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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อ

คณุภาพการบริการของศนูย์บริการลูกค้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และ บริษัท โทเท่ิล 

แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่น  จํากัด (มหาชน ) โดยศึกษาเฉพาะศูนย์บริการท่ีตัง้ในห้างสรรพสินค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร การวิจยัครัง้นีใ้ช้เคร่ืองมือ SERVQUAL ท่ีได้จากการพฒันาปรับปรุงจากทีมนกัวิจยั Zeithaml, 

Parasuraman, and Berry (1990) ผลการวิจยัพบว่าลกูค้ามีความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคณุภาพการบริการ

โดยรวมอยู่ในระดบัมากทัง้สองบริษัทและผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ลกูค้าท่ีมาใช้ศนูย์บริการท่ีแตกตา่งกนัมี

ความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ แตกต่างกันโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด 

(มหาชน) มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่ีสูงกว่าบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู

นิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

ABSTRACT 

This article aims to study the counter-arguments against ethnic discourses in German mainstream 

which often affect the cultural representation of Turkish immigrants and Turkish-German people in the 

writing Happy Birthday, Tuerke!: einkayankaya-roman (1987)by analyzing through the aspect of 

violence in “Home” space and of investigating facts by a Turkish-German character as a marginalized 

person. The study shows that the view and the performance of the Turkish-German fictional detective 

character help exposing the image of West German society before the reunification as a complex 

social network consisting of diverse ethnic groups and identities which relate to one another in some 

kind of way. It has gone beyond the German mainstream viewpoint which claims the society to 

consist of only the binary between German people and other marginalized groups. Also, the selected 
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writing reflects the using of violence among people in the contemporary space which was affected by 

the corruption and the diasporas identity crisis of the fictional characters. 

Key words: SERVQUAL, AIS, DTAC 

e-mail address: por_miyako@hotmail.com  

4คาํนํา 

ปัจจบุนัธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคญัอย่างมากเน่ืองจากเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทุก

คนสามารถใช้ได้ทัง้ในการทํางานและการบันเทิงส่วนตวั  อีกทัง้ยังทําให้การติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็วย่ิงขึน้ 

ดงันัน้การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมจึงเพ่ิมความรุนแรงมากขึน้ทุกวนั และปัจจัยสําคญัท่ีทําให้การแข่งขันมี

ความรุนแรงคือการท่ีผู้บริโภคมีโอกาสเปรียบเทียบ “คณุภาพการบริการ” ท่ีได้รับจากผู้ ให้บริการท่ีมีอยู่ในธุรกิจ 

โดย Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) ได้ให้ความหมายของคณุภาพการบริการว่าคือการประเมิน

ของผู้บริโภคตอ่การบริการท่ีมีความดีเลิศ หรือความเหนือกวา่ของบริการท่ีได้รับ ซึง่ Kotler (2000) ได้กล่าวว่า ใน

การแข่งขนัด้านธุรกิจบริการผู้ ให้บริการต้องสร้างบริการให้เท่าเทียมกบัหรือมากกว่าคณุภาพการบริการท่ีลกูค้า

คาดหวงั ถ้าบริการท่ีได้รับจริงเท่ากบัหรือมากกว่าบริการท่ีคาดหวงัไว้ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และ

กลบัมาใช้บริการอีกครัง้ และเน่ืองจากปัญหาด้านการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้

จึงทําให้ประชาชนเลือกท่ีจะไปทํากิจธุระในสถานท่ีท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองให้ได้มาก

ท่ีสดุเพ่ือช่วยประหยดัเวลาในการเดินทาง ดงันัน้ห้างสรรพสินค้าจึงเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนเลือกไปใช้บริการต่าง 

ๆ เพราะมีทัง้สินค้าและบริการหลากหลายอยู่ในท่ีเดียวกัน เช่นเดียวกับบริการเก่ียวกับโทรศัพท์เคลื่อนท่ี คน

สว่นมากจงึนิยมไปใช้บริการนีใ้นห้างสรรพสินค้า ซึง่จากข้อมลูของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ สิน้สดุเม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้ระบุส่วนแบ่งการตลาดตามปริมาณเลขหมายท่ีใช้

บริการในประเทศไทย โดยอันดับท่ี 1 ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่ง

การตลาด 44% ของจํานวนผู้ใช้บริการในประเทศไทย และอนัดบัท่ี 2 ได้แก่ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 

จํากดั (มหาชน) มีสว่นแบ่งการตลาด 30% ของจํานวนผู้ใช้บริการในประเทศไทย (สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์, 2550) 

จากความสําคญัของปัญหาผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาการเปรียบเทียบคณุภาพการบริการระหว่าง

ศนูย์บริการลกูค้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และศนูย์บริการลกูค้าบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับทัง้ 2 บริษัทได้

นําไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการเพ่ือทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการท่ีได้รับและมี

