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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความภกัดีต่อบริษทัทีโอที จ ากดั(มหาชน)ของลูกคา้ 

2) เพื่อเปรียบเทียบความภกัดีต่อบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล และ 3) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์องคก์รบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของ
ลูกคา้ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจาก
ลูกคา้ท่ีใชสิ้นคา้และบริการ ของบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช ้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบ
สมมติฐาน ดว้ยสถิติเชิงอนุมานโดยใชเ้ทคนิค Independent Sample t-test, One-way ANOVA และ 
Pearson Correlation  

ผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้มีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผล
การทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั
มีความภกัดีต่อบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และภาพลกัษณ์
องคก์รบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนักบัความภกัดีของ
ลูกคา้บริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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1.บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยเขา้สู่ยุคเทคโนโลยีและดิจิทลัเพราะเทคโนโลยีนั้นเขา้มามีอิทธิพล

อยา่งมากในชีวิตประจ าวนั การท่ีจะติดต่อส่ือสารหรือติดตามข่าวสาร ขอ้มูล กต็อ้งใชเ้ทคโนโลยเีขา้
มาช่วย เพราะเทคโนโลยีท าให้เราสามารถติดต่อส่ือสาร รับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยช่องทางในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบันเราสามารถเลือกใช้งานได้อย่าง
หลากหลายช่องทาง เช่น โทรศพัทพ์ื้นฐาน โทรศพัทมื์อถือ หรือถา้ตอ้งการส่งขอ้ความหรือขอ้มูลก็
สามารถใชบ้ริการส่งขอ้ความผา่นโทรศพัทมื์อถือ หรือใชอิ้นเตอร์เน็ตในการเช่ือมต่อกบัโปรแกรม
หรือแอพพลิเคชัน่ต่างๆผา่นโทรศพัทมื์อถือและในปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้ผูใ้ห้บริการดา้นธุรกิจ
การส่ือสารและคมนาคมเกิดข้ึนหลายแห่งจึงมีการแข่งขนักนัอย่างเสรี ท าให้มีการแข่งขนัสูงใน
ตลาดผูป้ระกอบการจึงตอ้งน าเทคโนโลยทีนัสมยั สะดวก รวดเร็วและตอบโจทยต์ามความตอ้งการ
ของลูกคา้ออกมาใหบ้ริการ เพื่อสร้างความประทบัใจและเป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้ 

ภาพลักษณ์มีบทบาทส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เ น่ืองจากภาพลักษณ์มีผลต่อ
ความส าเร็จขององคก์ร ภาพลกัษณ์จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมาจากการยอมรับหรือการสนบัสนุนจากผู ้
ไดรั้บบริการและเม่ือองคก์รมีภาพลกัษณ์ท่ีดีก็จะส่งผลให้ลูกคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ 
มัน่ใจและไวว้างใจต่อสินคา้และบริการซ่ึงส่งผลให้องคก์รด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
เจริญกา้วหน้ามากยิ่งข้ึนต่อไป(สุภาณี ปัสสา, 2558) ซ่ึงในปัจจุบนัสังคมมีการแข่งขนักนัมากข้ึน
องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ให้มีความโดดเด่นเป็นท่ียอมรับและเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่าง
จากองคก์รอ่ืนๆและเม่ือองคก์รมีภาพลกัษณ์ท่ีดีส่งผลใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่และไวว้างใจต่อการ
ใหบ้ริการขององคก์รและกจ็ะส่งผลใหลู้กคา้เกิดความภกัดีต่อองคก์ร 

ความภกัดีของลูกคา้เป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันาความส าเร็จขององคก์ร ความภกัดียงั
ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของลูกคา้เพราะความพึงพอใจของลูกคา้มีความสัมพนัธ์เชิง
บวก ต่อความภกัดี(Bourdeau, 2005) และยงัมีปัจจยัท่ีส าคญัส่งผลต่อความภกัดี คือ คุณภาพของ
บริการ เม่ือการบริการมีคุณภาพท่ีตรงตามมาตรฐานท่ีอยูใ่นระดบัของการรับรู้ของลูกคา้ตามความ
เช่ือและทศันคติของลูกคา้แลว้คุณภาพบริการจะมีผลต่อความภกัดี(Parasuraman, 1985)ดว้ยเหตุน้ี
คุณภาพบริการจะตอ้งมีประสิทธิภาพและไดรั้บการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

บริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) นบัเป็นองคก์รท่ีวางรากฐานระบบส่ือสารโทรคมนาคมไทย
มาเป็นระยะเวลากวา่ 66 ปี ดว้ยประสบการณ์อนัยาวนานทีโอทีพร้อมใหบ้ริการส่ือสารโทรคมนาคม
แบบครบวงจร มุ่งเน้นพฒันาบริการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
ตลอดจนสานต่อการใหบ้ริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมท่ีมุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชน
ทุกภาคส่วนและส่งเสริม ความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงบริการส่ือสารขั้นพื้นฐาน โดยใชป้ระโยชน์



