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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การศึกษาวิจยัในครั้งนี้  มีวตัถุประสงค  เพื่อศึกษาประเมินคุณภาพการใหบริการ สภาพ
ปญหา  และอุปสรรคของผูมาใชบริการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคม  เพื่อดาํเนินการพัฒนา
ระบบคุณภาพการใหบริการรับชําระเงิน  และ  ประเมินประสิทธิภาพของคุณภาพการใหบริการรับ
ชําระเงินที่พัฒนาขึ้น  และเพื่อนําไปใชเปนแนวทาง หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขในการ
ใหบริการรับชาํระเงินคาบริการโทรคมนาคมของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  
สํานักงานบริการลูกคาชลบุรี  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ประชากรในการศึกษาวจิัย  ประกอบดวย  ผูรับบริการที่มาใชบริการชําระเงินคาบรกิาร
โทรคมนาคม ที่สํานักงานบริการลูกคาชลบุรี   เก็บขอมูลคร้ังที่  1  ในระหวางวันที่ 1 – 30 กันยายน  
2548  เก็บขอมูลคร้ังที่  2  ในระหวางวนัที่  1 – 31  มีนาคม  2549  จํานวนประชากร 1,997  คน  โดย
การคํานวณหาจากจํานวนลูกคาที่มาใชบริการ  ตั้งแต  เดอืนมิถุนายน  2547  ถึง  เดอืนพฤษภาคม  
2548  สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจะทําการสุมแบบโควตา  โดยไดกําหนดตัวอยางตาม
การคํานวณคาขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ ยามาเน (Yamane, 1973,  p. 85;  อางถึงใน  ศิริลักษณ  
คงสัตยกุล,  2546,  หนา  42)  ไดจํานวนตัวอยางเทากบั  333.33  คน  เพื่อปองกันความไมสมบูรณ
ของขอมูล   ผูวิจัยจึงเก็บตัวอยางเพิ่มอีกรอยละ 20   คิดเปน  67  คน  ดงันั้นจึงใชกลุมตัวอยางในการ
ดําเนินการศึกษาวิจยัในครั้งนี้  จํานวน  400  ตัวอยาง 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน  3  ประเภทคือ  1)  เอกสารการปฏิบัติงานของ
บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชประกอบการ 
วิเคราะหปญหา  2)  แบบสอบถามผูมาใชบริการรับชําระเงินโทรคมนาคมของบริษัท  กสท   
โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  สํานักงานบริการลูกคาชลบุรี  ซ่ึงแบงเปน 3  ตอน ไดแก  ขอคําถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ  ที่ไดรับบริการใน
ปจจุบัน  5  ดาน คือ  ดานพนักงานผูใหบริการ  และการตอนรับ  ดานความเสมอภาคในการ
ใหบริการ  ดานความรวดเรว็ในการใหบริการ  ดานอาคารสถานที่   และดานความสะดวกที่ไดรับ 
ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ  เพื่อนําขอมูลที่ไดไปวเิคราะห
