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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการประเมนิปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อความภกัดขีองลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G  เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจในคุณภาพ              
การบริการ ความพึงพอใจในราคา และความพึงพอใจในคุณภาพเครือข่าย รวมถึงภาพลักษณ์ตราสินค้า                  
ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ 4G  เครอืข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร             
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ 4G เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร               
ซึ่งทราบขนาดของกลุ่มประชากร จ านวน 400 ตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล                  
โดยสถติทิีใ่ชค้อื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ และการวเิคราะหด์ว้ยวธิี
โมเดลเชงิเสน้อตัโนมตั ิ
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า: 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจในราคา ความพึงพอใจในคุณภาพเครือข่าย และ
ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า มอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลูกคา้ที่ใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ 4G เครอืข่าย AIS ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 61.20   
 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่4G เครอืข่าย AIS 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด โดยมคี่าความส าคญัเท่ากบั 0.564 รองลงมาคอื ความพงึพอใจในราคา และ
ความพงึพอใจในคุณภาพเครอืขา่ย มคี่าความส าคญั เท่ากบั 0.344 และ 0.092 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ คุณภาพการบรกิาร คุณภาพเครอืขา่ย ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้  
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study the key factors assessment of the Loyalty AIS 4G customers in the 
Bangkok metropolitan area. The factors included satisfaction with service quality, price, network quality, 
and the influence of brand image on customer loyalty with regard to the AIS 4G network in Bangkok.The 
samples in this research included four hundred consumers who used this mobile phone service.  The 
population number of this group is available.  A questionnaire was used for data collection and the 
analytical methods included percentage, mean and standard deviation.  The hypotheses were tested 
using Multiple Regression Analysis and Automatic Linear Modeling. 
 The results of the hypotheses testing were as follows: 
 The overall satisfaction level in terms of price, network quality, and brand image had an 
influence on customer loyalty using AIS 4G network and mobile phone service in Bangkok at a 
statistically significant level of 0.05, which can be explained with a percentage of 61.20.   
 The overall brand image had an influence on customer loyalty using AIS 4G network and mobile 
phone service in Bangkok was the most important value of 0.564, followed by the overall satisfaction 
level in terms of price and network quality had important value of 0.344 and 0.092 respectively. 
 