ความจงรักภกัดีตอ่ศนูย์บริการนัน้ นอกจากนีคื้อสามารถรักษาลกูค้าเดิมและดงึดดูลกูค้าใหมเ่พ่ิมขึน้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้าบริษัท แอด

วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  
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2. เพ่ือศกึษาระดบัการรับรู้ของลกูค้าต่อคณุภาพการบริการของศนูย์บริการลูกค้าบริษัท แอดวานซ์ อิน

โฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

3. เปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้ต่อคณุภาพการบริการระหว่างศูนย์บริการลกูค้า

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

1. ลูกค้าท่ีมาใช้ศูนย์บริการท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านลักษณะทาง

กายภาพแตกตา่งกนั 

2. ลกูค้าท่ีมาใช้ศนูย์บริการท่ีแตกตา่งกนัมีความคาดหวงัตอ่คณุภาพการบริการด้านความน่าเช่ือถือของ

บริการแตกตา่งกนั 

3. ลูกค้าท่ีมาใช้ศูนย์บริการท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าแตกตา่งกนั 

4. ลูกค้าท่ีมาใช้ศูนย์บริการท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวงัต่อคณุภาพการบริการด้านความไว้วางใจ

แตกตา่งกนั 

5. ลูกค้าท่ีมาใช้ศนูย์บริการท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการด้านการเข้าถึงจิตใจ

แตกตา่งกนั 

6. ลูกค้าท่ีมาใช้ศูนย์บริการท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพการบริการด้านลักษณะทางกายภาพ

แตกตา่งกนั 

7. ลูกค้าท่ีมาใช้ศนูย์บริการท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพการบริการด้านความน่าเช่ือถือของบริการ

แตกตา่งกนั 

8. ลกูค้าท่ีมาใช้ศนูย์บริการท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้คณุภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าแตกตา่งกนั 

9. ลกูค้าท่ีมาใช้ศนูย์บริการท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้คณุภาพการบริการด้านความไว้วางใจแตกตา่งกนั 

10. ลกูค้าท่ีมาใช้ศนูย์บริการท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้คณุภาพการบริการด้านการเข้าถงึจิตใจแตกตา่งกนั 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ณ ศนูย์บริการลกูค้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) ทัง้ 12 สาขาในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและบริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมู

นิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ทัง้ 9 สาขาในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 – 1 

กนัยายน 2555 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัศูนย์บริการลกูค้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัท 

โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครได้ทราบถึงระดบัความ

คาดหวงัและระดบัการรับรู้ของลกูค้าต่อคณุภาพการบริการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการและปรับปรุงการ

บริการท่ีบกพร่อง เพ่ือสร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า และก่อให้เกิดความจงรักภกัดีตอ่ศนูย์บริการ 

2. เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัศนูย์บริการลกูค้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และบริษัท 

โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครใช้ในการฝึกอบรม

พนกังานผู้ให้บริการด้านการประสานงานเพ่ือให้ทํางานอย่างเป็นระบบ ด้านคณุภาพการบริการให้สอดคล้องและ

ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้ดีย่ิงขึน้ 

3. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่นักวิจัย นักศึกษา และผู้ ท่ีมีความสนใจในเร่ืองคุณภาพการบริการของ

ศนูย์บริการลกูค้าในธุรกิจโทรคมนาคมในห้างสรรพสินค้า 

4. เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่นักวิจัย นักศึกษา และผู้ ท่ีมีความสนใจท่ีจะนําเคร่ืองมือ SERVQUAL ไป

ประยกุต์ใช้ในการประเมินคณุภาพการบริการในธุรกิจบริการอ่ืนๆ 

 

วิธีการวิจัย 

1. ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) 

แบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และ 2) แบบสอบถามวัดความคาดหวงัและการรับรู้ต่อ

คณุภาพการบริการ โดยใช้เคร่ืองมือ SERVQUAL มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิง, เห็นด้วย, ไมแ่น่ใจ, ไมเ่ห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง มีข้อคําถามจํานวนทัง้สิน้ 44 ข้อ 

ในส่วนท่ี 2) ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของความคาดหวงัต่อคณุภาพการบริการและส่วนของการรับรู้คุณภาพ

การบริการ  

 2. เก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ทัง้ 12 สาขาในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 396 ฉบับ และ

ศนูย์บริการลูกค้า บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ทัง้ 9 สาขา ในห้างสรรพสินค้าในเขต

กรุงเทพมหานครจํานวน 396 ฉบบั 

3. ประมวลผลข้อมลูโดยใช้สถิติคา่ร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดบัการศกึษา, อาชีพ และระดบัเงินเดือน, ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในวดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางลกัษณะการกระจายของข้อมลู กับ

ข้อมูลด้านปัจจัยความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการและปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการ, การทดสอบ