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคณุภาพการบรกิารรับชําระเงนิคาบริการโทรคมนาคม  3)  การจัดประชุม
กลุมยอยเพื่อคนหาปญหา  สาเหตุของปญหา  และแนวทางแกไขในการพัฒนาคุณภาพบริการ 
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 การวิเคราะหขอมูล  ขอมูลจากเอกสาร  และขอมูลทุติยภูมิ  ใชการวิเคราะหเนื้อหาขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ขอมูลดานคุณภาพทีไ่ดรับบริการในปจจุบัน  ใชการวิเคราะห       
คารอยละ  จากนั้นนําผลที่ไดทั้งหมดไปสงัเคราะห  และกําหนดเปนโครงการพัฒนาเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ตอไป 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
 5.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและจากการประชุมกลุมยอย 
 การศึกษาวิเคราะหเอกสารทางราชการและเอกสารการพฒันาคุณภาพพบวาการใหบริการ
รับชําระเงินคาโทรคมนาคมของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  สํานักงานบริการ
ลูกคาชลบุรี  เคยมีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ  แตไมมีการนําขอมูลที่จัดเก็บ
มาทําการประเมินผลแตอยางใด  ในการศกึษาวจิัยคร้ังนี ้  ไดมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆจาก
แบบสอบถาม  และจากการประชุมกลุมยอยเพิ่มเติม  ดังนี ้
 1)  ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  ปญหาสวนใหญที่พบคือ  ผูมาใช
บริการไมไดรับความเสมอภาคในการมาขอรับบริการ  ไมมีขั้นตอนในการใหบริการที่ชัดเจน  ไมมี
ปายแสดงขั้นตอนการชําระเงิน  การจัดพื้นที่ภายในอาคารไมมีความเหมาะสม  ชองรับชําระเงิน     
มีนอย  ในวันครบกําหนดชาํระเงิน  คือวนัที่  5, 10, 15, 25  และวนัที ่ 30  ของทุกเดือน  ลูกคาตอง
รอนานมาก  ไมมีแบบฟอรม  และอุปกรณเครื่องเขียนตาง ๆอยางเพียงพอและพรอมใชงาน  เกาอี้
สําหรับนั่งคอยไมเพยีงพอ  ไมมีพนักงานสําหรับใหคําแนะนําหากพบปญหาและอุปสรรคในการมา
ขอรับบริการ  พนักงานใหบริการลาชาตองรอนาน  พนักงานไมมคีวามเปนกนัเอง  พนักงานที่
ใหบริการพดูจาไมสุภาพ  ทําเลที่ตั้งไมสะดวกตอการเดนิทางมาติดตอ  สถานที่จอดรถไมเพียงพอ
และไมเปนระเบียบ   
 2)  ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมยอย  ปญหาที่พบมี  3  ดานคือ  ดาน
การใหบริการ  เนื่องจากไมมีระบบการใหบริการเปนขัน้ตอน  จึงทาํใหการบริการชําระเงินลาชา  
ดานพนกังานผูใหบริการ  พนักงานไมมคีวามพรอมในการใหบริการ  และดานอาคารสถานที่ไม
เปนระเบยีบจงึเปนสาเหตุของการใหบริการลาชา 
 
