเรียน สามารถสอบถามได�ทันที อีกหนึ่งช�องทางคือสื่อสังคม
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ออนไลน	 ทางบริษัทได�มีเว็บไซต	และเฟสบุhคแฟนเพจ เพ่ือการติดต�อสื่อสารได�ตลอดเวลา เพ่ือเปBนการ

ตอบโต�กันอย�างรวดเร็ว และเพ่ือเปBนการกระชับความสัมพันธ	ระหว�างบริษัทกับลูกค�าให�มีความ

ผูกพันธ	มากข้ึน 

การบริหารลูกค�าสัมพันธ	ผ�านยสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษ ยังมีความสอดคล�องกับแนวคิดของวิทยา 

ด�านธํารงกูล และพิภพ อุดร (2547:45) ท่ีกล�าวถึงองค	ประกอบของการบริหารลูกค�าสัมพันธ	ว�า

ประกอบไปด�วย4 องค	ประกอบหลักด�วยกัน (DEAR) ดังนี้ 

 

1)การสร�างฐานข�อมูลลูกค�า (Database) 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เปBนธุรกิจบริการประเภทการบริการ

ต�อจิตใจลูกค�า (Mental Stimulus Processing Service) มีปฎิสัมพันธ	กับลูกค�าโดยตรง และมี

ความถ่ีในการปฎิสัมพันธ	อยุ�ในระดับสูง เพราะลูกค�าต�องมีการชําระค�าบริการในทุกๆเดือน ทําให�การ

จัดระบียบข�อมูลเปBนไปอย�างมีระบบ ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของวิทยา ด�านธํารงกูล และพิภพ อุดร 

(2547:46) การจัดเก็บข�อมูลลูกค�าเปBนข้ันตอนแรกของการบริหารลูกค�าสัมพันธ	โดยความยากง�ายของ

การเก็บข�อมูลข้ึนอยู�กับบริษัทนั้นๆ มีโอกาสติดต�อปปฏิสัมพันธ	กับลูกค�ามากน�อยขนาดไหน หากการ

ปฏิสัมพันธ	เกิดข้ึนบ�อยครั้ง และโดยตรงมากเท�าไหร� จะยิ่งทําให�การจัดเก็บข�อมูลอย�างเปBนระบบ

เปBนไปได�มากข้ึนเท�านั้น 

สิทธิพิเศษ ดีแทค รีอวร	ดส นั้นได�มีการวิเคราะห	แยกแยะ จัดแบ�ง และเลือกกลุ�มลูกค�า

ออกมาตามคุณค�าหรือความสามารถท่ีลูกค�าแต�ละกลุ�มจะสร�างกําไรให�แก�บริษัทได�ในระยะยาว แบ�ง

ออกเปBน ดีแทค รีวอร	ดส และ ดีแทค รีวอร	ดส เอ็กซ	ตร�า ซ่ึงอาศัยข�อมูลของลูกค�าเก�าท่ีมียอด

ค�าใช�จ�าย และระยะเวลาการใช�ซึงสอดคล�องกับแนวคิดของ Shailendra(2556) ท่ีแบ�งลูกค�าตามพฤต

กรรมการใช�งานและอายุการใช�งาน และ วิทยา ด�านธํารงกูล และพิภพ อุดร (2547:46) ท่ีกล�าวว�า 

การสร�างฐานลูกค�า ไม�เพียงแต�จะต�องรวบรวมเอาองค	ประกอบอันเปBนรายละเอียดของลูกค�าไว�เท�านั้น 

แต�ยังรวมไปถึงการวิเคราะห	 แยกแยะ จัดแบ�ง และ เลือกกลุ�มลูกค�าออกมาตามคุณค�าหรือ

ความสามารถท่ีลูกค�าแต�ละกลุ�มจะสร�างกําไรให�กับบริษัทได�ในระยะยาว 
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2) การใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Electronic) 

บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น ได�มีการเลือกเทคโนลียีเพ่ือวิเคราะห	ข�อมูล และการ

ติดต�อสื่อสารกับลูกค�าอย�างเหมาะสม ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของวิทยา ด�านธํารงกูล (2547:117) 

เทคโนโลยีเปBนหัวใจอย�างหนึ่งท่ีทําให�การบริหารลูกค�าสัมพันธ	ประสบความสําเร็จ โดยท่ีองค	กรต�อง

เลือกใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการแยกแยะลูกค�าเพ่ือการสร�างจุดติดต�อกับลูกค�า และเพ่ือการ

กระจายข�อมูลผ�านทุกช�องทางและทุกหน�วยงานของบริษัท โดยใช�เทคโนโลยีท่ีใช�ในการบริหารลูกค�า

สัมพันธ	ผ�านสิทธิพิเศษมีดังนี้ 

-เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ	 (Interactive Technology) ได�แก� ข�อความผ�านโทรศัพท	มือถือ, 

อีเมลล	, เว็บไซต	, สื่อสังคมออนไลน	, คอลล	เซ็นเตอร	 และUSSD ซ่ึงเปBนช�องทางในการ

ติดต�อสื่อสารเรื่องสิทธิพิเศษและบริการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส 

- เทคโนโลยีฐานข�อมูล (Database Technology) ได�แก� ซอฟแวร	ออราคเคิล ท่ีช�วยในการ

เก็บรวบรวมข�อมูล ประมวลผลข�อมูลและประวัติการใช�สิทธิพิเศษของลูกค�าเพ่ือนําข�อมูล

เหล�านั้นมาพัฒนาเปBนข�อเสนอต�างๆท่ีทางบริษัทจะมอบให�กับลูกค�าในอนาคต 

3)การกําหนดโปรแกรมเพ่ือสร�างความสัมพันธ	 (Action) 

วิทยา ด�านธํารงกูล และพิภพ อุดร (2547:55) ได�กล�าวว�าเม่ือมีฐานข�อมูลลูกค�าและแยกแยะ

ลูกค�าออกเปBนกลุ�มต�างๆตามมูลค�าของลูกค�าแล�ว ข้ันต�อไปคือการกําหนดแผนงานกิจกรรมต�างๆ ทาง

การตลาด และอ่ืนๆ เพ่ือสร�างการรักษาและการกระชับความสัมพันธ	กับลูกค�า โดยสิทธิพิเศษดีแทค รี

วอร	ดส คือโปรแกรมสร�างความภักดี(Loyalty Program) เปBนการให�สิ่งตอบแทนกับลูกค�าโดยการ

มอบสิทธิพิเศษต�างๆ ท้ังของบริษัทและร�านค�าพันธมิตร  

ซ่ึงการเลือกร�านค�าพันธมิตรนั้นทางบริษัทจะได�มาจากการทําวิจัยซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดการ

สร�างสิทธิพิเศษของKumar และ Denish(2556) ท่ีกล�าวว�าสิทธิพิเศษจะได�มาจากทําวิจัยเพ่ือหา

ทัศนคติ แลจะนําข�อมูลมาวิเคราะห	ทางด�านพฤติกรรม เพ่ือสร�างสิทธิพิเศษนั้นๆ 

โดยโปรแกรมสร�างความสัมพันธ	 ดีแทครีวอรด	สเปBนโปรแกรมท่ีสร�างความผูกพันธ	เชิงการเงิน 

ท่ีมอบเปBนส�วนลดต�างๆตามร�านค�าพันพันธมิตรและบริการจากเครือข�าย 

4) การเก็บรักษาลูกค�า (Retention) 
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ตามแนวคิด การเก็บรักษาลูกค�า วิทยา ด�านธํารงกูล และพิภพ อุดร (2547:201) สามารถ

จําแนกกลยุทธ	การรักษาความสัมพันธ	 การบริหารลูกค�าสัมพันธ	ได�ดังต�อไปนี้ 

-การขยายขอบเขตความสัมพันธ	 (Broadening Relations) 

โดยการเพ่ิมกิจกรรมให�ลูกค�ามีปฏิสัมพันธ	กับบริษํทมากยิ่งข้ึนในแง�มุมของการใช�ชีวิต โดนมี

