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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ 1) การรั บ รู ้ คุณ ภาพบริ การ การรั บ รู ้ ภ าพลักษณ์ องค์กรและความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 2) อิทธิ พลของการรั บรู ้ คุณภาพบริ การที่มีต่อการรั บรู ้ ภาพลักษณ์
องค์กรของผูใ้ ช้บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ 3) อิ ท ธิ พลของการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ การที่ มี ต่อ ความภักดี ของผูใ้ ช้บ ริ การเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 4) อิทธิ พลของการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ รวมทั้งสิ้ นจานวน 385 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามออนไลน์ซ่ ึ งมีค่าความเชื่ อมัน่ อยู่ที่ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1) การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร การรับรู ้คุณภาพบริ การ และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อการรับรู ้
ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ ใจ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความใส่ ใจลูกค้า
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ และด้านการตอบสนองลูกค้า โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05 มีอานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ
68.00 3) ปัจจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ ใจ
ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านความใส่ ใจลูกค้า โดยมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ P ≤ .05 มีอานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 58.30 และ 4) ปั จจัยการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อ ข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการให้บริ การ ด้านเอกลักษณ์ของ
องค์กร และด้านชื่อเสี ยง โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05 มีอานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.60
คาสาคัญ : คุณภาพการบริ การ ภาพลักษณ์องค์กร เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความภักดี

Abstract
This research aimed to study 1) Perception of service quality, corporate image and loyalty of mobile phone network users in
Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces. 2) The Influence of service quality perception on the corporate image of Mobil e Phone
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Network Users. 3) The influence of perception of service quality on Loyalty of Mobile Phone Network users and 4) The influenc e of
perception of corporate image on loyalty of mobile phone network users. The samples used in the research were customers using mobile
network service in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan provinces. A total of 385 samples were sent via online questionnaires.
The reliability of the questionnaire was at 0.97. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation
and Multiple Regression Analysis.
The research results showed that 1) The perception of corporate image, service quality and loyalty of mobile phone network users
in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan provinces was at the highest level in overall. 2) The perceived factor of service quality affecting
the perception of the corporate image of mobile phone network users had 5 factors, namely assurance, reliability, empathy, tangibles and
responsiveness with the statistical significance at the level of 0.05 with predictive power of 68.00 percent. 3) The perceived factor of service
quality that affected the loyalty of mobile network service users had five factors, namely assurance, reliability, tangibles, responsiveness
and empathy with statistical significance at level of 0.05 with predictive power of 58.30 percent. 4) The perceived factors of corporate image
affecting the loyalty of mobile network service users were based on 5 factors, namely, contact personnel, physical environment, service
offering, corporative identity and reputation with statistical significance at level of 0.05 with predictive power of 64.60 pe rcent.
Keywords : Service Quality, Corporate Image, Loyalty, Mobile Network

บทนา
ปั จจุบนั องค์กรธุ รกิ จด้านการติดต่อสื่ อสารมีความสาคัญและจาเป็ นต่อชี วิตประจาวันอย่างมากและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ มีอยู่อย่างไม่จากัดในปั จจุบนั ได้ ซึ่ งเทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารอย่าง