Keywords: Satisfaction, Service Quality, Network Quality, Brand Image 
 
บทน า 
 ปจัจุบันโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างชัดเจน ยุคที่ความเจริญ                  
ดา้นการสื่อสาร และเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนั มผีลท าให้รูปแบบการใช้ชวีติ และความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคในการใชง้านโทรศพัทม์อืถอืเปลีย่นแปลงไป จากทีใ่ชก้ารโทรเป็นหลกักลายมาเป็นใช้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทม์อืถอืเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ จะเหน็ไดจ้ากภาวะการแข่งขนัทีม่คีวามรุนแรงของธุรกจิ
บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทย ผูใ้หบ้รกิารแต่ละรายไดเ้ร่งลงทุนพฒันาโครงขา่ยของตนเอง และพยายาม
สรา้งความแตกต่างทางการแข่งขนั โดยเฉพาะการขึ้นเป็นผูน้ าดา้นคุณภาพ ทัง้ดา้นความเรว็และความครอบคลุม
ของเทคโนโลย ี4G ซึง่ถูกสนบัสนุนดว้ยเครื่องโทรศพัทม์อืถอืทีห่าซือ้ไดง้่ายขึน้และมรีาคาถูกลงกว่าเมือ่ก่อน ท าให้
ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต               
ผ่านโทรศพัท์มือถือที่หลากหลาย ทัง้เกมส์ออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค ความบันเทิง และธุรกรรมทางการเงิน                
เป็นต้น อีกทัง้มีคอนเทนต์และแอปพลิเคชัน่หลากหลายที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่มมากยิง่ขึน้ 
 เทคโนโลยี 4G หรอืที่เรยีกว่า LTE (Long Term Evolution) ได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่มีผู้ให้ความ
สนใจอย่างมากจนเป็นทีน่ิยมไปทัว่ทุกมุมโลก และทางผูใ้หบ้รกิารอย่าง บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
(มหาชน) หรอืเรยีกโดยย่อว่า เอไอเอส (AIS) กต็ระหนกัถงึแนวโน้มความนิยมนี้เป็นอย่างด ีจงึจ าเป็นตอ้งปรบัปรุง
เครอืข่ายใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการตอบสนองกบัพฤติกรรมการใชง้านของลูกคา้ที่ต้องใช้อนิเทอรเ์น็ต
มากกว่าสมยัก่อน ให้สามารถชมภาพยนตร์หรอืชมการถ่ายทอดสดบนมือถือด้วยภาพคุณภาพสูงระดบัเอชด ี 
(HD: High Definition) ไดอ้ย่างต่อเนื่องไม่สะดุด และสามารถรบัสง่ขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ขึน้ มคีวามเสถยีร มคีวาม
ครอบคลุมพรอ้มส าหรบัการตดิต่อสือ่สารในทุกพืน้ที ่
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 อีกทัง้ยังจ าเป็นต้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการ เพื่อให้ตอบรบัความต้องการของลูกค้า             
ด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขัน้ตอนการเก็บข้อมูล                     
การประมวลผล และการวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างตรงใจมากยิ่งขึ้น อีกทัง้ยั งมองว่าการ
ใหบ้รกิารโทรคมนาคมเพยีงอย่างเดยีวคงไม่เพยีงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ได้ ดงันัน้ 
AIS จงึไดป้รบัวสิยัทศัน์และพฒันาตวัเองเพื่อกา้วไปสูก่ารเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นดจิทิลัไลฟ์อย่างเตม็รูปแบบ ทีพ่รอ้ม
ให้บรกิารในทุกมติิ สามารถตอบรบัรูปแบบการใช้ชวีติของลูกค้า ครอบคลุมทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล ์
ของลกูคา้ เพื่อครองความเป็นทีห่นึ่งในใจลกูคา้ในยุคดจิทิลัต่อไป 
 ดว้ยเทคโนโลยทีีก่า้วหน้าไปอย่างรวดเรว็ รปูแบบการใชช้วีติ และความตอ้งการของลกูคา้กเ็ปลีย่นแปลง
เรว็ตามไปด้วย ผู้ให้บรกิารเครอืข่ายทุกรายจึงต้องมีการแข่งขนัเรื่องของราคาแพ็คเกจการใช้งานอนิเทอร์เน็ต              
ที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นต่อการตัดสนิใจใช้บริการของลูกค้า  จึงได้น าเสนอแพ็คเกจที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์
รปูแบบการใชช้วีติทีซ่บัซอ้นมากขึน้ เช่น แพค็เกจส าหรบัผูท้ีช่ ื่นชอบความบนัเทงิ แพค็เกจส าหรบัใชง้านเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ แพค็เกจส าหรบัผูท้ีม่อีุปกรณ์สื่อสารหลายๆเครื่อง แพค็เกจส าหรบัครอบครวัทีส่ามารถแชรค์่าโทร
และค่าอินเทอร์เน็ตร่วมกันได้ เป็นต้น ในส่วนโครงสร้างราคาค่าบริการก็เป็นอีกหน่ึงปจัจัยที่ต้องค านึงถึง               
การออกแบบแพค็เกจการคิดบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบใช้งานจ ากดั (limited) เพิม่เติมจากโครงสร้างราคาแบบใช้
งานไม่จ ากดั (non-stop) กเ็พื่อท าใหล้กูคา้เกดิความยนิดทีีจ่ะจ่ายดว้ยเช่นกนั  
 ดังเห็นได้ว่า การด าเนินธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะในด้านการแข่งขนัที่ทวคีวามรุนแรงเพิม่มากขึน้ แล้วจะท าอย่างไรที่จะท าให้ตราสนิค้า AIS มคีวาม             
โดดเด่น มเีอกลกัษณ์ เป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลาย  และกลายมาเป็นตวัเลอืกแรกในความคดิของลูกค้าที่จะเลอืก               
มาใชบ้รกิาร ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าจงึเป็นอกีหน่ึงปจัจยัทีจ่ะสรา้งการรบัรู ้ให้กบัลูกคา้ได ้เพราะเมื่อลูกค้า
เกดิการรบัรู้ในตราสนิค้าแล้ว ลูกค้ากจ็ะเกดิความคุ้นเคยกบัตราสนิค้านัน้ๆ ส่งผลให้สนิค้าหรอืการบรกิารเป็น              
ทีน่่าไวว้างใจ น่าเชื่อถอื ซึง่ส่วนมากแลว้ลกูคา้มกัจะเลอืกซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิารกบัตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมากกว่า
ตราสนิคา้ทีไ่ม่มกีารตระหนกัถงึมาก่อน 
 นอกจากนี้ การคุ้มครองสทิธลิูกค้าโทรศพัท์เคลื่อนที่ ด้วยบรกิารคงสทิธเิลขหมายโทรศพัท์ ย้ายค่าย 
เบอรเ์ดมิของส านักงาน กสทช. ยิง่ส่งผลให้ลูกคา้มคีวามสะดวกและตดัสนิใจใช้บรกิารไดง้่ายยิง่ขึน้ในการเปลีย่น
ผู้ให้บริการ ดงันัน้ผู้ให้บริการจึงไม่ควรละเลยต่อลูกค้า เพราะสาเหตุส าคญัที่สุดที่ท าให้ลูกค้ายังคงไม่เปลี่ยน               
ผู้ให้บริการเครือข่าย คือ ความพึงพอใจที่มีต่อผู้ให้บริการที่ลูกค้ าได้ใช้บริการอยู่เดิม แล้วหากลูกค้าเกิด            
ความพงึพอใจ มกัจะเกดิความจงรกัภกัดต่ีอผูใ้หบ้รกิารในทีสุ่ด  ซึง่ความภกัดขีองลกูคา้ถอืเป็นสนิทรพัยท์ีส่ าคญั
อย่างหนึ่งทางธุรกิจ เพราะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และการรกัษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้นัน้
นอกจากน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อสนิค้าหรือบริการซ ้า ยงัเป็นส่วนส าคญัในการแพร่กระจายข่าวสารต่อไปถึง            
ยงับุคคลอื่นๆ ใหก้บัธุรกจิไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่อาจท าใหเ้กดิการสรา้งฐานลกูคา้รายใหม่ทีเ่พิม่ขึน้อกีดว้ย 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัตอ้งการศกึษาเกีย่วกบัความภกัดขีองลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
4G เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาอิทธพิลของความพึงพอใจในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพการบริการ ด้านราคา และด้านคุณภาพเครือข่าย รวมถึงภาพลักษณ์ตราสินค้า                   
เป็นส าคญั เน่ืองจากปจัจยัเหล่าน้ีมคีวามส าคญัอย่างมากต่อธุรกจิบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และเพื่อเป็นประโยชน์
กับองค์กรในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการวางแผนและพัฒนาการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับ 
นอกจากนี้ยงัเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรบัปรุงพฒันาเทคโนโลยใีหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความต้องการของลูกคา้
มากยิง่ขึน้ต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่4G เครอืขา่ย AIS ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นราคา และ
ดา้นคุณภาพเครอืขา่ย 

