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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความภักดีของลูกค้า ปั จจัยคุณภาพบริการ และปั จจัยความพึงพอใจทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับความความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตประเภท FTTx ของบริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ในเขตพืน้ ทีศ่ นู ย์บริการ
ลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตประเภท
FTTx ของบริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ในเขตพืน้ ทีศ่ นู ย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี จํานวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีของลูกค้า โดยใช้ค่าสถิตทิ ี (t-test) และสถิตเิ อฟ
(F-test) และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณภาพบริการ และความพึงพอใจกับความภักดีของลูกค้า โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการศึกษาพบว่า ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตประเภท FTTx ของบริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน)
ในเขตพืน้ ทีศ่ นู ย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี ทุกด้านอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ยกเว้นด้านความตัง้ ใจซื้อ อยู่ในระดับมาก และลูกค้าที่
มีระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และระยะเวลาทีเ่ ป็ นลูกค้าแตกต่างกัน มีความภักดีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 ส่วนลูกค้าที่มเี พศ และอายุแตกต่ างกัน มีความภักดีไม่แตกต่ างกัน ด้านคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับตํ่ามากถึง
ระดับสูง ด้านความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่ามากถึงระดับตํ่ากับความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
อินเทอร์เน็ตประเภท FTTx ของบริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ในเขตพืน้ ทีศ่ นู ย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
คําสําคัญ: ความภักดีของลูกค้า บริการอินเทอร์เน็ต

Abstract

The purposes of this study were (1) to examine customer loyalty to FTTx products & services provided by TOT public
company limited in Suratthani (2) to examine factors that had the relationships with customer loyalty to FTTx products & services
provided by TOT public company limited in Suratthani. The research tool was a questionnaire collecting data from 400 customers
who used FTTx products & services provided by TOT public company limited in Suratthani province. The data were analyzed in
terms of percentage, means and standard deviation. A comparison was made on the customer loyalty to FTTx products & services
provided by TOT public company limited in Suratthani using a statistical t-test, F-test and The Pearson Correlation Coefficient in
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.6 No.3 (Sep – Dec 2017): หน้ า 72-82

73
ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต…

ณัฐกิ านต์ อดิศยั รัตนกุล และสุพศิ ฤทธิแ์ ก้ว

order to examine the relationships between factors of services quality and customer satisfaction with loyalty to FTTx products &
services provided by TOT public company limited in Suratthani.
The results indicated that customer loyalty to FTTx products & services provided by TOT public company limited in
Suratthani was rated “highest” in almost every aspect, with the exception of purchase intention that was rated “high”. The customer
using FTTx products & services provided by TOT public company limited in Suratthani province with differences in education
level, salary per month, career and duration of being a customer were correlated with customer loyalty at significant level of 0.05
whereas differentiation in terms of gender and age showed no correction with customer loyalty to FTTx products & services
provided by TOT public company limited in Suratthani. The services quality had a very low to high positive correlation with
customer loyalty to FTTx products & services provided by TOT public company limited in Suratthani. The customer satisfaction
were positively correlated at a very low to low level with customer loyalty to FTTx products & services provided by TOT public
company limited in Suratthani.
Keywords: Customer Loyalty, Internet Services
Paper type: Research

1. บทนํา

ความภักดีของลูกค้าเป็ นรากฐานทีส่ ําคัญในการพัฒนา
ความได้เปรียบทางการแข่งขันแบบยั ่งยืนของธุรกิจประเภทต่างๆ
ทัง้ ธุรกิจผูผ้ ลิตสินค้าและบริการ นอกจากนี้ความภักดีของลูกค้ายัง
มีความสําคัญต่อการจัดการกลยุทธ์ทางการตลาดอีกทัง้ ป้ องกันการ
เข้าตลาด สร้างคุณค่าให้สนิ ค้า ตอบโต้ค่แู ข่งขันทีม่ นี วัตกรรมสินค้า
ตลอดจนเพื่อการหลีกเลีย่ งสงครามราคาจากการแข่งขันทีร่ ุนแรง
ได้ นอกจากนี้ ความภักดี (Loyalty) ยังได้มสี ่วนเกีย่ วข้องกับความ
พึงพอใจของลูกค้า (Satisfaction) เพราะความพึงพอใจของลูกค้ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดี (Bourdeau, 2005) และยังมี
ปั จจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งทีส่ ่งผลต่อความภักดี คือ คุณภาพ
บริก าร (Service Quality) เมื่อ การบริก ารมีคุ ณ ภาพคงที่อ ยู่ ใ น
ระดับของการรับรู้ของลูกค้าตามความเชื่อและทัศนคติของลูกค้า
แล้ว คุณภาพบริก ารจะมีผ ลต่ อความภัก ดี (Parasuraman et al,
1985) ด้วยเหตุน้ี คุณภาพบริการจะต้องมีประสิทธิภาพและได้รบั
การพัฒนาให้ส อดคล้อ งกับความต้อ งการของลูก ค้า เพราะการ
ให้บริการมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อการรับรู้ (Perception) ความรูส้ กึ นึก
คิดของลูกค้า สร้างทัศนคติให้เกิดภาพลักษณ์จากสิง่ ทีไ่ ด้รบั บริการ
อีกทัง้ ในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่นนั ้ จะมีตน้ ทุนที่เพิม่
สูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมถึง 5 เท่า (ณัฐยา สินตระการผล, 2551)
และลูก ค้า ที่ม ีค วามภัก ดีจ ะทํ า ให้ธุ ร กิจ เกิด ความได้เ ปรีย บการ
แข่งขัน ดังนัน้ ธุรกิจจึงต้อ งหัน มาสนใจลูกค้าที่มคี วามภัก ดี เพื่อ
ความยั ่งยืนของธุรกิจ ดังที่ Kotler (2012) ได้ให้เหตุผลไว้ว่า ลูกค้า
ทีม่ คี วามภักดีจะทําให้เกิดความมันคง
่ และการเติบโตของส่วนแบ่ง
การตลาด บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ทีด่ าํ เนินธุรกิจ
โทรคมนาคม อํานวยความสะดวกด้านการติดต่ อสื่อสารระหว่าง
บุ ค คลทัง้ เรื่อ งการดํา เนิ น ชีว ิต ประจํ า วัน และการดํา เนิ น ธุ ร กิจ
ลักษณะ Multi-Services ทัง้ เสีย ง ภาพ ข้อ มูล โดยมีก ารพัฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริก ารให้ส อดรับ กับ สื่อ เทคโนโลยีใ หม่ เพื่อ ให้
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ร ั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด มุ่ ง มั น่ เป็ นบริ ษั ท

