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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
บริ ษ ัท ที โอที (จำกัดมหำชน) เป็ นองค์ก รรั ฐ วิส ำหกิ จ ที่ เ ป็ นผูด้ ำเนิ นงำนวำงรำกฐำน
ระบบสื่ อสำรและโทรคมนำคม เริ่ มก่อตั้งวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2497 โดยเป็ นองค์กรที่ให้บริ กำรด้ำน
กำรสื่ อสำรมำยำวนำนมีกระทรวงกำรคลังเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ บริ ษทั ทีโอทีให้บริ กำรด้ำนกำรสื่ อสำร
ครบวงจรทั้งสั ญญำณโทรศัพ ท์บ ้ำน โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ และอิ นเตอร์ เน็ ตซึ่ ง เป็ นกำรพัฒนำและ
ยกระดับของประเทศให้เพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลำ 60 ปี ที่เปิ ดให้บริ กำรมำบริ ษทั ทีโอทีคอยพัฒนำ
ระบบเครื อข่ำยของตนเองให้ดีข้ ึนตลอดเพื่อคุณภำพชี วิตที่ดีของประชำชนทุกคนโดยบริ ษทั ทีโอที
จะจัดตั้งศูนย์บริ กำรตำมเขตในกรุ งเทพฯและจังหวัดต่ำงๆเพื่อให้ลูกค้ำเข้ำถึงกำรบริ กำรของทีโอที
ได้สะดวกยิง่ ขึ้น เช่น กำรชำระเงินค่ำบริ กำรต่ำงๆ กำรขอติดตั้งอินเตอร์ เน็ต ชำระค่ำสำธำรณู ปโภค
และจำหน่ำยอุปกรณ์กำรสื่ อสำรต่ำงๆ
ศูนย์บริ กำรทีโอที สำขำท่ำพระ เปิ ดให้บริ กำรเมื่อปี พ.ศ.2524 เป็ นสำขำย่อยที่เปิ ดเพื่อให้
ลู ก ค้ำ ที่ อ ยู่ใ นเขตท่ ำ พระและละแวกใกล้เ คี ย งสะดวกเข้ำ มำใช้บ ริ ก ำรมำกขึ้ น โดยในปั จ จุ บ ัน
ศูนย์บริ กำรทีโอทีสำขำท่ำพระมีลูกค้ำเข้ำมำใช้บริ กำรต่อวันค่อนข้ำงมำกอีกทั้งยังต้องแข่งขันกับ
ผูใ้ ห้บริ กำรเครื อข่ำยค่ำยอื่นๆจึงจำเป็ นต้องเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้บริ กำรนำมำพัฒนำศูนย์บริ กำรเพื่อให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกยิง่ ขึ้น
ทำงคณะผูจ้ ดั ทำจึงเล็งเห็นควำมจำเป็ นในกำรเก็บข้อมูลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู ้
มำใช้บริ กำรทีโอที สำขำท่ำพระ เพื่อทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำร และเพื่อนำผล
กำรประเมินศูนย์บริ กำรมำพัฒนำและปรับปรุ งกำรทำงำนในด้ำนกำรบริ กำรของ ศูนย์บริ กำรทีโอที
สำขำท่ำพระในครำวต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจของผูท้ ี่มำใช้บริ กำรศูนย์บริ กำรทีโอที สำขำท่ำพระ
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ำ นเนื้ อ หำ ศึ ก ษำควำมพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ำรที่ มี ต่ อ กำรให้ บ ริ ก ำร
ศูนย์บริ กำรทีโอที สำขำท่ำพระ
1.3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ศูนย์บริ กำรทีโอที สำขำท่ำพระ
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1.3.3 ขอบเขตด้ำนผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูใ้ ช้บริ กำรที่มำใช้บริ กำรศูนย์บริ กำรทีโอที สำขำท่ำพระ
จำนวน 100 คน
1.3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ เริ่ มปฏิบตั ิงำนวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ถึง วันที่ 30 สิ งหำคม 2562
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ได้ทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำรศูนย์บริ กำรทีโอที สำขำ ท่ำพระ
1.4.2 สำมำรถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนำเพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริ กำรและนำ
ข้อเสนอแนะคำติชมมำปรับปรุ งเพื่อให้กำรบริ กำรของศูนย์บริ กำรทีโอที สำขำท่ำพระดียงิ่ ขึ้น
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การทีโอทีสาขาท่าพระ” มีแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ความหมายของความพึงพอใจในการบริ การ
2. ความสาคัญของความพึงพอใจในการบริ การ
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4. ความพึงพอใจของลูกค้า 4P
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ .2551:64)
ความพึ ง พอใจ ตรงกับ ภาษาอัง กฤษ Satisfaction ซึ่ งมี ค วามหมายว่า ความรู ้ สึ กที่ เป็ น
ทางบวกของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
ความหมายของความพึ ง พอใจในการบริ ก าร สามารถจ าแนกเป็ น 2 ความหมาย คื อ
ความหมายที่ เกี่ ยวข้องกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหรื อคู่คา้ และ ความพึงพอใจในงานของผู้
ให้บริ การ
2.2 ความสาคัญของความพึงพอใจในการบริการ (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ .2551:65-66)
เป้ าหมายสู งสุ ดของความสาเร็ จในการดาเนินการบริ การขึ้นอยูก่ บั กลยุทธ์การสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกที่ดีและประทับใจในการบริ การที่ได้รับ จนติดใจและ
กลับมาใช้บริ การเป็ นประจา การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การจึงเป็ น
เรื่ องสาคัญ เพราะความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนี้ จะนามาซึ่ งความได้เปรี ยบในเรื่ องการแข่งขันทาง
การตลาด เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตของธุ รกิ จบริ การอย่างไม่หยุดยั้ง และส่ งผลให้สังคม
ส่ วนรวมมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
2.3 ทฤษฎีเกีย่ วกับความต้ องการของผู้บริโภค (ชู ชัย สมิทธิไกร.2556:215-218)
เข้า ใจถึ ง ความต้องการและแรงจูงใจของผูบ้ ริ โภค เป็ นพื้ นฐานของการท าความเข้า ใจ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค แนวคิ ดและแรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคที่ส าคัญ มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี ความ
ต้องการตามลาดับขั้น และทฤษฎีความต้องการพื้นฐาน 3 ประเภท
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2.3.1 ทฤษฎีความต้ องการตามลาดับขั้นของ Maslow (1943)
ได้เสนอทฤษฎีความต้องการลาดับขั้น (hierarchy of needs theory) โดยสมมุติฐานเบื้องต้น
ดังนี้
1. มนุษย์มีความต้องการเป็ นลาดับขั้น เมื่อความต้องการระดับใดได้รับการตอบสนองแล้ว
ความสาคัญของความต้องการนั้นจะลดน้อยลง และจะพยายามตอบสนองความต้องการในระดับที่
สู งขึ้นไป
2. ความต้องการของมนุษย์เป็ นเรื่ องที่มีความสลับซับซ้อน และความต้องการจะมีผลต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น เมื่อเกิดความหิ ว การระงับความหิ วจะเป็ นสิ่ งที่
มนุษย์ตอ้ งการกระทามากที่สุด และความต้องการนี้จะลดลงเมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว
3. ความต้องการระดับต่าต้องได้รับการตอบสนองก่อน จึงจะเกิดความต้องการในระดับที่
สู งขึ้น
4. วิธีตอบสนองความต้องการในระดับสู ง มีความหลากหลายมากมายกว่าการตอบสนอง
ความต้องการในระดับต่า
Maslow (1943) ได้จาแนกความต้องการของมนุษย์เป็ น 5 ขั้นดังนี้
1. ความต้องการด้านสรี ระ (Physiological needs)
เป็ นความต้องการทางร่ างกายขนองมนุ ษย์ซ่ ึ งจาเป็ นสาหรับการดารงชี วิต ความต้องการ
เหล่านี้ ได้แก่ อากาศ น้ า เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค และที่อยูอ่ าศัย มนุ ษย์จะมีความต้องการใน
ระดับถัดไปเมื่อความต้องการด้านสรี ระได้รับการตอบสนองแล้ว
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)
ความต้องการความปลอดภัยเกิ ดขึ้นเมื่อความต้องการด้านสรี ระได้รับการตอบสนองแล้ว
ความปลอดภัยดังกล่าวมี 2 รู ปแบบ คือ ความต้องการความปลอดภัยด้านร่ างกายและความมัน่ คง
ด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งความต้องการความปลอดภัยด้านร่ างกาย ได้แก่ การมีความปลอดภัยในชี วิต การ
มีสุขภาพดี ส่ วนความมัน่ คงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีอาชีพการงานที่มนั่ คง
3. ความต้องการทางสังคม (Social needs)
หมายถึ งความต้องการที่ เกี่ ยวข้องกับ การมี ป ฏิ สัม พันธ์ และเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ มหรื อ
สังคม เช่น มิตรภาพ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และความรักจากผูอ้ ื่น
4. ความต้องการการยกย่องนับถือ (esteem needs)
หมายถึงความต้องการที่จะได้รับความยอมรับนับถือจากผูอ้ ื่น การมีตาแหน่งและเกียรติยศ
และการมีสถานภาพทางสังคม
5. ความต้องการบรรลุถึงความสาเร็ จแห่งตน (self-actualization needs)
หมายถึงความต้องการที่พฒั นาศักยภาพของตนไปสู่ จุดสู งสุ ด การได้ทางานที่ทา้ ทาย และ
การประสบความสาเร็ จในสิ่ งที่ทาให้ตนเองรู ้สึกว่าได้บรรลุถึงจุดสู งสุ ดของชีวิต
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Maslow ได้จาแนกความต้องการทั้งห้าขั้นของมนุ ษย์ออกเป็ น 2 ระดับใหญ่ๆ คือระดับต่ า
(lower – oeder needs) ได้แก่ ความต้องการด้านสรี ระ ความต้องการความปลอดภัย สาหรับความ
ต้องการในระดับสู ง (higher – order needs) ได้ แก่ ความต้องการทางสังคม ความต้องการความ
ยอมรับนับถือ และความต้องการบรรลุถึงความสาเร็ จแห่งตน
ทฤษฎีความต้ องการลาดับขั้น
ความต้องการ
ความสาเร็ จ
ความต้องการการยกย่อง
นับถือ
ความต้องการทางสังคม
ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการด้านสรี ระ
รู ปที่ 2.1 ทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นของ Maslow

