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บทคัดย่ อ

การวิจัย ครั ง้ นี ้ มีวัต ถุประสงค์ เพื่ อศึกษาเปรี ยบเที ย บระดับ ความคาดหวังและการรั บรู้ ของลูกค้ าต่อ
คุณภาพการบริ การของศูนย์ บริ การลูกค้ าบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท โทเทิ่ล
แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) โดยศึ ก ษาเฉพาะศู น ย์ บ ริ การที่ ตั ง้ ในห้ างสรรพสิ น ค้ าในเขต
กรุ งเทพมหานคร การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ เครื่ องมือ SERVQUAL ที่ได้ จากการพัฒนาปรับปรุ งจากทีมนักวิจยั Zeithaml,
Parasuraman, and Berry (1990) ผลการวิจยั พบว่าลูกค้ ามีความคาดหวังและการรับรู้ ต่อคุณภาพการบริ การ
โดยรวมอยู่ในระดับมากทังสองบริ
้
ษัทและผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลูกค้ าที่มาใช้ ศนู ย์บริ การที่แตกต่างกันมี
ความคาดหวังและการรั บรู้ ต่อคุณภาพการบริ การ แตกต่างกันโดยบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด
(มหาชน) มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรั บรู้ ต่อคุณภาพการบริ การที่ สูงกว่าบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ จํากัด (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.
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คํานํา

ปั จจุบนั ธุรกิจโทรคมนาคมเป็ นธุรกิจที่มีความสําคัญอย่างมากเนื่องจากเป็ นสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทุก
คนสามารถใช้ ได้ ทงั ้ ในการทํางานและการบันเทิงส่วนตัว อีกทัง้ ยังทําให้ การติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็ วยิ่งขึน้
ดังนัน้ การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมจึงเพิ่มความรุ นแรงมากขึน้ ทุกวัน และปั จจัยสําคัญที่ทําให้ การแข่งขันมี
ความรุ นแรงคือการที่ผ้ บู ริ โภคมีโอกาสเปรี ยบเทียบ “คุณภาพการบริ การ” ที่ได้ รับจากผู้ให้ บริ การที่มีอยู่ในธุรกิจ
โดย Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) ได้ ให้ ความหมายของคุณภาพการบริ การว่าคือการประเมิน
ของผู้บริ โภคต่อการบริ การที่มีความดีเลิศ หรื อความเหนือกว่าของบริ การที่ได้ รับ ซึง่ Kotler (2000) ได้ กล่าวว่า ใน
การแข่งขันด้ านธุรกิจบริ การผู้ให้ บริ การต้ องสร้ างบริ การให้ เท่าเทียมกับหรื อมากกว่าคุณภาพการบริ การที่ลกู ค้ า
คาดหวัง ถ้ าบริ การที่ได้ รับจริ งเท่ากับหรื อมากกว่าบริ การที่คาดหวังไว้ ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และ
กลับมาใช้ บริ การอีกครัง้ และเนื่องจากปั ญหาด้ านการจราจรในเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นปั ญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
จึงทําให้ ประชาชนเลือกที่จะไปทํากิจธุระในสถานที่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของตนเองให้ ได้ มาก
ที่สดุ เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ดังนันห้
้ างสรรพสินค้ าจึงเป็ นสถานที่ที่ประชาชนเลือกไปใช้ บริ การต่าง
ๆ เพราะมีทงั ้ สินค้ าและบริ การหลากหลายอยู่ในที่ เดียวกัน เช่นเดียวกับบริ การเกี่ ยวกับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ คน
ส่วนมากจึงนิยมไปใช้ บริ การนี ้ในห้ างสรรพสินค้ า ซึง่ จากข้ อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สิ ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้ ระบุส่วนแบ่งการตลาดตามปริ มาณเลขหมายที่ใช้
บริ การในประเทศไทย โดยอันดับที่ 1 ได้ แก่ บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํ ากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่ง
การตลาด 44% ของจํานวนผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย และอันดับที่ 2 ได้ แก่ บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
จํากัด (มหาชน) มีสว่ นแบ่งการตลาด 30% ของจํานวนผู้ใช้ บริ การในประเทศไทย (สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2550)
จากความสําคัญของปั ญหาผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเปรี ยบเทียบคุณภาพการบริ การระหว่าง
ศูนย์บริ การลูกค้ าบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และศูนย์บริ การลูกค้ าบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในห้ างสรรพสินค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กับทัง้ 2 บริ ษัทได้
นําไปปรั บปรุ ง แก้ ไข และพัฒนาการให้ บริ การเพื่อทําให้ ลูกค้ าเกิดความประทับใจในการบริ การที่ได้ รับและมี
ความจงรักภักดีตอ่ ศูนย์บริ การนัน้ นอกจากนี ้คือสามารถรักษาลูกค้ าเดิมและดึงดูดลูกค้ าใหม่เพิ่มขึ ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาระดับความคาดหวังของลูกค้ าต่อคุณภาพการบริ การของศูนย์ บริ การลูกค้ าบริ ษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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2. เพื่อศึกษาระดับการรั บรู้ ของลูกค้ าต่อคุณภาพการบริ การของศูนย์บริ การลูกค้ าบริ ษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
3. เปรี ยบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ ต่อคุณภาพการบริ การระหว่างศูนย์บริ การลูกค้ า
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

