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บทคดัย่อ 
    การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ของศูนยบ์ริการเอไอเอส สาขาเดอะมอลล์บางแค กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูลจากลูกคา้ผูใ้ช้บริการ จ านวน 400 ชุด ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติพรรณนาและ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
   ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการเอไอเอส สาขา         
เดอะมอลลบ์างแค โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจกบัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา 
ดา้นอาชีพและดา้นรายไดต่้อเดือน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ABSTRACT 
     
   This research aims to study the customer satisfaction toward the service quality of AIS service 
center, the Mall Bangkae branch, Bangkok.  This study used questionnaire to collect data from 400 
customers.  Data were analyzed by using descriptive statistics and hypotheses were tested by using          
t-test and One-Way ANOVA, at significant level of 0.05  
   The results showed the overall service quality provided by AIS service centers are at high 
level. Results of hypothesis testing revealed customers with different personal information in terms of 
gender, ages, educational levels , occupations and monthly income have statistically different 
satisfaction levels toward the service quality of the AIS Center at the Mall Bangkae, Bangkok.  
 

บทน า 
 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นบริษทัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือสารของไทย แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) ,2555) โดยเป็นผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือท่ีใหญ่ท่ีสุดของ ประเทศไทยเม่ือเทียบ
จากจ านวนผูใ้ชง้านทัว่ประเทศมีมูลค่าสินทรัพยร์วมกวา่ 289,669.12 ลา้นบาท  มีรายไดใ้นปี 2562 รวม 
181,654.32 ล้านบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้น 69,266.10 ล้านบาท ในปัจจุบันการแข่งขันทางด้าน
เครือข่าย โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเร่ิมสูงข้ึนจากการท่ีแต่ละบริษทัมีการเพิ่มการให้บริการดา้นต่าง ๆ มากข้ึน
เร่ือย ๆ ซ่ึงลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการนั้นตอ้งติดต่อท่ีศูนยบ์ริการดว้ยตนเองหรือการรับบริการผา่นช่องทาง
อ่ืน ๆ เช่น Call Center , Application ท าให้การให้บริการท่ีหลากหลายหรือบริการท่ีเพิ่มมากข้ึนตอ้งมี 
ความสะดวกสบายต่อการเขา้ใชบ้ริการของลูกคา้จึงตอ้งมีการพฒันา ปรับปรุง คิดคน้ และการใหบ้ริการ
ท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้   
 จากการลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการศูนยบ์ริการเอไอเอส ท่ีสาขาเดอะมอลลบ์างแค มีจ านวนมากท า
ใหส่้งผลต่อการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการและเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกค้า (Parasuraman,1988 ) มีทั้ งหมด 5 เกณฑ์ ดังน้ี 1.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2.ความ
น่าเช่ือถือ 3.การตอบสนองลูกคา้ 4.การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 5.การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ซ่ึงในปัจจุบนั
การจะเป็นท่ีหน่ึงทั้งในเร่ืองของคุณภาพเครือข่าย ส่วนแบ่งทางการตลาดส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นการแข่งขนั



ยคุดิจิตอล คือ การใหบ้ริการในการท่ีจะครองความเป็นท่ีหน่ึงในส่วนต่าง ๆ ของตลาดได ้ความส าคญัก็
คือการบริหารท่ีมีระบบและการจดัการท่ีดีเพื่อครองใจผูเ้ขา้รับบริการใหไ้ดต่้อไปในระยะยาวอยา่งย ัง่ยืน 
เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขนักบัผูใ้ห้บริการเครือข่ายรายอ่ืนท่ีมีอยู่ให้ได้และเพื่อสร้างความพึง
พอใจใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการ 
 จากการลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการศูนยบ์ริการ เอไอเอส ท่ีสาขาเดอะมอลล์บางแคมีจ านวนมากท า
ใหส่้งผลต่อการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการมีเกณฑ์อยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งต ่าและไม่
สามารถรักษาระดับตวัช้ีวดัตวัน้ีได้ รายงานพฒันาความย ัง่ยืน (แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) ,2559) ส่งผลใหเ้กิดการเสนอแกไ้ขและภาพลกัษณ์ของสาขา และการบอกต่อของลูกคา้ท่ีไม่ดี 
ซ่ึงในปัจจุบนัการจะเป็นท่ีหน่ึงทั้งในเร่ืองของคุณภาพเครือข่าย ส่วนแบ่งทางการตลาดส่ิงท่ีขาดไม่ได้
ในการแข่งขนัยุคดิจิตอล คือ การให้บริการในการท่ีจะครองความเป็นท่ีหน่ึงในส่วนต่าง ๆของตลาดได้
ความส าคญัก็คือการบริหารท่ีมีระบบและการจดัการท่ีดีเพื่อครองใจผูเ้ขา้รับบริการให้ไดต่้อไปในระยะ
ยาวอย่างย ัง่ยืนเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขนักบัผูใ้ห้บริการเครือข่ายรายอ่ืนท่ีมีอยู่ให้ไดแ้ละเพื่อ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการ 
 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจของลูกคา้เพื่อพฒันาและปรับปรุงการให้บริการของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของลูกค้าศูนย์บริการ       
เอไอเอส สาขาเดอะมอลลบ์างแค 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการเอไอเอส 
สาขาเดอะมอลลบ์างแคกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานวจัิย 
 ลูกคา้ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกนั มีความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการลูกคา้เอไอเอส สาขาเดอะมอลลบ์างแคท่ีแตกต่างกนั 
 