2.3.2 ทฤษฎีความต้ องการพืน้ ฐาน 3 ประเภท (ชู ชัย สมิทธิไกร.2556:217-218)
McClelland (1961) ได้เสนอ ทฤษฎีความต้องการพื้นฐาน 3 ประเภท (a trio of basic needs
theory)โดยกล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์เกิดจากการเรี ยนรู ้และสามารถจาแนกความต้องการได้
เป็ น 3 ประเภท คือ
1.ความต้องการความสาเร็ จ (need for achievement) หมายถึงความปรารถนาที่จะได้รับ
ความสาเร็ จจากการทางาน ความต้องการนี้ กระตุน้ ให้บุคคลตั้งเป้ าหมายที่ทา้ ทาย ทางานหนักและ
ใช้ทกั ษะและความสามารถที่มีเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ดังนั้น บุคคล ที่มีความต้องการความสาเร็ จสู ง
จึงมีแนวโน้มต้องการสิ นค้าที่ สะท้อนถึ งความสาเร็ จ เช่ น สิ นค้าที่หรู หรา หรื อหาได้ยาก การวิจยั
ของ Ericksen and Sirgy (1989) ซึ่ งศึกษาเรื่ องความต้องการความสาเร็ จและพฤติกรรมการแต่งกาย
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรเพศหญิงของมหาวิทยาลัย พบว่ากลุ่มที่มีความต้องการความสาเร็ จสู ง
จะชอบใส่ เสื้ อผ้าแบบนักธุ รกิจ ในขณะที่กลุ่มขาดความต้องการความสาเร็ จจะชอบใส่ เสื้ อผ้าแบบ
อื่นๆ เช่น แบบผูห้ ญิงหวาน ชุดลาลอง
2.ความต้องการความสัมพันธ์ (need for affiliation) หมายถึ ง ความปรารถนาที่จะมี
ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ผูท้ ี่มีความต้องการนี้ สูงจะให้ความสาคัญแก่มิตรภาพ การเข้าร่ วมกิจกรรม
กลุ่ ม และความต้องการเป็ นที่รักของบุ คคลอื่น นอกจากนั้น ยังมักจะปฏิ บตั ิตามบรรทัดฐานและ
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กฎระเบี ยบต่างๆ ด้วยความเต็มใจดังนั้น บุ คคลที่ มีความต้องการความสัมพันธ์ สูง จึ งมี แนวโน้ม
ต้องการใช้สินค้าและบริ การที่สามารถแบ่งปั นหรื อบริ โภคร่ วมกันในกลุ่ม เช่นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
3.ความต้องการอานาจ (need for power) เป็ นความต้องการที่ จะควบคุ มผูอ้ ื่นหรื อ
สิ่ งแวดล้อม สามารถมีอิทธิ พลและชี้ นาผูอ้ ื่นได้ ดังนั้น บุคคลที่มีความต้องการความสาเร็ จสู ง จึงมี
แนวโน้มต้องการสิ นค้าที่สะท้อนให้เห็ นว่าตนสามารถมีอานาจเหนื อผูอ้ ื่น เช่น เครื่ องเสี ยง มีพลัง
ขับสู ง
2.4 ทฤษฎีความพึงพอใจของลูกค้ า 4P (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ . 2551:71 - 73)
กุญแจสาคัญสู่ ความสาเร็ จในงานบริ การ คือความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริ การนั้น
คือการที่ลูกค้าได้รับสิ่ งที่คาดหวังไว้ยอ่ มเกี่ยวพันธ์กบั การปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งเป็ นบุคคล
ที่มีบทบาทสาคัญในการรับรู้ความต้องการของลูกค้า และการตอบสนองบริ การตามความต้องการ
ของลูกค้าซึ่ งมีปัจจัยสาคัญดังนี้
1. ผลิ ตภัณฑ์บริ การ ความพึงพอใจของลู กค้าจะเกิ ดขึ้ นได้ก็ต่อเมื่ อได้รับการบริ การที่มี
คุ ณ ภาพตรงตามความต้อ งการ ความเอาใจใส่ ข ององค์ ก รในการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ส่ ใ จ
รายละเอียดตอบสนองความต้องการในการใช้ในชีวติ ประจาวัน สิ นค้าใช้ง่าย แข็งแรงคงทน
2. ราคา ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ขึ้ นอยู่ก ับ ราคาค่ า บริ ก ารที่ ลู ก ค้า ต้องยอมรั บ ได้หรื อ
เหมาะสมกับคุ ณภาพของการบริ การตามความเต็มใจที่จะจ่ายของลู กค้า ทั้งนี้ ความพึงพอใจของ
ลูกค้าแต่ละคนที่มีต่อความพึงพอใจด้านราคาอาจแตกต่างกันออกไป
3. สถานที่ การเข้าถึ ง สถานที่ บริ ก ารได้ส ะดวกและสบายตามความต้องการของลูก ค้า
ย่อมจะทาให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น สถานที่ต้ งั หรื อ เส้นทางการเดินทางถือเป็ น
เรื่ องสาคัญที่ลูกค้าจะสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวก
4. ส่ งเสริ มแนะนาบริ การ การที่ผใู ้ ห้บริ การโฆษณาส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์หรื อแนะนา
สิ นค้าใหม่ๆอย่างสม่ าเสมอจะเกิ ดแรงดึ งดูดทาให้ลุกค้าสนใจผลิ ตภัณฑ์มากขึ้นอีกทั้งยังเป็ นการ
ดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่เข้ามารับการบริ การเพิ่มอีกด้วย
2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อร่ าม สัมพะวงศ์ (2541: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการ
ให้บ ริ การของส านัก งานทะเบีย นอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 100 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผลการวิ จ ัย ศึ ก ษาพบว่ า ในภาพรวม
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในบริ การของสานักงานทะเบียนอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่
ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในบริ การ แยกตามองค์ประกอบรายด้าน พบว่า ผูร้ ั บบริ การมี
ความพึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ รองลงมาคือด้านระยะเวลาในการดาเนินงานและ
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ด้านกระบวนการให้บริ การ ตามลาดับ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้า นที่ให้บริ การ ปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ คือ ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับงานของสานักงาน
ทะเบียนอาเภอ ปั จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ คือ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชี พ ระดับ การศึ ก ษา จานวนสมาชิ ก ในครอบครั ว จานวนบุ ต ร ระยะทาง จากบ้านถึ ง
สานักงานทะเบียนอาเภอ ประสบการณ์ในการมาขอรับบริ การของสานักทะเบียนแห่งนี้
กิ จวิธี รัตนแก้ว (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริ การของสานักงานที่ดินจังหวัดเชี ยงใหม่ สาขาสันทราย” ศึกษาถึงการให้บริ การของสานัก
งานที่ดินว่ามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมที่ดินหรื อไม่ ทาให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคใน
การให้บริ การ และศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริ การจากเจ้าหน้าที่ที่ดิน โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานสานักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย จานวน 40 คน และประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 250 คน
จากการศึกษาพบว่าภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชน ที่มารับบริ การอยูร่ ะดับดีใน
ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานกลุ่มตัวอย่าง พึงพอใจในการพูดจาและมารยาทของ
เจ้าหน้าที่การเงิน และการให้บริ การตามลาดับคิว การให้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐวัดความ
โปร่ งใสในการดาเนินงานให้บริ การ
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน) ศูนย์บริ กำรทีโอที สำขำท่ำพระ
สถำนที่ต้ งั ศูนย์บริ กำร : เลขที่ 290 ถนน เพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษีเจริ ญ เขตภำษีเจริ ญ
กรุ งเทพฯ 10160
โทร : 02-457-4080 และ 02-467-2204
แฟกซ์ : 02457-4557
เว็บไซด์ : www.tot.co.th

รู ปที่ 3..1 สัญลักษณ์ของบริ ษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน)

รู ปที่ 3.2 ตรำสัญญำลักษณ์ ของบริ ษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน)
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รู ปที่ 3.3 แผนที่สำนักงำน ทีโอที สำขำท่ำพระ