โทรศัพท์เคลื่อนที่เรี ยกได้ว่าเป็ นปั จจัยที่ 5 ในการดารงชี วิต ทั้งในส่ วนประชาชนทัว่ ไปหรื อในภาคส่ วนของธุ รกิ จ [1] จึ งทาให้
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการพัฒนาไปรวดเร็ ว มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาอยูต่ ลอดส่ งผลให้จานวนผูใ้ ช้บริ การ
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ มี แ นวโน้ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ พิ จ ารณาส่ ว นแบ่ ง การตลาดจากจ านวนผู ้ใ ช้บ ริ ก ารของตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยซึ่งดาเนินการโดยผูป้ ระกอบการรายใหญ่เพียง 3 ราย ได้แก่ AIS , TRUE MOVE , DTAC กลุ่ม
บริ ษทั AIS มีส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ คิดเป็ นร้อยละ 43.88 รองลงมาเป็ น กลุ่มบริ ษทั TRUE MOVE มีส่วนแบ่งตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 31.96 กลุ่มบริ ษทั DTAC มีส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 21.56 ตามลาดับ [2] ซึ่ งปั จจุบนั
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เกี่ ยวกับหลักเกณฑ์บริ การคงสิ ทธิ เลขหมายสาหรั บโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (Mobile Number Portability: MNP) จึ งทาให้ผูบ้ ริ โภค
สามารถย้ายเครื อข่ายโทรศัพท์ได้โดยสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เดิมได้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2553 ส่งผลให้ผใู ้ ช้บริ การที่เกิดความไม่พึง
พอใจในการใช้บริ การเปลี่ยนแปลงผูใ้ ห้บริ การได้สะดวกมากขึ้น ทาให้ผใู ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องเผชิญกับการ
แข่งขันเพื่อต้องการรักษาฐานผูบ้ ริ โภคเดิมของตนเอาไว้ รวมทั้งการเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาดด้วยการเพิ่มผูใ้ ช้บริ การรายใหม่หรื อ
ช่ วงชิ งจานวนผูใ้ ช้บริ การจากเครื อข่ายของคู่แข่งมาเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาดของตน ปั จจัยดังกล่าวทาให้ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยิ่งต้องมีการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากเมื่อผูใ้ ช้บริ การมีการรับรู ้ถึงคุ ณภาพการ
บริ การที่ มากจะสร้างความพึงพอใจต่อผูใ้ ห้บริ การซึ่ งจะส่ งผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่ ดี [3, 4, 5, 6] ซึ่ งภาพลักษณ์ของ
องค์กรมีส่วนสาคัญไม่น้อยผูค้ นจานวนมากให้ความสนใจในภาพลักษณ์ องค์กรที่ โดดเด่ น ชื่ อเสี ยงขององค์กร และการสร้ าง
ภาพลักษณ์ผา่ นสื่ ออินเตอร์เน็ต สื่ อโฆษณาหรื อสื่ อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทัว่ ถึงและรวดเร็ ว เพื่อดึงดูดลูกค้า [7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16] ซึ่ ง เมื่ อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารรั บ รู ้ ถึ ง คุ ณ ภาพการบริ ก ารและภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รที่ ดี แ ล้ว อาจส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ข อง
ผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ที่ทาให้ผูใ้ ช้บริ การยังคงใช้บริ การอย่างต่อเนื่ องซึ่ งจะส่ งผลต่อความได้เปรี ยบในการ
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ดาเนินงานของผูใ้ ห้บริ การในระยะยาวได้ ดังนั้นคุณภาพบริ การของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และภาพลักษณ์องค์กรจึงเป็ นปั จจัย
ที่ ผูใ้ ห้บริ การควรใส่ ใจเพราะจะสามารถสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดความภักดี [17] ในการใช้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะยาวได้ ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมุ่งศึกษาไปที่ประเด็นการรับรู ้คุณภาพบริ การ
และการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่ ง ผลที่ได้จากการศึกษาในประเด็นนี้ จะทาให้ผบู ้ ริ หารหรื อผูป้ ระกอบการสามารถบริ หารจัดการ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริ การและสามารถสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีประสิ ทธิผลมากขึ้นซึ่ งจะนาไปสู่ความพึงพอใจ
ในการเลือกใช้บริ การและความภักดีในการใช้บริ การอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2) เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ การที่ มี ต่ อ การรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ ก รของผู ้ใ ช้บ ริ การเครื อข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3) เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ มีต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

กรอบแนวคิดการวิจัย
การรับรู้ คณ
ุ ภาพบริการ (Perceived service quality)
1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
2. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)