2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้า ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่4G เครอืขา่ย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  

   ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจยั 

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ราคา คุณภาพ เครือข่าย และภาพลักษณ์ตราสินค้า  
มอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่4G  เครอืขา่ย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler; & Armstrong.  
2016: 38) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) คือ ความรู้สกึที่เกิดจากความคาดหวงั             
ต่อสนิคา้/บรกิาร ถ้าต ่ากว่าที่คาดหวงัไวลู้กค้าจะไม่เกดิความพงึพอใจส่งผลใหม้ทีศันคตดิ้านลบต่อสนิคา้/บรกิาร 
ถา้ความตอ้งการไดร้บัการตอบสนองตามทีค่าดหวงัไวล้กูคา้จะเกดิความพงึพอใจ เพราะถา้ความตอ้งการไดร้บัการ
ตอบสนองเกินกว่าที่คาดหวงัไว้ลูกค้าจะเกดิประทบัใจส่งผลให้มีทศันคติด้านบวกท าให้ลูกค้ากลบัมาใช้บรกิาร              
อีกครัง้ และได้น า European Customer Satisfaction Index (ECSI) ของมารี พอล; และคณะ (Marie-Paule 
Bayol; et al. 2000) ซึง่เป็นแบบจ าลองวดัความพงึพอใจน ามาประยุกตใ์ช ้ซึง่ประกอบดว้ย (1) คุณภาพของสนิคา้/
บริการ (Perceived Quality) (2) คุณค่าของสินค้า/บริการ (Perceived Value) (3) ความคาดหวังของลูกค้า 
(Customer Expectation) (4) การร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaints) (5) ความจงรักภักดีในสินค้า/
บรกิาร (Customer Loyalty) (6) ภาพลกัษณ์ (Image) 

ความพึงพอใจในราคา (Price) 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 

ความภกัดีของลูกค้า 

ท่ีใช้บริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี  

4G เครอืข่าย AIS  

ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

ความพึงพอใจในคณุภาพการบริการ 
(Service Quality)  

 

ความพึงพอใจในคณุภาพเครอืข่าย 

(Network Quality) 
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ความพึงพอใจในคุณภาพการบรกิาร  พาราสุรามาน; ซแีทมล์; และเบอร์รี่ (Parasuraman; Zeithaml;            
& Berry. 1990) ได้อธบิายความหมายว่า คุณภาพการบรกิาร (Service Quality) คอื การรบัรูข้องลูกคา้ ซึง่ลูกค้า
จะท าการประเมนิคุณภาพการบรกิาร โดยเปรยีบเทยีบความคาดหวงักบับรกิารทีล่กูคา้ไดร้บัจรงิ และการทีอ่งคก์ร
จะไดร้บัชื่อเสยีงจากคุณภาพการบรกิารจะต้องมกีารบรกิารอย่างคงทีอ่ยู่ในระดบัการรบัรูข้องลูกคา้ หรอืมากกว่า
ความคาดหวงัของลกูคา้ และเน่ืองดว้ยการบรกิารมคีุณลกัษณะส าคญัทีจ่บัต้องไม่ได ้จงึไดม้กีารพฒันาเกณฑช์ีว้ดั
คุณภาพการบริการหรือมิติของคุณภาพการบริการที่ผู้ร ับบริการประเมินเกิดขึ้นมาที่เรียกว่า “SERVQUAL” 
ประกอบด้วย 5 มิติ ดังนี้  (1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ลักษณะทางกายภาพที่ผู้รบับริการ
สามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และการใช้สัญลักษณ์  (2) ความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) ความสามารถในการใหบ้รกิารทีเ่ป็นตามมาตรฐาน หรอืการใหบ้รกิารไดต้รงตามค ามัน่สญัญาทีใ่หไ้ว้
กับผู้ร ับบริการ (3) ความรบัผิดชอบ (Responsiveness) ความพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริการ โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารไดอ้ย่างทนัท่วงที (4) การรบัประกนั (Assurance) ความรูค้วามสามารถ 
แ ล ะทั ก ษ ะใน ก าร ให้ บ ริก ารที่ จ ะท า ให้ ผู้ ร ับ บ ริก าร เกิ ด ค ว าม มั ่น ใจ ว่ า จ ะ ได้ รับ บ ริก า รที่ ดี ที่ สุ ด   
(5) ความเอาใจใส ่(Empathy) ความสามารถในการดแูล และเอาใจใสผู่ร้บับรกิาร 

ความพงึพอใจในดา้นราคา คอตเลอรแ์ละอารม์สตรอง (Kotler; & Armstrong. 2016: 324-325) กล่าวว่า 
ราคา (Price) เป็นสิง่ที่เกดิจากการประเมนิการรบัรูด้้านราคาก่อนการตดัสนิใจซื้อสนิค้า/ใชบ้รกิารนัน้ๆ ลูกค้าจะ
เปรยีบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) กบั ราคา (Price) ของสนิค้า/บรกิารนัน้ เมื่อมคีวามพึงพอใจในราคาตามที่
ลูกค้าคาดหวงั ลูกค้าจึงตัดสนิใจซื้อสนิค้า/ใช้บริการนัน้ๆ ซึ่งส าหรบังานวิจยัเล่มนี้เป็นการรบัรู้เกี่ยวกบัราคา
ค่าบริการหรือราคาแพ็คเกจ ตัวอย่างเช่น ราคาแพ็คเกจมีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไป ราคาแพ็คเกจ              
ไม่แพงจนเกนิไปเมื่อเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น เป็นตน้  