นำยมนต์ชยั หนูสง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
รู ปที่ 3.4 กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
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ประวัติความเป็ นมาของบริษัท
บริ ษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน) เดิมทีเคยเป็ นหน่วยงำนหนึ่ งของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข ใช้
ชื่ อว่ำกองช่ ำงโทรศัพท์ โดยได้เปลี่ ยนมำเป็ นองค์กำรโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย หรื อ ท.ศ.ท. เมื่อ
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2497 ในช่ วงแรกรับผิดชอบเฉพำะกำรวำงชุ มสำยโทรศัพท์ในเขตนคร
หลวง ในภำยหลัง ได้ดูแลกิ จกำรโทรศัพ ท์ข องทั้ง ประเทศ โดยได้โอนควำมรั บผิดชอบมำจำก
กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข และในวันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2545 องค์กำรโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย (ท.
ศ.ท.)ได้แปรรู ป แต่ยงั คงสถำนะรัฐวิสำหกิจในรู ปแบบ บริ ษทั มหำชนจำกัด ใช้ชื่อว่ำ บริ ษทั ทศท
คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) เมื่อมีกำรปรับปรุ งโครงสร้ำงทำงรำชกำร บมจ. ทศท คอร์ ปอเรชัน่ ได้
ย้ำยมำสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ใช้ชื่อว่ำ บริ ษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน)
(TOT Public Company Limited) เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้เป็ นชื่ อที่ตรงกันทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ พร้อมเปลี่ยนตรำสัญลักษณ์เหลือเพียงเครื่ องหมำย ทีโอที
วิสัยทัศน์
"เป็ นผูน้ ำกำรให้บริ กำรโทรคมนำคมและบริ กำรดิจิทลั ของประเทศ"
พันธกิจ
1. สร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำ
2. ให้บริ กำรอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อคุณภำพชีวติ ที่ดีของคนไทย
3. เป็ นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ ยคุ ดิจิทลั
ค่ านิยม
1. Innovation สรรค์สร้ำงนวัตกรรม
2. Operation Excellence ทำงำนมุ่งควำมเป็ นเลิศ
3. Transparency & Integrity ซื่ อสัตย์ โปร่ งใส
ประวัติความเป็ นมาของศูนย์ บริการทีโอที สาขาท่าพระ
ศูนย์บริ กำรทีโอที สำขำท่ำพระ เปิ ดให้บริ กำรเมื่อปี พ.ศ.2524 เป็ นสำขำย่อยที่เปิ ดเพื่อให้
ลู ก ค้ำ ที่ อ ยู่ใ นเขตท่ ำ พระและละแวกใกล้เ คี ย งสะดวกเข้ำ มำใช้บ ริ ก ำรมำกขึ้ น โดยในปั จ จุ บ ัน
ศูนย์บริ กำรทีโอทีสำขำท่ำพระมีลูกค้ำเข้ำมำใช้บริ กำรต่อวันค่อนข้ำงมำกอีกทั้งยังต้องแข่งขันกับ
ผูใ้ ห้บริ กำรเครื อข่ำยค่ำยอื่นๆจึงจำเป็ นต้องเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้บริ กำรนำมำพัฒนำศูนย์บริ กำรเพื่อให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกยิง่ ขึ้น
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน) เป็ นองค์กรที่วำงรำกฐำนระบบสื่ อสำรโทรคมนำคมไทยมำ
ยำวนำนกว่ำ 60 ปี ทีโอที พร้อมให้บริ กำรสื่ อสำรโทรคมนำคมแบบครบวงจร ตอบสนองควำม
ต้องกำรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ ำหมำยให้ได้รับควำมพึงพอใจสู งสุ ด
ผลิตภัณฑ์ และบริการหลัก
1. กำรขอติดตั้งโทรศัพท์ (ขอหมำยเลขโทรศัพท์ประจำที่) มีอตั รำค่ำติดตั้ง 3500 บำท ระยะเวลำใน
กำรติดตั้งขึ้นอยูก่ ำรนัดหมำยกับเจ้ำหน้ำที่ตำมควำมสะดวกของลูกค้ำ

รู ปที่ 3.5 โปรโมชัน่ โทรศัพท์ประจำที่

2. กำรขอติดตั้งFTTX (Fiber 2u) บริ กำรอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสู ง ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วนำแสง
ด้วยควำมเร็ วตั้งแต่ 50 Mbps ถึง 1000 Mbps
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รู ปที่ 3.6 โปรโมชัน่ อินเตอร์เน็ต(Fiber2U)

3. กำรขอติดตั้ง TOT IPTV คือ บริ กำรรับชมทีวีผำ่ นอินเตอร์ เน็ตควำมเร็ วสู งของทีโอที โดยไม่
จำเป็ นต้องติดจำน เพิ่มทำงเลือกกำรรับชม ผ่ำนทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค สมำร์ ทโฟน และ แท็บเล็ต
พร้อมด้วยระบบ Time Shift Program ที่ทำให้สำมำรถชมรำยกำรย้อนหลังได้ 72 ชัว่ โมง

รู ปที่ 3.7 โปรโมชัน่ TOT IPTV
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4. เปิ ดบริ กำรซิมโทรศัพท์ 3G

รู ปที่ 3.8 โปรโมชัน่ เบอร์มงคล TOT Mobile แบบรำยเดือน

ผลิตภัณฑ์ และบริการอืน่ ๆ
1. บริ กำรเปลี่ยนโปรโมชัน่ ผลิตภัณฑ์
2. จำหน่ำยอุปกรณ์สำหรับใช้งำนอินเตอร์ เน็ตและโทรศัพท์
3. กำรรับแจ้งปัญหำกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์
4. รับชำระค่ำบริ กำร
5. บริ กำรยกเลิ กสัญญำ หมำยถึ งกำรขอยกเลิ กบริ กำรต่ ำงๆ ของที โอที เช่ น เบอร์ โทรศัพ ท์บำ้ น
อินเตอร์เน็ต และบริ กำรอื่นๆ ในกำรขอยกเลิกสัญญำเช่ำนั้นถ้ำเป็ นหมำยเลขหรื อบริ กำรที่อยูใ่ นเขต
ควำมรับผิดชอบของศูนย์บริ กำรทีโอทีสำขำท่ำพระ จะสำมำรถดำเนิ นกำรยกเลิกได้ทนั ที แต่ถำ้ หำก
ลูกค้ำอยูใ่ นควำมรับผิดชอบของเขตกำรให้บริ กำรอื่นจะต้องทำเรื่ องส่ งไปยังเขตนั้นๆให้ดำเนิ นกำร
ต่อไป
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั มีกำรควบคุ มภำยในที่ ดี ส่ งเสริ มให้เกิ ดวัฒนธรรมกำรควบคุ มกำรปฏิ บตั ิงำนที่ ดี
มี ก ำรติ ด ตำมประเมิ น ผลฝ่ ำยบริ ห ำรในกำรน ำนโยบำยไปปฏิ บ ัติ ใ ห้ สั ม ฤทธิ์ ผลจัด ให้ มี ร ะบบ
ตรวจสอบภำยในโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็ นอิสระ ทำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำร
ปฏิบตั ิงำนของทุกหน่วยงำนเพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำระบบกำรควบคุมที่มีอยูน่ นั่ มีกำรปฏิบตั ิอย่ำง
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ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอพร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งข้อบกพร่ อง จุดอ่อน และพัฒนำระบบ
กำรดำเนินงำนที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น
3.3.1 โครงสร้ างองค์ การของ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

รู ป
ที่
3.9
ผัง

องค์กร
บริ ษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน)
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3.3.2 โครงสร้ างองค์ การของ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สำขำท่ำพระ

