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ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง
Satisfaction High Speed Internet service. Customer Service CAT Ranong.
นายณภพ ชัยศุภณัฐ
รองศาสตราจารย์.ดร.ธนสุ วทิ ย์ ทับหิ รัญรักษ์ อาจารย์ปรึ กษาคนที
ผูช้ ่วยศาสตร์ ตราจารย์ ดร.สุ คนธ์ เครื อนําคํา อาจารย์ทีปรึ กษา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพือศึ กษาความพึง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารอิ นเตอร์ ค วามเร็ วสู ง
สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง ศึกษาแนวทางการปรับปรุ งการให้บริ การของสํานักงานบริ การลูกค้า
กสท ระนอง ในการศึกษาครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง คือผูใ้ ช้บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ ว
สู งของสํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง จํานวน 260 คน ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชันภูมิ เครื องมือที
ใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจของผูร้ ับบริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง จําแนกรายด้าน คือ คุณภาพของสัญญาณอยูใ่ นระดับมาก ด้านสิ งอํานวยความสะดวก อยูใ่ น
ระดับมาก ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง ขณะทีด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ
อยูใ่ นระดับน้อย
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ผูร้ ับบริ การสํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง
Abstract
This research aims To the satisfaction of the client Internet access. Customer Service CAT
Ranong. Study ways to improve their services. Customer Service CAT Ranong in this study is a
quantitative research. Sample An example is the use of high-speed Internet customer service offices CAT
260 Ranong. With stratified random sampling method. The tools used in this research. including queries
The statistics used to analyze data. Were frequency, percentage, mean, standard deviation. And the
correlation of Pearson. The study found that Satisfaction High Speed Internet service. Customer Service
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CAT Ranong. The overall picture is moderately discriminative aspect is the quality of the signal at a high
level. The facilities At a high level The official provider is moderate. While the process of service at a low
level.
Keywords : Complacency Service providerCustomer service CAT ranong..
ความสํ าคัญและความเป็ นมาของปัญหา
กล่ าวได้ว่าการใช้งานอินเทอร์ เน็ ตมี ความสําคัญเป็ นอย่างมาก การเชื อมต่อเพือสื บค้นข้อมูล
สําคัญต่าง ๆ ระบบอินเตอร์ เน็ตเกิ ดขึนเป็ นครังแรก เมือเดื อนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2535 โดยสถาบันวิทย
บริ การ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ช่ า วงจรสื อสารความเร็ ว 9600
บิ ต ต่ อ วิ น าที จาก
การสื อสารแห่งประเทศไทยเพือเชือมเข้าสู่ อินเทอร์ เน็ตทีบริ ษทั ยูยเู น็ตเทคโนโลยี ( UUNET Technologies )
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปั จจุบนั ได้มีผรู ้ ู ้จกั และใช้อินเทอร์ เน็ตมากขึน มีอตั ราการเติบโตมากกว่า 100 % ความต้องการมี
ทุกภาคส่ วน ขยายจากองค์กรไปสู่ ภาคประชาชน ทุกหน่วยงาน โดยแบ่งเป็ น ด้านการศึกษา ด้านธุ รกิจเพือ
การทําธุ รกรรม ด้านการบันเทิง ฯลฯ
สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง เป็ นสํานักงานสาขาของบริ ษทั กสทโทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) เป็ นรัฐวิสาหกิ จ ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารในรู ปบริ ษั ท มหาชนที มาจากการแปรรู ปส่ วนกิ จ การโทรคมนาคม
การสื อสารแห่งประเทศไทย ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคม บริ ษทั กสท โทรคมนาคม เป็ น
หน่วยงานทีดําเนินธุ รกิจด้านสื อสารโทรคมนาคม ทังภายในและระหว่างประเทศ ทําการจดทะเบียนจัดตัง
เป็ นบริ ษทั มหาชน เมือวันที 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2546 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ มแรก 10,000 ล้านบาท ทุนใน
การจดทะเบี ย นประกอบด้วย หุ ้ นสามัญจํา นวน 1,000 ล้า นหุ ้น มู ล ค่ า ที ตราไว้ 10 บาท ต่ อหุ ้ นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือวันที 8 กรกฎาคม 2546 โดยได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิ บตั ิตามระเบียบข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี ทีใช้บงั คับกับรัฐวิสาหกิ จทัวไป สามารถบริ หารจัดการในรู ปแบบของเอกชนได้เต็มรู ปแบบ
รวมทังกระจายหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาทีเหมาะสม ซึ งปั จจุบนั ยังไม่ได้มีการกระจายหุ ้นแต่
อย่างใด ยังคงเป็ นกระทรวงการคลังถือหุ น้ ไว้ 100%
สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง ตังอยูเ่ ลขที 9 ถ.เพิมผล ต.เขานิ เวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง เป็ น
สํานักงานย่อย ทีให้บริ การด้านเครื อข่ายการสื อสารอินเตอร์ เน็ต ตามนโยบายของสํานักงานใหญ่ ปั จจุบนั
ในส่ วนพืนทีของจังหวัดระนอง ยังไม่มีเครื อข่ายครอบคลุ มในหลายพืนที และการบริ การยังไม่มีลาํ ดับ
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ขันตอนทีถูกต้อง ดังนัน เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ อันจะส่ งผลให้สํานักงาน
บริ การลูกค้า กสท ระนอง มีจาํ นวนลูกค้าเพิมมากขึน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาเรื องของความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ของสํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง ว่ามีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การอยูใ่ นระดับใดบ้าง ด้วยเนือหา 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ เจ้าหน้าทีผู ้
ให้บริ การ สิ งอํานวยความสะดวก คุณภาพของสัญญาณ โดยกลุ่มประชากรลูกค้าของสํานักงานบริ การ
ลูกค้า กสท ระนอง จํานวน 800 ราย ด้วยการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krcjcie & Morgan จํานวน
260 ราย เพือตอบแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ และนําข้อมูลครังนี ไปทําการศึกษาวิจยั เพือให้เกิดความ
พึงพอใจของผูร้ ั บบริ การอิ นเตอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง และมี แนวทางการปรั บ ปรุ งการให้บริ การลู กค้า ของ
สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง อันจะส่ งผลให้ระดับการบริ การขององค์กรดี ขึนและมีจาํ นวนลูกค้า
เพิมขึนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเรื องปั จจัยทีส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
อินเตอร์ ความเร็ วสู ง สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง ดังนี
1. เพือศึกษาความพึงพอใจของของผูร้ ับบริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง สํานักงานบริ การลูกค้า
กสท.ระนอง
2. เพือหาแนวทางในการปรับปรุ งการให้บริ การของสํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คื อ กลุ่มลูกค้าที ใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งของสํานักงาน
บริ การลูกค้า กสท ระนอง จํานวน 800 ราย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie & Morgan จํานวน 260
ราย
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ พึงพอใจ หมายถึง รัก
ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
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ดิเรก ฤกษ์หร่ าย (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลทีมีต่อสิ งใด
สิ งหนึ ง เป็ นความรู ้ สึกหรื อทัศนคติทีดีต่องานทีทําของบุคคลทีมีต่องานในทางบวก ความสุ ขของบุคคลอัน
เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ งานและได้รับผลเป็ นทีพึงพอใจ ทําให้บุคคลเกิ ดความกระตื อรื อร้ น มี ความสุ ข ความ
มุ่งมันทีจะทํางาน มีขวัญและมีกาํ ลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็ จของงาน
ทีทํา และสิ งเหล่านี จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางานส่ งผลต่อถึ งความก้าวหน้าและ
ความสําเร็ จขององค์การอีกด้วย
วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกภายในจิตใจของมนุ ษย์ทีไม่
เหมือนกัน ขึนอยูก่ บั แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ งหนึงสิ งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรื อมีความ
ตังใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่พึง
พอใจเป็ นอย่างยิง เมือไม่ได้รับการตอบสนองตามทีคาดหวังไว้ทงนี
ั ขึนอยูก่ บั สิ งทีตังใจไว้วา่ จะมีมากหรื อ
น้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลทีมีต่อ
สิ งหนึงหรื อปั จจัยต่างๆทีเกียวข้อง ความรู ้สึกพอใจจะเกิดขึนเมือความต้องการของบุคคลได้รับการ
ตอบสนองหรื อบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึง ความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิดขึน หากความต้องการ
หรื อจุดมุ่งหมายนันไม่ได้รับการตอบสนอง
กิตติมา ปรี ดีดิลก (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกชอบหรื อพอใจทีมีต่อ
องค์ประกอบและสิ งจูงใจในด้านต่างๆเมือได้รับการตอบสนอง