 



ขอบเขตของการศึกษาและการวจัิย 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาความความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการเอ
ไอเอส สาขาเดอะมอลล์บางแค ผูว้ิจยัจึงก าหนดขอบเขตปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัฉบบัน้ี โดยไดเ้ลือก
น าเอาตามแนวความคิดของ Parasuraman et al.  (1988)  ส าหรับตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  
ประกอบดว้ย  
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จในการ
บริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ และดา้นความเอาใจใส่ใน
การบริการ 
 
ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการศูนยบ์ริการลูกคา้เอไอเอส 
สาขาเดอะมอลลบ์างแค   
ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

  ในการวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจยัของความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
คุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการเอไอเอสสาขาเดอะมอลล์บางแค ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาไวโ้ดยไดน้ าแนวคิดของ 
Parasuraman , Zeithaml , and Berry (1988) มาใชใ้นการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัไดก้รอบแนวคิด 
ดงัน้ี 

 
 
 
 
 



ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

ระเบียบวจิัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการศูนยบ์ริการ
ลูกคา้เอไอเอส สาขาเดอะมอล์ลบางแคและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
โดยใช้สูตรการค านวณของในกรณีไม่ทราบขนาดประชากร โดยก าหนดสัดส่วน  ประชากร 50% 
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และความคลาดเคล่ือน 0.05% (Cochran) 
 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามลูกคา้เก่ียวกบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของศูนย์บริการเอไอเอส สาขาเดอะมอลล์บางแค ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยศึกษาจากต ารา 
เอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใชแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. เพศ  

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา  

4. อาชีพ  

5. รายได ้

ความพงึพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพ การ

ให้บริการของศูนย์บริการเอไอเอส สาขา

เดอะมอลล์บางแค 
 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  

2. ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จในการบริการ 

3. ดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริการ 

4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ 

5. ดา้นความเอาใจใส่ในการบริการ 
 



 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์อไอเอส สาขาเดอะมอลล์บางแค เป็น
แบบเลือกตอบและให้เติมขอ้มูลในช่องว่างให้ครบถ้วน จ านวน 5 ขอ้ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย อาชีพ เป็นแบบปลายปิด ใหเ้ลือกตอบในช่องท่ีก าหนด 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการเอไอเอส สาขา
เดอะมอลล์บางแค แบง้ออกเป็นการบริการ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
ด้านความน่าเช่ือถือไวใ้จใน การบริการ ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค ด้านการให้ความมัน่ใจแก่
ผูรั้บบริการ และดา้นความเอาใจใส่ผูรั้บบริการ จ านวน 25 ขอ้ 
 
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความพึงพอใจของแลบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบั  5  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด  
ระดบั  4  หมายถึง  พึงพอใจมาก  
ระดบั  3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
ระดบั  2  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
ระดบั  1  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
 
 การแปลผลมีความหมายกับคะแนนเฉล่ียท่ีได้มาจากการวดัระดับความส าคัญ 5 ระดับ                               
(บุญชม ศรีสะอาด, 2563) คือค่าเฉล่ียของคะแนนดงัน้ี 

   ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00   หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50    หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก  
   ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50   หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
   ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50   หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย  
   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50   หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 
การศึกษาวจิยัเร่ืองความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการเอไอเอสสาขา  เดอะ

มอลลบ์างแค ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัและอภิปรายผลดงัน้ี 
 