รู ปที่ 3.10 ผังองค์กร ศูนย์บริ กำร ทีโอที จำกัด (มหำชน) สำขำท่ำพระ

ผู้จัดการส่ วนบริการนครหลวงที3่ .1.1 (ผส.บบน.3.1.1) คือ ผูก้ ำกับดูแลศูนย์บริ กำรและกำกับดูแล
ช่ำงของบริ ษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน)ในพื้นที่
ผู้จัดการศูนย์ บริการทีโอทีสาขาท่าพระ (ผจ.บบน.3.1.1) คือ ผูก้ ำกับดูแลบุคลำกรภำยในศูนย์บริ กำร
ทีโอที สำขำท่ำพระ
ลักษณะงานในส่ วนการเงิน คือ รับชำระค่ำบริ กำรต่ำงๆ เช่น ค่ำบริ กำรรำยเดือนโทรศัพท์ประจำที่
ค่ำรำยเดือนอินเตอร์เน็ต ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำอุปกรณ์ ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ
ลักษณะงานในส่ วนงานบริการ คือ จำหน่ำยอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรติดตั้งอินเตอร์ เน็ต ตรวจเช็คปัญหำ
กำรใช้งำนอุปกรณ์เบื้องต้น เปลี่ยนโปรโมชัน่ ดำเนินกำรยกเลิกบริ กำรต่ำงๆ เป็ นต้น
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่อนักศึกษา : นำย ขจรยศ อติชำติพงศ์พนั ธ์ รหัสนักศึกษำ 5904300327
ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : ผูช้ ่วยพนักงำนฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ำ
ชื่อนักศึกษา : นำงสำว บุญยวีร์ เยีย่ มพิเศษกุล รหัสนักศึกษำ 6004300061
ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : ผูช้ ่วยพนักงำนฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ำ
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ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย มีดังต่ อไปนี้
1. งานจัดการด้ านเอกสาร
- บันทึกรำยกำรประจำวันลงสมุดบันทึก
- คัดแยกเอกสำรเพื่อนำส่ งไปยังศูนย์บริ กำรอื่น
- จัดเตรี ยมเอกสำรในกำรกรอกข้อมูลขอติดตั้งบริ กำรต่ำงๆ
- จัดเตรี ยมเอกสำรในกำรขอยกเลิกสัญญำเช่ำ
- จัดเตรี ยมเอกสำรในกำรขอเปลี่ยนโปรโมชัน่
- ถ่ำยเอกสำรใบโปรโมชัน่ และสำเนำของลูกค้ำ
- ส่ งแฟกซ์
- คียข์ อ้ มูลลูกค้ำใหม่เข้ำระบบ
- แก้ไขข้อมูลลูกค้ำเดิมในฐำนข้อมูล
2. งานให้ บริการลูกค้ า
- รับแจ้งและตรวจสอบปัญหำกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์
- แนะนำโปรโมชัน่ ต่ำงๆให้ลูกค้ำ
- หำพื้นที่พิกดั บ้ำนลูกค้ำในกำรติดตั้ง Fiber2u
- อธิบำยเงื่อนไขและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ให้กบั ลูกค้ำในกำรติดตั้งบริ กำร
3. งานให้ บริการทางโทรศัพท์
- รับแจ้งปัญหำกำรใช้งำนต่ำงๆ
- เช็คโปรโมชัน่ ที่ใช้อยูแ่ ละค่ำใช้จ่ำยค้ำงชำระ
- ตอบคำถำมลูกค้ำในเรื่ องผลิตภัณฑ์และบริ กำรต่ำงๆ
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1. นำงสำว ดลภำ เป้ ำหลักแหลม
ตาแหน่ งงาน : นักบริ หำรงำนพำณิ ชย์ระดับ 7
2. นำง วัลยำ สุ ขสุ จริ ตพร
ตาแหน่ งงาน : นักบริ หำรงำนพำณิ ชย์ระดับ 5
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ในกำรปฏิ บตั ิงำนของนักศึกษำโครงกำร สหกิ จศึ กษำ ได้ใช้เวลำในกำรปฏิ บตั ิ งำนตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ถึง วันที่ 30 สิ งหำคม 2562 ระยะเวลำรวมทั้งสิ้ น 16 สัปดำห์
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 กำหนดขอบเขตของโครงงำน โดยศึกษำข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับกำร
ดำเนิ นงำนของ บริ ษทั ที โอที จำกัด (มหำชน) ศูนย์บริ กำร ที โอ ที สำขำท่ำพระ เพื่อให้ทรำบถึ ง
โครงสร้ ำ งกำรบริ ก ำรองค์ก ำร ขอบเขตและกำรให้บ ริ ก ำรต่ำ ง ๆ เพื่อเป็ นข้อมูล พื้ นฐำนในกำร
ดำเนิ นกำร รวมทั้ง ปรึ ก ษำพนัก งำนพี่ เลี้ ย งและอำจำรย์ที่ ป รึ ก ษำ เพื่ อ ก ำหนดหัวข้อโครงงำนที่
เหมำะสม
3.7.2 ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง รวบรวมเอกสำรและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ ยวกับ
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำร บริ ษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน) ศูนย์บริ กำร ทีโอ ที สำขำท่ำพระ เพื่อ
จัดทำและออกแบบสอบถำม
3.7.3 เก็บข้อมูลจำกผูใ้ ช้บริ กำร นำแบบสอบถำมไปเก็บข้อมูลควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริ ษทั ทีโอที จำกัด (มหำชน) ศูนย์บริ กำร ทีโอ ที สำขำท่ำพระ จำกผูท้ ี่เข้ำมำใช้บริ กำร
3.7.4 ประมวลผลและวิเครำะห์ขอ้ มูล โดยกำรนำแบบสอบถำมที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูล
นำมำวิเครำะห์และประมวลผลเพื่อหำระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำร บริ ษทั ทีโอที จำกัด
(มหำชน) ศูนย์บริ กำร ทีโอ ที สำขำท่ำพระ เพื่อใช้ในกำรปรับปรุ งพัฒนำองค์กรต่อไป
3.7.5 สรุ ปผลและจัดทำรู ปเล่มโครงงำน ตรวจสอบควำมถูกต้องของรู ปเล่มโครงงำน
โดยรู ปเล่มโครงงำนจะต้องถูกต้องตำมเค้ำโครงงำนของสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยสยำม
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตำรำงที่ 3.1 ตำรำงแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรดำเนินงำน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กำหนดขอบเขตของโครงงำน
2. ศึกษำแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บข้อมูลจำกผูใ้ ช้บริ กำร
4. ประมวลผลและวิเครำะห์ขอ้ มูล
5.สรุ ปผลและจัดทำรู ปเล่มโครงงำน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ องถ่ำยเอกสำร

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62
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- เครื่ องแฟกซ์
- เครื่ องสแกนเอกสำร
- โทรศัพท์มือถือ TOT Mobile
ซอฟต์ แวร์
- โปรแกรม Microsoft Excel
- โปรแกรม Microsoft Word
- ระบบบริ กำรลูกค้ำสำหรับพนักงำนTOT
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่าพระ มีการเก็บข้อมูล
จากผูใ้ ช้บริ การจานวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้
ทาการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมคาตอบนามาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Microsoft Excel
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่าพระ
โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็ น 4 ด้าน คือ
1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ข้อมูลในส่ วนที่ 2 เป็ นการวัดระดับความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (rating
scale) ตามวิธีของลิคเคอร์ ท (Likert) ซึ่ งแบ่งเป็ น 5 ระดับ สาหรับสถิติที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลในส่ วนที่ 2 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
∑𝑥

โดยมีสูตรการหาค่าเฉลี่ย(Mean) คือ 𝑥=
𝑁
โดยที่ 𝑥 = ค่าเฉลี่ย
∑ 𝑥 = คะแนนรวมทั้งหมดของคาถาม
N = จานวนผูต้ อบและแบบสอบถาม
โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2545, 51)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 -5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 -4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 -3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 -2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 -1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ บริการ
ตารางที่ 4.1 ข้อมูล ของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่าพระ
ข้ อมูล
จานวนคน
เพศ
ชาย
49
หญิง
51
รวม
100
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
4
21-30 ปี
34
31-40 ปี
29
41-50 ปี
21
50 ปี ขึ้นไป
12
รวม
100
อาชีพ
ค้าขาย
13
รับจ้าง
12
ข้าราชการ
20
ธุ รกิจส่ วนตัว
40
นักเรี ยน/นักศึกษา
15
รวม
100
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อื่ นๆ
รวม

4
12
17
53
11
3
100

ร้อยละ (%)
49%
51%
100%
4%
34%
29%
21%
12%
100%
13%
12%
20%
40%
15%
100%
4%
12%
17%
53%
11%
3%
100

21
จากตารางที่ 4.1 ผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่าพระเป็ นเพศหญิง มากที่สุด จานวน
51 คน คิดเป็ นร้อยละ 51% รองลงมาคือ เพศชาย จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 49% ตามลาดับ
โดยมีช่วงอายุที่ 21-30 ปี มากที่สุด จานวน 34 คนคิดเป็ นร้อยละ 34% รองลงมาคืออายุ 31-40 ปี
จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 29% อายุ 31-50 ปี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 29% อายุมากกว่า
50 ปี ขึ้นไปจานวน 12 คนคิดเป็ นร้อยละ 12% โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัวมากที่สุด
จานวน 40 คนคิดเป็ นร้อยละ 40 รองลงมาคือข้าราชการจานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 นักเรี ยน
นักศึกษา จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 อาชีพค้าขายจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 13 และ
อาชี พรับจ้าง จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12 และมีระดับการศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี มากที่สุ ด
จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 53% รองลงมาคือ การศึกษาระดับ ปวช/ปวส. จานวน 17 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 17% การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 12% การศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 11% การศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4 เเละอื่นๆ 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านความพึงพอใจของใช้ บริการ
ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่าพระ
โดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้ บริการ
ศูนย์ บริการทีโอที สาขาท่าพระ
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ

𝑥

S.D

ระดับความพึงพอใจ

3.99

0.68

มาก

ความพึงพอใจในด้านราคา

4.10

0.62

มาก

4.25

0.72

มาก

4.32

0.61

มาก

4.20

0.66

มาก

ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ความพึงพอใจในด้านการส่ งเสริ มการตลาด
รวม

จากตารางที่ 4.2 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการให้บริ การของศูนย์บริ การทีโอทีสาขา
ท่าพระในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥=4.20) ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีระดับความ
พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ได้แ ก่ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดโดยมี ร ะดับ ความพึ ง พอใจในระดับ มาก
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(𝑥=4.32) รองลงมาคือด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥=4.25) ด้าน
ราคามีความพึงพอใจระดับมาก (𝑥=4.10) และด้านผลิตภัณฑ์และบริ การความพึงพอใจระดับมาก
(𝑥=3.99) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านผลิตภัณฑ์เเละบริ การ
S.D
ความพึงพอใจด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ
ระดับความพึงพอใจ
𝑥
1. สัญญาณโทรศัพท์และอิ นเตอร์ เน็ ต มี ความ 4.01
0.67
มาก
เสถียร
2. อุ ปกรณ์ โมเด็ม และกล่ องที วี ทันสมัย ง่ ายต่ อ 3.73
0.65
มาก
การใช้งาน
3. ความรวดเร็ วในการติ ดตั้งอิ นเตอร์ เน็ต และ 3.91
0.75
มาก
โทรศัพท์บา้ น
4. ความสะดวกรวดเร็ ว ในการติดต่อประสาน
4.08
0.68
มาก
งานในการซ่อมแซม
5. การให้บริ การลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ มีข้ นั ตอนที่ 4.23
0.68
มาก
เหมาะสม ชัดเจน และคล่องตัว
รวม