3. ความใส่ใจลูกค้า (Empathy)
4. ความมัน่ ใจ (Assurance)
5. ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles)
การรับรู้ภาพลักษณ์ องค์กร (Perceived corporate image)
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment)
2. การให้บริ การ (Service offering)
3. ชื่อเสี ยง (Reputation)
4. เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporative identity)
5. การติดต่อระหว่างบุคคล (Contact personal)

ความภักดีของผู้ใช้ บริการ (Customer loyalty)
1. พฤติกรรมของลูกค้า (Consumer behavior)
2. ทัศนคติของลูกค้า (Consumer Attitude)

รู ปที่ 1 กรอบความคิดการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นลูกค้าทัว่ ไปที่ใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณของ W.G. Cochran (กรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่ น อน) ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% เพื่ อ ความแม่ น ย าในการเก็ บ ตัว อย่า ง ผูว้ ิจัย จึ ง ได้ก าหนดขนาดตัว อย่า ง (Sample Size)
รวมทั้งสิ้น จานวน 385 คน
เครื่ องมือวิจยั
แบบสอบถามได้พ ัฒ นามาจากแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละการศึ ก ษางานวิ จัย เชิ ง ประจัก ษ์ที่ ผ่ า นมา โดยแบบสอบถาม
แบ่ งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการใช้บริ การ ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับการการรับรู ้คุณภาพ
การบริ การ ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร และส่ วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยลักษณะของคาถามเป็ นคาถามแบบปลายปิ ด
ที่ ใช้มาตรวัดแบบ อันตรภาค (Interval Scale) โดยมี ตวั เลื อกที่ แบ่งเป็ นระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 หมายถึ ง เห็ นด้วยน้อยที่ สุด จนถึง
ระดับ 5 คือ เห็นด้วยมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบเพื่อหาความเที่ ยงตรง (validity) และ ความเชื่ อมัน่ (reliability) รายละเอียดดังนี้ 1) ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) โดยใช้เทคนิ คการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาและความเหมาะสมของเนื้ อหาที่ ใช้
(Item Objective Congruency : IOC) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน 2) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ และแก้ไขเรี ยบร้อย
แล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 30 คน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ซึ่ ง Jump (1978) เสนอว่า
เกณฑ์การ ยอมรับควรมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาไม่ต่ ากว่า 0.70 จึ งจะอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเชื่ อถือได้ โดยผลการวิเคราะห์ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านช่องทางแบบสอบถามออนไลน์ โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ์ 2564
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Stepwise

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์การรับรู ้คุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 385 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการรับรู ้คุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยภาพรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
การรับรู้ คณ
ุ ภาพบริการ (Perceived Service Quality)
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่ (𝐱̅)
อันดับที่
มาตรฐาน (S.D.)
1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
4.78
0.22
1
2. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)
4.73
0.28
4
3. ความใส่ใจลูกค้า (Empathy)
4.72
0.29
5
4. ความมัน่ ใจ (Assurance)
4.74
0.28
3
5. ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles)
4.75
0.27
2
จากตารางที่ 1 พบว่าการรับรู ้คุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในพื้นที่ จงั หวัดเพชรบุ รีแ ละ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มี ค่าเฉลี่ ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ด้านความน่ าเชื่ อถือ
(x̅= 4.78) รองลงมา คือ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (x̅= 4.75) ด้านความมัน่ ใจ (x̅= 4.74) ด้านการตอบสนองลูกค้า
(x̅= 4.73) และด้านความใส่ใจลูกค้า (x̅= 4.72)
2. ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จงั หวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 385 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ก รของลู ก ค้า ในจัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยภาพรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
การรับรู้ภาพลักษณ์ องค์กร (Perceived Corporate Image)
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่ (𝐱̅)
อันดับที่
มาตรฐาน (S.D.)