เป�าหมายหลักคือเสริมสร�างความสัมพันธ	ระหว�างบริษัทและลูกค�าให�มีความแข็งแรงมาก

ยิ่งข้ึน โดนจํานวนสายใจของสายสัมพันธ	ท่ีมีมากข้ึน ได�แก� การขายต�อเนื่อง(Cross- selling) 

โดยสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส มีการนําเสนอสินค�าอ่ืนๆเช�น วายฟาย (Wi-Fi) การทดลองใช� 

อินเทอร	เน็ต3จี (3จี)  

-การสร�างความลึกของความสัมพันธ	 (Broadening Relations) 

กลยุทธ	การเสริมสร�างความลึกความสายสัมพันธ	นั้น คือ การเพ่ิมพูนความเข�มแข็งของสาย

สัมพันธ	เดิมท่ีมีอยู�โดยไม�ต�องขยายสายสัมพันธ	ใหม�เพ่ิม ดังนั้นการเสริมสร�างความลึกของสาย

สัมพันธ	จะเปBนการสร�างเสริมคุณค�าของความสัมพันธ	เดิมโดยบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมู

นิเคชั่น จํากัด(มหาชน) ได�สร�างสิทธิพิเศษร�วมกับร�านค�าผู�ร�วมรายการท่ีเปBนพันธมิตรทาง

การค�า เช�น ร�านอาหารเคเอฟซี โรงภาพยนตร	เอสเอฟ ซีนีมา เปBนต�น 

นอกจากสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส แล�วนั้นยังมีกลยุทธ	การรักษาความสัมพันธ	 ผ�าน

เทคโนโลยีต�างๆ ได�แก� คอลล	 เซ็นเตอร	 เว็บไซต	 เฟชบุhค ซ่ึงเปBนเปBนช�องทางการติดต�อสื่อสารท่ี

สามารถมีปฎิสัมพันธ	ได� เพ่ือวัดความพึงพอใจ และรับข�อร�องเรียนต�างๆ 

2.2 เพ่ือศึกษาการรับรู= สิทธิพิเศษดีแทค รีวอร4ดส  ของลูกค=าบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 ในส�วนนี้เปBนการให�กลุ�มตัวอย�างวิเคราะห	 การรับรู�สิทธิพิเศษต�างๆ ของลูกค�าบริษัท โทเท่ิล 

แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)ซ่ึงจากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว�ากลุ�มตัวอย�างท้ังหมดมีการ

รับรู�เพียงบางส�วนเท�านั้น อาจจะเกิดจากความไม�ชัดเจนของการสื่อสาร หรือสื่อสารได�ไม�ตรงกับความ

ต�องการของบุคคล ซ่ึงเปBนไปตามทฤษฏีของ Assael (2004) ท่ีกล�าวว�าการเลือกรับรู�เปBนสิ่งท่ีเกิดข้ึน

โดยไม�รู�ตัว แต�ละคนจะเลือกรับในสิ่งท่ีตนเองให�ความสนใจ และสามารถตอบสนองความต�องการของ

ตนเองก�อน 
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 โดยสิทธิพิเศษท่ีกลุ�มตัวอย�างรับรู�มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได�แก� สิทธิพิเศษจากเครือข�าย

ดีแทค และ ส�วนลดบัตรชมภาพยนตร	โดยคิดเปBนคิดเปBนร�อยละ82.6 รับอาหารหรือเครื่องด่ืมฟรีท่ีร�าย

อาหารเคเอฟซี โดยคิดเปBนคิดเปBนร�อยละ76ส�วนลดเครื่องด่ืมจากร�านกาแฟ คอฟฟpqเวิลด	 โดยคิดเปBน

คิดเปBนร�อยละ57.6 ล�วนเปBนสิทธิพิเศษท่ีสามารถพบและสามารถเข�าใจได�อย�างชัดเจน จากสื่อโฆษณา

ต�างๆ เช�น โฆษณาผ�านโทรทัศน	 ป�ายสิทธิพิเศษ ณ ร�านค�าท่ีร�วมรายการ ซ่ึงเปBนไปตามแนวคิด

อิทธิพลท่ีส�งผลต�อการรับรู�ของศิริโสภาคย	 บูรพาเดชะ (2532: 25) ท่ีกล�าวถึงความสัมพันธ	ระหว�าง

สิ่งแวดล�อม ว�าหากสิ่งเร�าสอดคล�องกับการยอมรับท่ัวไปของสังคมหรือสภาพเศรษฐกิจ หรือสิ่งต�างๆ 

ท่ีเปBนปlจจัยรอบตัวบุคคล สิ่งเร�านั้นก็จะได�รับความสนใจ 

  สิทธิพิเศษท่ีกลุ�มตัวอย�างรับรู�น�อยท่ีสุดคือ ส�วนลดเครื่องแต�งกายและเครื่องสําอางค	 เพราะ

ไม�เห็นในสื่อโฆษณาต�างๆรวมถึงป�ายสิทธิพิเศษ ลูกค�าจึงไม�เกิดการรับรู�ซ่ึงเปBนไปตามทฤษฏีของ 

Assael (2004) ท่ีกล�าวว�าการเป�ดรับ ในส�วนของการเลือกรับรู�ว�า เกิดข้ึนเม่ือประสาทสัมผัสต�างๆ 

ของลูกค�าได�รับการกระตุ�นจากสิ่งเร�า โดยลูกค�าจะรับสิ่งนั้นหรือไม� ข้ึนอยู�กับความสนใจและความ

เก่ียวพันท่ีลูกค�ามีต�อสิ่งเร�านั้นๆ 

 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค=าท่ีมีตBอ ดีแทค รีวอร4ดส  ของลูกค=าบริษัทโทเท่ิล 

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 ในส�วนนี้เปBนให�กลุ�มตัวอย�างให�คะแนนความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ด ว�าสิทธิ

พิเศษ ท่ีบริษัทมอบให� กลุ�มตัวอย�างมีความพึงพอใจมากน�อยเพียงใด ซ่ึงกลุ�มตัวอย�างมีความพึงพอใจ

ต�อสิทธิพิเศษ 3อันดับแรก ได�แก� ส�วนลดบัตรชมภาพนตร	โดยมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ี 3.25 ประกัน

อุบัติเหตุมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ี 3.01 สิทธิพิเศษจากเครือข�ายดีแทคมีค�าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ี 

2.93 ซ่ึงถือว�าอยู�ในระดับปานกลาง เพราะจากกลุ�มตัวอย�างในการสัมภาษณ	เชิงลึกกล�าวว�ายังไม�ค�อย

คุ�มค�า ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของวิทยา ด�านธํารงกูล และ พิภพ อุดร (2547:177) ข�อควรระวังใน

การสร�างความผูกพันธ	เชิงการเงินคือ ต�องแน�ใจว�าสิ่งจูงใจท่ีให�กับลูกค�ามีคุณค�าในสายตาลูกค�า 

ไม�เช�นนั้นก็ยากท่ีจะผูกใจลูกค�าได�ในระยะยาว 

 สิทธิพิเศษดีแทค รีอวร	ดส ท่ีกลุ�มตัวอย�างพอใจน�อยท่ีสุดคือ ชิงรางวัล เพราะลูกค�าส�วนมาก

ไม�มีการรับรู�และอาจเกิดจากการร�วมกิจกรรมแล�วพลาดรางวัลซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของ Gerson 

(1993) ให�คํานิยาม ความพึงพอใจของลูกค�า (Customer Satisfaction) ว�าคือความรู�สึกของลูกค�าท่ี
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เกิดความพอใจหรือผิดหวังท่ีมีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว�างผลประเมินจากคุณสมบัติผลิตภัณฑ	

ท่ีได�รับกับความคาดหวังของลูกค�าท ซ่ึงถ�าการท่ีสินค�าหรือบริการเปBนไปตามคาดหวังหรือเกินกว�า