3.99

0.68

มาก

จากตาราง 4.3 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์และบริ การโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (𝑥=3.99) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งที่สุดได้แก่ การ
ให้บริ การลูกค้าหน้าเคาน์เ ตอร์ มีข้ นั ตอนที่เหมาะสม ชัดเจนและคล่องตัวโดยมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (𝑥= 4.23 ) รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการติดต่อประสานงานในการซ่ อมแซม
โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥=4.08 ) ต่อมาสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ต มีความพึง
พอใจในระดับมาก (𝑥=4.01) ความรวดเร็ วในการติดตั้งอินเตอร์ เน็ต และโทรศัพท์บา้ นมีความพึง
พอใจในระดับมาก (𝑥=3.91) และอุปกรณ์โมเด็มและกล่องทีวี ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานมีความพึง
พอใจในระดับมาก (𝑥=3.73) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านราคา
ความพึงพอใจด้ านราคา

S.D

ระดับความพึงพอใจ

1. ราคามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หลัก

𝑥
4.05

0.62

มาก

2. ช่องทางในการชาระเงินมีความเหมาะสม

4.15

0.62

มาก

รวม

4.10

0.62

มาก

จากตาราง 4.4 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจด้านราคาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥=4.10)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งที่สุดได้แ ก่ ช่องทางในการชาระเงินมี
ความเหมาะสม โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥=4.15 ) รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์หลัก โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥= 4.05 ) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
𝑥
ความพึงพอใจด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
S.D ระดับความพึงพอใจ
1. สถานที่ต้ งั สะดวกต่อการเข้ามาใช้บริ การ
4.16
0.76
มาก
2. ภายในศู น ย์บ ริ ก ารมี ค วามสะดวกสบาย
4.17
0.80
มาก
เหมาะสมกับการให้บริ การ
3. ศูนย์บริ การมีภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือ

4.42

0.59

มาก

รวม

4.25

0.72

มาก

จากตาราง 4.5 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (𝑥=4.25) ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งที่สุดได้แก่
ศูนย์บริ การมี ภาพลักษณ์ ที่ดีน่าเชื่ อถื อ โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥=4.42) รองลงมาคือ
ภายในศูนย์บริ การมีความสะดวกสบายเหมาะสมกับการให้บริ การ โดยมีความพึงพอใจในระดับ
มาก (𝑥= 4.17) และสถานที่ ต้ งั สะดวกต่ อการเข้า มาใช้บ ริ ก ารมี ความพึงพอใจในระดับ มาก
(𝑥=4.16) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ความพึงพอใจในด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1. สื่ อโฆษณาผลิ ตภัณ ฑ์มี ค วามเหมาะสมกับ
ภาพลักษณ์
2. กิ จกรรมส่ งเสริ มการขายสามารถเข้าถึงลูกค้า
ได้ง่าย
3. พนักงานนาเสนอสิ นค้าได้ชดั เจนน่าสนใจ
4. พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์
รวม

𝑥
4.08

S.D
0.72

ระดับความพึงพอใจ
มาก

4.21

0.65

มาก

4.40
4.57
4.32

0.57
0.50
0.61

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4.6 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (𝑥=4.32) ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งที่สุดได้แก่
พนัก งานมี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มาก (𝑥=4.57)
รองลงมาคื อ พนัก งานน าเสนอสิ น ค้า ได้ชัด เจนน่ า สนใจ โดยมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มาก
(𝑥=4.40) ถัดมาด้านกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย โดยมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (𝑥= 4.21) และสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ โดยมีความพึง
พอใจในระดับมาก (𝑥=4.08) ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานสหกิจศึกษา
ผลการทาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่าพระ ทาให้
ทราบความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บ ริ ก ารศูนย์บริ การที โอที สาขาท่า พระ ว่ามี ความพึง พอใจมากน้อย
เพียงใดและบริ การในด้านใดที่ควรจะได้รับการปรับปรุ งแก้ไข จากผลการสารวจพบว่าผูใ้ ช้บริ การมี
ความพึง พอใจในการให้บริ การของศูนย์บริ การทีโอทีส าขาท่า พระในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
(𝑥̅ =4.20) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสู ง ที่สุดได้แก่ ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด โดยมี ค วามพึ งพอใจระดับมาก (𝑥̅ =4.32) รองลงมาคื อ ด้า นช่ องทางการจัด
จาหน่าย โดยมีความพึงพอใจระดับมาก (𝑥̅ =4.25) ถัดมาคือด้านราคา มีความพึงพอใจระดับมาก
(𝑥̅ =4.10) และด้านผลิตภัณฑ์และบริ การมีความพึงพอใจระดับมาก (𝑥̅ =3.99) ตามลาดับ
ซึ่ งจากผลการสารวจพบว่าด้านที่ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือด้านผลิตภัณฑ์
และบริ การ ในหัวข้ออุปกรณ์โมเด็ม และ กล่องทีวี ทันสมัยง่ายต่อการใช้งาน ดังนั้นศูนย์บริ การควร
มีการจัดทาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ที่ละเอียดครบถ้วน และมีภาพประกอบแสดงเป็ นขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน และควรมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนาการใช้งานเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถนาอุปกรณ์ไปใช้งานได้
อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
นอกเหนือจากนี้ผใู ้ ช้บริ การยังต้องการให้ปรับปรุ งความสะอาดและความสะดวกในการใช้
บริ การห้องน้ า ดังนั้นต้องมีป้ายบอกทางที่ชดั เจนเพื่อความเข้าใจตรงกัน และมีการประสานงานไป
ยังฝ่ ายที่รับผิดชอบเพื่อของบประมาณในการปรับปรุ งห้องน้ าต่อไป
5.2 สรุ ปผลการทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการทาโครงงานสหกิจศึกษา
ด้ านวิชาการ
1. ได้นาความรู้และทฤษฏีที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาใช้ประกอบการทาโครงงาน เช่น
โครงสร้างของส่ วนประสมทางการตลาด (4 P’s) และ ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ
ของมาสโลว์
2. ได้ เ รี ยนรู้ โ ครงสร้ า งองค์ ก ร วัฒ นธรรมองค์ ก ร และกระบวนการท างาน ของ
ศูนย์บริ การทีโอทีสาขาท่าพระ
3. ได้รู้ผลประเมิณระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ของศูนย์บริ การทีโอทีสาขาท่า
พระ
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ด้ านสั งคม
ได้เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองในการท างานเป็ นที ม ได้ฝึกความรั บผิดชอบในการท างาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น เกิดความสามัคคี เกิดมิตรภาพที่ดี การแบ่งเบาภาระหน้าที่รับผิดชอบ บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจและไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บจากการทาโครงงานสหกิจศึกษา
1. คณะผูจ้ ดั ทายังไม่มีประสบการณ์ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา และมีระยะเวลาที่
จากัด
2. ผูใ้ ช้บริ การบางรายไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถามเนื่ องจากมีปัญหาในการอ่าน
ตัวอักษร
3. คณะผูจ้ ดั ทาไม่มีความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริ การ ของ บริ ษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน) จึงทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการศึกษาและทาความเข้าใจโดยใช้เวลาพอสมควร
และโครงงานสหกิจนั้นมีเนื้อหาและขั้นตอนที่เยอะและละเอียดจึงทาให้เกิ ดข้อสงสัย
และสร้างความสับสนในบางหัวข้อของการทาโครงงาน
5.2.3 แนวทางการแก้ปัญหาการทาโครงงานสหกิจศึกษา
1. ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา หากเกิดข้อสงสัยในการทาโครงงานสหกิจศึกษา
2. ใช้การอ่านข้อคาถามให้ผมู้ าใช้บริ การฟังและช่วยอานวยความสะดวกให้
3. พยายามศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ทีโอที จากัด
5.3 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ด้ านวิชาการ
1.ได้เรี ยนรู้การคัดแยกเอกสาร และ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
2.ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการติดต่อประสานงาน ในแต่ละหน่วยงาน
3.ได้เรี ยนรู้การใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ปของทีโอที
4.ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบการรับแจ้งปั ญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์
5.สามารถอธิ บายเงื่อนไขเอกสาร และค่าใช้จ่ายๆต่างๆ ให้ผมู้ าใช้บริ การได้รับทราบ
6.มีประสบการณ์ในการดาเนินการตามความประสงค์ของผูม้ าใช้บริ การ
ด้ านสั งคม
1. ได้ เ รี ยนรู ้ เ กี่ ย วกับ การท างานร่ วมกับ ผู้อื่ น การท างานจ าเป็ นจะต้อ งมี ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานกับผูอ้ ื่นตลอดเวลา การได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
2. การมีสามัญสานึ กในด้านต่างๆ เช่ น ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ ความตรงต่อเวลา
การมีสัมมาคารวะต่อพี่พนักงานและผูท้ ี่มาใช้บริ การ ด้วยกิริยาและการพูดจาที่ดี เป็ นต้น
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5.3.2 ปัญหาทีพ่ บในการปฎิบัติสหกิจศึกษา
1. เนื่ องจากนักศึกษายังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทางานจึงไม่สามารถตอบคาถาม
และแนะนาลูกค้าได้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยลาพังได้
2. ระบบงานบริ การลูกค้ามีความซับซ้อนและหลากหลายขั้นตอนจึงทาให้เป็ นเรื่ องยาก
สาหรับผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ย ในการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ
3. เกิดการผิดพลาดในการทางาน เช่น บันทึกข้อมูลผิดหรื อไม่ชดั เจน ทาให้เกิดปั ญหา
ในภายหลังได้
5.3.3 แนวทางแก้ไข
1. หมัน่ ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมจากพนักงานที่ปรึ กษา
2. เมื่อพบปัญหาหรื อมีขอ้ สงสัย ควรปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษา
2. ต้องใช้ความละเอียดและความรอบคอบในการบันทึกข้อมูล และต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูลในระบบทุกครั้ง
5.4 ข้ อเสนอแนะ
1. ก่อนเข้าไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษาควรศึกษาการทางานและมีการเตรี ยมความพร้อมในการ
ทางาน
2. ถ้าในการทางานเกิ ดความไม่เข้าใจระหว่า งการท างานควรสอบถามจากบุ คลากรที่
รับผิดชอบในส่ วนงานนั้นดูเพื่อไม่ให้งานเกิดความผิดพลาด
3. การทางานควรจดรายละเอียดสาคัญต่างๆ ในระหว่างการทางาน เพื่อให้สามารถ เข้าใจ
ในการทางานได้มากขึ้น
4. ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความอดทนและมีความฉลาดทางอารมณ์ ต่อการทางาน และ ต้องมี
ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
5. ต้องรู ้ จกั ปรั บตัวให้เข้า กับ องค์ก ร และปฏิ บตั ิตามกฎระเบีย บของทางองค์ก รอย่า ง
เคร่ งครัด
6. ใส่ ใจในการทางาน อดทน และมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
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ภาคผนวก -กแบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจศู นย์ บริการทีโอทีสาขาท่ าพระ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
 เพศ:

ชาย

 อายุ:

ต่ากว่า 20 ปี

หญิง

 อาชีพ: ค้าขาย

21 – 30
รับจ้าง

31 – 40

ข้าราชการ

41 – 50

50 ปี ขึ้นไป

ธุรกิจส่ วนตัว

นักเรี ยน/นักศึกษา

 การศึกษา: ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริ ญญาตรี
โท
อื่นๆ(ระบุ).........................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้ าทีม่ ีต่อการให้ บริการศูนย์ บริการทีโอทีสาขาท่าพระ

ปริ ญญา

ระดับความพึงพอใจ
ประเมินในการให้บริ การ

ความพึงพอใจด้ านผลิตภัณฑ์ และ
บริการ
1.)สัญญาณโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ตมีความเสถียร
2.)อุปกรณ์โมเด็มและกล่องทีวี
ทันสมัยง่ายต่อการใช้งาน
3.)ความรวดเร็ วในการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์บา้ น
4.)ความสะดวกรวดเร็ วการติดต่อ
ประสานงานในการซ่อมแซม
5.)การให้บริ การลูกค้าหน้า
เคาน์เตอร์ มีข้ นั ตอนที่เหมาะสม
ชัดเจนคล่องตัว

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

5

4

3

2

1

ประเมินในการให้บริ การ
ความพึงพอใจในด้ านราคา
1.)ราคามีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์หลัก
2.)ช่องทางในการชาระเงินมี
ความเหมาะสม
ความพึงพอใจด้ านช่ องทางการ
จัดจาหน่ าย
1.)สถานที่ต้ งั สะดวกต่อการเข้า
มาใช้บริ การ
2.)ภายในศูนย์บริ การมีความ
สะดวกสบายเหมาะสมกับการ
ให้บริ การ
3.)ศูนย์บริ การมีภาพลักษณ์ที่ดี
น่าเชื่อถือ
ความพึงพอใจในด้ านการ
ส่ งเสริมการตลาด
1.)สื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับภาพลักษณ์
2.)กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
3.)พนักงานนาเสนอสิ นค้าได้
ชัดเจนน่าสนใจ
5.)พนักงานมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1

..................................................................................................................................................................

ภาคผนวก -ขภาพการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก -คแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ภาคผนวก -งบทความวิชาการ

ความพึงใจของผู้ใช้ บริการศูนย์ บริการทีโอทีท่าพระ

(The satisfaction of service user TOT Public Company Limited )
นายขจรยศ อติชาติพงศ์พนั ธ์ และ นางสาวบุญยวีร์ เยีย่ มพิเศษกุล
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนน เพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
สถานประกอบการ ศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่าพระ
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ศูนย์บริ การทีโอทีสาขาท่าพระ โดยมีผตู ้ อบ
แบบสอบถามจานวน 100 คน วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft
Excel สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตร าน และค่าเ ลี่ย
ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้ ผูใ้ ช้บริ การ
มีความพึงพอใจในการให้บริ การของ
ศูนย์บริ การทีโอทีสาขาท่าพระในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (x ̅=4.20) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจ
สูงที่สุดได้แก่ ด้านการส่งเสริ มการตลาด โดย
มีความพึงพอใจระดับมาก (
x ̅=4.32)
รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
โดยมีความพึงพอใจระดับมาก ( x ̅=4.25) ถัด
มาคือด้านราคา มีความพึงพอใจระดับมาก (x
̅=4.10) และด้านผลิตภัณฑ์และบริ การมีความ
พึงพอใจระดับมาก (x ̅=3.99) ตามลาดับ
คาสาคั : ความพึงพอใจ /ผูใ้ ช้บริ การ /
บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)

Abstract
The purpose of this research is to
know the satisfaction level of service user
TOT Public Company Limited Service center
Thaphra branch. In which there were 100
respondents. Analyze the data by using
Microsoft Excel computer program. The
statistics used in the analysis are percentage,
standard deviation and average.
The result shown that The level of
satisfaction of service user TOT Public
Company Limited Service center Thaphra
branch was high in overall (x ̅=4.20). When
considering in each aspects found that the
level of satisfaction in all aspects were high.
The level of satisfaction in the aspects of
marketing promotion was the high (x ̅=4.32),
the next down were the aspects of marketing
channel (x ̅=4.25), price of product (x ̅=4.10)
and quality of product (x ̅=3.99)
Keywords : The satisfaction / Service user /
TOT Public Company Limited.

ความเปนมาและความสาคั
บริ ษทั ทีโอที (จากัดมหาชน) เป็ น
องค์กรรั วิสาหกิจที่เป็ นผูด้ าเนินงาน
วางราก านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
เริ่ มก่อตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดยเป็ น
องค์กรที่ให้บริ การด้านการสื่อสารมายาวนาน
มีกระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ บริ ษทั
ทีโอทีให้บริ การด้านการสื่อสารครบวงจรทั้ง
สัญญาณโทรศัพท์บา้ น โทรศัพท์เคลื่อนที่
และอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็ นการพั นาและ
ยกระดับของประเทศให้เพิ่มขึ้น ตลอด
ระยะเวลา 60 ปี ที่เปิ ดให้บริ การมาบริ ษทั ทีโอ
ทีคอยพั นาระบบเครื อข่ายของตนเองให้ดี
ขึ้นตลอดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ทุกคนโดยบริ ษทั ทีโอทีจะจัดตั้งศูนย์บริ การ
ตามเขตในกรุ งเทพ และจังหวัดต่างๆเพื่อให้
ลูกค้าเข้าถึงการบริ การของทีโอทีได้สะดวก
ยิง่ ขึ้น เช่น การชาระเงินค่าบริ การต่างๆ การ
ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ต ชาระค่าสาธารณูปโภค
และจาหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ
ศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่าพระ เปิ ด
ให้บริ การเมื่อปี พ.ศ.2524 เป็ นสาขาย่อยที่
เปิ ดเพื่อให้ลูกค้าที่อยูใ่ นเขตท่าพระและ
ละแวกใกล้เคียงสะดวกเข้ามาใช้บริ การมาก
ขึ้นโดยในปัจจุบนั ศูนย์บริ การทีโอทีสาขาท่า
พระมีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การต่อวัน
ค่อนข้างมากอีกทั้งยังต้องแข่งขันกับผูใ้ ห้
บริ การเครื อข่ายค่ายอื่นๆจึงจาเป็ นต้องเก็บ
ข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การนามาพั นาศูนย์บริ การ
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มากยิง่ ขึ้น

ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงเล็งเห็นความ
จาเป็ นในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การทีโอที สาขาท่า
พระ เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ และเพื่อนาผลการประเมิน
ศูนย์บริ การมาพั นาและปรับปรุ งการทางาน
ในด้านการบริ การของ ศูนย์บริ การทีโอที
สาขาท่าพระในคราวต่อไป
วัตถประสงค์ของโครงงาน
เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู ้
ที่มาใช้บริ การศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่าพระ
ขอบเขตของโครงงาน
1
. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การ
ศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่าพระ
2
. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศูนย์บริ การที
โอที สาขาท่าพระ
3
. ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผูใ้ ช้บริ การที่มาใช้บริ การศูนย์บริ การทีโอที
สาขาท่าพระจานวน 100 คน
4
. ขอบเขตด้านเวลา เริ่ มป ิบตั ิงาน
วันที่ 14 พ ษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30
สิงหาคม 2562
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะ ด้ รับ
1
. ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่า
พระ
2. สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปพั นา
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
และนาข้อเสนอแนะคาติชมมาปรับปรุ ง
เพื่อให้การบริ การของศูนย์บริ การทีโอที
สาขาท่าพระดียงิ่ ขึ้น