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment)
4.76
0.24
2
2. การให้บริ การ (Service offering)
4.74
0.27
4
3. ชื่อเสี ยง (Reputation)
4.77
0.26
1
4. เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporative identity)
4.75
0.27
3
5. การติดต่อระหว่างบุคคล (Contact personal)
4.73
0.28
5
จากตารางที่ 2 พบว่าการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและ
จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ มี ค่ า เฉลี่ ย โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า นจากด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ด้านชื่อเสี ยง (x̅ = 4.77) รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (x̅ = 4.76) ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร (x̅ = 4.75) ด้านการ
ให้บริ การ (x̅ = 4.74) และด้านการติดต่อระหว่างบุคคล (x̅ = 4.73)
3. ผลการวิเ คราะห์ ค วามภัก ดี ข องผูใ้ ช้บริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ของในพื้ น ที่ จัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 385 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยภาพรวมและรายด้าน
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
ความภักดี (Loyalty)
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่ (𝐱̅)
อันดับที่
มาตรฐาน (S.D.)
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Consumer behavior)
4.76
0.28
2
2. ด้านทัศนคติของลูกค้า (Consumer Attitude)
4.77
0.27
1
จากตารางที่ 3 พบว่าความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรี
ขันธ์ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านทัศนคติของลูกค้า (x̅= 4.77)
รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (x̅= 4.76)
4. ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลของปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่มีต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 385 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย การรั บ รู ้ คุ ณภาพบริ การที่ มี ต่ อ การรั บ รู ้ ภาพลักษณ์ อ งค์กรของ
ผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
Unstandardized
Standardized
95.0% Confidence Interval
Coefficients
Coefficients
for B
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
Lower Bound Upper Bound
(Constant)
.789
.146
5.393
.000
.501
1.077
Assurance (X4)
.209
.033
.276
6.315
.000
.144
.274
Reliability (X1)
.252
.039
.266
6.505
.000
.176
.328
Empathy (X3)
.125
.028
.169
4.525
.000
.071
.180
Tangibles (X5)
.134
.029
.173
4.609
.000
.077
.192
Responsiveness (X2)
.115
.027
.153
4.267
.000
.062
.168
ค่าคงที่ (a) = .789
R = .824 , R2 = .680 , S.E.est = .120 , F = 18.211’ , P = .000
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05
จากตารางที่ 4 พบว่าอิทธิ พลของปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่มีต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในพื้นที่ จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบด้วย ด้านความมัน่ ใจ (Assurance) ด้านความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ด้านความใส่ใจลูกค้า (Empathy) ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles) และด้านการตอบสนอง
ลูกค้า (Responsiveness) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.680 แสดงว่า ตัว
แปรทั้งหมดสามารถร่ วมกันทานายการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ได้ร้อยละ 68.00 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนน
ดิบ ได้ดงั นี้ y´ = .789 + .252X1 + .209X4 + .134X5 + .125X3 + .115X2 และสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนน
มาตรฐาน ได้ดงั นี้ Z´y = .276X4+ .266X1 + .169X3 + .173X5 + .153X2
5. ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลของปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปรากฏผลดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณอิทธิ พลของปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ มีต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
Unstandardized
Standardized
95.0% Confidence Interval
Coefficients
Coefficients
for B
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
Lower Bound Upper Bound
(Constant)
.679
.185
3.671
.000
.315
1.043
Reliability (X1)
.324
.049
.309
6.623
.000
.228
.420
Assurance (X4)
.212
.042
.253
5.080
.000
.130
.294
Tangibles (X5)
.174
.037
.202
4.721
.000
.102
.247
Responsiveness (X2)
.079
.034
.095
2.322
.021
.012
.146
Empathy (X3)
.069
.035
.085
1.986
.048
.001
.138
ค่าคงที่ (a) = .679
R = .764 , R2 = .583 , S.E.est = .152 , F = 3.945 , P = .048
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05
จากตารางที่ 5 พบว่าอิทธิพลของปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
