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ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาท่าพระ ต้ังอยู่ท่ี290 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษี
เจริญ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ปี 2555 มีหน้าท่ีให้บริการลูกค้า ในเขตพื้นท่ีบางแค โดย
เป็นผู้น าในการให้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทยมายาวนานกว่า 60 ปี 

นักศึกษาได้ปฎิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ี ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาท่าพระ ใน
แผนกงานบริการลูกค้า ในต าแหน่งพนักงานบริการลูกค้าพบว่าทางศูนย์บริการยังไม่เคยมีการประเมิน
ด้านความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการจึงได้จัดท าโครงงานเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการ
ให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาท่าพระ ข้ึนเพื่อจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ท่ีมีต่อการให้บริการของศูนย์บริการ โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าท่ีมาใช้บริการจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที 
สาขาท่าพระ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.10 ) และเ ม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่ามีค่า
ความพึงพอใจแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังนี้ความพึงพอใจด้าน
บุคลากร ( ̅ = 3.46)รองลงมาตามล าดับ คือความพึงพอใจด้านการบริการ ( ̅ = 3.40)ความพึงพอใจ
ด้านราคา ( ̅ = 3.28)ความพึงพอใจด้านกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด และความพึงพอใจด้านสถานท่ี 
( ̅ = 3.08)ตามล าดับ 
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Abstract 
 
TOT customer service centerThaPhra branch has been officially built since 2015 at 290 

PhetkaseamroadBangkok, Phasi Charoen Distict. We have had a responsibility forcustomer 
serviceinBangKaearea, which is a leading provider oftelecommunication servicesin Thailandfor 
over60years. 

Student performs the work to follow cooperative education in customer service department in 
the position of customer service support at the TOT customer service centre, Thaphabranch. Client 
satisfaction survey of this branch had never been attempted. Thus, students were assigned to conduct 
a project on client satisfaction towards service  of The TOT customer service centre, Thapha branch. 
The objective of this project is to study and measure client satisfaction towards quality of The TOT 
customer service centre, Thapha branch. The samples consisted of 400 clients of The TOT customer 
service centre, Thapha branch.which were selected by using simple random sampling. Questionnaires 
were used as a research instrument. Data were analyzed by using percentage, mean, and standard 
deviation. 

The result indicated that the level of overall client satisfaction towards service quality of The 

TOT customer service centre, Thapha branch all aspects was in Moderate level ( ̅= 3.10). The results 

of satisfaction towards service qualityaccording toeach aspect, can be put in order from high to low as 

the following:satisfaction towards staff ( ̅= 3.46),satisfaction towardsservice( ̅= 3.40),satisfaction 

towardsprice( ̅= 3.28), satisfaction towardsPromotionstrategy ( ̅= 3.08) and satisfaction towards 

places( ̅= 3.08). 
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