สมมติฐานของการวิจัย
1. ลูกค้ าที่ มาใช้ ศูนย์ บริ การที่ แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การด้ านลักษณะทาง
กายภาพแตกต่างกัน
2. ลูกค้ าที่มาใช้ ศนู ย์บริ การที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การด้ านความน่าเชื่อถือของ
บริ การแตกต่างกัน
3. ลูกค้ าที่ มาใช้ ศูนย์ บริ การที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าแตกต่างกัน
4. ลูกค้ าที่ มาใช้ ศูนย์ บริ การที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การด้ านความไว้ วางใจ
แตกต่างกัน
5. ลูกค้ าที่มาใช้ ศนู ย์ บริ การที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
แตกต่างกัน
6. ลูกค้ าที่ มาใช้ ศูนย์ บริ ก ารที่ แตกต่างกันมีการรั บรู้ คุณภาพการบริ การด้ านลักษณะทางกายภาพ
แตกต่างกัน
7. ลูกค้ าที่มาใช้ ศนู ย์บริ การที่แตกต่างกันมีการรั บรู้ คุณภาพการบริ การด้ านความน่าเชื่อถือของบริ การ
แตกต่างกัน
8. ลูกค้ าที่มาใช้ ศนู ย์บริ การที่แตกต่างกันมีการรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าแตกต่างกัน
9. ลูกค้ าที่มาใช้ ศนู ย์บริ การที่แตกต่างกันมีการรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การด้ านความไว้ วางใจแตกต่างกัน
10. ลูกค้ าที่มาใช้ ศนู ย์บริ การที่แตกต่างกันมีการรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การด้ านการเข้ าถึงจิตใจแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ ณ ศูนย์ บริ การลูกค้ าบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) ทัง้ 12 สาขาในห้ างสรรพสินค้ าในเขตกรุ งเทพมหานครและบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ทัง้ 9 สาขาในห้ างสรรพสินค้ าในเขตกรุ งเทพมหานครระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2555 – 1
กันยายน 2555
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ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั ศูนย์บริ การลูกค้ าบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ในห้ างสรรพสินค้ าในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ทราบถึงระดับความ
คาดหวังและระดับการรับรู้ ของลูกค้ าต่อคุณภาพการบริ การ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการและปรับปรุ งการ
บริ การที่บกพร่ อง เพื่อสร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า และก่อให้ เกิดความจงรักภักดีตอ่ ศูนย์บริ การ
2. เพื่อเป็ นแนวทางให้ กบั ศูนย์บริ การลูกค้ าบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํ ากัด (มหาชน) ในห้ างสรรพสินค้ าในเขตกรุ งเทพมหานครใช้ ในการฝึ กอบรม
พนักงานผู้ให้ บริ การด้ านการประสานงานเพื่อให้ ทํางานอย่างเป็ นระบบ ด้ านคุณภาพการบริ การให้ สอดคล้ องและ
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น
3. เพื่ อเป็ นแหล่งข้ อมูลให้ แก่นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่ องคุณภาพการบริ การของ
ศูนย์บริ การลูกค้ าในธุรกิจโทรคมนาคมในห้ างสรรพสินค้ า
4. เพื่ อเป็ นแนวทางให้ แก่นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจที่จะนําเครื่ องมือ SERVQUAL ไป
ประยุกต์ใช้ ในการประเมินคุณภาพการบริ การในธุรกิจบริ การอื่นๆ