ความพึงพอใจในคุณภาพเครือข่าย คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler; & Armstrong. 2016: 256)  
กล่าวว่า ผลติภณัฑ์ (Product) คอื สิง่ทีส่มัผสัและสิง่ทีส่มัผสัไม่ได ้ต้องสามารถน าเสนอสู่ตลาดเพื่อดงึความสนใจ
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดจ้งึจะท าใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้และส าหรบังานวจิยัเล่มนี้
ตามบริบทของธุรกิจบริการโทรศัพท์ เคลื่ อนที่  ผู้ วิจ ัย ได้ก าหนดนิยามจริงของคุณภาพผลิตภัณฑ ์  
ซึ่งคุณภาพเครือข่าย (Network Quality) คือ การประเมินการรบัรู้ด้านคุณภาพของสญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนที ่ 
ที่สามารถสร้างความพึงพอใจและเป็นไปตามความคาดหวงัของลูกค้า ซึ่งวดัได้จากความชดัเจนของสญัญาณ          
มเีครอืข่ายสญัญาณที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ มคีวามชดัเจนของเสยีงในการตดิต่อสื่อสารโดยปราศจากเสยีงรบกวน 
หรอืการขาดหายของเสยีง เป็นตน้ 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลกัษณ์ตราสินค้า ชูลท์ซ (Schultz. 2004) ซึ่งอธิบายไว้ว่า 
ภาพลักษณ์ตราสนิค้า (Brand Image) คือ ชื่อ (Name) สญัลกัษณ์ (Symbol) เครื่องหมายทางการค้า (Trade 
mark) หรือการออกแบบต่างๆ (Design) นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประโยชน์ของตราสินค้าไว้ว่าสามารถสร้าง
ความสมัพนัธท์าง (1) ดา้นบทบาทหน้าที ่(Functional) เช่น การใชส้ญัลกัษณ์เพื่อใหล้กูคา้ไดรู้จ้กัสามารถจดจ าได ้
(2) ดา้นอารมณ์ (Emotion) เช่น สรา้งความอุ่นใจ หรอืสามารถยกระดบัสนิคา้/บรกิาร เพื่อใหเ้ขา้ไปอยู่ในใจลูกคา้
ท าให้เกิดความประทับใจ เพราะถ้าลูกค้ามีความชอบในตราสินค้าแล้ว อาจส่งผลให้ลูกค้าเกิดความภักดี ต่อ          
ตราสนิค้า อาจกลบัมาซื้อสนิค้าหรอืใช้บรกิารซ ้าในอนาคต และอาจยงับอกปากต่อปากให้กบัคนอื่นๆ ใกล้ตัว           
อกีดว้ย 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดี นภดล ร่มโพธิ ์(2554: 123) สรุปไวว้่า ความภกัดขีอง
ลูกคา้ (Customer Loyalty) คอื ระดบัความผูกพนัทีลู่กคา้มต่ีอสนิคา้/บรกิารของบรษิทันัน้ๆ ดงันัน้ เราต้องเขา้ใจ
พฤติกรรมความรู้สกึนึกคดิของลูกค้า เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการและน าเสนอสิง่ดี ให้แก่ลูกค้าได้อย่าง    
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น่าจดจ า ซึง่จากทีก่ล่าวไปขา้งต้น เฮส ์อ ีบอ็บ (Hayes E. Bob.  2014) ยงัไดเ้สนอถงึการวดัระดบัความภกัดขีอง
ลกูคา้สามารถวดัจากมุมของลูกคา้ คอืการวดัถงึความพงึพอใจของลูกคา้โดยใชก้ารสอบถามลูกคา้ถงึความเป็นไป
ไดใ้นการใชบ้รกิารซ ้า การใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง และการแนะน าสนิคา้/บรกิารใหค้นใกลช้ดิ เป็นตน้ 

ข้อมูลเก่ียวกบัเทคโนโลยี 4G เทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย 4G LTE เป็นเทคโนโลยีที่มกีารพฒันาให ้
LTE มีความเร็วมากกว่ายุค 3G ถึง 10 เท่า โดยมีความสามารถในการส่งถ่ายข้อมูลและมัลติมีเดียสตรีมมิ่ง              
ทีม่คีวามเรว็อย่างน้อย 100 เมกะบติต่อวนิาท ีและมคีวามเรว็สูงสุดถงึ 1 กกิะบติต่อวนิาที ซึง่จะช่วยตอบสนอง 
การใชง้านผ่านอนิเตอรเ์น็ตไรส้ายให้ดขีึน้ ท าใหส้ามารถส่งรบัขอ้มูลได้รวดเรว็กว่าเดมิ และสามารถใช้โปรแกรม
มลัตมิเีดยีไดอ้ย่างเตม็ที ่เช่น การสนทนาผ่านโปรแกรม Video Conference ในระดบัความคมชดัแบบ HD, โหลด
หนงั ฟงัเพลง โดยไม่สะดุด และยงัสามารถอพัโหลด - ดาวน์โหลดขอ้มลูทีม่ขีนาดไฟลใ์หญ่ๆ ได ้