โทรคมนาคมชัน้ นํ าด้วย นวัตกรรม มอบบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ
สูงสุ ด ซึ่งหนึ่ งในบริการที่บริษัทฯ มีนัน้ คือ บริการอิน เทอร์เน็ ต
ความเร็ว สู ง ประเภทใยแก้ว นํ า แสง ที่ม ีช่ือ ผลิต ภัณ ฑ์ ว่ า “TOT
Fiber2U” ทีเ่ ป็ นการพัฒนาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตทีเ่ น้นในรูป
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลบนสายไฟเบอร์ใยแก้วนําแสง ทีถ่ อื ได้
ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาเพิม่ ทางเลือกให้แก่ผู้รบั บริก ารมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่งในพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี ที่
รับผิดชอบลูกค้าในส่วนของลูกค้าที่ตดิ ตัง้ อยู่ในเขตอําเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานี นัน้ ปั จจุบนั มีลูกค้าทีต่ ิดตัง้ ใช้งานไปเป็ นจํานวนมาก
อีกทัง้ จํานวนผูใ้ ช้บริการ มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ดังนัน้ เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่และรักษาฐานลูกค้า
เดิมที่มคี วามภัก ดีต่อ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและเพื่อ
ยกระดับ มาตรฐานคุ ณ ภาพบริก ารตลอดจนความพึง พอใจ
ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริก าร ในมุ ม มองลู ก ค้ า เพื่อ ที่จ ะสามารถหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขก่อนทีล่ กู ค้าตัดสินใจเข้ามายกเลิกใช้บริการ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
และเกิดเป็ นความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ทีโอที
จํากัด (มหาชน) ต่อไป
จากเหตุ ผ ลข้างต้นทําให้ผู้วจิ ยั มีความสนใจศึกษาใน
เรื่อ งความภักดีข องลูกค้าต่ อ ผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ ต
ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโ อที จํ า กัด (มหาชน) ในเขตพื้น ที่
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีจ่ ะ
เป็ นประโยชน์ ต่ อ การปฏิบ ตั ิง าน เป็ นประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ร ให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้ได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั

1.เพื่อ ศึก ษาความภัก ดีข องลู ก ค้ า ต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ประเภท FTTx ของบริ ษั ท ที โ อที จํ า กัด
(มหาชน) ในเขตพืน้ ทีศ่ นู ย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
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2.เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพบริการ และปั จจัยความพึง
พอใจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์
และบริการอินเทอร์เน็ ตประเภท FTTx ของบริษัท ทีโ อที จํากัด
( ม ห า ช น ) ใ น เ ข ต พื้ น ที่ ศู น ย์ บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า ที โ อ ที ส า ข า
สุราษฎร์ธานี

1. ความตัง้ ใจบอกต่อ (Word of Mouth Communication)
2. ความตัง้ ใจซื้อ (Purchase Intention)
3. ความตัง้ ใจอันเกิดจากความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา
(Price Sensitivity)
4. ความตัง้ ใจว่ากล่าวติเตียน (Complaining Behavior)

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด

ดัง นั น้ จากแนวคิด ที่ไ ด้ ก ล่ า วมาจะสนั บ สนุ น ให้ เ กิด
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า นัน่ คือความภักดีทเ่ี กิดจากการรับรู้
มุ่งเน้นถึงการรับรู้เกีย่ วกับสินค้า ความภักดีท่เี กิดจากความรู้สกึ
เป็ นการชอบต่อสินค้านัน้ ๆ ความภักดีท่เี กิดจากความตัง้ ใจ เน้ น
ประสบการณ์ ในการซื้อซํ้าๆ และความภักดีทเ่ี กิดจากการกระทํา
เน้นการกระทําทีเ่ กิดจากแรงจูงใจในการซื้อ
การศึกษาเรื่องความภักดีของลูกค้าต่ อผลิตภัณฑ์และ
บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ประเภท FTTx ของบริ ษั ท ที โ อที จํ า กัด
(มหาชน) ในเขตพื้นทีศ่ ูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
ผู้ ว ิจ ัย ได้ นํ า แนวคิด ทฤษฎีท่ีเ กี่ย วข้อ งมาเป็ นตัว แปรที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษา โดยนํ าแนวคิดส่ ว นประสมทางการตลาด ที่เรีย กว่ า
8 P’s ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ ต่ เ นื่ อ ง จ า ก หั ว ข้ อ ที่ ศึ ก ษ า มี
2 P’s ที่ส ามารถศึกษารวมกับหัว ข้อ อื่น ได้ คือ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้า นลัก ษณะทางกายภาพงาน(Physical Evidence)
ศึกษารวมกับปั จจัยด้านคุณภาพบริการด้านสิง่ ทีส่ มั ผัสได้ และส่วน
ประสมทางการตลาด ด้า นประสิท ธิภ าพและคุ ณ ภาพของงาน
บริก าร (Productivity and Quality of Service) ได้ ศ ึก ษารวมกับ
ปั จจัยด้านคุณภาพบริการ ดังนัน้ ตัวแปรปั จจัยด้านความพึงพอใจ
ของลูกค้า จึงมี 6 P’s ตามกรอบแนวคิด ดังนี้

3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกค้า
จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง Kotler and Armstrong (2001)
กล่ า วถึง ความพึง พอใจของลู ก ค้า (Customer Satisfaction) ว่ า
เป็ นการตัดสินใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการนําเสนอคุณค่าทางการตลาด
และทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อนัน้ จะเกีย่ วข้องกับรูปแบบของสินค้า
ทีน่ ําเสนอออกมา และเชือ่ มโยงไปถึงความคาดหวังของลูกค้า โดย
ลูกค้าแต่ละรายอาจมีระดับความพึงพอใจทีแ่ ตกต่างกัน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสําคัญต่อธุรกิจ
บริการเป็ นอย่างมาก เพราะถือได้ว่าเป็ นทฤษฎีหลักที่นํามาเป็ น
เครื่องมือทางการตลาดทีน่ ํ ามาเป็ นเครื่องมือในการจัดการบริหาร
คุณภาพ (Total Quality Management) เพื่อนํ ามาพัฒนาคุณภาพ
บริการเพื่อ ให้ลูก ค้าเกิดความพึงพอใจ จากแนวคิดของนักวิจยั
หลายท่านนิยมการวัดความพึงพอใจจากปั จจัยของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix) หรือ 4 P’s ซึง่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
หรือบริการ ราคา สถานที่หรือช่องทางการจัดจําหน่ าย และการ
ส่ ง เสริม การตลาด ต่ อ มา Lovelock and Wirtz (2007) ได้ม ีก าร
ประยุกต์และพัฒนาโดยนําเรือ่ งงานบริการเข้าไปเกีย่ วข้องเป็ นส่วน
หนึ่งของส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งได้เพิม่ เติมอีก 4P’s ได้แก่
กระบวนการให้บริก าร บุคลากร ประสิทธิภาพและคุณภาพของ
บริการ และลักษณะทางกายภาพ
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพบริการ
จากแนวคิด ของ Parasuraman, Zeithaml and Berry
(1994) กล่าวว่า ผลลัพธ์ท่เี กิดจากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพ
ของการบริการที่ลูกค้าได้รบั เรียกว่า “คุณภาพของการบริการที่
ลูกค้ารับรู้” (Perceived Service Quality) ซึ่งจะเกิดขึ้น จากการที่
ลูกค้าทําการเปรีย บเทียบ “บริการที่ได้รบั ” (Perceived Service)
ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้รบั บริการแล้วกับความคาดหวังต่ อ
การบริการทีจ่ ะได้รบั (Expected Service) โดยกําหนดเครือ่ งมือใน
การวัดระดับคุณภาพของการให้บริการ โดยเกณฑ์ในการประเมิน
คุณภาพของบริการประกอบด้วย 5 เกณฑ์ ดังต่อไปนี้คอื
1. สิง่ ที่สมั ผัสได้ 2. ความน่ าเชื่อถือ 3. การตอบสนอง 4. การให้
ความ 5. การเอาใจใส่
3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความภักดีของลูกค้า
จากแนวคิด ของ Parasuraman, Zeithamt and Berry
(1994) ได้นําเสนอแนวคิดเกีย่ วกับการวัดความตัง้ ใจของลูกค้าที่
จะมีพ ฤติก รรมต่ า งๆ ในบริบ ทของธุ ร กิจ บริก าร โดยสามารถ
นํ าไปใช้ร่วมกับการวัดว่าลูกค้ามีความภักดีกบั องค์กรธุรกิจที่ ใช้
บริการอยู่มากน้อยเพียงใด ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
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สมมติ ฐานในการวิ จยั (Hypothesis)
1. ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลที่แตกต่ างกันส่งผลต่ อ ความภักดี
ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตประเภท FTTx ของ
บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตพืน้ ทีศ่ นู ย์บริการลูกค้า ทีโอที
สาขาสุราษฎร์ธานี
2. ปั จจัยด้านคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์กบั ความ
ภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตประเภท FTTx
ของบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตพืน้ ทีศ่ นู ย์บริการลูกค้า ที
โอที สาขาสุราษฎร์ธานี
3. ปั จจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพัน ธ์
กับ ความภัก ดีข องลูก ค้า ต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารอิน เทอร์ เ น็ ต
ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโ อที จํากัด (มหาชน) ในเขตพื้น ที่
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี

4. วิ ธีวิจยั
4.1 แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์
และบริการอินเทอร์เน็ ตประเภท FTTx ของบริษัท ทีโ อที จํากัด
(มหาชน) ในเขตพืน้ ทีศ่ ูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
แต่เนื่องจากจํานวนประชากรมีขนาดใหญ่และมีจํานวนไม่แน่ นอน
จากการเปิ ดใช้-รื้อถอนของลูกค้าทีเ่ กิดขึ้นในแต่ ละวัน จึงทําการ
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ W.G. Cochran ซึ่งมี
สูตรดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2555)
สูตร n = P(1 - P)Z2
e2
เมือ่
n แทน ขนาดตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั
P แทน สัด ส่ ว นของประชากรที่ผู้ ว ิ จ ั ย ต้ อ งการสุ่ ม
เท่ากับ 0.50
Z แทน ระดับความเชือ่ มันที
่ ผ่ วู้ จิ ยั กําหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ
1.96 ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 (ระดับ 0.05)
e คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น ได้
ณ ระดับความเชือ่ มัน95%
่
สัดส่วนความคลาดเคลือ่ นเท่ากับ 0.05
แทนค่า n = (0.5)(1 - 0.5)(1.96) 2
(.05) 2
n = 384.16 ≈ 385 ตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้มกี ารเพิม่ จํานวนขนาดตัว อย่ าง
เพื่ อ ป้ อ งกั น การ สู ญ หาย แล ะไม่ ไ ด้ ร ั บ ก าร ตอบกลั บ ของ
แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล จึงเพิ่มขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ น 400 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี าร
สุ่ ม ตัว อย่ า งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เลื อ ก
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นลูกค้าผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต
ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโ อที จํากัด (มหาชน) ในเขตพื้น ที่
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี เท่านัน้
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4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยมีทงั ้ หมด 4 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่ ว นที่1 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ข้อ มูล ทัว่ ไปลัก ษณะ
คําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ส่ ว น ที่ 2 แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ปั จ จั ย
ด้านคุณภาพบริการ
ส่วนที3่ แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกค้า
ส่วนที4่ แบบสอบถามความภักดีของลูกค้า
ซึ่ง ลัก ษณะคํา ถามในส่ ว นที่ 2-4 นั น้ เป็ น ลัก ษณะแบบสอบถาม
เป็ นมาตราส่วนประเมินค่า(Rating Scale)
ซึง่ แบบสอบถามนี้ได้ทาํ การทดสอบความน่ าเชือ่ ถือของ
แบบสอบถามโดยใช้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ จํานวน 3 คน และนํามาทดสอบ
ค่าความเชือ่ มันของแบบสอบถาม
่
มีค่าเท่ากับ 0.78
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) ได้ทําการเก็บรวบรวม
จากแบบสอบถาม(Questionnaire Methods) โดยสอบถามจาก
ลูกค้าฯ
ข้อ มูล ทุ ติย ภู ม ิ (Secondary Data) ได้จ ากการศึก ษา
ค้นคว้าข้อมูลทีม่ กี ารรวบรวมจากหน่ วยงานของภาครัฐและเอกชน
ได้ แ ก่ วารสาร รายงานการวิจ ัย การศึก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระและ
วิท ยานิ พ นธ์ เอกสาร หนั ง สือ วิช าการและบทความต่ า งๆ ที่
เกีย่ วข้อง และการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต
4.4 วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ดังนี้
1. ใช้ส ถิติ ความถี่( Frequency) ร้อ ยละ (Percentage)
วิเคราะห์ปัจจัย ลักษณะบุ ค คล และใช้ค่ าเฉลี่ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเ คราะห์ปั จ จัย ด้าน
คุณภาพบริการ ปั จจัยความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของ
ลูกค้า
2. ใช้ t-test และ F-test เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความภักดีของลูกค้าฯ โดยหากการทดสอบค่า F-test มีนัยสําคัญ
ท างส ถิ ติ จะ ต้ อ งทํ า ก าร เปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อ น ( Multiple
Comparison) โ ดย ใช้ ว ิ ธี ก าร ท ดส อ บแบ บ Least Significant
Difference (LSD) ต่อไป
3. ทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพ
บริการ ปั จจัยความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของลูกค้าฯ
โดยการหาค่ าสัมประสิท ธิ ์สหสัมพัน ธ์ แบบเพีย ร์ส นั (Pearson’s
Product Moment Correlative Coefficient)และกําหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายของค่า r (Hinkle et al, 2003) ดังนี้
0.90 - 1.00 หมายถึง มีค วามสัม พัน ธ์ ก ัน ในระดับ สูง
มาก
0.70 – 0.90 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
0.50 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปาน
กลาง
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0.30 – 0.50 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
0.00 – 0.30 หมายถึง มีค วามสัมพัน ธ์กนั ในระดับ ตํ่ า
มาก
โดยถ้าค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เป็ นลบ (-) หมายความ
ว่ า ตัว แปรทัง้ สองมีค วามสัม พัน ธ์ในทิศ ทางตรงกัน ข้า ม ถ้ า ค่ า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เป็ นบวก (+) หมายความว่าตัวแปรทัง้ สอง
ตัว มีค วามสัม พัน ธ์ ใ นทิศ ทางเดีย วกัน และถ้ า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ ์
สหสัม พัน ธ์ เ ป็ นศู น ย์ (0) หมายความว่ า ตัว แปรทัง้ สองไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กนั