งานวิจัยทีเ$ กีย$ วข้ อง
สุ วมิ ล ระวัง (2554) ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การอินเตอร์ เน็ต เพือศึกษา
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การอินเตอร์ เน็ต ศึกษาปั จจัยด้านผูใ้ ห้บริ การ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การและ
วิเคราะห์พฤติกรรมกับปั จจัยด้านให้บริ การ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอินเตอร์ เน็ต มหาวิทยาลัยราม
คําแห่ ง จํานวน 420 คน ผลการวิจยั พบว่า สถานทีใช้บริ การมากทีสุ ดคือบ้าน /หอพัก วัตถุประสงค์ใน
การใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตมากทีสุ ด คือ ใช้เพือการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บริ การอินเตอร์ เน็ตทีใช้ คือ
ด้านการใช้บริ การเครื อข่ายไร้สาย ข้อมูลด้านผูใ้ ห้บริ การ พบว่าเจ้าหน้าทีให้คาํ แนะนําการใช้บริ การมีระดับ
มากทีสุ ด สอดคล้องกับงาน วิจยั พรพิมล แก้วเกิด (2553)
สรานันท์ อนุ ชน (2555) ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการบริ การที
ห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การวิจยั แบบบรรยาย (Descriptive Research) ในครังนี มุ่ง
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ศึกษาถึ งระดับความพึงพอใจและปั จจัยทีมีผลกระทบต่อ ความพึงพอใจของผรู ับบริ การทีห้องอุบตั ิเหตุ
ฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลพระมงกฎุ เกล้า ผลการวิจยั พบว่า 1. ผ้มูารับบริ การทีห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดูแล
จิตใจ ด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านความสามารถทางการปฏิบตั ิงาน และไม่พบความแตกต่างกันของปั จจัย
ต่าง ๆ กับระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการบริ การทีห้องอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า ทังนีจะเห็นได้วา่ ผูร้ ับบริ การได้รับการบริ การทีมีความเท่าเทียมกันและการรักษาทีเป็ นมาตรฐาน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทรา จินดา (2546 )นงลักษณ์ สุ วสิ ิ ษฐ์ และสมจิต หนุเจริ ญกุล (2554)
กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาเป็ นแนวทางในการวิจยั
เรื องความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง
ตัวแปรตามอิสระ(Independent Variables) ตัวแปรตาม(Dependent Vanables)
ประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
อาชีพ

ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
1.ด้านกระบวนการขันตอนการบริ การ

3.

2.ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ

4.รายได้

3.ด้านสิ งอํานวยความสะดวก

5.ระดับการศึกษา

4.ด้านคุณภาพของสัญญาณ

ระเบียบวิธีวจิ ัย
จากการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ประชากรทีใช้ในการศึกษาคือจํานวนประชากรที
จดทะเบียนใช้อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งของสํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง มีจาํ นวนทังสิ นโดยเฉลียต่อ
เดือน 800 ราย ได้กลุ่มตัวอย่าง 260 ราย จากการคํานวณโดยใช้สูตร Krejcie & Morgan ด้วยวิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบชันภูมิ เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีได้แก่ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
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เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีเป็ นแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้จดั สร้างขึนจาการเก็บรวบรวมข้อมูลทีได้
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือใช้ศึกษาประชากรทีใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ ว
สู ง สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง จํานวน 260 ราย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เกี ยวกับข้อมูลทัวไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับการศึกษา เป็ นแบบสอบถาม
ชนิดตรวจสอบรายการ
ตอนที 2 เกี ยวกับ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง สํานักงานบริ การลูกค้า
กสท ระนอง จํานวน 20 ข้อ โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านกระบวนการขึนตอนการให้บริ การ 2.
ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ 3. ด้านสิ งอํานวยความสะดวก 4.ด้านคุณภาพของสัญญาณ
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะอืน ๆ เพือเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการให้บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
ของสํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง มีจาํ นวนลู กค้าเพิมมากขึน และเพือเป็ นแนวทางในการทําวิจยั
ครังต่อไป
สําหรับขันตอนการตรวจแบบสอบถาม ดําเนิ นการโดยการนําแบบสอบถามให้อาจารย์ทีปรึ กษา
ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขแล้วนําไปทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มทดสอบทีมีลกั ษะคล้ายคลึงตัวอย่าง 30
ชุ ด จากนันจึงรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื อมันได้ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม จากสู ตรการหาค่าสัมประสิ ทธิ{ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach s A lpha Coefficient ) ของลี
โจเซฟ ครอนบาค (Crobach’s Alpha Coefcient) ได้ค่าความเชื อมัน .95 ซึ งอยู่ในเกณฑ์ทีสามารถนํา
แบบสอบถามไปใช้ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่า งจริ ง สถิ ติที ใช้ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ค่ า ความถี ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาภาพรวมความพึงพอใจในการใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง สํานักงานบริ การ
ลู กค้า กสท ระนอง ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยพิจารณาจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้า น
คุณภาพของสัญญาณ มีค่าเฉลียสู งทีสุ ด อยูใ่ นระดับมาก ( ˉx = 3.70 ) รองลงมาได้แก่ ด้านสิ งอํานวย
ความสะดวก อยูใ่ นระดับมาก ( ˉx = 3.65 ) ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( ˉx = 3.11 )
และด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ อยูใ่ นระดับน้อย ( ˉx = 2.46 ) ตามลําดับ
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2. ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุ งการใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง สํานักงานบริ การลูกค้า
กสท ระนอง พบว่า ความพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ น้อ ยที สุ ด มี ค วามจํา เป็ นจะต้องปรั บ ปรุ ง ตามลํา ดับ ดัง นี
สัญญาณบางพืนทีมีบริ การไวไฟฟรี 1.31 มีบริ การนําดืมและห้องนําสําหรับลูกค้า 1.50 มีลาํ ดับคิวการ
บริ การทีเหมาะสม 1.69 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยมีความจําเป็ นจะต้องปรับปรุ งดังนี เจ้าหน้าทีแจ้ง
กิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม 1.96 มีป้ายบอกลําดับการดําเนิ นการ 2.12 มีเอกสารในการขอทีชัดเจน
เหมาะสม 2.46 เจ้าหน้าทีแนะนําผลิตภัณฑ์เพิมเติมอย่างเหมาะสม 2.46 มีโปรโมรชันทีดี เหมาะสม 2.54
สัญญาณครอบคลุมทุกพืนที 2.58

และความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางทีจะต้องปรับปรุ งในลําดับ

ต่อไปดังนี มีบริ การชําระเงิ นผ่านช่องทางอืน ๆ 2.69 มีป้ายคําแนะนําการขอใช้สัญญาณทีชัดเจน 2.92
เจ้าหน้าทีให้ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริ การ 3.23
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง สํานักงานบริ การลูกค้า
กสท ระนอง อยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ด้าน และอยูใ่ นระดับน้อย 1 ด้าน โดยมี
ผลการวิจยั จากการเก็บข้อมูล จํานวน 260 ชุ ด ได้ค่าทางสถิติ จากการคํานวณ โปรแกรม spss ได้ค่า
Mean และค่า S.D. และแปลค่าความพึงพอใจตามระดับของคะแนนเฉลี ย โดยเรี ยงลําดับ จากความพึง
พอใจ มากสุ ด ดังนี
1. ด้านคุณภาพของสัญญาณ จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอินเตอร์ เน็ต
ความเร็ วสู ง สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง ด้านคุณภาพของสัญญาณ มี 5 ด้าน ผูร้ ับบริ การมีความพึง
พอใจระดับ มาก โดยมีค่าเฉลีย Mean = 3.70 เมือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า สัญญาณ
อับโหลดข้อมูลรวดเร็ ว 4.92

สัญญาณเชื อมต่อมีความแรง 4.88 สัญญาณมีความต่อเนื องตลอดเวลา

4.85 ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
น้อย

สัญญาณครอบคลุมทุกพืนที 2.58 ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ

สัญญาณบางพืนทีมีบริ การไวไฟฟรี 1.31 ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด โดยเรี ยงลําดับ
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ความพึง

ลําดับ

พอใจ
1

สัญญาณครอบคลุมทุกพืนที

2.58

.504

น้อย

4

2

สัญญาณอับโหลดข้อมูลรวดเร็ ว

4.92

.272

มากทีสุ ด

1

3

สัญญาณเชื อมต่อมีความแรง

4.88

.326

มากทีสุ ด

2

4

สัญญาณมีความต่อเนื องตลอดเวลา

4.85

.368

มากทีสุ ด

3

5

สัญญาณบางพืนทีมีบริ การไวไฟฟรี

1.31

.491

น้อยทีสุ ด

5

Mean = 3.70 ระดับมาก
2. ด้านสิ งอํานวยความสะดวก จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง ด้านสิ งอํานวยความสะดวกมี 5 ด้าน โดยผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ
ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลีย Mean = 3.65 เมือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ผูร้ ับบริ การพึง
พอใจในระดับแตกต่างกัน ได้แก่ มีทีจอดรถและทีนังพักรอ เพียงพอ 4.92 ทีตังสํานักงานมีความเหมาะสม
4.73

มีป้ายบอกเวลาเปิ ด ปิ ด ชัดเจน 4.42 ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด มีบริ การชําระเงินผ่าน

ช่องทางอืน ๆ 2.69 ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีบริ การ นําดืมและห้องนําสําหรับลูกค้า
1.50 ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด โดยเรี ยงลําดับ
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ด้านสิ งอํานวยความสะดวก

Mean S.D.

1

ทีตังสํานักงานมีความเหมาะสม

4.73

.452

มากทีสุ ด

2

2

มีป้ายบอกเวลา เปิ ด ปิ ด ชัดเจน

4.42

.504

มากทีสุ ด

3

3

มีทีจอดรถและทีนังพักรอ เพียงพอ

4.92

.272

มากทีสุ ด

1

4

มีบริ การชําระเงินผ่านช่องทางอืน ๆ

2.69

.471

ปานกลาง

4

5

มีบริ การนําดืมและห้องนํา สําหรับลูกค้า

1.50

.510

น้อยทีสุ ด

5

พอใจ

ลําดับ

Mean = 3.65 ระดับมาก
3.ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การมี 5 ด้าน โดยผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ
ระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลีย Mean = 3.14 เมือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ผูร้ ับบริ การพึง
พอใจในระดับแตกต่างกัน ได้แก่ เจ้าหน้าทีสุ ภาพและแต่งกายเหมาะสม 4.08 เจ้าหน้าทีให้ขอ้ มูลได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน 3.81ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าทีให้ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริ การ
3.23 ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง เจ้าหน้าทีแนะนําผลิตภัณฑ์เพิมเติมอย่างเหมาะสม 2.46 และ
เจ้าหน้าทีแจ้งกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 1.96 ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย โดยเรี ยงลําดับ
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ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ

Mean S.D.

SSRU2016
ความพึงพอใจ ลําดับ

1

เจ้าหน้าทีสุ ภาพและแต่งกายเหมาะสม

4.08

.560

มาก

1

2

เจ้าหน้าทีให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องชัดเจน

3.81

.634

มาก

2

3

เจ้าหน้าทีให้ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริ การ

3.23

.587

ปานกลาง

3

4

เจ้าหน้าทีแนะนําผลิตภัณฑ์เพิมเติมอย่างเหมาะสม

2.46

.508

น้อย

4

5

เจ้าหน้าทีแจ้งกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

1.96

.528

น้อย

5

Mean = 3.11 ระดับปานกลาง
4.ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอินเตอร์ เน็ต
ความเร็ วสู ง สํานักงานบริ การลู กค้า กสท ระนอง ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ 5 ด้าน โดย
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจระดับ น้อย โดยมีค่าเฉลีย 2.35 เมือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า
มีป้ายคําแนะนําการขอใช้สัญญาณทีชัดเจน 2.92 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีโปรโมรชันทีดี
เหมาะสม 2.54 มีเอกสารในการขอทีชัดเจนเหมาะสม 2.46 มีป้ายบอกลําดับการดําเนิ นการ 2.12 ความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับน้อย มีลาํ ดับคิวการบริ การทีเหมาะสม 1.69 ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด โดย
เรี ยงลําดับ
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ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ

Mean

S.D.