วิธีการวิจัย
1. ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1)
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ 2) แบบสอบถามวัดความคาดหวังและการรั บรู้ ต่อ
คุณภาพการบริ การ โดยใช้ เครื่ องมือ SERVQUAL มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ได้ แก่ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง, เห็นด้ วย, ไม่แน่ใจ, ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง มีข้อคําถามจํานวนทังสิ
้ ้น 44 ข้ อ
ในส่วนที่ 2) ได้ แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนของความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การและส่วนของการรั บรู้ คุณภาพ
การบริ การ
2. เก็บข้ อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้ แก่ลูกค้ าที่ มาใช้ ศูนย์ บริ การลูกค้ าบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จํ ากัด (มหาชน) ทัง้ 12 สาขาในห้ างสรรพสิน ค้ าในเขตกรุ ง เทพมหานครจํ านวน 396 ฉบับ และ
ศูนย์ บริ การลูกค้ า บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ทัง้ 9 สาขา ในห้ างสรรพสินค้ าในเขต
กรุ งเทพมหานครจํานวน 396 ฉบับ
3. ประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ สถิติคา่ ร้ อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และระดับเงินเดือน, ใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในวัดแนวโน้ มเข้ าสู่ส่วนกลางลักษณะการกระจายของข้ อมูล กับ
ข้ อมูลด้ านปั จจัยความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การและปั จจัยการรั บรู้ คุณภาพการบริ การ, การทดสอบ
สมมุติฐานของตัวแปร 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน (Independent Sample) โดยใช้ ค่าสถิติ T-Test สําหรั บ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้ ตอ่ คุณภาพการบริ การของทังสองบริ
้
ษัทว่าแตกต่างกันหรื อไม่
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4

4

สรุปผลการวิจัย

ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้ ามารั บบริ การ ณ ศูนย์ บริ การของบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 54.21 โดยมีอายุ 21 - 30 ปี และ 41 -50 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 24.74 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 58.68 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ น
ร้ อยละ 45.53 มีระดับเงินเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 34.47 และมีความถี่ในการเข้ ามาใช้
บริ การ 1 - 3 ครัง้ ต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 60.26
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้ ามารั บบริ การ ณ ศูนย์ บริ การของบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน) ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 56.58 โดยมีอายุ 21 - 30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 27.11 มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 63.95 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ 30.00 มีระดับ
เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.00 และมีความถี่ในการเข้ ามาใช้ บริ การ 1 - 3 ครัง้ ต่อเดือน คิด
เป็ นร้ อยละ 57.89
4

4

4

4

ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรั บรู้ ต่อคุณภาพการบริการ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การ
ความคาดหวังต่ อคุณภาพการบริการ
1. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
2. ด้ านความน่าเชื่อถือของบริ การ
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
4. ด้ านความไว้ วางใจ
5. ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
รวม