พื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้านความมัน่ ใจ (Assurance) ด้านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles) ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) และด้านความใส่ ใจลูกค้า (Empathy) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.583 แสดงว่า ตัวแปรทั้งหมดสามารถร่ วมกันทานายความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุ รีและจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ได้ร้อยละ 58.30 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ ได้ดงั นี้ y´ = .679 + .212X5 + .324X1 + .174X2 + .079X4 +
.069X3 และสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้ Z´y = .253X4+ .309X1 + .202X5 + .095X2 + .085X3
6. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
พื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปรากฏผลดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณอิ ทธิ พลของการรั บรู ้ ภาพลักษณ์ องค์กรที่ มีต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
Unstandardized Standardized
95.0% Confidence Interval
Coefficients
Coefficients
for B
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
Lower Bound Upper Bound
(Constant)
.580
.163
3.554
.000
.259
.901
Contact personnel (X5)
.255
.036
.302
6.988
.000
.183
.326
Physical environment (X1)
.237
.042
.246
5.619
.000
.154
.320
Service offering (X2)
.159
.036
.182
4.435
.000
.089
.230
Corporative identity (X4)
.130
.038
.149
3.420
.001
.055
.204
Reputation (X3)
.099
.037
.109
2.707
.007
.027
.171
ค่าคงที่ (a) = .580
R = .804 , R2 = .646 , S.E.est = .140 , F = 7.325 , P = .007
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มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05
จากตารางที่ 6 พบว่าอิทธิ พลของการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้แก่ ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล (Contact personnel) ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ (Physical environment) ด้านการให้บริ การ (Service offering) ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร (Corporative identity) และ
ด้านชื่อเสี ยง (Reputation) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.646 แสดงว่า
ตัวแปรทั้งหมดสามารถร่ วมกันทานายความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ได้ร้อยละ 64.60 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ ได้ดงั นี้
y´ = .580 + .255X5 + .237X1 + .159X2 + .130X4 + .099X3 และสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้
ดังนี้Z´y = .302X5+ .246X1 + .182X2 + .149X4 + .109X3

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่ องการรั บรู ้ คุณภาพบริ การ การรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ขององค์กรและความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า
1. การรับรู ้คุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านตามค่าเฉลี่ยที่ มีค่าสู งสุ ดไปหาค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดดังนี้ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความมัน่ ใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านความใส่ ใจลูกค้า สอดคล้องกับ
ทรงพร อวยพร [17] ซึ่ งได้ศึกษาปั จจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล การให้บริ การระบบ 4G และคุณภาพการให้บริ การที่ ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ของบริ ษทั แห่งหนึ่ง พบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ส่วนการรับรู ้ภาพลักษณ์ขององค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนของประชาชนพื้นที่จงั หวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงสุ ดไป
หาค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดดังนี้ ด้านชื่อเสี ยง ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร ด้านการให้บริ การ ด้านการ
ติดต่อระหว่างบุคคล สอดคล้องกับจักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ [12] ที่ได้ศึกษาความภักดีต่อผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นว่าปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
อยู่ในระดับสู ง และในการศึ กษาครั้ งนี้ ยงั พบว่าความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนของประชาชนพื้นที่ จงั หวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุดเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ยที่มี
ค่าสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดดังนี้ ด้านทัศนคติของลูกค้าและด้านพฤติกรรมของลูกค้า สอดคล้องกับพบสิ ริ เลาหศิริปัญญา
[18] ที่ ได้ศึกษาอิ ทธิ พลของคุ ณภาพบริ การ การรั บรู ้ คุณค่า ความพึงพอใจและต้นทุ นการย้ายค่ายต่อความภักดี ต่อผู ้ ให้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครต่อผูใ้ ห้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อยูใ่ นระดับมากด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั การแข่งขันในธุรกิจสื่ อสารโทรคมนาคมมีความ
รุ นแรงมากขึ้นผูใ้ ช้บริ การสามารถเปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การได้สะดวกมากขึ้น ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การทั้งหลายจึงต้องปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริ การตลอดจนภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีข้ ึนเพื่อรักษาฐานผูใ้ ช้บริ การของตนไว้นนั่ เอง
2. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณการรับรู ้คุ ณภาพบริ การที่ส่งผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ ส่งผลต่อการรับรู ้
ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ ใจ ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านความใส่ ใจลูกค้า ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ และ ด้านการตอบสนองลูกค้า สอดคล้องกับจักรพันธ์ กิตตินรรัตน์
[12] ที่ ไ ด้ศึ ก ษาความภัก ดี ต่ อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ข องนัก ศึ ก ษาในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเขตกรุ ง เทพมหานครพบว่า
ภาพลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เกิ ดจากคุณภาพการบริ การของผูใ้ ห้บริ การเองเป็ นสาคัญเพราะเมื่อผูใ้ ห้
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บริ การสามารถพัฒนาคุณภาพการบริ การที่ ดีย่อมทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความประทับใจต่อผูใ้ ห้บริ การจนทาให้เกิ ดการรับรู ้ถึง
ภาพลักษณ์ที่ดีนนั่ เอง
3. ผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ ของการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ การที่ ส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ข องผู ้ใ ช้บ ริ การเครื อข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ ใจ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านความใส่ ใจลูกค้า สอดคล้องกับการศึ กษาของ กี รติ บันดาลสิ น [9]
ที่ ศึกษาการรั บรู ้ คุณภาพบริ การที่ ส่งผลต่อความจงรักภักดี ในการใช้บริ การของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาสานักราชดาเนิ น
ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการรับรู ้คุณภาพบริ การทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความจงรักภักดีในการใช้บริ การ
โดยรวม โดยความใส่ใจลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของลูกค้ามากที่สุด ทั้งนี้เพราะเมื่อผูใ้ ช้บริ การได้รับการบริ การที่มี
คุณภาพย่อมทาให้เกิดความประทับใจเกิดทัศนคติที่ดีต่อผูใ้ ห้บริ การและแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่ดีโดยไม่เปลี่ยนไปใช้บริ การ
จากผูใ้ ห้บริ การรายอื่นนัน่ เอง
4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณของปั จจัยการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่ ส่งผลต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ปั จจัยการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ด้านการให้บริ การ ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร และด้านชื่อเสี ยง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปภาวี บุญกลาง [4] ศึกษา
เรื่ อง ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณี ศึกษา สาขาในเขต
อาเภอด่ านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ องค์กร ได้แก่ ด้านเอกลักษณ์ องค์กร ด้านชื่ อเสี ยง ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการให้บริ การและด้านการติดต่อระหว่างบุคคล ส่ งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่ อผูใ้ ช้บริ การรั บรู ้ ถึงภาพลักษณ์ องค์กรที่ ดีของผูใ้ ห้บริ การแล้วย่อมทาให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความชื่นชมและพึงพอใจทาให้ไม่ตอ้ งการเปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การรายใหม่นนั่ เอง

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริ การให้ดีข้ ึนเนื่ องจาก
ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการบริ ก ารเป็ นปั จจัย ส าคัญ ต่ อผูใ้ ช้บ ริ ก ารในการน าไปใช้ต ัดสิ น ใจในการเลื อ กผูใ้ ห้บริ ก ารและยังทาให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความภักดีซ่ ึงเป็ นการรักษาฐานลูกค้าและยังสามารถดึงดูดผูใ้ ช้บริ การรายใหม่ให้เพิ่มขึ้นด้วย
1.2 ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีในสายตาผูใ้ ช้บริ การเพราะ
เมื่อผูใ้ ช้บริ การรับรู ้ถึงภาพลักษณ์องค์กรที่ดีแล้วจะทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความภักดีไม่เปลี่ยนไปใช้บริ การจากคู่แข่งรายอื่น
1.3 ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ควรจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มการรับรู ้คุณภาพบริ การ ภาพลักษณ์องค์กร
ตลอดจนการสร้ างความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่ องท่ ามกลางการแข่งขันที่ รุนแรงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คงไว้ซ่ ึ งความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึ กษาอิทธิ พลของปั จจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่อาจมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การและการรับรู ้ภาพลักษณ์
องค์กรและความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.2 ควรศึกษากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่อาจทาให้เพิ่มการรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรและความภักดีของ
ผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มากขึ้น
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