ขันตอนและวิ ีการดาเนินงาน
1.กาหนดขอบเขตของโครงงาน โดย
ศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของ บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
ศูนย์บริ การ ทีโอ ที สาขาท่าพระ เพื่อให้ทราบ
ถึงโครงสร้างการบริ การองค์การ ขอบเขต
และการให้บริ การต่าง ๆ เพื่อเป็ นข้อมูล
พื้น านในการดาเนินการ รวมทั้งปรึ กษา
พนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อ
กาหนดหัวข้อโครงงานที่เหมาะสม
2.ศึกษาแนวคิด ท ษ ีที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ศูนย์บริ การ ที
โอ ที สาขาท่าพระ เพื่อจัดทาและออกแบบ
สอบถาม
3.เก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การ นา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลความพึงพอใจใน
การใช้บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
ศูนย์บริ การ ทีโอ ที สาขาท่าพระ จากผูท้ ี่ เข้า
มาใช้บริ การ
4.ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการนาแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลนามาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหา
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การ บริ ษทั
ทีโอที จากัด (มหาชน) ศูนย์บริ การ ทีโอ ที
สาขาท่าพระ เพื่อใช้ในการปรับปรุ งพั นา
องค์กรต่อไป
5.สรุ ปผลและจัดทารู ปเล่มโครงงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของรู ปเล่มโครงงาน
โดยรู ปเล่มโครงงานจะต้องถูกต้องตามเค้า
โครงงานของสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

อปกรณ์และเคร่ องมอที่ใช้ ในการประกอบ
สหกิจศึกษา
าร์ ดแวร์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
- เครื่ องแ กซ์
- เครื่ องสแกนเอกสาร
- โทรศัพท์มือถือ TOT Mobile
อ ต์แวร์
- โปรแกรม Microsoft Excel
- โปรแกรม Microsoft Word
- ระบบบริ การลูกค้าสาหรับพนักงาน
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่าพระ มี
การเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การจานวน 100 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและได้ทาการตรวจสอบ
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมคาตอบนามา
ประมวล ผล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Microsoft Excel
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วนได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การ
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ร้อยละ
(Percentage)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อศูนย์บริ การทีโอที
สาขาท่าพระ โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็ น
4 ด้าน คือ
1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ

2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่ว ปของ
ผู้ใช้ บริการ
ตารางที่ 4.1 ข้อมูล ของผูใ้ ช้บริ การ
ศูนย์บริ การทีโอที สาขาท่าพระ
จานวนคน ร้อยละ

ข้ อมูล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ

49
51

49%
51%
100%

4
34
29
21
12

4%
34%
29%
21%
12%
100%

13
12
20
40
15

13%
12%
20%
40%
15%

100
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป

รวม
อาชีพ
ค้าขาย
รับจ้าง
ข้าราชการ
ธุรกิส่วนตัว
นักเรี ยน/นักศึกษา

100

ระดับ
การศึกษา
4
4%
ประถมศึกษา
12
12%
มัธยมศึกษา
17
17%
ปวช./ปวส.
53
53%
ปริ ญญาตรี
11
11%
ปริ ญญาโท
3
3%
อื่ นๆ
รวม
100
100%
จากตารางที่ 4.1 ผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การทีโอ
ที สาขาท่าพระเป็ นเพศหญิง มากที่สุด
จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 51% รองลงมา
คือ เพศชาย จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ
49% ตามลาดับ โดยมีช่วงอายุที่ 21-30 ปี มาก
ที่สุด จานวน 34 คนคิดเป็ นร้อยละ 34%
รองลงมาคืออายุ 31-40 ปี จานวน 29 คน คิด
เป็ นร้อยละ 29% อายุ 31-50 ปี จานวน 29
คน คิดเป็ นร้อยละ 29% อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้น
ไปจานวน 12 คนคิดเป็ นร้อยละ 12% โดย
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมาก
ที่สุดจานวน 40 คนคิดเป็ นร้อยละ 40
รองลงมาคือข้าราชการจานวน 20 คน คิด
เป็ นร้อยละ 20 นักเรี ยนนักศึกษา จานวน 15
คน คิดเป็ นร้อยละ 15 อาชีพค้าขายจานวน
13 คน คิดเป็ นร้อยละ 13 และอาชีพรับจ้าง
จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 และมีระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน
53 คน คิดเป็ นร้อยละ 53% รองลงมาคือ
การศึกษาระดับ ปวช/ปวส. จานวน 17 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17% การศึกษาระดับ

คน คิดเป็ น ร้อยละ 11% การศึกษา
ระดับประถมศึกษา จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4 เเละอื่นๆ 3 คน คิดเป็ น ร้อยละ 3
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านความพึง
พอใจของใช้ บริการ
ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์บริ การทีโอที สาขา
ท่าพระโดยรวม
ความพึงพอใจ
โดยรวมของ
ผู้ใช้ บริการ
ศูนย์บริการที
โอที สาขาท่ า
พระ
ความพึงพอใจ
ด้านผลิตภัณฑ์
และบริ การ
ความพึงพอใจ
ในด้านราคา
ความพึงพอใจ
ด้านช่องทาง
การจัด
จาหน่าย
ความพึงพอใจ
ในด้านการ
ส่งเสริ ม
การตลาด
รวม

𝑥

S.D

ระดับ
ความพึง
พอใจ

3.99 0.68

มาก

4.10 0.62

มาก

4.25 0.72

มาก

4.32 0.61

มาก

4.20 0.66

มาก

จากตารางที่
4.2 ผูใ้ ช้บริ การมีความ
พึงพอใจในการให้บริ การของศูนย์บริ การที
โอทีสาขาท่าพระในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(𝑥=4.20) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่
ด้านการส่งเสริ มการตลาด โดยมีระดับความ
พึงพอใจในระดับมาก (𝑥=4.32) รองลงมาคือ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก (𝑥=4.25) ด้ านราคา มีความพึง
พอใจระดับมาก
(𝑥=4.10) และด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การความพึงพอใจ ระดับ
มาก (𝑥=3.99) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึง
พอใจของ ผูใ้ ช้บริ การ ด้านผลิตภัณฑ์เเละ
บริ การ
ระดับ
ความพึงพอใจ
ความ
ด้ านผลิตภัณฑ์ 𝑥 S.D
พึง
และบริการ
พอใจ
1.)สัญญาณ
4.01 0.67 มาก
โทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต มี
ความเสถียร
2.)อุปกรณ์
3.73 0.65 มาก
โมเด็มและกล่อง
ทีวี ทันสมัย ง่าย
ต่อการใช้งาน
3.)ความรวดเร็ ว 3.91 0.75 มาก
ในการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ต และ
โทรศัพท์บา้ น

4.)ความสะดวก 4.08 0.68 มาก
รวดเร็ วในการ
ติดต่อ
ประสานงานใน
การซ่อมแซม
5.)การให้บริ การ 4.23 0.68 มาก
ลูกค้าหน้า
เคาน์เตอร์มี
ขั้นตอนที่
เหมาะสม ชัดเจน
และคล่องตัว
รวม
3.99 0.68 มาก
จากตาราง
4.3 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึง
พอใจด้านผลิตภัณฑ์และบริ การโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥=3.99 ) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความ
พึงพอใจสูงที่สุดได้แก่ การให้บริ การลูกค้า
หน้าเคาน์เตอร์ มีข้นั ตอนที่เหมาะสม ชัดเจน
และคล่องตัว โดยมีความพึงพอใจในระดับ
มาก (𝑥= 4.23 ) รองลงมาคือ ความสะดวก
รวดเร็ ว ในการติดต่อประสานงานในการ
ซ่อมแซม โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก
(𝑥=4.08 ) ต่อมา สัญญาณโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต มีความพึงพอใจในระดับมาก
(𝑥=4.01) ความรวดเร็ วในการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์บา้ นมีความพึง
พอใจในระดับมาก (𝑥=3.91) และ อุปกรณ์
โมเด็มและกล่องทีวี ทันสมัย ง่ายต่อการใช้
งานมีความพึงพอใจในระดับ มาก (𝑥=3.73)
ตามลาดับ

ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การด้านราคา
ความพึงพอใจ
ด้ านราคา

𝑥

S.D

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ
มาก

1.)ราคามีความ 4.05 0.62
เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์หลัก
2.)ช่องทางใน 4.15 0.62 มาก
การชาระเงินมี
ความเหมาะสม
รวม
4.10 0.62 มาก
จากตาราง
4.4 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึง
พอใจ ด้านราคา ในภาพรวมอยูใ่ น ระดับมาก
(𝑥=4.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดได้แ
ก่
ช่องทางในการชาระเงินมีความเหมาะสม
โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥=4.15 )
รองลงมา คือ ราคามีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์หลัก โดยมีความพึงพอใจในระดับ
มาก (𝑥= 4.05 ) ตามลาดับ

ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของ
ผูใ้ ช้บริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ความพึงพอใจ
ด้ านช่ องทางการ
จัดจาหน่ าย

𝑥

S.D

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ

1.)สถานที่ต้งั
สะดวกต่อการ 4.16 0.76 มาก
เข้ามาใช้บริ การ
2.)ภายใน
ศูนย์บริ การมี
ความ
4.17 0.80 มาก
สะดวกสบาย
เหมาะสมกับการ
ให้บริ การ
3.)ศูนย์บริ การมี
ภาพลักษณ์ที่ดี 4.42 0.59 มาก
น่าเชื่อถือ
รวม
4.25 0.72 มาก
จากตาราง
4.5 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึง
พอใจ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ใน
ภาพรวมอยูใ่ น ระดับมาก (𝑥=4.25) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความ
พึงพอใจสูงที่สุดได้แ ก่ ศูนย์บริ การมี
ภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือ โดยมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก (𝑥=4.42) รองลงมาคือ ภายใน
ศูนย์บริ การมีความสะดวกสบายเหมาะสมกับ
การให้บริ การ โดยมีความพึงพอใจในระดับ
มาก (𝑥= 4.17) และสถานที่ต้งั สะดวกต่อการ
เข้ามาใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมาก
(𝑥=4.16) ตามลาดับ

ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของ
ผูใ้ ช้บริ การด้านการส่งเสริ มการตลาด
ความพึงพอใจ
ระดับ
𝑥
ในด้ านการ
S.D ความ
ส่ งเสริม
พึง
การตลาด
พอใจ
1.)สื่อโฆษณา 4.08 0.72 มาก
ผลิตภัณฑ์มี
ความเหมาะสม
กับภาพลักษณ์
2.)กิจกรรม
4.21 0.65 มาก
ส่งเสริ มการขาย
สามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้ง่าย
3.)พนักงาน
4.40 0.57 มาก
นาเสนอสินค้า
ได้ชดั เจน
น่าสนใจ
4.) พนักงานมี 4.57 0.50 มาก
ความรู ้ความ
เชี่ยวชาญใน
ผลิตภัณฑ์
รวม
4.32 0.61 มาก
จากตาราง 4.6 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึง
พอใจด้านการส่งเสริ มการตลาด ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก (𝑥=4.32) ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจ
สูงที่สุดได้แก่ พนักงานมีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ โดยมีความพึงพอใจ

โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥=4.40)
ถัดมาด้าน กิจกรรมส่งเสริ มการขายสามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย โดยมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (𝑥= 4.21) และ สื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์
โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (𝑥=4.08)
ตามลาดับ
สรปผลโครงงานสหกิจศึกษา
จากผลการสารวจพบว่าด้านที่
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ในหัวข้ออุปกรณ์
โมเด็ม และ กล่องทีวี ทันสมัยง่ายต่อการใช้
งาน ดังนั้นศูนย์บริ การควรมีการจัดทาคู่มือ
การใช้งานอุปกรณ์ที่ละเอียดครบถ้วน และมี
ภาพประกอบแสดงเป็ นขั้นตอนอย่างชัดเจน
และควรมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนาการใช้งาน
เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถนาอุปกรณ์ไปใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากนี้ผใู ้ ช้บริ การยัง
ต้องการให้ปรับปรุ งความสะอาดและความ
สะดวกในการใช้บริ การห้องน้ า ดังนั้นต้องมี
ป้ายบอกทางที่ชดั เจนเพื่อความเข้าใจตรงกัน
และมีการประสานงานไปยัง ่ ายที่รับผิดชอบ
เพื่อของบประมาณในการปรับปรุ งห้องน้ า
ต่อไป
สรปการผลทาโครงงานสหกิจศึกษา
ด้ านวิชาการ
1.ได้นาความรู ้และท ษ ีที่ได้ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมาใช้ประกอบการทา
โครงงาน เช่น โครงสร้างของส่วนประสม
ทางการตลาด ( 4 P’s) และ ท ษ ีลาดับขั้น
ความต้องการของมาสโลว์

2.ได้เรี ยนรู ้โครงสร้างองค์กร
วั นธรรมองค์กร และกระบวนการทางาน
ของศูนย์บริ การทีโอทีสาขาท่าพระ
3.ได้รู้ผลประเมิณระดับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การ ของ ศูนย์บริ การทีโอที
สาขาท่าพระ
ด้ านสังคม
ได้เรี ยนรู ้และพั นาตนเองในการทางาน เป็ น
ทีม ได้ ึ ก ความรับผิดชอบในการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น เกิดความสามัคคี เกิดมิตรภาพที่
ดี การแบ่งเบาภาระหน้าที่รับผิดชอบ บน
พื้น านของความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน
ปั หาที่พบจากการทาโครงงานสหกิจศึกษา
1.คณะผูจ้ ดั ทายังไม่มีประสบการณ์
ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา และมี
ระยะเวลาที่จากัด
2.ผูใ้ ช้บริ การบางรายไม่สะดวกใน
การตอบแบบสอบถามเนื่องจากมีปัญหาใน
การอ่านตัวอักษร
3.คณะผูจ้ ดั ทาไม่มีความรู ้เกี่ยวกับ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริ การ ของ บริ ษทั ทีโอ
ที จากัด (มหาชน) จึงทาให้ตอ้ งใช้เวลาใน
การศึกษาและทาความเข้าใจโดยใช้เวลา
พอสมควรและโครงงานสหกิจนั้นมีเนื้อหา
และขั้นตอนที่เยอะและละเอียดจึงทาให้เกิด
ข้อสงสัยและสร้างความสับสนในบางหัวข้อ
ของการทาโครงงาน
แนวทางการแก้ปั หาการทาโครงงานสหกิจ
ศึกษา
1.ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา หากเกิด
ข้อสงสัยในการทาโครงงานสหกิจศึกษา

2.ใช้การอ่านข้อคาถามให้ผมู ้ าใช้
บริ การ ังและช่วยอานวยความสะดวกให้
3.พยายามศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ทีโอที
จากัด (มหาชน) จากพนักงานที่ปรึ กษาและ
จากอินเตอร์เน็ต
สรปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ด้ านวิชาการ
1.ได้เรี ยนรู ้การคัดแยกเอกสาร และ
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
2.ได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนการติดต่อ
ประสานงาน ในแต่ละหน่วยงาน
3.ได้เรี ยนรู ้การใช้งานโปรแกรม
สาเร็ จรู ปของทีโอที
4.ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบการรับแจ้ง
ปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์
5.สามารถอธิบายเงื่อนไขเอกสาร
และค่าใช้จ่ายๆต่างๆ ให้ผมู ้ าใช้บริ การได้
รับทราบ
6.มีประสบการณ์ในการดาเนินการ
ตามความประสงค์ของผูม้ าใช้บริ การ
ด้ านสังคม
1.ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นการทางานจาเป็ นจะต้องมีการ
ติดต่อ ประสานงานกับผูอ้ ื่นตลอดเวลา การ
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
2.การมีสามัญสานึกในด้านต่างๆ
เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความ
ตรงต่อเวลา การมีสมั มาคารวะต่อพี่พนักงาน
และผูท้ ี่มาใช้บริ การ ด้วยกิริยาและการพูดจา
ที่ดี เป็ นต้น

ปั หาที่พบในการป ิบัตสิ หกิจศึกษา
1.เนื่องจากนักศึกษายังไม่ค่อยมี
ประสบการณ์ในการทางานจึงไม่สามารถ
ตอบคาถามและแนะนาลูกค้าได้ครบถ้วน
สมบูรณ์โดยลาพังได้
2.ระบบงานบริ การลูกค้ามีความ
ซับซ้อนและหลากหลายขั้นตอนจึงทาให้เป็ น
เรื่ องยากสาหรับผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ย ใน
การดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ให้กบั ผูม้ าใช้
บริ การ
3.เกิดการผิดพลาดในการทางาน เช่น
บันทึกข้อมูลผิดหรื อไม่ชดั เจน ทาให้เกิด
ปัญหาในภายหลังได้
แนวทางแก้ ข
1.หมัน่ ศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติมจาก
พนักงานที่ปรึ กษา
2.เมื่อพบปัญหาหรื อมีขอ้ สงสัย ควร
ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษา
3.ต้องใช้ความละเอียดและความ
รอบคอบในการบันทึกข้อมูลและต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูลใน
ระบบทุกครั้ง
ข้ อเสนอแนะ
1.ก่อนเข้าไป ึ กงานควรศึกษาการ
ทางานและมีการเตรี ยมพร้อมในการทางาน
2.ถ้าในการทางานเกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างการทางานควรสอบถามจากบุคลากร
ที่รับผิดชอบในส่วนงานนั้นดูเพื่อไม่ให้งาน
เกิดความผิดพลาด
3.การทางานควรจดรายละเอียด
สาคัญต่างๆ ในระหว่างการทางาน เพื่อให้
สามารถ เข้าใจในการทางานได้มากขึ้น

4.ผูป้ ิบตั ิงานต้องมีความอดทนและมีความ
ลาดทางอารมณ์ต่อการทางาน และ ต้องมี
ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
5.ต้องรู ้จกั ปรับตัวให้เข้ากับองค์กร
และป ิบตั ิตามก ระเบียบของทางองค์กร
อย่างเคร่ งครัด
6.ใส่ใจในการทางาน อดทน และมี
ความรับผิดชอบในการป ิบตั ิงาน
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