1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการเอไอเอส สาขาเดอะมอลล์บางแคท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.4     
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.9 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 33.3 และประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.2  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าเอไอเอส 
สาขาเดอะมอลล์บางแค 
 ภาพรวมความพึงพอใจของลูกคา้ในการให้บริการของศูนยบ์ริการเอไอเอส สาขาเดอะมอลล์
บางแค อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์บริการลูกค้าเอไอเอส สาขาเดอะมอลล์บางแค อนัดับแรก คือ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่
ผูรั้บบริการ ด้านความเห็นเอาใจใส่ผูรั้บบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเช่ือถือไวใ้จในการบริการ และดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก  

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการเอไอเอส   

สาขาเดอะมออลบ์างแคแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
2. ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการเอไอเอส สาขา

เดอะมอลลบ์างแคแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
3. ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการ  

เอไอเอส สาขาเดอะมอลล์บางแคแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4. ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการเอไอเอส  
สาขาเดอะมอลลบ์างแคแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. ลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการเอไอเอส 
สาขาเดอะมอลลบ์างแคแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
 
 



อภิปรายผล 
 1. เพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการเอไอเอส สาขาเดอะ
มอลลบ์างแคแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาของ กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์ (2556) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการ
ให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัเขตนนทบุรี พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั
มีความความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคารออมสินท่ีต่างกนั  
 2. อายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการเอไอเอส สาขา         
เดอะมอลล์บางแคแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอุไรวรรณ จนัทเ์จริญวงษ ์(2555) ท่ีศึกษาคุณภาพการให้บริการธนาคาร
พาณิชย ์ในอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของธนาคารไทยพาณิชยแ์ตกต่างกนั  
 3. ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการเอไอเอส 
สาขาเดอะมอลล์บางแคแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั ผลการศึกษา
ของธรามร ไพรพงษ ์(2559) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของคลินิก
นายแพทยธ์นสิทธ์ิ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นกบัคุณภาพการบริการของคลินิกนายแพทยธ์นสิทธ์ิแตกต่างกนั  
 4. อาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการเอไอเอส สาขาเดอะ
มอลล์บางแคแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชนะดา 
วีระพนัธ์ (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวด ัชลบุรี พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมี
อาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเก่าแตกต่างกนั  
 5. รายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการเอไอเอส สาขาเดอะ
มอลล์บางแคแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานของศุภกิตต์        
กิจประพฤทธ์ิกุล (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 
แบงคอก รีซอร์ส เซ็นเตอร์ พบว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทั แบงคอก รีซอร์ส เซ็นเตอร์แตกต่างกนั 
 



ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  

1.  จากผลการวิจัย พบว่า  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่า เฉล่ียน้อยท่ีสุด                
Mean = 4.02 ดงันั้นควรปรับปรุงศูนยบ์ริการเอไอเอส สาขาเดอะมอลลบ์างแคเพื่อใหดู้สะอาดตา มีความ
เป็นระเบียบ เรียบร้อยมากข้ึน พนกังานมีมารยาทดี มีความสุภาพให้เกียรติผูรั้บบริการในการให้บริการ 
มีการใหค้วามรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัการใชง้านและชดัเจนอยา่งครบถว้น 

2.  จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจในการบริการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด              
Mean = 4.02 ดงันั้นพนกังานควรปรับปรุงและแกไ้ขปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการของ
ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการศูนย์บริการเอไอเอส สาขาเดอะมอลล์บางแคและควรรับฟังให้ค  าปรึกษา 
เสนอแนะทางเลือกและแจง้สิทธิพิเศษต่างๆ ใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ 

3. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ริการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด Mean = 4.01 
ดงันั้นควรเพิ่มช่องทางในการรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ
ศูนยบ์ริการเอไอเอส สาขาเดอะมอลล์บางแค และควรจดัอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจถึง
ขั้นตอนการบริการท่ีถูกตอ้งเพื่อใหก้ารบริการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างของบริษทัเครือข่ายอ่ืน น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของบริการ เพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการภายในองคก์รใหดี้ข้ึนไปเร่ือย ๆ 

2. ควรศึกษาขอ้มูลจากศูนยบ์ริกรเอไอเอสหลายๆสาขา เพื่อสามารถน ามาปรับปรุงตอบสนอง
ความ คาดหวงัของลูกคา้ในดา้นอ่ืนให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เน่ืองจากลูกคา้แต่ละสาขาได้รับ
การบริการท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้มีประสบการณ์และความคาดหวงัแตกต่างกนัดว้ยซ่ึงความคาดหวงั 
ดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจแต่ละบุคคล 
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