�
𝐗

4.29
4.16
4.16
4.22
4.18
4.20

ลูกค้ าที่มาใช้ ศูนย์ บริการ
AIS
DTAC
�
S.D.
ระดับ
S.D.
𝐗
0.552 มากที่สดุ
4.09 0.548
0.680
มาก
4.05 0.587
0.655
มาก
4.02 0.623
0.631 มากที่สดุ
4.14 0.630
0.647
มาก
4.08 0.638
0.547
มาก
4.08 0.538

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ลูกค้ าที่เข้ ามารั บบริ การ ณ ศูนย์ บริ การของบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
จํากัด (มหาชน) มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การโดยรวมอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบริ ษัท โท
เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าลูกค้ าที่เข้ ามารับบริ การ ณ ศูนย์บริ การ
ของบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) ให้ ความสําคัญมากที่สดุ ได้ แก่ ด้ านลักษณะทางกายภาพ
รองลงมาคือ ด้ านความไว้ วางใจ, ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ, ด้ านความน่าเชื่อถือของบริ การ และด้ านการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า
ลูกค้ าที่เข้ ามารั บบริ การ ณ ศูนย์ บริ การของบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํ ากัด (มหาชน) มี
ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าลูกค้ าที่เข้ ามารับบริ การ
4

4

627

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ให้ ความสําคัญมากที่สดุ ได้ แก่ ด้ านความไว้ วางใจ รองลงมาคือ ด้ านลักษณะทางกายภาพ, ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ,
ด้ านความน่าเชื่อถือของบริ การ และด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การ
4

ลูกค้ าที่มาใช้ ศูนย์ บริการ ลูกค้ าที่มาใช้ ศูนย์ บริการ
การรั บรู้ คุณภาพการบริการ
AIS
DTAC
�
�
𝐗
S.D. ระดับ
𝐗
S.D. ระดับ
1. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
4.12 .489
มาก
3.91 .644
มาก
2. ด้ านความน่าเชื่อถือของบริ การ
3.95 .551
มาก
3.75 .686
มาก
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า 3.92 .550
มาก
3.77 .685
มาก
4. ด้ านความไว้ วางใจ
4.03 .569
มาก
3.87 .662
มาก
5. ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
3.96 .568
มาก
3.80 .719
มาก
รวม
3.99 .463
มาก
3.82 .582
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ลูกค้ าที่เข้ ามารั บบริ การ ณ ศูนย์ บริ การของบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
จํากัด (มหาชน) มีการรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การโดยรวมอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าลูกค้ าที่เข้ ามารับบริ การให้ ความสําคัญมากที่สดุ
ได้ แก่ ด้ านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้ านความไว้ วางใจ, ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ, ด้ านความน่าเชื่อถือของ
บริ การ และด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ลูกค้ าที่เข้ ามารับบริ การ ณ ศูนย์บริ การของบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีการ
รั บ รู้ คุณ ภาพการบริ ก ารโดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ลูก ค้ า ที่ เ ข้ า มารั บ บริ ก ารให้
ความสําคัญมากที่สุดได้ แก่ ด้ านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้ านความไว้ วางใจ, ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ,
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และด้ านความน่าเชื่อถือของบริ การ
4

4

4
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานเรื่ องความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การ
ลูกค้ าที่มาใช้ ศูนย์ บริการ
4

ความคาดหวังต่ อคุณภาพการบริการ

AIS
S.D.
0.552
0.680
0.655
0.631
0.647
0.547

Χ

ด้ านลักษณะทางกายภาพ
4.29
ด้ านความน่าเชื่อถือของบริ การ
4.16
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
4.16
ด้ านความไว้ วางใจ
4.22
ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
4.18
รวม
4.20
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4

DTAC
Χ

4.09
4.05
4.02
4.1
4.08
4.08

S.D.
0.548
0.587
0.623
0.630
0.638
0.538

t

Sig

4.864*
2.342*
2.937*
2.014*
2.257*

0.000
0.019
0.003
0.048
0.024

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานเรื่ องการรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การ
ลูกค้ าที่มาใช้ ศูนย์ บริการ
AIS