5. ผลการวิจยั

5.1 ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่า ลูก ค้าฯ ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย คิดเป็ น ร้อ ยละ
63.75 ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 36-40 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34.50 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 50.25 มีรายได้ต่อเดือน
สูงกว่า 30,000 บาท ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 32.00 มีอาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 37.25 และมีระยะเวลาทีเ่ ป็ นลูกค้า 12 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50.75
5.2 ข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยด้านคุณภาพบริการของลูกค้า
ฯ ประกอบไปด้ว ย 5 ด้าน ได้แ ก่ ด้านสิ่งที่ส มั ผัส ได้ ด้านความ
น่าเชือ่ ถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมันใจ
่ และด้านการ
เอาใจใส่ ผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมมีระดับคุณภาพบริการโดย
รวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่าปั จจัยด้านคุณภาพบริการ
ที่มคี ่าเฉลี่ย สูงสุด คือ ด้านการตอบสนองมีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ 4.33
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 รองลงมาได้แก่ ด้านการให้
ความมั ่นใจมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.23 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.70 และพบว่าด้านที่มคี ่าเฉลี่ยน้ อยที่สุ ด คือด้านการเอาใจใส่ม ี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73
5.3 ข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้าฯ
ประกอบไปด้ว ย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิต ภัณฑ์แ ละบริก าร ด้าน
ราคา ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร และด้ า นบุ ค ลากร
ผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าปั จจัยด้านความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 รองลงมาได้แก่ ด้านบุคลากร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และ
พบว่าด้านที่มคี ่าเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.05 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80
5.4 ข้อ มูล เกี่ย วกับความภักดีข องลูก ค้าฯประกอบไป
ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความตัง้ ใจบอกต่อ ด้านความตัง้ ใจซื้อ ด้าน
ความตัง้ ใจอันเกิดจากความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา และด้านความ
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ตัง้ ใจว่ ากล่ าวติเตีย น ผลการวิจยั พบว่ าในภาพรวมมีร ะดับด้าน
ความภักดีโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าปั จจัยด้านความภักดีของ
ลู ก ค้า ฯที่ม ีค่ า เฉลี่ย สู ง สุ ด คือ ด้า นความตัง้ ใจว่ า กล่ า วติเ ตีย นมี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.34 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.65
รองลงมาได้แก่ ด้านความตัง้ ใจบอกต่อมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.25 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และพบว่าด้านที่มคี ่าเฉลี่ย น้ อ ย
ที่สุด คือด้านความตัง้ ใจซื้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.696.5
5.5 การทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่าง
กัน ส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ข องลู ก ค้ า ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
อินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ใน
เขตพื้นทีศ่ ูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับความ
ภัก ดีข องลู ก ค้า ต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารอิน เทอร์ เ น็ ต ประเภท
FTTx ของบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการ
ลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
ความภักดีของลูกค้าฯ
ความ
อ่อน
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 หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของลูกค้า
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ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และอายุ
มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของลูกค้าฯ ไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์
กับความภักดีของลูกค้าฯ ในด้านความตัง้ ใจบอกต่อ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และจากการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย ที่แตกต่ างกัน รายคู่พ บว่ าค่ าเฉลี่ย ของกลุ่ มตัว อย่ า งที่ม ี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี กับกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี มีความภักดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 ซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีค่าเฉลีย่ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาปริญญาตรี
ปั จจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีของลูกค้าฯ ในด้านความตัง้ ใจบอกต่ อ ความตัง้ ใจซื้อ
และความตัง้ ใจว่ากล่าวติเตียน แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และจากการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่ างกัน
รายคู่
พบว่าความภักดีของลูกค้าฯ ด้านความตัง้ ใจบอกต่อ มี
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท
กับกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีความ
ภักดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่าง
ทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และสูงกว่า 30,001 บาท
ขึ้น ไปมีค วามภักดีแตกต่างกันอย่างมีนัย สําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 ซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และ
สูง กว่ า 30,001 บาทขึ้น ไป มีค่ า เฉลี่ย มากกว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ม ี
รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
ความภัก ดีข องลูก ค้าฯ ด้านความตัง้ ใจซื้อ มีค่ าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท กับกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ม ีร ายได้ต่ อ เดือ น 10,000-20,000 บาท มีค วามภัก ดี
แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 และกลุ่ ม
ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่าง
ทีม่ รี ายได้ต่อเดือนสูงกว่า 30,001 บาทขึน้ ไป มีความภักดีแตกต่าง
กัน อย่ า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 ซึ่ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ม ี
รายได้ต่อเดือนสูงกว่า 30,001 บาทขึน้ ไป มีค่าเฉลีย่ มากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
ความภักดีของลูกค้าฯ ด้านความตัง้ ใจว่ากล่าวติเตียน
มีค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท
กับกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีความ
ภักดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่าง
ทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และสูงกว่า 30,001 บาท
ขึ้น ไปมีค วามภักดีแตกต่ างกันอย่างมีนัย สําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ
0.05 ซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และ
สูงกว่า 30,001 บาทขึ้น ไป มีค่ าเฉลี่ย มากกว่ ากลุ่ มตัว อย่ างที่ม ี
รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
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ความภัก ดีโ ดยรวมของลู ก ค้า ฯ มีค่ า เฉลี่ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่างที่
มีร ายได้ต่ อ เดือน 10,000-20,000 บาท มีค วามภักดีแ ตกต่ างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้
ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มตัวอย่ างที่ม ี
รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้
ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน
20,001-30,000 บาท และสูงกว่า 30,001 บาทขึ้นไปมีความภัก ดี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ กลุ่มตัวอย่าง
ทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และสูงกว่า 30,001 บาท
ขึน้ ไป มีค่าเฉลีย่ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 10,00020,000 บาท
ปั จจัย ส่ ว นบุ คคลด้านอาชีพ มีค วามสัมพันธ์ก บั ความ
ภักดีของลูกค้าฯ ในด้านความตัง้ ใจบอกต่ อ ความตัง้ ใจซื้อ ความ
ตัง้ ใจอันเกิดจากความอ่ อนไหวต่ อปั จจัยราคา และความตัง้ ใจว่า
กล่าวติเตียน แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
และจากการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกันรายคู่
พบว่าความภักดีของลูกค้าฯ ด้านความตัง้ ใจบอกต่อ มี
ค่ า เฉลี่ย ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ม ีอ าชีพ ราชการ/รัฐ วิส าหกิจ และ
พนักงานบริษทั /ลูกจ้าง กับกลุ่มตัวอย่างทีป่ ระกอบธุรกิจส่วนตัว มี
ความภักดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างที่มอี าชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท/
ลูกจ้าง มีค่าเฉลีย่ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีป่ ระกอบธุรกิจส่วนตัว
ความภักดีข องลูกค้าฯ ด้านความตัง้ ใจซื้อ มีค่ าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพเป็ นนิสติ /นักศึกษา กับกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
อาชีพ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท /ลูกจ้าง มีค วาม
ภักดีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยที่ กลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ อี าชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทั /ลูกจ้าง
มีค่าเฉลีย่ มากกว่า ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และพนั ก งานบริษัท /ลู ก จ้า ง กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ป ระกอบธุ ร กิจ
ส่วนตัว มีความภักดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงาน
บริษัท /ลูกจ้าง มีค่ าเฉลี่ย มากกว่ ากลุ่ มตัว อย่ างที่ประกอบธุ ร กิจ
ส่วนตัว
ความภักดีของลูกค้าฯ ด้านความอ่อนไหวต่อปั จจัยด้าน
ราคา มีค่ าเฉลี่ย ของกลุ่ มตัว อย่ างที่มอี าชีพ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และพนั ก งานบริษัท /ลู ก จ้า ง กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ป ระกอบธุ ร กิจ
ส่วนตัว มีความภักดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงาน
บริษัท /ลูกจ้าง มีค่ าเฉลี่ย มากกว่ ากลุ่ มตัว อย่ างที่ประกอบธุ ร กิจ
ส่วนตัว
ความภักดีของลูกค้าฯ ด้านความตัง้ ใจว่ากล่าวติเตียน
มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มอี าชีพเป็ นนิสติ /นักศึกษา กับกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ อี าชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทั /ลูกจ้าง
มีค วามภัก ดีแ ตกต่ างกัน อย่ างมีนัย สําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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โดยที่ กลุ่มตัวอย่างที่มอี าชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงาน
บริษัท /ลูก จ้า ง มีค่ า เฉลี่ย มากกว่ า ส่ ว นกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ม ีอ าชีพ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทั /ลูกจ้าง กับกลุ่มตัวอย่างที่
ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีความภักดีแตกต่างกันอย่ างมีนัย สํา คัญ
ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ม ี อ าชี พ ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง มีค่าเฉลี่ยมากกว่ ากลุ่ ม
ตัวอย่างทีป่ ระกอบธุรกิจส่วนตัว
ความภัก ดีโ ดยรวมของลูก ค้า ฯ มีค่ า เฉลี่ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มอี าชีพเป็ นนิสติ /นักศึกษา กับกลุ่มตัวอย่างที่มอี าชีพ
ราชการ/รัฐ วิส าหกิจ และพนัก งานบริษัท/ลูก จ้า ง มีค วามภักดี
แตกต่ างกัน อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 โดยที่ กลุ่ ม
ตัวอย่างทีม่ อี าชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทั /ลูกจ้าง
มีค่าเฉลีย่ มากกว่าตามลําดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทั /ลูกจ้าง กับกลุ่มตัวอย่างทีป่ ระกอบ
ธุรกิจส่วนตัว มีความภักดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งกลุ่มตัว อย่างที่มอี าชีพ ราชการ/รัฐวิส าหกิจ และ
พนักงานบริษทั /ลูกจ้าง มีค่าเฉลีย่ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีป่ ระกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ด้ า น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ เ ป็ น ลู ก ค้ า
มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการใน
ด้านความตัง้ ใจบอกต่อ และความตัง้ ใจอันเกิดจากความอ่อนไหว
ต่อปั จจัยราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
และจากการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกันรายคู่พบว่า
ความภัก ดีข องลู ก ค้ า ฯ ด้ า นความตัง้ ใจบอกต่ อ มี
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างทีร่ ะยะเวลาการเป็ นลูกค้าน้อยกว่า 1 ปี
กับกลุ่มตัวอย่างทีร่ ะยะเวลาการเป็ นลูกค้า1-2 ปี และ2 ปี ขึน้ ไป มี
ความภักดีแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05 ซึ่ง
กลุ่มตัว อย่างที่ระยะเวลาการเป็ นลูกค้า1-2 ปี และ2 ปี ขึ้น ไป มี
ค่าเฉลีย่ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีร่ ะยะเวลาการเป็ นลูกค้าน้อยกว่า 1
ปี ตามลําดับ
ความภักดีของลูกค้าฯ ด้านความอ่อนไหวต่อปั จจัยด้าน
ราคา มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ระยะเวลาการเป็ นลูกค้าน้ อ ย
กว่า 1 ปี กับกลุ่มตัวอย่างทีร่ ะยะเวลาการเป็ นลูกค้า2 ปี ขึน้ ไป มี
ความภักดีแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05 ซึ่ง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ร ะยะเวลาการเป็ นลู ก ค้ า 2 ปี ขึ้น ไป มีค่ า เฉลี่ย
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีร่ ะยะเวลาการเป็ นลูกค้าน้อยกว่า 1 ปี
ความภัก ดีโ ดยรวมของลูก ค้า ฯ มีค่ า เฉลี่ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่างทีร่ ะยะเวลาการเป็ นลูกค้าน้อยกว่า 1 ปี กับกลุ่มตัวอย่างที่
ระยะเวลาการเป็ นลูกค้า1-2 ปี และ2 ปี ขึน้ ไป มีความภักดีแตกต่าง
กัน อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ 0.05 ซึ่ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่
ระยะเวลาการเป็ นลูกค้า1-2 ปี และ2 ปี ขึน้ ไป มีค่าเฉลีย่ มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างทีร่ ะยะเวลาการเป็ นลูกค้าน้อยกว่า 1 ปี ตามลําดับ
5.6 การทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านคุณภาพบริการมี
ความสัมพัน ธ์กบั ความภัก ดีข องลูก ค้าต่ อ ผลิต ภัณฑ์และบริก าร
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อินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ใน
เขตพืน้ ทีศ่ นู ย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณภาพบริการ
กับ ความภัก ดีข องลู ก ค้า ต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริก ารอิน เทอร์ เน็ ต
ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโ อที จํ า กัด (มหาชน) ในเขตพื้น ที่
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
ความภักดีของลูกค้าฯ