 
 

จากโครงข่ายหลกัท่ีมีครอบคลุมอยูท่ ัว่ประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพทีโอทีมุ่งเนน้พฒันาสร้างสินคา้
และบริการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหบ้ริการใหม่ๆท่ีสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ทีโอทีจึง
ไดมี้การยึดมัน่การให้บริการดว้ยใจแก่ผูใ้ชบ้ริการทุกระดบัอย่างใกลชิ้ด ให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ย
มาตรฐานคุณภาพบริการท่ีดีและประทบัใจ(บริษทั ทีโอที จ ากดั(มหาชน), 2563) 

ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์องคก์รบริษทัทีโอที จ ากดั(มหาชน)ท่ีส่งผลต่อ
ความภกัดีของลูกคา้ เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดม้ามาวิเคราะห์หรือพิจารณาถึงความตอ้งการและปัญหา 
และเพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาภาพลกัษณ์องคก์รและการใหบ้ริการของบริษทัทีโอที 
จ ากดั (มหาชน) ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์งานวจิยั 
 2.1 เพื่อศึกษาความภกัดีต่อบริษทัทีโอที จ ากดั(มหาชน)ของลูกคา้  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความภกัดีต่อบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ จ าแนกตาม ปัจจยั
ส่วนบุคคล 

2.3 เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์องคก์รบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของ
ลูกคา้ 

 

3. สมมติฐานงานวจิยั 
 สมมติฐานท่ี 1 ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีต่อบริษทัทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) ต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์องคก์รบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดี
ต่อลูกคา้ 

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1 สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาภาพลกัษณ์ขององคก์รต่อไป 
4.2 สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

5. ขอบเขตงานวจิยั 
5.1 ขอบเขตดา้นประชากร ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทัทีโอที

จ ากดั (มหาชน) 



 
 

 5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาภาพลักษณ์องค์กรบริษทัทีโอที จ ากัด
(มหาชน) ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้  

5.3 ขอบเขตดา้นตวัแปร สามารถจ าแนกตวัแปรไดด้งัน้ี 

  5.3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
   1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

  - เพศ 
  - อาย ุ
  - ระดบัการศึกษา 
  - อาชีพ 
  - รายได ้
  2. ภาพลกัษณ์ ประกอบดว้ย 

  - คุณภาพการใหบ้ริการ 

  - ราคา 

  - พนกังาน 

  - ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 5.3.2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ใชค้วามภกัดีของลูกคา้ ไดแ้ก่ 
  1) ทศันคติ 

  2) พฤติกรรม 

  3) ความมัน่คง 
  4) ความไวว้างใจ 

 5.4 ขอบเขตดา้นเวลา ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนกนัยายน - พฤศจิกายน 2563 

 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 
งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างข้ึนจากหลกัการ ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
แบ่งเน้ือหาเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได ้ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความภกัดีของลูกคา้บริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) 



 
 

ข้อมูลในตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3  ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตรวดัแบบลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale) ค าตอบมีใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

 

7. ผลการศึกษา 
  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 212 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 มีอายรุะหวา่ง 25-44 ปี จ านวน 239 คน คิด เป็นร้อยละ 59.80 มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.30 มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 175 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 และมีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97.00 

 ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กรบริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) ที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ลูกค้า   

พบว่า ลูกคา้บริษทัทีโอที จ ากดั(มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคก์รบริษทัทีโอที 
จ ากดั (มหาชน)โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.05, S.D. = 0.58) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียง
จากมากไปหานอ้ย พบว่า ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นพนกังาน ดา้นคุณภาพการให้บริการ 
และดา้นราคา ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1  

  (n = 400) 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาพลกัษณ์องคก์รบริษทัทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) 
 

ภาพลกัษณ์องคก์ร 
บริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) 

ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D.  แปลผล 

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 4.05 0.66  มาก 
ดา้นราคา 3.90 0.72  ปานกลาง 
ดา้นพนกังาน 4.05 0.72  มาก 
ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 4.22 0.64  มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.05 0.58  มาก 



 
 

  ผลการวเิคราะห์ความภักดีต่อบริษัททโีอท ีจ ากดั(มหาชน)ของลูกค้า   

พบว่า ลูกคา้บริษทัทีโอที จ ากดั(มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นต่อความภกัดีต่อบริษทัที
โอที จ ากดั(มหาชน) ของลูกคา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.68) และเม่ือ
พิจารณา รายดา้น เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปน้อย พบว่า ดา้นความมัน่คง ดา้นความ
ไวว้างใจ ดา้นพฤติกรรม และดา้นทศันคติ ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 