 5.1.2  ผลการวิเคราะหโครงการพัฒนา 
 1)  ผลการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหา  ขอมลูที่ไดจากขอ  5.1.1  นํามา
วิเคราะหสังเคราะหไดปญหาและแนวทางแกไขปญหา  ดังนี ้
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  (1)  ปญหาที่สําคัญ  ไดแก ปญหาการใหบริการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคม  
ลาชาไมเปนระบบ  พนักงานไมมีความเสมอภาคและไมพรอมในการใหบริการ  อาคารสถานที่ไมมี
การจัดการที่ดี  จึงทําใหผูมารบับริการไมพึงพอใจ 
  (2)  แนวทางแกไขปญหา  ไดแก  การจดัทําโครงการใชบัตรคิวในการใหบริการ  
เพื่อความเสมอภาคในการใหบริการ  การจัดทําแผนผังบอกขั้นตอนการใหบริการ  การใชเทคนคิ
การสอนงานใหกับพนกังาน  จดัทําคูมือการปฏิบัติงาน  การจัดเตรยีมแบบฟอรมอุปกรณเครื่อง
เขียนตาง ๆ ใหพรอมตลอดเวลา   การจัดหาที่นั่งคอยรบับริการเพิ่ม  การจัดกจิกรรม  5  ส  การจดัที่
จอดรถใหเปนสัดสวน  และจัดทําปายแสดงเวลาเปด-ปดทําการใหชัดเจน 
 2)  ผลการกําหนดโครงการพัฒนา  ผูศึกษาวิจัยไดนําผลการวิเคราะหสังเคราะหปญหา
และแนวทางแกไขปญหามากําหนดโครงการพัฒนา  ดังนี้  โครงการพัฒนาคุณภาพบริการรับชําระ
เงินคาบริการโทรคมนาคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด  (มหาชน)  สํานักงานบริการลูกคา
ชลบุรี  โดยแบงออกเปน  3  ดาน  ดังนี ้
  (1)  ดานความรวดเร็วในการใหบริการ  โดยการจดัทําโครงการใชบัตรคิวในการ
ใหบริการรับชาํระเงิน   
  (2)  ดานพนกังาน  โดยการใชเทคนิคการสอนงานใหกบัพนักงาน  จดัทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน   
  (3)  ดานอาคารสถานที่  โดยการจัดกจิกรรม  5  ส   กิจกรรม  5  ส   เปนกิจกรรมที่
ตองการใหทกุคนในหนวยงานรวมมือรวมใจกันทํากิจกรรม  ซ่ึงผูที่สําคัญที่สุดคือ  ผูบังคับบัญชา
ของหนวยงานนั้นๆ  ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจ  และคอยติดตามความเปนไปของกิจกรรม  5 
ส  ในหนวยงานของตนเองอยางสม่ําเสมอจะ  ซ่ึงเปนพลังที่คอยกระตุนเตือนใหพนกังานทุกคนเหน็
ความสําคัญของกิจกรรม  5  ส   ขั้นตอนสําคัญที่ทําใหกิจกรรม  5  ส   ใหดําเนินไปไดดวยดีควร
ประกาศเปนนโยบายอยางชดัเจน  เพ่ือปองกันไมใหพนักงานเกิดความลังเล  ควรมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อติดตามผลและรับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง  มีการจัดอบรมแกพนกังานทุกระดบั  
เพื่อพัฒนาในดานแนวทาง  และทางความคิดที่จะดําเนนิไปอยางราบรื่น  ติดตั้งโปสเตอรอธิบาย
ความหมายของกิจกรรม  5  ส   ใหชดัเจนเพื่อคอยกระตุนเตือนใหพนกังานทุกคนใหความสําคัญตอ
การทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง  การจัดแบงและทําผังพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อสรางบริเวณจําเพาะในการ
ดูแลพื้นที่  อาจแบงเปนแผนก  หรือกําหนดขอบเขตโดยยึดแนวเสาภายในที่ทํางาน  แนวโตะ แนวตู
หรือแนวกําแพง  การสํารวจพืน้ที่รับผิดชอบของกลุม  โดยการถายรูปกอนทํากจิกรรม และตั้ง
หัวขอในการปรับปรุงพื้นที่  กําหนดเวลาในการดําเนินกิจกรรมเมื่อครบกําหนดระยะเวลาควรมีการ
ตรวจติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไข ถาเห็นวาดทีี่สุดแลว ควรมีการกําหนดใหเปนมาตรฐาน   
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การตรวจสอบพื้นที่ตองทําเปนประจํา และควรมีการถายรูปหลังทํากิจกรรม  เมื่อกจิกรรม  5  ส   
สามารถดําเนินการไปไดดวยดีควรรักษาสภาพการดําเนนิการใหเปนไปอยางตอเนื่อง  
 3)  ผลการจัดทําโครงการพัฒนา  ผูวจิยัไดจดัทําโครงการนํารองภายใตช่ือโครงการ
พัฒนาคุณภาพบริการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั  
(มหาชน)  สํานักงานบริการลูกคาชลบุรี  โครงการจัดทําบัตรคิวในการรับชําระเงินคาบริการ
โทรคมนาคม  โดยมีจดุมุงหมายเพื่อความเปนระเบยีบ  สะดวกรวดเร็ว  และความเสมอภาคแก 
ผูใชบริการ  การใชเทคนคิการสอนงาน  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน  โดยมี
จุดมุงหมายเพือ่ใหพนกังานมีความรู ความเขาใจ  และมคีวามพรอมในการปฏิบัติงาน สรางจิตสํานึก
ใหกับพนักงานเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  การจัดกิจกรรม  5  ส  
เพื่อเปนการสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในการทํางานใหดียิ่งขึ้น  ทําใหสถานที่ทํางานเปน
ระเบียบเรยีบรอย  พื้นที่บริเวณสํานกังานมีความสะอาด และเปนระเบียบ  พนกังานมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน 
 