คาดหวังก็จะความพึงพอใจเกิดข้ึน และสอดคล�องกับงานวิจัยของอาภาวี มัธนโชติ (2547) เรื่องกล

ยุทธ	การสื่อสารเพ่ือการบริหารลูกค�าสัมพันธ	กับความพึงพอใจของลูกค�า พบว�า การเป�ดรับข�าวสาร

เพ่ือการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ	กับความพึงพอใจ 

 ในส�วนของการรับรู�ประสิทธิภาพอีกหนึ่งส�วนท่ีการวิจัยนี้พบคือความพึงพอใจต�อการบริการ

จากจุดติดต�อต�างๆ (Touch Point) ซ่ึงหมายถึงการท่ีเห็นสื่อโฆษณาแล�วได�ใช�ทันทีจากสื่อ เช�น ป�าย

สิทธิพิเศษ จะส�งผลต�อความพึงพอใจมากข้ึน เม่ือพิจารณาผ�านกรอบแนวคิดงานวิยจัยของ Johanna 

Gummerus และ MinnaPihlstr (2011:532) การสื่อสารต�างๆจะทําให�ลูกค�าเกิดความสะดวกสบาย 

(Convenient Values) และสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�าและยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ อังคณา 

จําปาทอง (2552) ท่ีพบว�าความพึงพอใจในศูนย	บริการตอบรับโทรศัพท	ของผู� ใช�บริการ

โทรศัพท	เคลื่อนท่ี เอไอเอส ดีแทค และ ทรูมูฟ มีความสัมพันธ	มาจากการรับรู� ซ่ึงความพึงพอใจมี

ความสัมพันธ	กับความภักดีต�อตราสินค�าอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว�นลูกค�าทรูมูฟท่ีมีระดับปาน

กลาง ท่ีไม�สอดคล�องกับดีแทค และเอไอเอสท่ีมีความพึงพอใจในศูนย	บริการตอบรับโทรศัพท	อยู�ในช�วง

ค�อนข�างสูง  

ในส�วนของการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ	เชิงลึก(In-depth Interview) ลูกค�า

ส�วนมากมีความพึงพอใจในสิทธิพิเศษต�างๆ โดยให�ความคิดเห็นว�ามีความคุ�มค�า และมีสิทธิพิเศษ

บางอย�างท่ีทําให�ลูกค�ารู�สึกได�รับความพิเศษเม่ือพิจารณาตามงานวิจัยของ Johanna Gummerus 

และ MinnaPihlstr (2011:532) ไม�ว�าเหตุเริ่มต�นท่ีใช�จะเกิดจากการท่ีร�านค�าท่ีร�วมรายการอยู�ใกล�

บ�านมีความคุ�นชิน หรือเปBนลูกค�าประจําร�านดังกล�าว สิทธิพิเศษ ดีแทครีวอร	ดส จะตอบสนอง

ทางด�านการประหยัดเงิน (Monetary Value) ทําให�ลูกค�ารู�สึกว�าคุ�มค�ากับยอดค�าใช�จ�ายท่ีเสียไป  

 

2.4เพ่ือศึกษาความภักดีของลูกค=าท่ีมีตBอบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

 ในส�วนของการวัดความภักดีด�านทัศนคติ Anker (1991) กล�าวว�าเปBนการวัดความภักดีต�อ

ตราสินค�าทางด�านอารมณ	และความรู�สึก พบว�า ภาพรวมลูกค�าส�วนใหญ�มีความภักดีอันเนื่องมาจาก

ดีแทค รีวอร	ดสในช�วงค�อนข�างตํ่า โดยท่ีสูงสุดจะเปBนการไว�วางใจบริษัทอันเนื่องมาจาก ดีแทค รีอ
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วอร	ดส ซ่ึงจะสอดคล�องกับงานวิจัยของ H. Karajaluoto และคณะ (2012 : 638) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง 

วิถีทางของการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Policy) ท่ีว�าด�วยเรื่องการรับรู�

ประสิทธิภาพจะส�งผลถึความไว�วางใจ ซ่ึงในท่ีนี้ การรับรู�ประสิทธิภาพโดยส�วนใหญ�อยู�ใช�ช�วงปาน

กลางค�อนข�างตํ่า และความไว�วางอยู�ในระดับตํ่า  

 ในส�วนของพฤติกรรม Anker (1991) กล�าวว�าการวัดความภักดีต�อตราสินค�า พบว�า 

ภาพรวมลูกค�าสัวนใหญ�มีความภักดีทางด�านพฤติกรรมอันเนื่องมาจากดีแทค รีวอร	ดสในระดับปาน

กลางค�อนข�างตํ่า ถึง ตํ่า โดยท่ีลูกค�าส�วนใหญ�มีพฤติกรรมว�าจะร�องเรียนเม่ือพบปlญหาการรับสิทธิ

พิเศษดีแทค รีวอร	ดส แต�การร�องเรียนนั้นไม�ได�เกิดข้ึนจากความคิดท่ีว�าหวังดีกับบริษัทแต�เกิดจากการ

เพ่ือปกป�องสิทธิประโยชน	ของตนเองและเพ่ือนท่ีควรจะได�รับ 

จากความพึงพอใจสิทธิพิเศษส�วนใหญ�อยู�ในระดับกลางถึงตํ่า จึงเปBนไปตามทฤษฏีของ 

Oliver (1991) ท่ีกล�าวถึงพัฒนาการของความภักดีท่ีเริ่มจากการท่ีลูกค�ามีความภักดีกับองค	กรใน

ระดับการรับรู�ก�อน จากนั้นลูกค�าก็จะเริ่มมีความภักดีในระดับท่ีมีอารมณ	ความรู�สึกเข�ามาเก่ียวข�อง

มากข้ึน โดยลูกค�าจะเริ่มมีความชื่นชอบท่ีทวีคูณข้ึนจากการได�มีโอกาสใช�ตราสินค�าเปBนครั้งคราว และ

หลังจากนั้นก็พัฒนาไปสู�ระดับท่ีลูกค�าวางใจท่ีจะซ้ือตราสินค�าดิมอีก และในท่ีสุดลูกค�าก็จะมี

พฤติกรรมการซ้ือซํ้าในตราสินค�าเดิมอย�างต�อเนื่องซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณในด�าย

ความถ่ีของการใช�สิทธิพิเศษ โดยท่ีอันดับ 1 คือ ใช� 1-2 ในรอบ 3 เดือนท่ีผ�าน และ อันดับคือไม�ได�ใช� 

สิทธิพิเศษในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมา  

 จากแนวคิดของDick และ Basu (1994) ท่ีว�าด�วยความภักดีจะถูกวัดผ�านทัศนคติ และ การ

ใช�จ�ายให�กับบริษัท ซ่ึงกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีความรู�สึกดีข้ึน แต�ไม�มีผลต�อการใช�บริการอ่ืนๆเพ่ิม ซ่ึง

นั่นหมายความว�าสิทธิพิเศษไม�สามารถนําไปสู�ความภักดีท่ีแท�จริงได� แต�สามารถนําไปสู�ความภักดีแฝง

ได� ซ่ึงจากวิจัยเชิงปริมาณในด�านเหตุผลในการใช�บริการกลุ�มตัวอย�างเลือกศูนย	บริการ และ สัญาณ

โทรศัพท	/อินเทอร	เน็ต เปBนอันดับแรก ซ่ึงสอดคล�องว�าทําไมพฤติกรรมความภักดีจึงเกิดในระดับตํ่า 

เพราะกลุ�มตัวอย�างส�วนมากให�ความสําคัญกับศูนย	บริการ และ สัญญาณโทรศัพท	/อินเทอร	เน็ตเปBน

หลัก สิทธิพิเศาจึงไม�มีผลต�อความภักดีเท�าไหร� 
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2.5 การอภิปรายผลจากสมมติฐาน 

สมมติฐาน1: กลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทค รี

วอร	ดส การรับรู�ประสิทธิภาพชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส, ความภักดีผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส 