คุณภาพ
บริ การ

ความ
ตัง้ ใจ
บอก
ต่อ

ความ
ตัง้ ใจ
ซื้อ

ความ
ตัง้ ใจอัน
เกิ ดจาก
ความ
อ่อนไหว
ต่อปัจจัย

ความ
ตัง้ ใจ
ว่า
กล่าวติ
เตียน

ราคา
สิง่ ทีส่ มั ผัสได้

0.71**

0.60**

0.30**

0.29**

ความ
น่ าเชือ่ ถือ

0.30**

0.63**

0.77**

0.26**

การ
ตอบสนอง

0.16**

0.29**

0.20**

0.86**

การให้ความ
มันใจ
่

0.24**

0.43**

0.24**

0.25**

การเอาใจใส่

0.20**

0.30**

0.19**

0.14**

** นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยคุณภาพบริการด้านสิง่ ทีส่ มั ผัส
ได้ ความน่ าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมันใจ
่ และการเอา
ใจใส่ มีค วามสัมพัน ธ์ก บั ความภัก ดีข องลูก ค้าต่ อผลิตภัณฑ์และ
บริการในความตัง้ ใจบอกต่อ ความตัง้ ใจซื้อ ความตัง้ ใจอันเกิดจาก
ความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา และความตัง้ ใจว่ากล่าวติเตียน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
5.7 การทดสอบสมมติฐาน ปั จจัย ด้านความพึงพอใจ
ของลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และ
บริก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ประเภท FTTx ของบริษั ท ทีโ อที จํ า กัด
(มหาชน) ในเขตพืน้ ทีศ่ ูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
ดังตารางที่ 3
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.6 No.3 (Sep – Dec 2017)

79
Customer Loyalty to FTTx Products & Services Provided by TOT…
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านความพึงพอใจ
กับ ความภัก ดีข องลูก ค้า ต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริก ารอิน เทอร์ เน็ ต
ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโ อที จํ า กัด (มหาชน) ในเขตพื้น ที่
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี
ความภักดีของลูกค้าฯ