สมมุติฐานของตวัแปร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกัน (Independent Sample) โดยใช้ค่าสถิติ T-Test สําหรับ

เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยความคาดหวงัและการรับรู้ตอ่คณุภาพการบริการของทัง้สองบริษัทวา่แตกตา่งกนัหรือไม ่ 
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4สรุปผลการวิจัย 

4ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้ามารับบริการ ณ ศูนย์บริการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) สว่นใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.21 โดยมีอาย ุ21 - 30 ปีและ 41 -50 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 24.74 มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.68  ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็น

ร้อยละ 45.53 มีระดบัเงินเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.47 และมีความถ่ีในการเข้ามาใช้

บริการ 1 - 3 ครัง้ตอ่เดือน คิดเป็นร้อยละ 60.26 

4ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้ามารับบริการ ณ ศูนย์บริการของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.58 โดยมีอายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.11 มีระดับ

การศกึษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.95 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีระดบั

เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมีความถ่ีในการเข้ามาใช้บริการ 1 - 3 ครัง้ต่อเดือน คิด

เป็นร้อยละ 57.89 

4ผลการเปรียบเทยีบระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ 

4ตารางที่ 1   คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคาดหวงัตอ่คณุภาพการบริการ 

ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ 

ลูกค้าที่มาใช้ศูนย์บริการ 

AIS DTAC 

𝐗� S.D. ระดับ 𝐗� S.D. ระดับ 

1. ด้านลกัษณะทางกายภาพ  4.29 0.552 มากท่ีสดุ 4.09 0.548 มาก 

2. ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ  4.16 0.680 มาก 4.05 0.587 มาก 

3. ด้านการตอบสนองความต้องการของลกูค้า  4.16 0.655 มาก 4.02 0.623 มาก 

4. ด้านความไว้วางใจ 4.22 0.631 มากท่ีสดุ 4.14 0.630 มาก 

5. ด้านการเข้าถงึจิตใจ 4.18 0.647 มาก 4.08 0.638 มาก 

รวม 4.20 0.547 มาก 4.08 0.538 มาก 
 

4จากตารางท่ี 1 พบว่า ลูกค้าท่ีเข้ามารับบริการ ณ ศูนย์บริการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จํากัด (มหาชน) มีความคาดหวงัต่อคณุภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดบัมากและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบริษัท โท

เท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าลกูค้าท่ีเข้ามารับบริการ ณ ศนูย์บริการ

ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) ให้ความสําคญัมากท่ีสดุได้แก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

รองลงมาคือ ด้านความไว้วางใจ, ด้านการเข้าถึงจิตใจ, ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ และด้านการตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้า  

4ลูกค้าท่ีเข้ามารับบริการ ณ ศูนย์บริการของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  มี

ความคาดหวงัตอ่คณุภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ลกูค้าท่ีเข้ามารับบริการ
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ให้ความสําคญัมากท่ีสดุได้แก่ ด้านความไว้วางใจ รองลงมาคือ ด้านลกัษณะทางกายภาพ, ด้านการเข้าถึงจิตใจ, 

ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ และด้านการตอบสนองความต้องการของลกูค้า  

4ตารางที่ 2   คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการรับรู้คณุภาพการบริการ 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 

ลูกค้าที่มาใช้ศูนย์บริการ ลูกค้าที่มาใช้ศูนย์บริการ 

AIS DTAC 

 𝐗� S.D. ระดับ  𝐗� S.D. ระดับ 

1. ด้านลกัษณะทางกายภาพ  4.12 .489 มาก 3.91 .644 มาก 

2. ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ  3.95 .551 มาก 3.75 .686 มาก 

3. ด้านการตอบสนองความต้องการของลกูค้า  3.92 .550 มาก 3.77 .685 มาก 

4. ด้านความไว้วางใจ 4.03 .569 มาก 3.87 .662 มาก 

5. ด้านการเข้าถงึจิตใจ 3.96 .568 มาก 3.80 .719 มาก 

รวม 3.99 .463 มาก 3.82 .582 มาก 

4จากตารางท่ี 2 พบว่า ลูกค้าท่ีเข้ามารับบริการ ณ ศูนย์บริการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จํากดั (มหาชน)  มีการรับรู้คณุภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดบัมากและมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าบริษัท โทเท่ิล แอ็ค

เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าลกูค้าท่ีเข้ามารับบริการให้ความสําคญัมากท่ีสดุ

ได้แก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านความไว้วางใจ, ด้านการเข้าถึงจิตใจ, ด้านความน่าเช่ือถือของ

บริการ และด้านการตอบสนองความต้องการของลกูค้า  

4ลกูค้าท่ีเข้ามารับบริการ ณ ศนูย์บริการของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  มีการ

รับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าลูกค้าท่ีเข้ามารับบริการให้

ความสําคญัมากท่ีสุดได้แก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านความไว้วางใจ, ด้านการเข้าถึงจิตใจ, 

ด้านการตอบสนองความต้องการของลกูค้า และด้านความน่าเช่ือถือของบริการ  
4
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

4ตารางที่ 3   ผลการทดสอบสมมติฐานเร่ืองความคาดหวงัตอ่คณุภาพการบริการ 

ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ 

ลูกค้าที่มาใช้ศูนย์บริการ 

t Sig AIS DTAC 
 

S.D. 
 