ต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม� จากผลการวิจัยท่ีได�ทดสอบสมมติฐานการวิจัยไม�มีความ

แตกต�างกับระหว�างกลุ�มลูกค�าท่ีมีพฤติกรรมการใช�งานแตกต�างกันไม�มีความแตกต�างกันในด�านความ

พึงพอใจ การรับรู�ประสิทธิภาพ และความภักดีอันเนื่องมาจากสิทธิพิเศษ ดีแทครีวอร	ดส ซ่ึงจะอธิบาย

โดยรายละเอียดต�อไปนี้ 

ความพึงพอใจ: กลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษดีแทค รี

วอร	ดสไม�มีความแตกต�างกัน แต�ค�าความพึงพอใจจากกลุ�ม A มีค�าสูงสุดคือ 3.0158 รองลงมาคือกลุ�ม 

C ท่ีเปBนสถานะการรับสิทธิพิเศษเปBนดีแทครีวอร	ดส เอ็กซตร�า ค�าพึงพอใจเฉลี่ยอยู�ท่ี และกลุ�ม  B  ท่ีมี

ค�าพึงพอใจเฉลี่ยอยู�ท่ี 2.60 แม�ผลทางสถิติจะไม�มีความแตกต�างกัน แต�ค�าเฉลี่ยของความพึงพอใจจะ

ไม�ค�าท่ีไม�ได�ใกล�เคียงกัน โดยท่ีกระบวนการ การเปBนสถานะดีแทค รีวอร	ดส จะเริ่มจากกลุ�ม A เปBน

กลุ�ม B และกลุ�ม C ตามลําดับ ซ่ึงเม่ืออธิบายโดยทฤษฏีของ สมวงศ	 พงศ	สถาพร (2550) ท่ีกล�าวว�า

ความพึงพอใจและความภักดีของผู�บริโภคเปBนความสัมพันธ	ท่ีแปรผลตามกัน นั่นหมายความว�า ลูกค�า

กลุ�ม B มีค�าความพึงพอใจท่ีลดลง อาจส�งผลต�อความภักดีอันเนื่องมาจากดีแทค รีวอร	ดส 

 

การรับรู=ประสิทธิภาพ: กลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันการรับรู�ประสิทธิภาพชองสิทธิ
พิเศษดีแทค รีวอร	ดส ไม�มีความแตกต�างกันโดยค�าเฉลี่ยการรับรู�ประสิทภาพของแต�ละกลุ�มอยู�ท่ี กลุ�ม 
A 2.58 กลุ�ม B 2.46 กลุ�ม C 2.22  ซ่ึงกลุ�ม C เปBนกลุ�มท่ีมียอดค�าใช�จ�ายสูงสุดแต�การรับรู�
ประสิทธิภาพมีค�าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู�ในระดับตํ่าท่ีสุด ซ่ึงการรับรู�ประสิทธิภาพต�างๆ จะมีความเก่ียว
ข�างบางส�วนเก่ียวกับคุณภาพบริการ ความสะดวกสบาย ความสอดคล�องกับรูปแบบดําเนินชีวิต ซ่ึง
สอดคล�องกับงานวิจัยของ ณัฐพิมล เลิศเจริญพร (2555) ซ่ึงได�ทําการวิจัยเรื่อง การสื่อสารของ
พนักงานเพ่ือสร�างความสัมพันธ	กับลูกค�าและคุณภาพการบริการของศูนย	บริการเอไอเอส ผลทาง
พฤติกรรมการใช�งานพบว�าความแตกต�างของค�าเฉลี่ยการประเมินการสื่อสารของค�าบริการไม�ค�อยมี
ความแตกต�างกัน แต�ผู�ใช�บริการท่ีมียอดมากกว�า 1,500 บาท มักจะมีความคาดหวังท่ีจะได�รับบริการ
ท่ีดีสูง ซ่ึงมีผู�ท่ียอดค�าใช�เฉลี่ยเกิน 1,500 บาทต�อเดือน อยู�ในกลุ�ม C ด�วย นั่นหมายความว�าลูกค�าท่ีมี
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ค�าใช�จ�ายเกิน 1,500 ข้ึนไป ย�อดคาดหวังในการบริการ ความสะดวกสบาย ท่ีมากกว�า กลุ�มอ่ืนๆ ซ่ึง
ความคาดหวังนั้นเกิดข้ึนได�จากหลายปlจจัย โดยตามทฤษฎีของ  Parasuraman , Zeithmal and 
Berry. 1990 ) ได�ระบุถึงปlจจัยหลักท่ีมีผลต�อความคาดหวังของผู�บริการแบ�งออกเปBน 5 ประการ 
ได�แก� 1. การได�รับการบอกเล�า คําแนะนําจากบุคคลอ่ืน 2. ความต�องการของแต�ละบุคคล 3. 
ประสบการณ	ในอดีต 4. ข�าวสารจากสื่อและจากผู�ให�บริการ5.ราคา 
 
  ความภักดีผBานสิทธิพิเศษ: กลุ�มลูกค�ามีพฤติกรรมการใช�ต�างกันมีความภักดีผ�านสิทธิพิเศษ

ดีแทค รีวอร	ดส ไม�ต�างกันโดยแต�ละกลุ�มมีค�าเฉลี่ยดังต�อไปนี้ กลุ�มA : 1.63 กลุ�ม B : 1.60 และ กลุ�ม 

C: 1.56 แม�ค�าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ�ม C จะมากท่ีสุด แต�มีค�าความภักดีอันเนื่องมาจากดีแทค รี

วอร	ดสตํ่าท่ีสุดใน 3 กลุ�ม โดยพิจารณาอย�างละเอียแล�วกลุ�ม C เปBนผู�ใช�สิทธิพิเศษน�อยท่ีสุด นั่น

หมายความว�าลูกค�ากลุ�มC ให�ความสําคัญกับคุณภาพการบริการ และ สินค�าเปBนหลัก  

 

สมมติฐาน2: ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ ต�อสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส มีความสัมพันธ	

อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติต�อความภักดีต�อบบริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส 

 จากผลการวิจัยได�ทดสอบสมมติฐานท่ีว�าความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ ต�อสิทธิพิเศษดีแทค 

รีวอร	ดส มีความสัมพันธ	อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติต�อความภักดีต�อบบริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รี

วอร	ดสซ่ึงสมมติฐานเปBนจริง ท่ีระดับนัยสําคัญ0.05 กล�าวคือ ความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษพดีแทค รี

วอร	ดส มีความสัมพันธ	กับความภักดีอันเนื่องมาจากดีแทค รีวอร	ดส 

 โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล�องกับสมวงศ	 พงศ	สถาพร และสุนทร เลาพพัฒนวงศ	

(2551:116) ท่ีกล�าวว�าความพึงพอใจหรือความไม�พึงพอใจของลูกค�า เปBนการประเมินความรู�สึกรวม 

หรือทัศนคติท่ีมีเก่ียวกับผลิตภัณฑ	 หลังจากได�ซ้ือผลิภัณฑ	นั้นๆมา ซ่ึงมีผลโดยตรงท่ีทําให�ลูกค�าใช�

บริการของบริษัทอย�างยาวนานจนเกิดความภักดี และสร�างผลกําไรให�บริษัทในระยะยาว  

 นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับ Carauna (2002) ท่ีได�ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ	ระหว�าง

คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจและความภักดีของธุรกิจบริการ พบว�า ความพึงพอใจเปBนตัวกลางท่ี

เชื่อมระหว�างคุณภาพการบริการและความภักดีต�อการบริการ ซ่ึงสอดคล�องกับ Oliver (1991) ท่ี

ศึกษาบทบาทความพึงพอใจ ซ่ึงผลการวิจัยพบว�า ความพึงพอใจเปBนปlจจัยหนึ่งท่ีส�งผลให�เกิดความ

ภักดี  
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สมมติฐาน3: การรับรู�ประสิทธิภาพชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส ของผู�ใช�บริการมี