 ( n = 400 ) 

ความภกัดีต่อบริษทัทีโอที จ ากดั
(มหาชน)ของลูกคา้ 

ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D.  แปลผล 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความภกัดีต่อบริษทัทีโอที จ ากดั
(มหาชน) ของลูกคา้ 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คือ ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีต่อ
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั พบว่าอายแุละอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีต่อ
บริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ส่วนเพศ ระดบัการศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อความภกัดีต่อบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 คือ ภาพลกัษณ์องค์กรบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความภักดีต่อลูกค้า ในภาพรวม พบว่าภาพลักษณ์องค์กรบริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกันกับความภกัดีของลูกค้าบริษทัทีโอที จ ากัด (มหาชน) ใน
ภาพรวม ในระดบัสูง ( r = 0.78)  

 
 
 

ดา้นทศันคติ 4.02 0.73  มาก 
ดา้นพฤติกรรม 4.03 0.78  มาก 
ดา้นความมัน่คง 4.11 0.74  มาก 
ดา้นความไวว้างใจ 4.07 0.74  มาก 

ภาพรวม 4.06 0.68  มาก 



 
 

8. อภปิรายผล 
ภาพลักษณ์องค์กรบริษัททีโอที จ ากัด(มหาชน)ท่ีส่งผลต่อความภักดีของลูกคา้ มี

ประเดน็ท่ีน่าสนใจซ่ึงน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  8.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดบัการศึกษาและรายได ้ของลูกคา้มีความภกัดีต่อบริษทั
ทีโอที จ ากดั(มหาชน)โดยรวมไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่า เพศ ระดบัการศึกษา และรายได้
เป็นเพียงปัจจัยรอง แต่ปัจจัยหลักท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความภักดีท่ีไม่แตกต่างกันนั้นเกิดมาจาก
ประสบการณ์ตรงของลูกคา้เองท่ีเคยใชบ้ริการและอาจเน่ืองมาจากผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั 
ทีโอที จ ากัด(มหาชน) ไม่มีข้อจ ากัดด้านการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทุกเพศ ประกอบกับ
พฤติกรรมการใชง้านของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบนัท่ีไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย มีการ
บริโภคขอ้มูล/ติดต่อส่ือสารกนัอยา่งต่อเน่ืองเป็นกิจวตัรประจ าวนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อน
พชั ทวีเมือง (2555) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของภาพลกัษณ์และความพึงพอใจในการใหบ้ริการต่อความ
จงรักภักดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ การศึกษา และอาชีพมี
ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐิกานต์ 
อดิศยัรัตนกลุ (2559) ศึกษาเร่ืองความภกัดีของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท 
FTTx ของบริษทั ทีโอที จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้ทีโอทีสาขาสุราษฎร์ธานี 
พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ และอายุมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของลูกคา้ ไม่แตกต่างกนั ใน
ส่วนของ อายุ และอาชีพของลูกคา้มีความภกัดีต่อบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อาจ
เป็นเพราะว่าความตอ้งการและประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้และบริการของลูกคา้ของแต่ละช่วง
อาย ุและอาชีพนั้นแตกต่างกนัออกไป  
  8.2 ภาพลกัษณ์องคก์รบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ พบวา่ 
โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก แต่ดา้นราคาจดัอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุดจากทั้ง 4 
ดา้น อาจเป็นเพราะลูกคา้มีไดศึ้กษาเก่ียวกบัขอ้มูลและราคาต่างๆของผูใ้ห้บริการเจา้อ่ืนท าให้เกิด
การเปรียบเทียบราคาได ้   

   8.3 ความภกัดีต่อบริษทัทีโอที จ ากดั(มหาชน)ของลูกคา้ พบว่าโดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก ในดา้นทศันคติอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดจากทั้ง 4 ดา้น อาจเป็นเพราะภาพจ าของลูกคา้ท่ีมี
ต่อบริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) ในเร่ืองของคุณภาพอินเตอร์เน็ตในแต่ก่อนชา้ หลุดบ่อย  

 

 
 
 



 
 

9. ข้อเสนอแนะ  
   จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกาคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. ควรมีการเพิ่มตวัแปรอ่ืนในดา้นภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อบริษทัทีโอ
ที จ ากดั(มหาชน) เช่น ดา้นเอกลกัษณ์องคก์ร ดา้นช่ือเสียงขององคก์ร และดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

 2. ควรมีการท าการสมัภาษณ์ลูกคา้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน  
 3. ควรมีการติดตามหรือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งอย่างใกลชิ้ด เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การพฒันาสินคา้และบริการและเท่าทนัการกบัคู่แข่ง 
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