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

ความ
ตัง้ ใจ
บอก
ต่อ

ความ
ตัง้ ใจ
ซื้อ

ความ
ตัง้ ใจอัน
เกิ ดจาก
ความ
อ่อนไหว
ต่อปัจจัย

ความ
ตัง้ ใจ
ว่า
กล่าวติ
เตียน

ราคา
ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ

0.28**

0.48**

0.31**

0.21**

ด้านราคา

0.15**

0.27**

0.24**

0.30**

ด้านสถานทีห่ รือ
ช่องทาง
การจัดจําหน่าย

0.14**

0.22**

0.26**

0.21**

ด้านการส่งเสริม
การตลาด

0.10*

0.16**

0.21**

0.26**

ด้าน
กระบวนการ
ให้บริการ

0.17**

0.27**

0.27**

0.40**

ด้านบุคลากร

0.24**

0.31**

0.20**

0.20**

** นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
* นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ ราคา สถานทีห่ รือช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริม
การตลาด กระบวนการให้บริการ และบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการในความตัง้ ใจบอกต่อ
ความตัง้ ใจซื้อ ความตัง้ ใจอันเกิดจากความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา
และความตัง้ ใจว่ากล่าวติเตียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01
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6. อภิ ปรายผล

6.1 ข้อมูลเกีย่ วกับความภักดีของลูกค้าฯ ผลการศึกษา
พบว่า ลูกค้าฯ โดยรวมแล้วมีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากการที่บริษัท ทีโ อที
จํากัด(มหาชน) ได้พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดรับ
กับสื่อ เทคโนโลยี เพื่อ ให้ผู้ใช้บริก ารได้ร บั ความพึงพอใจสู ง สุ ด
รวมทัง้ ได้มกี ารพัฒนาคุ ณภาพการให้บริการอย่ างต่ อเนื่ องเพื่อ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้าตลอดมา ทําให้ผทู้ เ่ี ป็ นลูกค้า
ฯ มีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ ซึ่งเห็นได้ว่า
ปั จ จุ บ ัน ลู ก ค้ า มีก ารใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ประเภท FTTx อย่ า ง
ต่อเนื่อง และหากต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตประเภท FTTx ใน
โอกาสต่ อไปก็จะยังคงเลือกใช้กบั บริษัท ทีโ อที จํากัด(มหาชน)
เช่นเดิม ถึงแม้ว่าบริษทั อื่นๆจะพยายามลดราคาสินค้าและบริการ
ก็จะยังใช้สนิ ค้าและบริการของบริษัทต่อไป รวมถึงมีความยินดีท่ี
จะบอกต่ อ ข้อ ดีข องการใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโ อที จํากัด(มหาชน) ให้บุค คลอื่น
ได้ร บั รู้ อีก ทัง้ เมื่อ เกิดปั ญหาจากการใช้งานลูก ค้าจะติเตีย นกับ
พนักงานของบริษทั โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler
ในเรื่อ งของความภักดีใ นตราสิน ค้า (Brand Royalty) คือ การที่
ลูกค้ามีความภักดีในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งอย่างเหนียวแน่ นผ่าน
ประสบการณ์ใช้ทล่ี ูกค้าเคยได้รบั มา ทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ
หรือซื้อสินค้าซํ้า มีการอุปถัมภ์สนิ ค้าหรือบริการของตราสินค้านัน้
อย่างสมํ่าเสมอและต่ อเนื่องไปในระยะยาว โดยไม่เปลี่ยนไปซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการของตราสินค้าอื่น ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เกศนภา ไลซานดร้า ยะเสน (2553) ได้ศ ึกษา ปั จจัย ที่มผี ลต่ อ
ระดับ ความจงรัก ภัก ดี ข องลู ก ค้ า ในการใช้ ส ิ น ค้ า และบริ ก าร
โทรศัพ ท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์ว ิส จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าในเขต
จังหวัดปทุมธานี มีความจงรักภักดีทม่ี ตี ่อการใช้สนิ ค้าและบริการ
โทรศัพ ท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์ว ิส จํากัด
(มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
6.2 ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อความภัก ดี
ของลูกค้าฯผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าฯ ทีม่ รี ะดับการศึกษา รายได้
ต่ อ เดือ น อาชีพ และระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าแตกต่ างกัน มีค วาม
ภักดีฯแตกต่างกัน โดยเป็ นกลุ่มทีม่ รี ะดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี รายได้ต่อเดือนสูงกว่า 30,001 บาทขึน้ ไป อาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว และระยะเวลาทีเ่ ป็ นลูกค้าอยู่ระหว่าง 1-2 ปี เป็ นส่วนใหญ่
ที่มคี วามภักดีฯ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะรายการส่งเสริมการขายของ
บริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ทีอ่ อกมานัน้ สามารถตอบโจทย์กลุ่ม
ลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้เป็ นอย่างดี เช่น กลุ่มทีป่ ระกอบอาชีพธุรกิจ
ส่ ว นตัว ต้ อ งใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในการทํ า งานในแต่ ล ะวัน ดัง นั น้
วัต ถุ ป ระสงค์ การใช้ง านอิน เทอร์เ น็ ต จะต่ างจากของกลุ่ ม ลูก ค้า
ทัวไป
่ ความเสถียรของสัญญาณจึงต้องมีความเสถียรกว่า ดังนัน้
รายการส่งเสริมการขายประเภท SMART BUSINESS จึงเหมาะ
สํ า หรับ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ป ระกอบอาชีพ ธุ ร กิจ ส่ ว นตัว และต้ อ งใช้
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อินเทอร์เน็ตในการทํางานในแต่ ละวัน ซึ่งอัตราค่าบริการสําหรับ
รายการส่งเสริมการขายนี้กจ็ ะสูงกว่ากลุ่มลูกค้าทัวไป
่ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วรารัตน์ สันติวงษ์ (2549) ได้ทําการศึกษาวิจยั
เรื่องปั จจัยที่มผี ลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารต่ อการใช้
บริการ E- Banking ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า
ความจงรักภักดีของลูกค้าต่ อการใช้บริการ E-Banking ในปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ พบว่าอาชีพ รายได้ การศึกษา ระยะเวลา
การเป็ นลูกค้า มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ EBanking
ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และสอดคล้อง
กับสาธิยา เถื่อนวิถี (2555) ได้ทําการศึกษาวิจยั เรื่องทัศนคติ และ
ความพึ ง พอใจที่ ม ี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ใ นการใช้ บ ั ต รสมาชิ ก
M Generation ของผู้ บ ริโ ภคโรงภาพยนตร์ เครือ เมเจอร์ ซี นี
เพล็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบในด้านปั จจัย
ส่วนบุคลพบว่า อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทของบัตรสมาชิกที่
ผู้บ ริโ ภคเป็ นสมาชิก และระยะเวลาในการถื อ บัต รสมาชิ ก ที่
แตกต่ า งกัน มีค วามภัก ดีใ นการใช้บ ัต รสมาชิก ด้า นพฤติกรรม
แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ส่วนลูกค้าลูกค้าฯ ทีม่ เี พศ และอายุแตกต่างกัน มีความ
ภักดีฯไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์และบริการ
อินเทอร์เน็ตประเภท FTTx ของบริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ไม่ม ี
ข้อจํากัดด้านการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย ประกอบ