ความสัมพันธ	อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติต�อความภักดีต�อบริษัท ผ�านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส 

จากผลการวิจัยท่ีได�ทดสอบสมมติฐาน พบว�า สมมมติฐานเปBนจริง โดยพบว�าการรับรู�

ประสิทธิภาพชองสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดสของผู�ใช�บริการมีความสัมพันธ	กับความภักดีต�อบริษัท ผ�าน

สิทธิพิเศษดีแทค รีวอร	ดส ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 กล�าวคือ ถ�าการรับรู�ประสิทธิภาพขอสิทธิพิเศษ

ดีแทค รีวอร	ดส อยู�ในระดับสูง ก็จะก�อให�เกิดความภักดีต�างๆ ในระดับสูงด�วยเช�นกัน 

นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ Ying-Feng Kuo, Chi-Ming Wu และ Wei-Jae 

Deng ท่ีผลการวิจัยพบว�าการรับรู�ประสิทภาพต�างๆ ส�งผลต�อความต้ังใจซ้ือครั้งต�อไป ซ่ึงเปBนส�วนหนึ่ง

ของความภักดี 

 

โดยสรุปแล�วงานวิจัยนี้ แสดงให�เห็นว�า บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

มีการบริหารลูกค�าสัมพันธ	 ผ�านสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส ท่ีมีวัตถุประสงค	คือการสร�างความพึงพอใจ

และความภักดีของลูกค�า ต�อบริษัท โดยมีการรักษาลูกค�าสัมพันธ	 แบบ สร�างความผูกพันธ	ทางการเงิน 

(Financial Bounding) โดยเกณฑ	การต้ังสิทธิต�างๆจะได�มาจากผลการวิจัย และในส�วนของการวิจัย

เชิงคุณภาพกลุ�มตัวอย�างลูกค�าบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กลุ�มผู�ให�

สัมภาษณ	มีความพึงพอใจและความภักดีในตัวบริษัทอยู�ในระดับนึง ซ่ึงปlจจัยท่ีก�อให�เกิดความภักดีนั้น

มีความคล�ายคึงกันในภาพรวม คือ สิทธิพิเศษจะต�องตอบสนองความคุ�มค�าของผู�ใช�บริการท้ังทางด�าน

ระยะเวลา และ ค�ใช�จ�ายเฉลี่ยต�อเดือน แต�ปlจจัยท่ีทําให�เกิดความภักดีนั้น ปlจจัยสําคัญท่ีลูกค�าเลือก

คือ คุณภาพสัญญาท่ีดี คุณภาพการบริการท่ีดี และภาพลักษณ	ท่ีดีของบริษัทท่ีทําให�ลูกค�ามีความภักดี 

แต�สิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร	ดส ช�วยในการบอกต�อ และแจ�งปlญหาเม่ือพบข�อผิดพลาดทางสิทธิพิเศษ 

ซ่ึงเปBนการท่ีลูกค�าปกป�องสิทธิประโยชน	ท่ีตนเองและคนรอบข�างควรจะได�รับ ในความสัมพันธ	ต�างๆ 

พบว�าความสัมพันธ	ของการรับรู�ประสิทธิภาพมีค�าความสัมพันธ	กับความภักดีอันเนื่องมาจาก สิทธิ

พิเศษ ดีแทค รีอวร	ดส มากกว�า ความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษ เปBนเพราะถ�าหากลูกค�ามีความรู�สึกว�าได�

ใช� จะส�งผลต�อทัศนคติท่ีดีต�อบริษัท ซ่ึงเปBนอีกหนึ่งด�านของความภักดี แต�ลูกค�าส�วนใหญ�ยังมีเหตุผลท่ี

ใช�มาจาก ศูนย	บริการ และ สัญญาณ โทรศํพท	 เปBนหลัก ซ่ึงหมายความว�า บริษัทจึงควรพัฒนา 

คุณภาพสัญญาณ และ คุณภาพการบริการ ควรมีการนําการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ	เข�ามาช�วยใน

การเสริมสร�างความสัมพันธ	 โดยจะสอดคล�อง กับแนวคิด ท่ี Shultz, Tennenbaum และ 
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Lauterborn (1994) กล�าวไว�ว�า การบริหารงานลูกค�าสัมพันธ	เปBนเครื่องมือสําคัญท่ีอันจะนํามาซ่ึง

ความสําเร็จ แต�ในขณะเดียวกํนองค	กรไม�ควรละเลยการพัฒนาสินค�าและบริการของตนให�ดีมีคุณภาพ

เสียก�อน เพราะการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ	เพียงอย�างเดียวนั้นไม�สามารถช�วยตอโจทย	ความพึงพอใจ

ของลูกค�าได�ท้ังหมด จะต�องพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค�าและบริการให�ดีมีคุณภาพ หลังจากนั้นค�อย

นําการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ	มาช�วยสนับสนุนเพ่ือให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจตามมาและเกิดความ

ภักดีต�อองค	กร 
     ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

 

บทท่ี 6  

การนําไปประยกุต�ใช�ในเชิงธุรกิจ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรรู� ความพึงพอใจ และความภักดี ของลูกค�าท่ีต#อบริษัทโทเท่ิล 

แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)” ผู�ศึกษาวิจัยมีข�อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้สําหรับการ

นําไปประยุกต4ใช�ในเชิงธุรกิจดังต#อไปนี้ 

1. ข�อเสนอแนะในการนําไปใช�ในเชิงธุรกิจ 

 จากการศึกษาการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ4ผ#านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร4ดส ของบริษัทโทเท่ิล 

แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ในประเด็นต#างๆตามแนวคิดของวิทยา ด#านธํารงกูล และ 

พิภพ  อุดร (2557) นั่น คือองค4ประกอบของลูกค�าสัมพันธ4  ได�แก#  ฐานข�อมูล (Database) 

อิเล็กทรอนิกส4 (Electronic) โปรแกรมลูกค�าสัมพันธ4 (Action) และ และการรักษาลูกค�า 

(Retention)  

1.1 ฐานข�อมูล (Database) 

 ปJญหาท่ีพบจากการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ4ผ#านสิทธิพิเศษดีแทค รีวอร4ดส ในส#วนของ

ฐานข�อมูล นั่นคือ การท่ีลูกค�าระบบเติมเงิน (Pre-Paid) ไม#มีการลงทะเบียน จึงทําให�ไม#

สามารถได�รับข�อมูลดังกล#าวเพ่ือการเรียนรู�ลุกค�าในกลุ#มนี้ ฉะนั้นผู�ศึกษาจึงขอเสนอแนะให�

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได�แจ�งการเตือนผ#านช#องทางต#างๆ 

เช#น ข�อความผ#านโทรศัพท4มือถือ เพ่ือรับสิทธิพิเศษต#างๆ ได�อย#างครบถ�วนสมบูรณ4 หรือกร

จัดกิจกรรมต#างๆบนสื่อสังคมออนไลน4 เพ่ือให�ได�ข�อมูลลูกค�าในส#วนของเติมเงินเพ่ิมข้ึน 

1.2 อิเล็กทรอนิกส� (Electronic) 

 ปJญหาท่ีพบจากการใช�อิเล็กทรอนิกส4เพ่ือการสื่อสารมีหลายประเด็น ได�แก# 

1.2.1 คอลเซ็นเตอร4 (Call Center) มีการตอบคําถามท่ีทําให�ลูกค�าเกิดความสับสนและใช�

ระยะเวลาในการรอสายนานฉะนั้นผู�ศึกษาจึงขอเสนอแนะ 1) จัดการอบรมให�ข�อมูลความรู�

เก่ียวกับสิทธิพิเศษต#างๆอย#างเปUนประจํา เม่ือมีสิทธิพิเศษมาใหม# หรือมีการขยายสิทธิพิเศษ
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นั้นจะแจ�งผ#านคอลเซ็นต4เตอร4 (Call center) เพ่ือให�ตัวพนักงานเกิดความเข�าใจในตัวสิทธิ