ข้อมูลบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) หรือเอไอเอส (AIS) เป็น “ผู้ให้บรกิาร           
ดา้นดจิทิลัไลฟ์” ดว้ยการด าเนินธุรกจิหลกั 3 ธุรกจิ ไดแ้ก่ บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 
และบรกิารดจิทิลัคอนเทนต์ ณ สิน้ปี 2559 AIS ในฐานะผูน้ าด้านการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในประเทศไทย 
ไดใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่าเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยรายไดจ้ากบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีย่งัคงเป็นรายได้
ส่วนใหญ่ของบรษิัทและด้วยคลื่นความถี่ที่ AIS ถือครองในปจัจุบนัจึงสามารถให้บรกิารโครงข่ายที่มีคุณภาพ          
ทัง้เทคโนโลยี 2G 3G และ 4G ตลอดจนบรกิารคุณภาพอื่นๆ จากภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขนั             
ในตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ทีท่วคีวามรุนแรงขึน้เรื่อยๆ ผูใ้หบ้รกิารแต่ละรายไดเ้ร่งลงทุนพฒันาโครงขา่ยของตนเอง 
และพยายามสรา้งความแตกต่างดา้นคุณภาพเทคโนโลย ี4G ทางผูใ้หบ้รกิารอย่าง AIS จงึไดส้รา้งจุดแขง็ดว้ยการ
เป็นเครอืขา่ยคุณภาพทีน่่าเชื่อถอืและความครอบคลุมของโครงข่าย ถอืเป็นยุทธศาสตรแ์รกที ่AIS ใหค้วามส าคญั 
มีการก าหนดมาตรฐานและตัวชี้ว ัดในมิติต่างๆของประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายจากมุมมองของลูกค้า  
นอกจากนี้ AIS ยงัมีเป้าหมายหลกัทัง้ในการรกัษาฐานลูกค้าเดมิและขยายฐานลูกค้าใหม่ จงึมกีลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความผูกพนักบัลกูคา้ปจัจุบนัรวมถงึจูงใจลกูคา้ใหม่ใหม้าใชบ้รกิาร โดยลกัษณะของแคมเปญการตลาดทีท่ าจะเน้น
การน าเสนอแพค็เกจค่าโทรหรอือนิเทอรเ์น็ตราคาพเิศษใหก้บัลกูคา้อกีดว้ย 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้น้ี คือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G 
เครอืข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,449,525 เลขหมาย (ประมาณการจากข้อมูลส านักงานสถิติ
แห่ งชาติปี  2560 พบว่า มีจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 5.682 ล้านคน จ านวนประชากร               
ทัว่ราชอาณาจกัร 66.188 ลา้นคน และจากรายงานผลประกอบการ AIS ณ ไตรมาสที ่3 ปี 2560 พบว่า มจี านวน
ลูกค้า 4G คิดเป็นร้อยละ 42 ของฐานลูกค้าทัง้หมด 40.2 ล้านเลขหมาย) ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน             
จงึก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีทราบจ านวนที่แน่นอน (Taro 
Yamane. 1973: 125) ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวธิกีารจบัสลาก (Lottery Method) พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นตวัแทนจ านวน 8 เขต 
ได้แก่ เขตพญาไท เขตลาดพร้าว เขตดอนเมือง เขตประเวศ เขตบางนา เขตวฒันา เขตราษฎร์บูรณะ และ                
เขตภาษเีจรญิ ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบโควตา (Quota sampling) จะไดส้ดัสว่นพืน้ทีเ่ขตละ 50 ตวัอย่างเท่าๆ กนั 
และวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling) หลังจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา 
เน่ืองจากสะดวกต่อการเกบ็ขอ้มลู 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ผู้ท าวิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล               
ซึง่ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวคดิจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสาร แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งน ามา
ประยุกตใ์ชแ้ละออกแบบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 6 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Close-Ended 
Responses Question) และมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Question) 
 สว่นที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิาร มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.90  
 สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความพงึพอใจในราคา มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.92  
 สว่นที ่4 เป็นค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในคุณภาพเครอืขา่ย มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.91  
 สว่นที ่5 เป็นค าถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.94  
 สว่นที ่6 เป็นค าถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อความภกัดขีองลกูคา้ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.94  

โดยในส่วนที ่2 – 6 ใชแ้บบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่าค าตอบ (Likert scale Questions) ทีใ่ช้
มาตราวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ หรอืมาตราช่วง (Interval Scale) 
 