 5.1.3  ผลการทดลองใชและปรับปรงุโครงการพัฒนา 
  1)  จากการนาํโครงการพัฒนาคุณภาพบรกิารรับชําระเงนิคาโทรคมนาคม  ของบริษัท 
กสท  โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน)  สํานักงานบริการลูกคาชลบุรี   
   (1) โครงการใชบัตรคิวในการรับชําระเงินคาบรกิารโทรคมนาคมพบวาผูใชบริการ  
มีความพึงพอใจมากขึ้น  เนื่องจากไดรับบรกิารอยางเสมอภาค  ตามลําดบั  กอน – หลัง  มีความเปน
ระเบียบและรวดเรว็ 
   (2)  การใชเทคนิคการสอนงาน  การจดัทําคูมือการปฏิบัติงานใหกบัพนักงานผู
ปฏิบัติ  คือพนักงานบริการฝายการตลาดและลูกคาสัมพันธ  ทําใหพนักงานมีความพรอมและความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน  พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น  เนือ่งจากพนกังานมีการตอนรับ
ทักทายยิ้มแยมแจมใส   ใหบริการสะดวก  รวดเร็วและเปนกันเอง 
   (3)  การจัดกิจกรรม  5  ส   ตองใหทุกคนเขามามีสวนรวม  มีการกําหนดวันเริ่มตน
ในการทํากจิกรรมตองทําพรอมกันทุกแผนกและทําอยางจริงจัง  ผูบริหารสูงสุดตองใหความสําคัญ
และสนับสนนุอยางจริงจัง  กิจกรรมนี้ตองถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  ไมใชกิจกรรมเสริม
หรือการเพิ่มงานที่ตองทํานอกเวลางาน  และตองมีการประกาศอยางเปนทางการใหทุกคนทราบถึง
ความสําคัญของกิจกรรมนี้  มีการรายงานความคืบหนาในการดําเนนิกจิกรรมในระดบัตางๆ  จัดทาํ
ปาย  คําขวัญ  โปสเตอร  ขาวสาร  เพื่อเรียกรองความสนใจจากพนกังาน  จัดทําคูมือหรือแผนพับให
ทราบถึงความสําคัญของกิจกรรม  มีการตรวจพื้นทีเ่ปนระยะโดยผูบริหารระดับสูง  และควรมีการ
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ทบทวน  ตรวจสอบผลการดําเนินกจิกรรม  และใหคําแนะนําเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมดยีิ่งขึน้        
มีการประเมินพื้นที่แตละแผนกใหคะแนนและคําติชม  มีการมอบรางวัลเพื่อใหพนกังานเกดิความ
ภาคภูมใิจในการเปนเจาของพื้นที่  5  ส   ดีเดน  การดําเนินกิจกรรม  5  ส   สามารถทําควบคูไปกับ
กิจกรรมปรับปรุงงานและขอเสนอแนะ  ทําใหสถานที่ทํางานเปนระเบียบเรยีบรอย  ชวยปองกัน
ปญหาที่จะเกดิจากการหยดุอยางกะทนัหันของเครื่องจักร  เครื่องจักรและอุปกรณมีความเทีย่งตรง
แมนยํา  ชวยลดเวลาในการใหบริการ  ชวยทําใหอายุการใชงานของเครื่องมือยาวนานขึ้น  เพื่อเปน
การสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีขึ้น   ทําใหพื้นที่บริเวณสํานักงานมีความ
สะอาด และเปนระเบียบ มีการเก็บรักษาวัสดุคงคลังอยางเปนระเบียบสามารถที่จะตรวจสอบและ
นํามาใชงานไดงาย  พนักงานมีขวัญ และกําลังใจในการทํางาน  สรางจิตสํานึกใหกับพนักงาน
เพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพบรกิารใหดีขึ้น 
  2)  ผูวิจยัไดนําผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการรับชําระเงินคาบริการ
โทรคมนาคมของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากดั (มหาชน)  สํานักงานบริการลูกคา ชลบุรี       
มาเปนแนวทางในการปรับปรุงโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ  ในประเดน็โครงการใชบัตรคิว  
เทคนิคการสอนงาน  การจดัทําคูมือการสอนงาน  และการจัดกิจกรรม  5  ส   ซ่ึงผลการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการปรากฏตามภาคผนวก  ง 
 