พิเศษต#างๆ อย#างลึกซ฿งและสามารถตตอบคําถามได�อย#างครบถ�วนไม#บกพร#อง 

1.2.2 เว็บไซต4 (Website) มีการเข�าถึงข�อมูลสิทธิพิเศษของดีแทค รีวอร4ดส ผ#านในส#วนนี้ มี

การใช�คําผิดและไม#มีการปรับปรุงอย#างสมํ่าเสมอ ซ่ึงทําให�ลูกค�าได�ข�อมูลท่ีคบาดเคลื่อนผู�

เสนอแนะจึงขอเสนอแนะให�ปรับปรุงอยู#เสมอ และเพ่ิมในส#วนของข�อเสนอแนะ ลงไปในสิทธิ

พิเศษต#างๆเพ่ือเปUนการเรียนรู�ลุกค�ามากยิ่งข้ึน 

1.2.3 เฟสบุZคแฟนเพจ (Facebook Fanpage) เม่ือลูกค�ามีคําถามในเฟสบุZค แฟนเพจ ผู�ดูแล

ไม#สามารถตอบคําถามเบื้องต�นสําหรับลูกค�าได�ในทันที ลูกค�าต�องท้ิงข�อมูลส#วนตัวไว�เพ่ือรอ

คําตอบในภายหลัง นอกจากนี้บางครั้งผู�ดูแล ผล#อยให�คําถามของลุกค�าไม#ได�รับความใส#ใจ

จากผู�ดูแลทําให�ลุกค�าต�องทําการต้ังคําถามเดิมใหม#ซํ้าๆ ฉะนั้นผู�ศึกษาจึงขอเสนอแนะ 1) ให�

ความรู�เก่ียวกับสิทธิพิเศษและการบริการเบื้องต�นให�กับกลุ#มลูกค�าโดยมีการเชื่อมต#อข�อมูล

ของลูกค�าในโลกจริง กับลูกค�าในสื่อสังคมออนไลน4 เพ่ือการตอบคําถามท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

2) อบรมผู�ดูแลให�เห็นถึงความสําคัญของการใส#ใจคําร�องเรียนต#างๆผ#านสื่อสังคมออนไลน4ไม#

ปล#อยให�ไม#มีการปล#อยให�ลูกค�าไม#ได�รับคําตอบ 

1.3 โปรแกรมลูกค�าสัมพันธ� (Action) 

 ปJญหาท่ีพบจากสิทธิพิเศษดีแทครีวอร4ดส (Dtac Rewards) ได�แก# 

1.3.1 สิทธิพิเศษ ลูกค�าท่ีทําการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครนั้น มีการใช�สิทธิพิเศษส#วน

ใหญ#อยู# 3 สิทธิพิเศษ ได�แก# ร�านค�าเคเอฟซี ร�านค�าคอฟฟ̀aเวิร4ลด และโรงภาพยนตร4 เอสเอฟ 

ซีเนม#า ซ่ึงอันท่ีจริงมีร�านค�าพันธมิตรมากมาย รวมถึงสิทธิพิเศษจากในบริษัท แต#ลุกค�านิยม

ใช� เพียง 3 สิทธิเศษ เปUนเพราะสิทธิพิเศษท่ีมอบให�ไม#มีความตรงตามรุปแบบการดําเนินชีวิต

หรือไลฟbสไตล4ของลูกค�า ฉะนั้นผู�ศึกษาจึงจอเสนอแนะ 1) จัดกลุ#มลูกค�าให�มีความละเอียด

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพราะแต#ละกลุ#มมีไลฟbสไตล4ท่ีแตกต#างกัน ยิ่งแบ#งกลุ#มลูกค�าละเอียดก็จะ

เห็นถึงพฤติกรรมในแต#ละกลุ#มได�อย#างชัดเจน 2) ทําการปรับปรุงสิทธิพเศษให�มีความ

หลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีสิทธิพิเศษมอบให�ลูกค�าอย#างสมํ่าเสมอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



116 

 

1.3.2 ด�านการประเมิณลูกค�าท่ีใช�สิทธิพิเศษ ปJจจุบันมีการศึกษาว#าสิทธิพิเศษแต#ละสิทธิ

พิเศษมีความประสบความสําเร็จหรือไม#ข้ึนอยู#กับยอดการใช�สิทธิพิเศษ ทําให�สิทธิพิเศษท่ี

นําเสนอมีลักษณะคล�ายกับการหว#านแหไม#สอดคล�องกับมูลค#าของการใช�บริการและสิทธิ

พิเศษท่ีได�ไม#ได�แตกต#างจากท่ีอ่ืน ผู�ศึกษาจึงขอเสนอแนะ 1) มีการวัดมูลค#าของลูกค�าท่ีใช�

สิทธิพิเศษนั้น 2) มีการวัดความแตกต#างของสิทธิพิเศษท่ีไม#สามารถหาได�จากท่ีอ่ืนๆ 

1.4 การรักษาลูกค�า (Retention) 

 ผู�ศึกษามีความเห็นว#าการรักษาลูกค�าได�นั้น จะต�อง มีให�ครบท้ัง คุณภาพสินค�า และ 

คุณภาพการบริการ จากการศึกษาและลูกค�าให�ความสําคัญกับ 2 สิ่ง นี้มากกว#าสิทธิพิเศษ 

แต#สิทธิพิเศษมีแล�วทําให�ลูกค�ามีความรู�สึกดีข้ึน และอาจจะใช�ผลิตภัณฑ4หรือบริการอ่ืนๆ ได�

ด�วย ซ่ึงแนวโน�มการทําสิทธิพิเศษ ดีแทครีวอร4ดส ในอนาคตจะสามารถทําให�ขายต#อเนื่อง 

(Cross selling)  และ ขายต#อยอดได� (UP-Selling) ท้ังนี้ผู�ศึกษาจึงขอเสนอแนะในส#วนของ

สิทธิพิเศษให�มีการสร�างความผูกพันธ4เชิงการเงินโดยอาจจะเปUนโปรแกรมสะสมแต�มเพ่ือการ

สร�างความผู�เชิงข้ันต�นและทําเกิดการใช�จ#ายท่ีมากข้ึนได� 

2. ข�อเสนอแนะในการวิจัยอ่ืนๆ 

 การศึกษาวิจัย“การรับรู� ความพึงพอใจ และความภักดี ของลูกค�าท่ีมีต#อบริษัท โทเท่ิล แอ็ค

เซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)” ผู�ศึกษายังเห็นประเด็นการศึกษาอ่ืนๆท่ีน#าสนใจ ดังต#อไปนี้ 

2.1 ศึกษาวิจัยการบริหารงานลูกค�าสัมพันธ�บนแฟนเพจ เฟสบุFค  

 ดีแทค แฟนเพจ (Dtac Fanpage) เปUนแฟนเพจเพสบุZคของบริษัท โทเท่ิล แอ็ค

เซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีความน#าสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานบนแฟน

เพจ เพสบุZค เนื่องจากเปUนช#องทางหนึ่งเพ่ือสร�างสัมพันธ4กับลูกค�าในโลกดิจิตอลและเฟซบุZ

คแฟนเพจ(Facebook Fanpage) ยังมียอดกดไลค4 (Like) มากเปUนอันดับ1 ในธุรกิจผู�

ให�บริการเครือข#ายโทรศัพท4เคลื่อนท่ีของประเทศไทย ผู�วิจัยจึงเห็นว#าเปUนประเด็นท่ี

น#าสนใจในการศึกษาเพราะโลกดิจิตอลทุกวันนี้มีการเจริญเติบโตข้ึนเรื่อยๆ 
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2.2 ศึกษาการสร�างความสัมพันธ� ผHานส่ือบุคคลของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน 

จํากัด (มหาชน) 

 จากการศึกษาพบว#าท่ีลูกค�าตัดสินใจซ้ือสินค�าบริการต#างๆเพราะได�รับการแนะนํา 

จากพนักงานศูนย4บริการ หรือ พนักงานคอลล4เซ็นเตอร4 (Call Center) ฉะนั้นผู�ศึกษาจึง

เห็นว#ามาตราฐานการบริการผ#านสื่อประเภทบุคคลเปUนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให�ลูกค�าภักดีได� จึง

ควรมีการทําการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพราะเปUนการสร�างความสัมพันธ4กับลูกค�าอย#างหนึ่ง 
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แบบสอบถามน้ีเป�นส�วนหน่ึงของการทําจุลนิพนธ ของนักศึกษาปริญญาตรี เอกลูกค(าสัมพันธ  สาขา

นิเทศศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู(ศึกษาจึงขอความกรุณาจาก

ท�านผู(ตอบแบบสอบถามในการให(ข(อมูลอย�างครบถ(วนตามความจริงเพ่ือประโยชน ต�อการศึกษา และ

ขอขอบพระคุณท�านท่ีได(สละเวลาอันมีค�าเพ่ือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี  

ส�วนท่ี 1: คําถามเกี่ยวกับข�อมลูของผู�ใช�บริการ 

คําชี้แจง: กรุณาทําเคร่ืองหมาย ���� ในช�องว�างท่ีเป(นคําตอบของท�าน 

1.เพศ 

� ชาย      � หญิง 

2. อายุ  

� มากกว�า16 – 25 ป8   � มากกว�า25 – 35 ป8  � มากกว�า35 – 45 ป8 

� มากกว�า 45 – 60 ป8   � 60 ป8ข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด (รวมท้ังท่ีกําลังศึกษา)  

� ต่ํากว�าปริญญาตรี    � ปริญญาตรี    � สูงกว�าปริญญาตรี 

4. อาชีพ  

� นักเรียน/นักศึกษา     � ค(าขาย/ธุรกิจส�วนตัว 

� พนักงานเอกชน     � รับจ(าง 

� รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    � อ่ืนๆ (โปรดระบุ...............................) 

5.รายได�เฉลี่ยต�อเดือน 

� ต่ํากว�า10,000 บาท   � 10,000 – 20,000 บาท   � >20,000 – 35,000 บาท 

� >35,000 – 50,000 บาท  � มากกว�า 50,000 บาท 

6.ประเภทของระบบโทรศัพท<เคลื่อนท่ี ท่ีท�านใช�บริการ 

�ประเภทเติมเงิน (Pre-Paid)    �ประเภทรายเดือน (Post-Paid) 

7.ลักษณะโปรโมชั่นท่ีท�านใช�อยู�ป>จจุบนั 

�แพ็กเกจเล�นเน็ตและโทร    �แพ็กเกจเล�นเน็ต 

�แพ็กเกจโทร      �อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 

8.ท�านใช�บริการใดบ�างจากดีแทค(ตอบได�มากกว�า1ข�อ) 

�การโทร    �ข(อความ(SMS)   �วายฟาย (Wi-Fi) 

�เอดจ  (Edge), 3จี (3G)  �บริการใจดี (เฉพาะลูกค(าเติมเงิน) �อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 

9. ป>จจุบันท�านมีหมายเลขโทรศัพท<ของเครือข�ายดีแทคกี่หมายเลข 

� 1 หมายเลข    � 2 หมายเลข   � มากกว�า 2 หมายเลข 
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10. ยอดใช�จ�ายค�าโทรศัพท<เคลื่อนท่ีโดยเฉลี่ยต�อเดือน 

� น(อยกว�า 300 บาท    � 300 – 500 บาท  � มากกว�า500 – 1,000 บาท 

� มากกว�า1,000 – 1,500 บาท  � มากกว�า1,500 บาทข้ึนไป 

11. อายุการใช�งาน 

� น(อยกว�า 6เดือน   � มากกว�า6เดือน – 5ป8   � มากกว�า 5 - 10ป8  

� มากกว�า 10 ป8ข้ึนไป 

12. สถานะการใช�สิทธิพิเศษของท�านคือ 

�ดีแทค รีวอร ด   �ดีแทค รีวอร ดส เอ็กซ ตร(า  �ไม�ทราบ 

13. ท�านได�ใช�สิทธิพิเศษจากดีแทค รีวอร<ดส กี่คร้ังในรอบ 3 เดือนท่ีผ�านมา 

� 1-2 ครั้ง    � 3-4 ครั้ง   � 5-6 ครั้ง 

� มากกว�า 6 ครั้งข้ึนไป   �ไม�ได(ใช(สิทธิพิเศษใน 3 เดือนท่ีผ�านมา 

14. ท�านได�รับการติดต�อสื่อสารเร่ืองสิทธิพิเศษจากดีแทค รีวอร<ดส ผ�านช�องทางใด (ตอบได(มากกว�า 1 ข(อ) 

�ข(อความผ�านโทรศัพท มือถือ  �คอลล เซ็นเตอร  1678  �เว็บไซต  (www.dtac.com/Privileges) 

�โฆษณาผ�านโทรทัศน   �โฆษณาผ�านวิทย ุ  �โฆษณาผ�านสื่อสิ่งพิมพ  เช�น หนังสือพิมพ  

�ปbายหน(าร(านค(า  �โฆษณาผ�านบิลบอร ด  �โฆษณาผ�านโทรทัศน บนรถไฟฟbา  

�เฟสบุcค (Facebook)  �แอพพลิเคช่ันไลน ของดีแทค (Line) �อินสตาแกรม (Instragram)  

�จดหมาย   �อีเมล (E-mail)   �คนรอบข(างแนะนํา   

15. โปรดเรียงลําดับ1-5 เหตุผลท่ีใช�เครือข�ายโทรศัพท<มือถือดีแทค (โดยหมายเลข 1 คือเหตุผลสําคัญอันดับท่ี 1) 

      สัญญาณโทรศัพท /อินเตอร เน็ต   (  ) ภาพลักษณ  

 (  ) ศูนย บริการ     (  ) เป�นท่ียอมรับของคนรอบข(าง 

 (  ) พนักงาน     (  ) อัตราค�าบริการ 

 (  ) ใช(มาเป�นเวลานาน / ไม�ต(องการเปลี่ยน  (  ) กิจกรรมการส�งเสริมการขาย(Sale Promotion) 

 (  ) ไม�มีทางเลือกอ่ืนๆ    (  ) สิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร ดส 

บริการเสริม เช�น วายฟาย(Wi-Fi)                   อ่ืนๆ (โปรดระบุ..................................) 

 

 

 

 

(โปรดพลิกหน�าถัดไป) 
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ส�วนท่ี 2: คําถามเกี่ยวกับการรับรู� และความพึงพอใจต�อสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร<ดส ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน) 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย����ลงในช�องท่ีเป(นคําตอบของท�าน ในกรณีท่ีท�านทราบถึงสิทธิพิเศษ ทําเคร่ืองหมาย���� ลงบนตัวเลข

ของท�านท่ีแสดงถึงระดับความพึงพอใจ (โดยท่ีหมายเลข 1 คือมีความพึงพอใจน�อยท่ีสุด และหมายเลข 5 คือมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด) และถ�าไม�ทราบทําเคร่ืองหมาย����ลงบนช�องไม�ทราบ 

 
สิทธิพิเศษ 

การรับรู� 

 
ไม�ทราบ 

ทราบ 
ระดับความพึงพอใจ 

น�อยท่ีสุด            มากท่ีสุด 

1.สิทธิพิเศษจากเครือข�ายดีแทค เช�น ส�งข�อความฟรีในวันเกิด,บริการวาย
ฟาย (Wi-Fi)ฟรี 

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

2.ชิงรางวัล (Lucky Draw Campaign)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

3.รับอาหารหรือเคร่ืองด่ืมฟรี ท่ีร�านอาหาร เคเอฟซี (KFC)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

4.ส�วนลดเคร่ืองด่ืม จากร�านกาแฟ คอฟฟZ[ เวิลด< (Coffee Worlds)   (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

5.ส�วนลดโรงแรมและสายการบิน  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