ผลการวิจยั 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา                
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดบัมาก ได้แก่ ผู้ให้บรกิาร AIS มีการให้บรกิาร              
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน มคีวามสะอาด ศูนย์บรกิารมีสิง่อ านวยความสะดวกสบายในการใช้บรกิาร ผู้ให้บรกิาร                
มรีะบบ Call Center ทีส่ามารถตดิต่อไดต้ลอด 24 ชม. ศนูยบ์รกิารมกีารน าอุปกรณ์ทีท่นัสมยัมาใชใ้นการใหบ้รกิาร  
มกีารแจง้ขอ้มูลข่าวสารดา้นผลประโยชน์ของลูกคา้ใหแ้ก่ท่านเป็นระยะๆ พนักงานมคีวามเตม็ใจในการให้บรกิาร 
เช่น มสีหีน้ายิม้แยม้ มีความกระตอืรอืรน้ สามารถให้บรกิารท่านอย่างรวดเรว็ มคีวามสม ่าเสมอในการใหบ้รกิาร 
สามารถใหบ้รกิารตามทีส่ญัญาหรอืโฆษณาเอาไว้ พนักงานสามารถสื่อสารใหท้่ านเขา้ใจไดง้่าย และศูนย์บรกิาร             
มกีารจดัสถานทีเ่ป็นอย่างเป็นระบบระเบียบ รองลงมาคอื พนักงานสามารถสรา้งความมัน่ใจใหไ้ดว้่าจะไดร้บัการ
บรกิารที่ดทีี่สุด มีกิรยิาท่าทางและมารยาทที่ดี มีทกัษะความรู้เพียงพอที่จะแก้ปญัหาได้อย่างถูกต้องตรงตาม               
ทีต่อ้งการ และใหบ้รกิารท่านอย่างเอาใจใส่ ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพงึพอใจเพราะราคาแพค็เกจ 4G ของ AIS มใีหเ้ลอืกอย่างหลากหลาย มคีวาม
เหมาะสมกบัปรมิาณอนิเทอรเ์น็ตที่ก าหนดไว้ในแพค็เกจ มคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัผู้ให้บรกิารรายอื่น และ 
มคีวามเหมาะสมกบัปรมิาณการโทรทีก่ าหนดไวใ้นแพค็เกจ ในระดบัมาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในคุณภาพเครอืข่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา             
เป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจเพราะสามารถโทรได้ต่อเนื่อง สายไม่หลุด เสยีงสนทนา
ชดัเจน เสยีงไม่ขาดหาย สามารถใชง้านไดต่้อเนื่อง ไม่มสีะดุด เช่น ชมภาพยนตร ์ชมการถ่ายทอดสด และรบัส่ง
ขอ้มูลไดร้วดเรว็ เป็นต้น เครอืข่ายสญัญาณ 4G ของ AIS มคีวามครอบคลุมทุกพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และ
มสีญัญาณในการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตชดัเจน ในระดบัมาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้าโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็น เพราะภาพลักษณ์ตราสินค้า  AIS                  
มสีสีนัสดใส มีชื่อเสยีง มีความพร้อมในการให้บรกิาร มีความโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ สามารถจดจ าได้ง่าย รู้จกั
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สญัลกัษณ์ตราสนิคา้เป็นอย่างด ีและภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามน่าเชื่อถอืเป็นทีย่อมรบัของผูใ้ชบ้รกิาร ในระดบั
ปานกลาง 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อความภักดีโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณา               
เป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เพราะถ้าจะต้องเลอืกผู้ให้บรกิาร
โทรศพัท์เคลื่อนที ่4G ใหม่หากเป็นไปไดจ้ะเลอืก AIS อกีครัง้ รองลงมาคอื โทรศพัท์เคลื่อนที ่4G เครอืข่าย AIS  
ทีใ่ชบ้รกิารเป็นบรษิทัอนัดบัหนึ่ง จะแนะน าใหญ้าตหิรอืเพื่อนมาใชบ้รกิาร จะยงัคงใชบ้รกิารต่อไปในอนาคต และ
ยนิดจีะใชบ้รกิารต่อไปถงึแมว้่าผูใ้หบ้รกิารรายอื่นจะมขีอ้เสนอทีด่กีว่า ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อท าการทดสอบสมมตฐิาน ความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิาร ราคา คุณภาพ
เครอืข่าย และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 4G เครอืข่าย 
AIS ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวเิคราะห ์ไดด้งัตารางดา้นล่าง 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 
t Sig. 

 B Std. Error 

ค่าคงที ่(Constant) 0.487 0.150  3.240** 0.001 

ความพึงพอใจในคุณภาพ 
การบรกิาร (X1) 

0.096 0.179 0.083 0.535 0.593 

ความพงึพอใจในราคา (X2) 0.312 0.093 0.298 3.341** 0.001 
ความพึงพอใจในคุณภาพ
เครอืขา่ย (X3) 

0.148 0.070 0.147 2.099* 0.036 

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ (X4) 0.270 0.065 0.320 4.166** 0.000 

R = 0.785  Adjusted R2 = 0.612   
R2 = 0.616  S.E. = 0.481   

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 จากตารางข้างต้น ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ราคา 
คุณภาพเครอืข่าย และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลูกค้าทีใ่ช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ 4G  
เครอืข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) พบว่า  
ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์  ความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G  เครือข่าย AIS ในเขต
กรุงเทพมหานคร (Ŷ) คอื ความพงึพอใจในราคา (X2) ความพงึพอใจในคุณภาพเครอืข่าย (X3) และภาพลกัษณ์
ตราสนิคา้ (X4)  ซึง่สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลง ไดร้อ้ยละ 61.2 (Adjusted R2 = 0.612) แสดงว่ายงัมปีจัจยั
ด้านอื่นๆ อกีร้อยละ 38.8 ที่มอีิทธพิลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ 4G  เครอืข่าย AIS               
ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณความภักดีของลูกค้าที่ ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G  เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 0.481 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000                   
โดยสามารถเขยีนสมการถดถอยเชงิพหุคณู ไดด้งันี้ 
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Ŷ  =  0.487 +  0.096X1 + 0.312X2** +  0.148X3* +  0.270X4** 

 

 จากสมการองคป์ระกอบของความพงึพอใจในราคา (X2) ความพงึพอใจในคุณภาพเครอืขา่ย (X3) และ
ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า (X4) มอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลูกค้าที่ใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ 4G  เครอืข่าย AIS                
ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธท์างบวก คอื 0.312, 0.148 และ 0.270 ตามล าดบั ซึ่งจากค่าสมัประสทิธิ ์
สามารถอธบิายได ้ดงันี้ 
 หากไม่พจิารณาองคป์ระกอบของความพงึพอใจในราคา (X2) ความพงึพอใจในคุณภาพเครอืข่าย (X3) 
และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ (X4) มอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่4G  เครอืขา่ย AIS 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จะพบว่าความภักดีของลูกค้าที่ใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ 4G  เครอืข่าย AIS ในเขต
กรุงเทพมหานครมคี่าอยู่ทีร่ะดบั 0.487 หน่วย 
 หากลูกค้ามีความพึงพอใจในราคา (X2) ความพึงพอใจในคุณภาพเครอืข่าย (X3) และภาพลกัษณ์             
ตราสนิคา้ (X4) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค้วามภกัดขีองลูกค้าทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที ่4G  เครอืข่าย AIS 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพิม่ขึน้ 0.312, 0.148 และ 0.270 ตามล าดบั หน่วยตามล าดบั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ราคา คุณภาพเครอืข่าย และภาพลกัษณ์               
ตราสนิคา้ พบว่า ความพงึพอในราคา ความพงึพอในคุณภาพเครอืข่าย และภาพลกัษณ์ตราสนิค้า มอีทิธพิลต่อ
ความภกัดขีองลูกค้าที่ใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ 4G เครอืข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สามารถแยกอภปิรายเป็นดา้นไดด้งันี้ 