SSRU2016
ความพึง
พอใจ

ลําดับ

1

มีป้ายคําแนะนําการขอใช้สัญญาณทีชัดเจน

2.92

.272

ปานกลาง

1

2

มีเอกสารในการขอทีชัดเจนเหมาะสม

2.46

.508

น้อย

3

3

มีป้ายบอกลําดับการดําเนินการ

2.12

.516

น้อย

4

4

มีโปรโมรชันทีดี เหมาะสม

2.54

.508

น้อย

2

5

มีลาํ ดับคิวการบริ การทีเหมาะสม

1.69

.549

น้อยทีสุ ด

5

Mean= 2.35 ระดับน้อย
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน จากการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบว่า ปั ญหาด้านต่าง ๆ ซึ ง
ควรนํามาปรับปรุ งตามลําดับความสําคัญซึ งดูจากผลการวิจยั จากการคํานวณค่าทางสถิติ เรี ยงลําดับจากค่า
ความพึงพอใจระดับน้อยทีสุ ดถึงมากทีสุ ด ด้านทีควรนํามาปรับปรุ งเป็ นลําดับแรก ดังนี
ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ

มีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลีย 2.35 ซึ งผลการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้คน้ พบว่าควรปรับปรุ งให้มีป้ายคําแนะนําการขอใช้สัญญาณ ที
ชัดเจน ควรมีป้ายบอกลําดับขันตอนการดําเนินการ มีโปรโมรชันให้มากขึน มีบตั รคิวในการรอรับบริ การ
เพือลูกค้าประทับใจ
ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ มีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลีย 3.11
ซึ งผลการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้คน้ พบว่าเจ้าหน้าทีด้านบริ การมี ความสุ ภาพเหมาะสม ให้ขอ้ มูลได้ชดั เจน
ส่ วนความสะดวกในการติดต่อยังอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านผลิตภัณฑ์มีการแนะนําน้อย ด้านกิจกรรมต่าง
ต้องเพิมเติม เพือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
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ด้านสิ งอํานวยความสะดวก ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี ย 3.65 ซึ ง
ผลการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบว่า มีสิงอํานวยความสะดวก เช่น สถานทีตังสํานักงาน ป้ ายบอกเวลา เปิ ด
ปิ ด สถานทีจอดรถ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนช่องทางการชําระค่าบริ การต้อง
ปรับปรุ งให้มีช่องทางการจ่ายเงินมากขึน และลําดับทีควรปรับปรุ งมากทีสุ ดคือการบริ การนําดืมและห้องนํา
สําหรับลูกค้า
ด้านคุ ณภาพของสัญญาณ มีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี ย 3.70 แต่
ผลการวิจยั ครังนีค้นพบว่า ส่ วนทีต้องปรับปรุ งคือ สัญญาณยังไม่ครอบคลุมทุกพืนที และผูใ้ ช้บริ การมีความ
ต้องการไวไฟฟรี ควรปรับปรุ งเพือเพิมจํานวนลูกค้าและพัฒนาองค์กรให้ดียงขึ
ิ น
2 .ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
เนื องจากการศึ ก ษาครั งนี เป็ นการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารอิ นเตอร์ ค วามเร็ วสู ง
สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง ในระยะเวลา 3 เดือนเท่านัน ประชากรทีทําการศึกษาคือผูท้ ีใช้บริ การ
อินเตอร์ เน็ ตความเร็ วสู งของสํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนองเท่านัน ในการศึกษาทําวิจยั ครังต่อไป
ควรศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารอิ นเตอร์ เ น็ ตทังจัง หวัดและให้ ค รอบคลุ ม เนื อหาทุ ก ด้า น และ
ระยะเวลา 1 ปี เพือให้เกิดความน่าเชื อถื อ และนําไปเป็ นประโยชน์ต่อ สํานักงานบริ การลูกค้า กสท ระนอง
ต่อไป
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