การรั บรู้ ต่อคุณภาพการบริ การ

DTAC

t

Sig

ด้ านลักษณะทางกายภาพ

4.12

S.D.
0.489

ด้ านความน่าเชื่อถือของบริ การ

3.95

0.551

3.75

0.686

4.347* 0.000

ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า

3.92

0.550

3.77

0.685

3.343* 0.001

ด้ านความไว้ วางใจ

4.03

0.569

3.87

0.662

3.584* 0.000

ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ

3.96

0.568

3.80

0.719

3.404* 0.001

0.463

3.82

0.582

Χ

รวม
3.99
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.91

S.D.
0.644

5.058* 0.000

Χ

จากตารางที่ 3 และ 4 แสดงให้ เห็นว่าลูกค้ าที่มาใช้ ศนู ย์บริ การที่แตกต่างกันมีความคาดหวังและการรับรู้
ต่อคุณภาพการบริ การแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อคุณภาพ
การบริ การและการรั บรู้ คุณภาพการบริ การโดยรวมและรายด้ านของบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด
(มหาชน) สูงกว่า บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
4
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ข้ อเสนอแนะ
ศูนย์บริ การบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การตํ่า
กว่าความคาดหวังต่อคุณภาพการบริ การ ดังนัน้ หากต้ องการให้ ลูกค้ าเกิ ดความประทับใจและความภักดีต่อ
ศูนย์บริ การมากยิ่งขึ ้น ควรเริ่ มปรับปรุ งด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยการรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การน้ อยที่สดุ เป็ นอันดับแรก ได้ แก่
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยปรับปรุ งให้ พนักงานแจ้ งข้ อมูลแก่ลกู ค้ าอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้นว่า
ลูกค้ าจะได้ รับบริ การนันๆเมื
้ ่อใด, พนักงานควรมีความพร้ อมมากขึ ้นที่จะให้ บริ การแก่ลกู ค้ าได้ ทนั ท่วงที, พนักงาน
ควรแสดงความเต็มใจที่ จะให้ ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ ามากยิ่ งขึน้ และพนักงานไม่ยุ่งเกิ นไปจะได้ มีเวลาเพี ยง
พอที่จะตอบสนองต่อคําร้ องขอของลูกค้ า
ศูนย์บริ การบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) จากผลการวิจยั จะเห็นว่ามีค่าเฉลี่ยใน
ทุกๆด้ านตํ่ากว่า บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) แสดงให้ เห็นว่าลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การ ณ
ศูนย์ บริ การบริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํ ากัด (มหาชน) มีความประทับใจและความภักดีน้อยกว่า
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) ดังนัน้ จึงควรสร้ างความประทับใจให้ กับลูกค้ ามากขึน้ โดย
ปรับปรุ งให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ มากยิ่งขึ ้น ดังนันควรเริ
้
่ มปรับปรุ งจากด้ านที่มีคา่ เฉลี่ย
การรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การน้ อยที่สดุ เป็ นอันดับแรก ได้ แก่ ด้ านความน่าเชื่อถือของบริ การ ได้ แก่ เมื่อศูนย์บริ การ
ได้ สญ
ั ญากับลูกค้ าว่าจะกระทําการใดๆ ในกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนก็สามารถทําได้ ตามนัน,
้ เมื่อลูกค้ าต้ องการ
ความช่วยเหลือ พนักงานสามารถรับรู้ ถึงปั ญหาและสนใจให้ ความช่วยเหลืออย่างจริ งใจ, ศูนย์บริ การสามารถ
ให้ บริ การได้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าตังแต่
้ ครัง้ แรก, ศูนย์บริ การเปิ ด-ปิ ดตรงตามเวลาทําการที่ได้ แจ้ งให้
ทราบและศูนย์บริ การสามารถให้ บริ การลูกค้ าอย่างไม่มีข้อผิดพลาด
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