 5.1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพบริการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคมของ
บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน)  สํานักงานบริการลูกคา ชลบุรี   
  ผลการศึกษาการวิจัย และพัฒนาคุณภาพบริการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคมของ
บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน) : กรณีศกึษาสํานักงานบริการลูกคาชลบุรี  ทําใหได
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการรับชําระเงิน  ซ่ึงปรากฏในรูปแบบของโครงการ
พัฒนา  3  ดาน  รวมทั้งกลยุทธในการใหพนักงานฝายการตลาดเขามามีสวนรวมในการจัดประชุม
กลุมยอยไดรวมคิด  เสนอปญหา  แนวทางแกไขปญหา  และรวมปฏิบตัิ  ผลของความสําเร็จที่ไดคอื
ผูรับบริการมีความพึงพอใจคณุภาพการใหบริการรับชําระเงินมากขึ้น 
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5.2  อภิปรายผล 

 
 5.2.1  การศึกษาสภาพปญหาการบริการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคมของบรษิัท  
กสท  โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน)  สํานกังานบริการลกูคาชลบุรี   
 จากการวิเคราะหเอกสาร และขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึงเปนบริบทของสํานักงานกอนทีจ่ะเริ่ม
ทําการศึกษาวจิัย  พบวา ปญหาการบริการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคมของสํานักงานบริการ
ลูกคาชลบุรี  มีดังนี ้

  1)  ปญหาเรื่องการใหบริการ  มกีารรองเรียนเรื่องการใหบริการลาชา  ไมมีความเสมอ
ภาคในการมาขอรับบริการ  ชองรับชําระเงินมีนอยไมเพยีงพอ  ในวันครบรอบกําหนดชําระเงนิคือ
วันที่  5, 10, 15, 25  และวันที่  30  ของทกุเดือน  ลูกคาตองรอนานมาก  ไมมีแผนผงัแสดงขั้นตอน
การชําระเงิน ไมมีขั้นตอนในการใหบริการที่ชัดเจน  ไมมีพนกังานสําหรับใหคาํแนะนําหากพบ
ปญหาและอุปสรรคในการมาขอรับบริการ  พนักงานที่ใหบริการไมมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ  พนักงานใหบริการลาชาตองเสียเวลารอนาน  พนกังานทีใ่หบริการไมมคีวามเปนกนัเอง  
พูดจาไมสุภาพ ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ  วิชาญ  ฤทธิรงค (2528,  หนา  52) ที่วาการใหบริการและการ
ตอนรับลูกคาใหไดรับความพึงพอใจและประทับใจ  และอยากที่จะมาใชบริการอีก  พนักงานตอง
แตงกายสะอาดเรียบรอย  ตอนรับลูกคาทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  พนักงานตองมีความรอบ
รูในหนาที่  บริการดวยความรวดเร็ว  มีความกระตือรือรน  และมีการพัฒนาระบบงานโดยการนาํ
เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใช 
  2)  แบบฟอรมและอุปกรณเครื่องเขียนตาง ๆ ไมเพียงพอและไมพรอมใชงาน  การจดั
พื้นที่ภายในอาคารไมมีความเหมาะสม  เกาอี้สําหรับนั่งคอยไมเพยีงพอ  และสถานที่จอดรถไมเปน
ระเบียบ  ทําเลที่ตั้งของสํานักงานไมสะดวกตอการเดนิทางมาติดตอ  ทําใหไมสะดวกตอการมาใช
บริการ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  อําไพ  วิชยั (2546,  หนา  17-18) กลาวถึงคุณลักษณะตาง ๆ 
ของการบริการนั้นเปนสิ่งจําเปนสําหรับการใหบริการในทุกองคกร โดยมีเกณฑในการพิจารณาถงึ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ ซ่ึงวัดไดจากคุณลักษณะ 5 ดาน คือ  ดานพนกังานและการตอนรบั  
ดานความเสมอภาค  ดานความรวดเร็วในบริการ  ดานอาคารสถานที่  และดานความสะดวกที่ไดรับ  
ที่กลาวมาจึงเปนการยืนยันไดวาปญหาทีไ่ดจากการศึกษาวิจยัเปนปญหาคุณภาพการใหบริการอยาง
แทจริง 
 สภาพปญหาคณุภาพบริการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคมของสํานักงานบริการ
ลูกคาชลบุรี  พบวามีความสอดคลองกับปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจจากแนวความคิดเกีย่วกับ
หลักการของการใหบริการ ของมิลเลต (Millet, 1966  อางถึงใน  ชนะ  กลาชิงชัย,  2541,  หนา  8) 
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ไดใหรายละเอยีดเกีย่วกับความพึงพอใจในการใหบริการ (Satisfactory  Services) หรือ
ความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยสรุปไดดังนี้คือ การใหบริการอยาง
เสมอภาค  ลูกคาจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดยีวกัน  
จะเห็นวา ความเสมอภาคหรอืการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายเลย ถามีจํานวนการใหบริการที่ไม
เพียงพอ    และสถานที่ตั้งของสํานักงานที่ใหบริการไมสะดวกแกผูใชบริการ  สวนการใหบริการ
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  การใหบริการอยางกาวหนามกีารปรับปรุงคุณภาพและมีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง   คือการเพิ่มประสิทธิภาพ  หรือความสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากขึน้  
โดยใชทรัพยากรเทาเดิม 
 