S.D. 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 4.29 0.552 4.09 0.548 4.864* 0.000 

ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ 4.16 0.680 4.05 0.587 2.342* 0.019 

ด้านการตอบสนองความต้องการของลกูค้า 4.16 0.655 4.02 0.623 2.937* 0.003 

ด้านความไว้วางใจ 4.22 0.631 4.1 0.630 2.014* 0.048 

ด้านการเข้าถงึจิตใจ 4.18 0.647 4.08 0.638 2.257* 0.024 

รวม 4.20 0.547 4.08 0.538   

หมายเหต:ุ * หมายถงึ มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4ตารางที่ 4   ผลการทดสอบสมมติฐานเร่ืองการรับรู้คณุภาพการบริการ 

การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ 

ลูกค้าที่มาใช้ศูนย์บริการ 

t Sig AIS DTAC 
 

S.D. 
 

S.D. 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 4.12 0.489 3.91 0.644 5.058* 0.000 

ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ 3.95 0.551 3.75 0.686 4.347* 0.000 

ด้านการตอบสนองความต้องการของลกูค้า 3.92 0.550 3.77 0.685 3.343* 0.001 

ด้านความไว้วางใจ 4.03 0.569 3.87 0.662 3.584* 0.000 

ด้านการเข้าถงึจิตใจ 3.96 0.568 3.80 0.719 3.404* 0.001 

รวม 3.99 0.463  3.82 0.582  
 

หมายเหต:ุ * หมายถงึ มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4จากตารางท่ี 3 และ 4 แสดงให้เห็นวา่ลกูค้าท่ีมาใช้ศนูย์บริการท่ีแตกตา่งกนัมีความคาดหวงัและการรับรู้

ตอ่คณุภาพการบริการแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยค่าเฉลี่ยความคาดหวงัต่อคณุภาพ

การบริการและการรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมและรายด้านของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด 

(มหาชน) สงูกวา่ บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

Χ Χ

Χ Χ
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ข้อเสนอแนะ 

 ศนูย์บริการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) มีค่าเฉลี่ยการรับรู้คณุภาพการบริการต่ํา

กว่าความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ดังนัน้หากต้องการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและความภักดีต่อ

ศนูย์บริการมากย่ิงขึน้ ควรเร่ิมปรับปรุงด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยการรับรู้คณุภาพการบริการน้อยท่ีสดุเป็นอนัดบัแรก ได้แก่ 

ด้านการตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยปรับปรุงให้พนกังานแจ้งข้อมลูแก่ลกูค้าอย่างชดัเจนมากย่ิงขึน้ว่า

ลกูค้าจะได้รับบริการนัน้ๆเม่ือใด, พนกังานควรมีความพร้อมมากขึน้ท่ีจะให้บริการแก่ลกูค้าได้ทนัท่วงที, พนกังาน

ควรแสดงความเต็มใจท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ามากย่ิงขึน้และพนักงานไม่ยุ่งเกินไปจะได้มีเวลาเพียง

พอท่ีจะตอบสนองตอ่คําร้องขอของลกูค้า 

 ศนูย์บริการบริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) จากผลการวิจยัจะเห็นว่ามีค่าเฉลี่ยใน

ทุกๆด้านต่ํากว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) แสดงให้เห็นว่าลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ ณ 

ศูนย์บริการบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีความประทับใจและความภักดีน้อยกว่า 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ดังนัน้จึงควรสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากขึน้ โดย

ปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากย่ิงขึน้ ดงันัน้ควรเร่ิมปรับปรุงจากด้านท่ีมีคา่เฉลี่ย

การรับรู้คณุภาพการบริการน้อยท่ีสดุเป็นอนัดบัแรก ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ ได้แก่ เม่ือศนูย์บริการ

ได้สญัญากบัลกูค้าวา่จะกระทําการใดๆ ในกําหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนก็สามารถทําได้ตามนัน้, เม่ือลกูค้าต้องการ

ความช่วยเหลือ พนักงานสามารถรับรู้ถึงปัญหาและสนใจให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ, ศนูย์บริการสามารถ

ให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลกูค้าตัง้แต่ครัง้แรก, ศนูย์บริการเปิด-ปิดตรงตามเวลาทําการท่ีได้แจ้งให้

ทราบและศนูย์บริการสามารถให้บริการลกูค้าอย่างไมมี่ข้อผิดพลาด 
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