ความพึงพอใจในราคา มีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G 
เครอืข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าเบต้า เท่ากบั 0.312 ทัง้นี้
เน่ืองจาก บรษิัท แอดวานซอ์นิโฟรเ์ซอรว์สิจ ากดั(มหาชน) หรอืเอไอเอส (AIS) ได้มุ่งใหค้วามส าคญัในการรกัษา
ฐานลูกค้าเดมิและขยายฐานลูกค้าใหม่ จงึต้องมกีลยุทธเ์พื่อสร้างความผูกพนักบัลูกคา้ปจัจุบนัรวมถงึจูงใจลูกค้า
ใหม่ใหม้าใชบ้รกิาร โดยเน้นการน าเสนอแพค็เกจค่าโทรหรอือนิเทอรเ์น็ตราคาพเิศษใหก้บัลกูคา้ ผูใ้หบ้รกิารอย่าง 
AIS ยงัได้น าเสนอแพ็คเกจที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้ารู้สกึยินดีในการใช้งานมากขึ้น เนื่ องจากการให้ปรมิาณ
อินเทอร์เน็ต ความเร็วของอินเทอร์เน็ตจากเครือข่าย  4G ที่มากกว่า เพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมการใช้งาน
อนิเทอร์เน็ตมากกว่าสมยัก่อน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อมัพล ชูสนุก; และคนอื่นๆ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง
อทิธพิลของส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อคุณค่าตราสนิคา้ ความพงึพอใจ และความภกัดขีองลูกค้าบรษิัท 
แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านราคา จากการก าหนดราคาสนิคา้
อย่างเหมาะสม เมื่อเทยีบกบับรษิทัอื่น และสอดคลอ้งกบัคุณภาพของสนิคา้ ราคาอยู่ในระดบัทีก่ลุ่มลูกคา้สามารถ
ซือ้ได ้เพื่อก่อใหเ้กดิความพงึพอใจของลกูคา้ และยงัสง่ผลทางออ้มไปยงัความภกัดขีองลกูคา้อกีดว้ย 

ความพงึพอใจในคุณภาพเครอืข่าย มอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลูกค้าที่ใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ 4G 
เครอืข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าเบต้า เท่ากบั 0.148 ทัง้นี้
เนื่องจาก บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจ ากัด(มหาชน) หรือเอไอเอส (AIS) ได้สร้างจุดแข็งด้วยการเป็น
เครอืข่ายคุณภาพที่น่าเชื่อถือและความครอบคลุมของโครงข่าย ถือเป็นยุทธศาสตร์แรกที่  AIS ให้ความส าคญั  
มกีารก าหนดมาตรฐานและตวัชีว้ดัในมติต่ิางๆ ของประสบการณ์การใชง้านเครอืขา่ยจากมุมมองของลูกคา้ โดยใน
เรื่องของบรหิารจดัการและการก ากบัดูแลเรื่องคุณภาพของเครอืข่ายนัน้ ทาง  AIS ได้ด าเนินการตรวจสอบดูแล            
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ทัง้บรกิารเสยีงและบรกิารขอ้มลูเป็นประจ า และยงัมหีน่วยงานตรวจสอบคุณภาพภายในท าหน้าทีต่รวจสอบในมติิ
อื่นๆ เพิม่เติมอกีด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ จกัรพนัธ์ กิตตินรรตัน์ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ความภกัดต่ีอ            
ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การที่เครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีคุณภาพอันหมายถึงสามารถรบัส่งสญัญาณเสียงไปถึงปลายทางได้ด้วยความคมชัด 
เครอืข่ายครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ ติดต่อสื่อสารกนัได้ทุกสถานที ่และทุกเวลา ตอบสนองทุกความต้องการใช้
บรกิารของลูกคา้ให้เป็นไปตามความคาดหวงั กจ็ะท าให้ลูกค้าเกดิความพอใจ และยงัคงอยู่กบัผู้ให้บรกิารต่อไป 
นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เวนย;์ และฮวิม ี(Wen; & Hilmi. 2011) ที่ศกึษาเรื่องคุณภาพการบรกิาร 
ความพงึพอใจ และความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ในธุรกจิโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศมาเลเซยี พบว่า คุณภาพของ
เครอืข่ายที่ลูกค้ารบัรู้ เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความจงรกัภักดขีองผู้ใช้บรกิารบรษิัทเครอืข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ป็นอย่างมากอกีดว้ย 