 5.2.2  การจัดทําโครงการพฒันาคุณภาพบริการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคมของ
สํานักงานบริการลูกคาชลบุรี   
 ผลจากการวิเคราะหปญหา  อุปสรรค  แนวทางแกไขปญหา  ไดนํามากําหนดเปน
โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  3  ดาน  คือ   

 1)  ดานความรวดเร็วในการใหบริการ  โดยการจดัทําโครงการใชบัตรคิวในการ
ใหบริการรับชาํระเงิน  เมื่อใชบัตรคิวจะทําใหมีการบริการไดอยางเสมอภาคตามลําดบั กอน – หลัง  
ทําใหเกดิความเปนระเบยีบและรวดเร็ว  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีแถวคอย  ของ  กัลยา  วานิชยบัญชา 
(2541,  หนา  241-246) กลาววา  ปญหาแถวคอยจะเกดิขึ้นเมื่ออัตราการเขารับบริการสูงกวาอัตรา
การใหบริการ  ซึ่งอาจสรุปไดวาแถวคอยเกิดจากความไมแนนอนของอัตราการเขารับบริการ  อัตรา
การใหบริการ  หรือความชํานาญของผูใหบริการ  เวลาในการรับบริการ  

2)  ดานพนกังาน  โดยการใชเทคนิคการสอนงานใหกบัพนักงาน  การจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงสอดคลองกับ  อาภรณ  ภูวิทยพนัธ (2548,  หนา  14) ไดใหความหมายของการสอน
งานไววา เปนกระบวนการหนึ่งที่หวัหนางานใชเพื่อเสรมิสรางและพัฒนาลูกนองใหมีความรู ทักษะ 
และคุณลักษณะเฉพาะตัว ในการทํางานนัน้ๆ ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทีก่าํหนดขึ้น และ  
สายันห  พานชิ (2548,  หนา  80) ไดใหความหมายของการสอนงานไววา เปนการจดัประสบการณ
ที่เหมาะสมทีสุ่ดใหแกผูรับการฝก เพื่อใหเกิดการเรยีนรูไดเร็วและถาวรที่สุด 

3)  ดานอาคารสถานที่  โดยการจัดกจิกรรม  5  ส   ใหพนักงานทกุคนเขามามีสวนรวม  
มีการกําหนดวนัเริ่มตนกจิกรรมพรอมกัน และทําอยางจริงจัง  ซ่ึงผูบริหารควรใหความสําคัญและ
สนับสนุนอยางจริงจัง  กิจกรรมนี้ตองถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  ไมใชกิจกรรมเสริมหรือ
การเพิ่มงานทีต่องทํานอกเวลางาน และควรตองมีการประกาศอยางเปนทางการใหทุกคนทราบถึง
ความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมรวมกนั  มีการรายงานความคืบหนาการดําเนนิกิจกรรม จดัทํา
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ปายคําขวัญ  เพื่อเรียกรองความสนใจจากพนักงาน  จัดทําคูมือ หรือแผนพับ เพื่อใหทราบถึง
ความสําคัญของกิจกรรม  มีการตรวจพืน้ที่เปนระยะๆ โดยผูบริหารระดับสูง  ควรมีการทบทวน  
ตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรม  และใหคําแนะนําตางๆ  เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมดียิ่งขึ้น  มีการ
ประเมินพืน้ที่   แตละแผนก  มีการมอบรางวัลเพื่อใหพนกังานเกดิความภาคภูมใิจในการเปนเจาของ
พื้นที่  5  ส   ดีเดน  การดําเนินกิจกรรม  5  ส   สามารถทําควบคูไปกับกิจกรรมปรับปรุงงานและ
ขอเสนอแนะ  ทําใหสถานทีท่ํางานเปนระเบียบเรียบรอย  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ   พฤทธิสิทธิ์  
บุญทน (2536,  อางถึงใน  อดุลย  หริรักษเสาวนีย, 2542,  หนา  39 – 40)   5  ส   เปนปจจยัพื้นฐาน
การบริการ เพื่อนําไปสูคุณภาพในการบรกิารเปนการปรับปรุงการใหบริการตอลูกคาเปนเปาหมาย
หลักคือดานองคกร (สถานที่) และดานพนักงาน  การทํา  5  ส   จะสงผลใหที่ทาํงานเปนระเบยีบ
เรียบรอย  หองทํางานสะอาด  ทางเดนิ  โตะทํางานสะอาด  เอกสาร  วัสดุ  อุปกรณ   วางไวเปน
ระเบียบ  มีระบบ  ผูปฏิบัติงานสะดวกสบายในการทํางาน  มีโอกาสรวมคิดรวมทํารวมรับผิดชอบ  
ผูมาติดตอ  ตดิตอสะดวก  พอใจในบริการ  งานรวดเรว็มีประสิทธิภาพ  ที่ทํางานถูกสุขลักษณะ  
ผูปฏิบัติงานและผูมาติดตอมีสุขภาพดี  มีนิสัยใหม  จัดระบบงานไมติดขัดทาํใหผูใชบริการเกิด
ความพึงพอใจ 