กับพฤติกรรมการใช้งานของผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ในปั จจุบนั ทีไ่ ม่ว่าจะ
เป็ น เพศหญิงหรือ เพศชาย ในทุก ช่ว งอายุ มีก ารบริโ ภคข้อ มูล /
ติด ต่ อ สื่อ สาร ผ่ า นอิน เทอร์ เ น็ ต แทบทัง้ สิ้น ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ ศิมาพร กาเผือ กงาม (2555) ได้ทําการศึกษาวิจยั
เรื่องความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ความจงรักภักดีในตราสินค้า และแนวโน้มการซื้อรถยนต์
ยี่ห้อโตโยต้าในอนาคต ผลการวิจยั พบว่า ด้านปั จจัยส่วนบุ ค คล
พบว่า เพศ อายุ มีค วามจงรัก ภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้าไม่แตกต่ างกัน
และสอดคล้องกับเด่นนภา มุ่งสูงเนิน และ ชนะเกียรติ สมานบุตร
(2557) ได้ทําการศึก ษาวิจยั เรื่อ งคุ ณภาพการบริก ารที่ส่ งผลต่ อ
ความภักดีของผู้ใช้บริการ : กรณีบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จํากัด ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์
ทีแ่ ตกต่างกัน ไม่ทําให้ผใู้ ช้บริการมีความภักดีต่อบริษทั แตกต่าง
กัน
6.3 ปั จจัยด้านคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์กบั ความ
ภักดีของลูกค้าฯ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพบริก ารมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีของลูกค้าฯ ในทุกๆด้าน แต่
เมื่อ พิจ ารณารายด้า นพบว่า ด้า นที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ทางบวกใน
ระดับ สู ง มี 3 ด้ า น ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพบริก ารด้ า นสิ่ง ที่ส ัม ผัส ได้
คุณภาพบริการด้านความน่ าเชื่อถือ และคุณภาพบริการด้านการ
ตอบสนอง ซึง่ สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
คุ ณ ภาพบริก ารด้ า นสิ่ ง ที่ส ัม ผัส ได้ มีค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกในระดับสูงกับความภักดีของลูกค้าฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
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หากบริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) มีพนักงานทีม่ มี นุ ษยสัมพันธ์ดี
อ่อนน้อม มีความกระตือรือร้นในการทํางานและแต่งกายดี มีความ
พร้อมในการทํางาน สามารถให้คําแนะนํ าเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ การติดตัง้ มีค วามรวดเร็ว และตรงเวลา อุ ปกรณ์ มคี วาม
พร้ อ มในการใช้ ง านได้ ดี ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ลู ก ค้ า มีค วามภัก ดีต่ อ
ผลิตภัณฑ์และบริการเพิม่ มากขึน้
คุณภาพบริการด้านความน่ าเชื่อ ถือ มีค วามสัมพัน ธ์
ทางบวกในระดับสูงกับความภักดีของลูกค้าฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
หากบริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่จะ
ช่ ว ยแก้ไ ขปั ญหาลูกค้าเกี่ย วกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตประเภท
FTTx ให้กลับมาใช้งานได้อย่ างรวดเร็ว เมื่อประสบปั ญหา มีการ
ชดเชยกรณีเกิดเหตุ ข ดั ข้องจากในส่ว นของผู้ให้บริการเป็ นเหตุ
และเมื่อบริษทั สัญญาหรือโฆษณาสิง่ ใดไว้แล้วสามารถทําตามสิง่
นัน้ ได้ ก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือเพิม่ มากขึ้นส่งผลให้เ กิด
ความภักดีต่อไป
คุ ณ ภาพบริก ารด้า นการตอบสนอง มีค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกในระดับสูงกับความภักดีของลูกค้าฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
หากพนั ก งานของบริษัท ทีโ อที จํ า กัด (มหาชน) สามารถที่จ ะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเวลา มีการติดต่อสือ่ สาร
กับลูกค้าเป็ นระยะๆ อย่างสมํ่าเสมอ ให้ขอ้ มูลรายการส่งเสริมการ
ขายได้อ ย่างถูกต้อง มีค วามสะดวกในการปรับเปลี่ยนความเร็ว
ตามรายการส่งเสริมการขาย ก็จะส่งผลให้ลูกค้ามีความภัก ดีต่ อ
ผลิตภัณฑ์และบริการเพิม่ มากขึน้
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Parasuraman ที่ ว่ า
คุ ณ ภาพบริก ารจะต้ อ งมีป ระสิท ธิภ าพและได้ร ับ การพัฒ นาให้
สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของลู ก ค้า เพราะการให้บ ริก ารมี
อิท ธิพ ลโดยตรงต่ อ การรับ รู้ ความรู้ส ึก นึ ก คิด ของลู ก ค้า สร้า ง
ทัศ นคติใ ห้เ กิด ภาพลัก ษณ์ จ ากสิ่ง ที่ไ ด้ร บั และเมื่อ การบริก ารมี
คุ ณภาพคงที่อยู่ในระดับของการรับรู้ต ามความเชื่อและทัศนคติ
ของลูกค้าแล้ว คุณภาพบริการจะมีผลต่อความภักดี และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ปยุต ภัทราพงศธร (2556) ได้ทําการศึกษาวิจยั
เรื่อ งความสัมพัน ธ์ข องคุ ณภาพบริก าร ปั จจัย การตัดสิน ใจของ
ผูบ้ ริโภคและความภักดีต่อการบริการของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์
ในประเทศไทย ผลการศึก ษาพบว่ า การรับ รู้คุ ณ ภาพบริการมี
ความสัม พั น ธ์ ก ับ ความภัก ดี ต่ อ การบริ ก ารในอุ ต สาหกรรม
หลักทรัพย์ในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และสัมพันธ์กนั ในระดับสูงมากในทิศทางเดียวกัน ทําให้ทราบ
ว่ า ความภัก ดีต่ อ การบริการมีค วามสัมพัน ธ์ ในระดับ สูง มากใน
ทิศทางเดียวกันกับ การรับรูค้ ุณภาพบริการของบริษทั หลักทรัพย์
ในประเทศไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
6.4 ปั จจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์
กับความภักดีของลูกค้าฯ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านความพึง
พอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของลูกค้าฯ โดยรวม
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่ามาก แต่เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่ า มี 2 ด้าน ที่มคี วามสัมพันธ์ท างบวกในระดับตํ่ากับความ
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ภักดีฯ ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
และความพึง พอใจของลู ก ค้ า ด้า นกระบวนการให้บ ริก าร ซึ่ ง
สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ความพึงพอใจของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มี
ความสัมพัน ธ์ทางบวกในระดับตํ่ ากับความภัก ดีข องลูกค้าฯ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า หากบริษทั ฯสามารถทําให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจใน
เรื่อ งของประสิท ธิภ าพการรับ ส่ ง ข้อ มูล /คุ ณ ภาพในการใช้ง าน
อินเทอร์เน็ตประเภท FTTx ความเร็วของสัญญาณทีล่ ูกค้าได้รบั มี
ความเสถียร คุณภาพอุปกรณ์ทไ่ี ด้รบั จากบริษทั สามารถใช้งานได้
ดี และการเชื่อมต่อใช้งานได้สมบูรณ์ สัญญาณไม่ขาดหายขณะใช้
ก็จะส่งผลให้ลกู ค้าเกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการเพิม่ มาก
ขึน้
ความพึงพอใจของลูกค้าด้านกระบวนการให้บริการ มี
ความสัมพัน ธ์ทางบวกในระดับตํ่ากับความภัก ดีข องลูกค้าฯ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า หากบริษัทฯมีขนั ้ ตอนในการให้บริการที่สะดวก