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อความภกัดขีองลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่4G เครอืข่าย AIS 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคี่าเบต้า เท่ากบั 0.270 ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ อมัพล ชูสนุก; และคนอื่นๆ (2555) ศกึษาเรื่องอทิธพิลของคุณภาพการใหบ้รกิารต่อคุณค่าตราสนิคา้ 
ความพงึพอใจ และความจงรกัภกัด ีของลกูคา้ ทรวูชิ ัน่ส ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิคา้มอีทิธพิล
ทางบวกต่อความจงรกัภักดีของลูกค้า บริษัท ทรูวิชัน่ส์ จ ากดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร การที่ลูกค้า              
นึกถึงทรูวชิ ัน่ส ์เป็นอนัดบัแรก เมื่อกล่าวถึงเคเบิ้ลทวีหีรอืจานดาวเทยีม และการที่ลูกค้าสามารถจดจ าทรูวชิ ัน่ส์              
ไดเ้ป็นอย่างด ีทรูวชิ ัน่ส ์เป็นตราสนิคา้ทีไ่ว้วางใจไดใ้นดา้นคุณภาพและดา้นการบรกิาร จะท าให้ลูกค้าใช้บรกิาร
ของ ทรูวชิ ัน่ส์ อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าผู้ให้บรกิารรายอื่นจะลดราคาลง ลูกค้าจะกล่าวถึง ทรูวชิ ัน่ส ์ในทางบวก                
ให้คนรู้จกัฟงั รวมถึงยงัแนะน าในคนรู้จกัสมคัรเป็นสมาชิกทรูวิชัน่ส์ นอกจากนี้ ชูลท์ซ (Schultz. 2004) สรุป
มุมมองเกี่ยวกบัตราสนิค้าไว้ว่า ตราสนิคา้สามารถสรา้งประโยชน์ในการสร้างความสมัพนัธ์ทางด้านอารมณ์กบั
กลุ่มเป้าหมายหรอืลูกคา้ไดอ้กีทาง โดยสามารถสรา้งความอุ่นใจต่อการเลอืกใชส้นิคา้/บรกิารนัน้ๆ สามารถท าให้
ลกูคา้รูส้กึชอบในตวัสนิคา้/บรกิาร และเกดิความประทบัใจได ้

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่4G เครอืข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจมสีาเหตุมาจากคุณภาพการบรกิาร อาจยงัไม่มี
ประสทิธภิาพเพยีงพอเป็นไปตามความคาดหวงัของลกูคา้ จงึสง่ผลท าใหล้กูคา้ยงัไม่เกดิความประทบัใจ หรอืยงัไม่
พงึพอใจในคุณภาพการบรกิารโดยรวม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎคีวามพงึพอใจของลกูคา้ของ คอตเลอร;์ 
และอาร์มสตรอง (Kotler; & Armstrong. 2016: 38) อีกทัง้ปจัจุบันลูกค้ามีการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ 
มากมาย จึงก่อให้เกิดความคาดหวังสูงขึ้นเรื่อยๆ ในการตัดสินใจซื้อ/ใช้บริการในแต่ละครัง้ นอกจากนี้                     
ความพงึพอใจของลกูคา้ยงัสง่ผลรวมไปถงึความภกัดขีองลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารของบรษิทันัน้ๆ อกีดว้ยเช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ด้านความพึงพอใจในราคาของลูกค้า ผู้วิจ ัยมีความคิดเห็นว่า บริษัท AIS ควรมีการส ารวจ                 
ความพงึพอใจของลูกคา้อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการสรา้งฐานขอ้มูล และน าขอ้มูลมาพฒันาปรบัปรุง
ใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของลกูคา้ และใหม้คีวามเหมาะสมกบัความต้องการของลกูคา้ในปจัจุบนั นอกจากน้ี
ราคายงัเป็นปจัจยัที่สามารถน ามาก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างผลก าไรให้บริษัทได้ ที่ส าคญัราคา             
ยงัมบีทบาทในการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ไดอ้กีดว้ย 
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2. ดา้นความพงึพอใจในคุณภาพเครอืขา่ยของลกูคา้ ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า บรษิทั AIS จ าเป็นตอ้งสรา้ง
เครอืขา่ยทีส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ ใหด้ยีิง่กว่าความคาดหวงัของลกูคา้ ซึง่คุณภาพเครอืขา่ย
ถือเป็นปจัจยัส าคญัในการสรา้งกระแสตอบรบัที่ดใีนลกัษณะปากต่อปาก และช่วยสร้างสายสมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้น
ระหว่างลกูคา้กบัผูใ้หบ้รกิารดว้ยเช่นกนั 

3. ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า บรษิทั AIS ควรมกีารพฒันาคุณภาพการบรกิารให้
มคีวามน่าเชื่อถอืเป็นทีย่อมรบั สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ และผูใ้หบ้รกิารอย่าง AIS ควรสรา้ง
ความแขง็แกร่งของภาพลักษณ์ตราสนิค้าเพิม่มากขึ้น ในขณะเดยีวกนัควรก าหนดต าแหน่งของตราสนิค้า AIS              
ให้ชดัเจน เพื่อท าใหลู้กค้ารบัรูถ้งึความโดดเด่น ความมเีอกลกัษณ์ของตราสนิค้า AIS ทีแ่ตกต่างจากผูใ้ห้บรกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ายอื่นๆ เพื่อช่วยใหล้กูคา้สามารถจดจ าตราสนิคา้ AIS ไดง้่ายยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอือย่างยิง่จากท่านอาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ์ อาจารย ์ดร.อนิทกะ พริยิะกุล ที่ได้สละเวลาอนัมคี่าในการให้ค าปรกึษาแนะน า ตรวจทาน และแกไ้ข              
อนัเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยครัง้นี้เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ล ่าสนั เลิศกูลประหยัด และ 
อาจารย์ ดร.กลัยกิตติ ์กีรติองักูร ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
รวมถึงเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนท าให้               
สารนิพนธฉ์บบันี้ มคีวามสมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่านดว้ยความเคารพเป็นอย่างสงูมา ณ ทีน่ี้ 
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