6.ส�วนลดห�างสรรพสินค�า เช�น สยามพารากอน เดอะมอลล< ฯลฯ  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

7.ส�วนลดบัตรชมภาพยนตร<ในเครือโรงภาพยนตร< เอสเอฟ ซีเนม�า (SF 
Cinemas) 

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

8.บริการประกันอุบัติเหตุ  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

9.ส�วนลดเคร่ืองแต�งกายและเคร่ืองสําอางค<  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

10.ส�วนลดหรือข�อเสนอพิเศษจากร�านอาหาร 10 ร�านชวนแวะตามภาคต�างๆ  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

ช�องทางการรับรู�สิทธิพิเศษ 

1. ข�อความผ�านโทรศัพท<มือถือ (SMS,MMS)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

2. คอลล<เซ็นเตอร< 1678  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

3. เว็บไซต< (www.dtac.com/Privileges)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

4. โฆษณาผ�านโทรทัศน<  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

5. โฆษณาผ�านวิทยุ  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

6. โฆษณาผ�านสื่อสิ่งพิมพ< เช�น หนังสือพิมพ<  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

7.แผ�นพับ/ใบปลิวตามศูนย<บริการ  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

8. โฆษณาผ�านปkายหน�าร�านค�าท่ีร�วมรายการ  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

9. โฆษณาผ�านสื่อนอกบ�าน เช�น บิลบอร<ด, โฆษณาโทรทัศน<บนรถไฟฟkา 
บีทีเอส และ รถไฟฟkาใต�ดิน 

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

10. เฟสบุlค (Facebook)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

11. ไลน<ของดีแทค (ชื่อบัญชีท่ีเป(นทางการ)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

12. อินสตราแกรม (Instragram)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

13. จดหมายทางตรง  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

14. อีเมล< (E-mail)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 

15. การบอกต�อจากคนรอบข�าง (Words of Mouth)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
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ส�วนท่ี3: คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค�าท่ีมีต�อสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร<ดส ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน) 

คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย����ลงบนเลขท่ีเป(นคําตอบของท�าน ว�าท�านเห็นด�วยมากน�อยเพียงใดกับข�อความต�อไปนี้ 

ความคิดเห็น เห็นด�วยน�อยท่ีสุด           เห็นด�วยมากท่ีสุด ไม�เห็นด�วย 

1. สิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร<ดสท่ีมอบให�สอดคล�องกับไลฟrสไตล< 
หรือชีวิตประจําวัน 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

2. ร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีความสะดวกในการเดินทาง (1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

3. ร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีความน�าสนใจ (1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

4. พนักงานร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีความรู�ในสิทธิพิเศษ 
จาก ดีแทค รีวอร<ดส 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

5. พนักงานร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีการแนะนําสิทธิพิเศษ 
จาก ดีแทค รีวอร<ดส 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

6. ร�านค�า/สถานท่ี ท่ีร�วมรายการมีการจัดวางปkายสิทธิพิเศษ จาก 
ดีแทค รีวอร<ดสอยู�ในจุดท่ีสังเกตได�ง�าย 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

7. ศูนย<บริการมีการวางแผ�นพับ/ปkาย เกี่ยวกับสิทธิพิเศษ จาก 
ดีแทค รีวอร<ดสท่ีสังเกตเห็นได�ง�าย 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

8. แผ�นพับ/ปkายสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร<ดสมีการให�ข�อมูลท่ี
ครบถ�วน 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

9. แผ�นพับ/ปkายสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร<ดสมีความสวยงามน�า
อ�าน 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

10.วิธีการรับสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร<ดสสะดวก/รวดเร็ว (1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

11.การให�บริการของพนักงานร�านค�าท่ีร�วมรายกายมี 
ความสะดวก/รวดเร็ว 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

12.การจัดโควต�าจํานวนผู�มีสิทธิ์รับสิทธิพิเศษ ดีแทค รีวอร<ดส<ใน
การใช�สินค�า/บริการแต�ละรายการมีความเหมาะสม 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

13.ป>จจุบันท�านรู�สึกดีต�อบริษัทดีแทค แม�ไม�มีสิทธิพิเศษจากดีแทค 
รีวอร<ดส 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

14. ถ�าท�านจะมีหมายเลขโทรศัพท<หมายเลขต�อไป ท�านจะเลือกใช�
ดีแทค เพราะดีแทค รีวอร<ดส 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

15. ถ�าดีแทครีวอร<ดสจัดกิจกรรมสําหรับลูกค�า ท�านจะเข�าร�วม (1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

16. หากท�านพบป>ญหาเกี่ยวกับดีแทค รีวอร<ดส ท�านจะแจ�งบริษัท
ให�ทราบโดยทันที 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

17. ดีแทค รีวอร<ดสทําให�ท�านชักชวนคนในครอบครัว/เพ่ือน/คน
รอบข�างให�มาใช�เครือข�ายดีแทค 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

18.ดีแทค รีวอร<ดสทําให�ท�านอยากใช�บริการเสริมอ่ืนๆ เช�น วาย
ฟาย(Wi-Fi), ข�อความ(SMS), ฯลฯ 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

19.ท�านจะไม�ย�ายไปเครือข�ายอ่ืนแม�พบสิทธิพิเศษท่ีดีกว�า (1)       (2)        (3)        (4)        (5)  
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ความคิดเห็น เห็นด�วยน�อยท่ีสุด           เห็นด�วยมากท่ีสุด ไม�เห็นด�วย 

20. ดีแทครีวอร<ดสทําให�ท�านบอกต�อเกี่ยวกับสิทธิพิเศษท่ีบริษัท
มอบให� 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

21. ดีแทค รีวอร<ดส ทําให�ท�านรู�สึกเสียดายหากไม�ได�ใช�เครือข�าย  
     ดีแทค 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

22. สิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร<ดสมีความคุ�มค�าเมื่อเปรียบเทียบ
ยอดการใช�จ�าย 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

23. สิทธิพิเศษจาก ดีแทค รีวอร<ดสมีมีความคุ�มค�ากว�าสิทธิพิเศษ 
จากท่ีอ่ืนๆ เช�น บัตรสะสมแต�ม, แอพพลิเคชั่น ฯลฯ 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

24. สิทธิพิเศษจากดีแทค รีวอร<ดสทําให�ท�านรู�สึกได�รับสิทธิพิเศษท่ี
เหนือกว�าเครือข�ายอ่ืน 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

25. ดีแท็ครีวอร<ดสทําให�รู�สึกเหมือนเพ่ือนท่ีคุ�นเคยกับดีแทค (1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

26. ดีแทค รีวอร<สทําให�ท�านรู�สึกไว�วางใจการบริหารงานของบริษัท (1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

27. ท�านจะไม�เปลี่ยนไปใช�บริการเครือข�ายอ่ืน แม�ประสบป>ญหา
ทางด�านรับสิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร<ดส 

(1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

28. ท�านรู�สึกภาคภูมิใจในการใช�สิทธิพิเศษ จาก ดีแทค รีวอร<ดส (1)       (2)        (3)        (4)        (5)  

 

29.สิทธิพิเศษจาก ดีแทค รีวอร<ดสทําให�ท�านมีความรู�สึกอย�างไรต�อดีแทค 

�รู(สึกดีมากข้ึน   �รู(สึกดีน(อยลง    �ไม�มีผลต�อความรู(สึก 

30.สิทธิพิเศษจาก ดีแทค รีวอร<ดสทําให�ท�านใช�บริการของดีแทคมากย่ิงขึ้น 

�ใช(บริการของดีแทคมากข้ึน  �ใช(บริการของดีแทคน(อยลง  �ไม�มีผลต�อการใช(บริการ 

 

ข�อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

 

หากท�านสะดวกให�ผู�วิจัยสอบถามเพ่ิมเติม ขอความกรุณากรอกข�อมูลด�านล�างนี ้

ชื่อ..................................... หมายเลขโทรศัพท<................................................... 

 

ขอขอบพระคุณทุกท�านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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