รวดเร็ว ในเรื่องการติดตัง้ แก้ไขปั ญหาเหตุเสีย มีจํานวนพนักงาน
เพีย งพอต่ อ การให้บ ริก าร และใช้ร ะยะเวลาในการให้บ ริก ารที่
เหมาะสม ก็จะทําให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจและส่งผลให้ลกู ค้าเกิด
ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler ในเรื่องของความ
พึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ไว้ว่า ความพึงพอใจ
เป็ นความรู้ ส ึก หลัง การซื้ อ ของลู ก ค้ า ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการ
เปรียบเทียบระหว่างการรับรูต้ ่อการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ห้บริการหรือ
ประสิทธิภ าพของสิน ค้ากับการให้บริก ารหรือประสิท ธิภ าพของ
สินค้าทีล่ ูกค้าคาดหวัง ถ้าผลทีไ่ ด้รบั จากสินค้าหรือบริการ ตํ่ากว่า
ความคาดหวังของลูกค้า จะทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ แต่ถ้า
ระดับของผลที่ได้รบั จากสินค้าหรือบริการตรงกับความคาดหวัง
ของลูกค้า จะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและถ้าผลทีไ่ ด้ร บั จาก
สิน ค้าหรือ บริการสูงกว่าความคาดหมายที่ลูก ค้าตัง้ ไว้ก็จะทําให้
ลู ก ค้ า เกิด ความประทับ ใจและเกิด เป็ นความภัก ดีต่ อ ไป และ
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ั ย ของ แววรั ต น์ เวสนุ ส ิ ท ธิ ์ (2557) ได้
ทําการศึกษาวิจยั เรื่อ งความสัมพันธ์ร ะหว่างคุ ณภาพบริการกับ
ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้า บริษัท พี ซี แอล
โฮลดิ้ง จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อสินค้าและบริการมีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของลูกค้า
ของบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด ในโรงพยาบาลเขตภาคใต้
พบว่า ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
จัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้าง
และนํ า เสนอภาพลัก ษณ์ และด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก ารมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่ามากถึงระดับปานกลางกับความ
จงรักภักดีของลูกค้า
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ผลจากการศึกษา พบว่ า ปั จจัย ที่ส่ งผลต่ อความภักดี
ของลูกค้าฯในด้านปั จจัยส่วนบุคคลนัน้ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน อาชีพ และระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าล้วนส่งผลต่อความภักดีฯ
และปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลทางด้านอาชีพ นัน้ ส่ งผลต่ อความภักดีของ
ลู ก ค้า มากที่สุ ด ดัง นั น้ เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพทางการแข่ง ขัน ให้ก บั
บริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ข้อมูลส่วนนี้สามารถนําไปใช้ในเรือ่ ง
ของการทํารายการส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าและใน
ส่ ว นของลูกค้าเดิมที่มรี ะยะเวลาที่เป็ นลูกค้ากับทางบริษัท ฯเป็ น
ระยะเวลานาน ทางบริษัท ควรจัด กิจ กรรมเพื่อ ดู แ ลกลุ่ ม ลู ก ค้า
เหล่านี้ เช่น มีการช่วยตรวจเช็คอุปกรณ์ เป็ นการบํารุงรักษา ช่วย
ยืดอายุ การใช้งานของอุ ปกรณ์ ให้ลูกค้า ยกระดับมาตรฐานการ
บริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพื่อให้ลูกค้าต่ อสัญญากับทาง
บริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ต่อไป
ในด้ า นระดับ คุ ณ ภาพบริก ารผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริก าร
อินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษทั ฯ และระดับความพึงพอใจ
ของลู ก ค้ า โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด และมีค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับความภักดีของลูกค้าฯ ดังนัน้ เพื่อเป็ นรักษาลูกค้าเดิม
และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ บริษัท ฯ ควรพัฒนาด้านคุ ณ ภาพ
บริก ารและความพึง พอใจของลู ก ค้ า ในประเด็ น ที่ย ัง พบว่ า มี
ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยสุ ด ให้ เ พิ่ ม มากขึ้น อัน จะส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดีต่ อ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ ในระยะยาว ซึง่ มีดงั ต่อไปนี้
7.1.1 ด้านการเอาใจใส่ของพนักงาน ควรพัฒนาทักษะ
และความสามารถในการให้บริการแก่พนักงาน เพื่อการบริการที่
สร้างความประทับใจให้แก่ลกู ค้า และสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่าง
บริษทั ฯ กับลูกค้ามากยิง่ ขึน้
7.1.2 ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริก าร พนั ก งานควรให้
คําแนะนํ าการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการและข้อจํากัดอย่างชัด เจน
ให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั รูถ้ งึ คุณภาพการบริการของบริษทั ฯ
อัน จะทํ า ให้ลู ก ค้ า ได้ ร ับ บริก ารที่ต รงกับ ความคาดหมาย เมื่อ
ผลิต ภัณฑ์มปี ระสิท ธิภ าพใกล้เคีย งกับความคาดหวังลูกค้าจะมี
ความพึงพอใจมากและประทับใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี้ได้ทําการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าทีใ่ ช้เฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ตประเภท FTTx
ของบริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ในเขตพืน้ ทีศ่ ูนย์บริการลูกค้า ที
โอที สาขาสุราษฎร์ธานี เท่านัน้ ข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็ นข้อมูลจากลูกค้า
ที่ไ ม่ไ ด้ใช้งานผลิต ภัณฑ์แ ละบริการอิน เทอร์เน็ ตประเภท FTTx
จากบริษั ท อื่น ในตลาด ดัง นั น้ เพื่อ เป็ นการหาแนวทางพัฒ นา
คุณภาพบริการ เพิม่ ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าฯให้
เพิม่ มากขึน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษา
7.2.1 ความภักดีของลูกค้าฯ โดยเลือกศึกษากลุ่มลูกค้า
ทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษทั
ทีโอที จํากัด(มหาชน) ร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต
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ประเภท FTTx ของบริษทั อื่นๆในตลาด เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ได้ม ี
การเปรียบเทียบด้านผลิตภัณฑ์และบริการจากการใช้งาน ทําให้
สามารถบอกข้อดีขอ้ เสียของและบริษัทได้ ดังนัน้ ข้อมูลทีไ่ ด้มาจะ
ช่วยเพิม่ แนวการพัฒนาคุณภาพบริการให้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
ซึง่ เป็ นประโยชน์กบั บริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน)
7.2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ านบริการ
เพื่อหาแนวทางการสร้างความพึงพอใจในงานให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน
บริ ก าร ซึ่ ง จะทํ า ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู้ ส ึ ก ที่ดี ต่ อ งานที่ ไ ด้ ร ับ
มอบหมายและตัง้ ใจปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ
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