ดังนั้นจึงควรนําโครงการที่เสนอไวไปสูการปฏิบัติใหครบทุกดานเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการรับชาํระเงินเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ  เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพใหเกดิผลเปน
รูปธรรม  ซ่ึงตรงกับ  ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2547,  หนา  106)  กลาววาคณุภาพของการบริการ    
หมายถึงสิ่งที่ลูกคาตองการหรือคาดหวังไวไดรับการตอบสนองตรงความตองการ หรือ ส่ิงที่ลูกคา
ตองการหรือคาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางเต็มที ่ จนรูสึกวาการบริการนั้นเปนบริการที่วิเศษ
มาก ประทับใจ คุมคาแกตัดสินใจ รวมทั้งคุมคาเงิน จนทําใหลูกคาเกดิความพอใจ และเกดิความ
จงรักภกัดี (Customer  Loyalty) 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนเกณฑอยางหนึ่งที่ใชวดั   
คุณภาพของการใหบริการ ซ่ึงผูรับบริการจะพึงพอใจหรือไมขึน้อยูกับคณุภาพบริการที่รับรูกับ     
คุณภาพบรกิารที่คาดหวังสมดุลกันหรือไม  ดังนั้น การรับรูคุณภาพบริการจึงเปนปจจัยสําคัญที่บอก
ไดวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากหรือนอยแคไหน  ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ  อมร  รักษาสัตย  
(2522,  อางถึงใน  ววิัฒน  อยูประเสริฐ,  2546,  หนา  9) ใหความเหน็วาความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเปนมาตรการอยางหนึ่งที่ใชวัดประสิทธิภาพของการบริการงานได  เพราะการจัดบรกิาร
ของรัฐไมใชสักแตวาทําใหเสร็จ ๆ ไป แตหมายถึงการใหบริการอยางดีเปนที่พอใจของประชาชน   
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 

ผลการวิจัยคร้ังนี้  เมื่อสังเคราะหขอมูลแลว ไดนําเสนอเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพการ
บริการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคม ของสํานักงานบริการลูกคาชลบุรี  โดยมุงเนนการพัฒนา
ดานการใหบริการที่สะดวกรวดเรว็  ดานความพรอมของพนักงาน  และดานอาคารสถานที่  รวมถึง
การนําผลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการรับชําระเงินใหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการ
ยิ่งขึ้น  ดังนี้  

1)  ดานความรวดเร็วในการใหบริการ 
  (1)  โครงการใชบัตรคิวในการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคม  พบวาลูกคามี
ความพึงพอใจมากขึ้นไดรับบริการอยางเสมอภาค  ตามลําดับ  กอน – หลัง  มีความเปนระเบียบและ
รวดเร็ว 

(2)  การปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการใหมคีวามกะทดัรัดและเหมาะสมเพื่อลด
การรอคอย 

(3)  ควรเพิ่มพนกังานรับชําระเงนิ ในวันครบกาํหนดรับชําระเงิน  วนัที่  5,  10,  
15,  25  และ  30  ของทุกเดอืน  เนื่องจากในวนัดังกลาวจะมีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก เพื่อ
รองรับการใหบริการอยางเพยีงพอและรวดเร็ว 

(4) มีแผนผังขั้นตอนการบริการรับชําระเงินทีชั่ดเจน  เพื่อใหผูมาใชบริการใน
คร้ังแรกไมเกดิความสับสน 
  2)  ดานพนักงานผูใหบริการ 
 (1)  การใชเทคนิคการสอนงาน  โดยผูบังคับบัญชาสอนพนักงานใหมคีวามรูความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ  และหลักสูตรจิตวิทยาการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพ  โดยใชเวลาในการสอนงานวนัละ  2  ชั่งโมง  เพื่อกระตุนใหพนกังานมี
จิตสํานึกตอการใหบริการที่ด ี  มีการพดูจาใหไพเราะ  และมีความกระตือรือรนในการใหบริการ   
อยูเสมอ 
     (2)  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหกับพนักงานผูปฏิบตัิ  ทําใหพนักงานมีความ
พรอมและความเขาใจในการปฏิบัติงาน   
 (3)  ควรมีพนกังานตอนรับ สําหรับใหคําแนะนํา หากพบปญหาและอุปสรรค ใน
การมารับบริการ 
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 (4) พนักงานควรมีการใหบริการดวยความเปนกันเอง  เพื่อใหลูกคารูสึกมีความ
เปนกันเองกับผูใหบริการมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถรักษาลูกคาเกา ทําใหเกิดการใชบริการซ้ํา 
  3)  ดานอาคารสถานที่ 
   (1) การจัดกจิกรรม 5 ส  ทําเพื่อใหเกิดผลผลิตในหนวยงาน  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ  และคุณภาพในการทํางาน  ชวยเสริมสรางความเชื่อถือศรัทธาใหกับลูกคา  เปนเรื่อง
ของการทําสิ่งดีๆใหปรากฎขึ้นเปนภาพพจนขององคกร  ปจจุบนัการทํางานจะมปีระสิทธิภาพได
จะตองเปนการทํางานที่มีคุณภาพด ี  คุณภาพเริ่มตั้งแตหนาประตูทางเขา  หนาปายชื่อสํานักงาน  
และเขาไปในทุกๆ จุดในขบวนการทํางานของสํานักงาน  หองผูบริหาร  หองทํางานของพนักงาน
ทุกคน  และสภาพแวดลอมทั่วๆไป  ธุรกิจชั้นนําเกือบทกุธุรกิจมีการดาํเนินกจิกรรม  5  ส   เกือบ
ทั้งสิ้น  การทํากิจกรรม  5  ส   ควรมีการจดัพื้นที่ภายในอาคารใหมีความเหมาะสม  จดัที่วางอุปกรณ        
จัดโตะพนักงานใหเปนระเบยีบ  จัดทีน่ั่งรอสําหรับลูกคาเปนสัดสวน 

(2)  ควรตรวจสอบ แบบฟอรม และอุปกรณเครื่องเขียนตาง ๆ ใหเพียงพอและ
พรอมใชงาน 

(3) ควรเพิ่มเกาอี้สําหรับนั่งคอยใหเพียงพอ 
(4) ควรเพิ่มบริเวณที่จอดรถใหกับผูมาใชบริการโดยแยกเปนสัดสวนระหวาง

รถยนตกับรถจักรยานยนต และหามไมใหพนกังานนาํรถสวนตัวมาจอดในบริเวณที่จดรถของผูมา
ใชบริการ 
 (5)  ควรเพิ่มจุดรับชําระเงนิ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยใหบริษัทเปนผูรับภาระ
คาธรรมเนียม  
 

5.3.2  ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 
1) การทําวิจยัคร้ังตอไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณกับ

ผูใชบริการที่ไดคัดเลือกไว เชน บริษัทเอกชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา เพื่อทําการวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการที่มาใชบริการ  

2) การวิจยัคร้ังตอไปควรขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดอืน่ ๆ ใหครอบคลุมพื้นที่ในเขต
ภาคตะวันออกหรือทั่วทกุภาคทั้งประเทศ ซ่ึงขอมูลจากการวจิัย จะเปนประโยชนตอบริษัทในการ
วางแผนเชิงกลยุทธและเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 


