บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการให้บริ การต่อผูถ้ ือบัตรเครดิ ต KTC-GSB ผูว้ ิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจ ัยที่ เกีย่ วข้องต่ า ง เพื่อประกอบการวิจัย โดยแบ่ งเป็ นการทบทวนเอกสาร แนวคิ ด
ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องทั้งในประเทศและต่างไประเทศ ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วก ับบัตรเครดิต
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วก ับส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วก ับความพึงพอใจ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วก ับการบริ การ
2.5 ผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบัตรเครดิต
2.1.1 ความหมายของบัตรเครดิต
บัต รที่ แ สดงว่า ผูถ้ ือบัต รได้รับวงเงิ นสิ นเชื่ อ ซึ่ งสามารถใช้บัต รในการซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การ
หรื อถอนเงินสดล่วงหน้าแต่ตอ้ งเสี ยดอกเบี้ ย เมื่อถึงรอบเวลาการชาระเงิ น ผูถ้ ือบัตรสามารถชาระเงิ น
เต็มจานวนหรื อบางส่วนโดยบัตรเครดิตถือกาเนิ ด ขึ้ นในประเทศสหรัฐ อเมริ กาปี ค.ศ. 1914 โดยบริ ษทั
เยอเนอรัลปิ โตรเลียม คอร์ปอเรชั่น ออฟแคลิเฟอร์ เนี ย ซึ่ งปั จจุ บันคื อ บริ ษทั โมบิ ลออยส์ จากดั โดยทา
บัตรดังกล่าวให้ก ับลูกค้าและพนักงานของตนที่ ได้รับเลือกสรรแล้ว และนาไปชาระค่ า น้ า มัน ตอนนั้น
บัต รเครดิ ต นี้ จ ะมีลกั ษณะเหมือนเหรี ยญโลหะ ต่ อมาราว ค.ศ. 1950 นายแฟรงค์ แมคนามารา (Frank
McNamara) ซึ่งเป็ นนักธุรกิจ เกิดลืมกระเป๋ าพกกระเป๋ าเงินติดตัวไปทานอาหารและไม่มีเงิ นจ่ า ย ต้องให้
ภรรยานาเงินมาชาระให้ จึงคิดว่าถ้ามีบตั รพิเศษที่ใช้แทนเงินได้กจ็ ะดี จากนั้นจึ งปรึ กษากบั นายราล์ฟช
ไนเดอร์ (Ralph Schneider) ซึ่งเป็ นทนายความ และได้สร้า งบัตรไดเนอร์ สคลับ ขึ้ นมาเพื่อใช้ในการซื้ อ
สินค้าและบริ การแทนการชาระเงินโดยตรง ภายหลังได้มีบริ ษทั อเมริ กนั เอกซ์เพรส ได้ออกบัตรเครดิ ต
โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นครั้ งแรกเพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ ก บั นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะต้อ งเดิ น ทางไป
ต่างประเทศ ไม่ตอ้ งพกเงินสดเป็ นจานวนมาก โดยได้นาเสนอบัต รที่ สามารถนาไปขึ้ นเงิ นได้ที่ธนาคาร
ต่าง ๆ สาหรับประเทศไทย เริ่ มมีการใช้บตั รเครดิตครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2512 ผูอ้ อกบัตรคื อ บริ ษทั บัตรได
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เนอร์ ส คลับ (ประเทศไทย) จ ากดั แต่ ไม่ได้รับความสนใจเท่ า ที่ ค วร ต่ อมาปี พ.ศ. 2513 ธนาคารแห่ ง
อเมริ กา ได้นาบัตรเครดิตต่างประเทศ ที่เรี ยกว่า Bank Americard หรื อที่ รู้จ ักกนั ในขณะนี้ ว่า “วีซ่า ” เข้า
มาใช้ในประเทศไทย ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย
สยามธุ ร กิจ (2552) ได้ให้ นิยามบัต รเครดิ ต ว่า เป็ นสิ นเชื่ อที่ ทางสถาบันการเงิ นต่ า งๆออก
ให้บริ การแก่ลูกค้า ที่สามารถใช้แทนเงินสดได้ตามที่สถาบันการเงิ นนั้นๆอนุ มตั ิ โดยก่อนที่ ลูกค้า จะใช้
บริ การบัตรเครดิตนั้น ลูกค้า ต้องทาการตรวจเช็ค ยอดที่ สามารถใช้จ่ า ยได้กบั ทางสถาบันการเงิ นนั้นๆ
ก่อน และหลังจากที่ ลูกค้า ใช้บริ การบัตรเครดิ ต ในการซื้ อ สิ นค้า แล้ว ลูกค้า จะต้องทาการเซ็นชื่ อใน
ใบเสร็จด้วย เพื่อเป็ นการแสดงความยินยอมในการซื้อขายนั้นๆ
2.1.2 ประเภทและลักษณะของบัตรเครดิต
บัต รเครดิ ต สามารถจ าแนกได้ห ลายประเภท ซึ่ ง หากจ าแนกตามขอบเขตของการใช้บัต ร
สามารถจาแนกเป็ น 3 ประเภทด้วยก ัน คือ บัตรเครดิ ตที่ สามารถใช้ได้ภายในประเทศ และต่ า งประเทศ
(International credit card) เช่ น บัตรเครดิ ต VISA บัตรเครดิ ต MASTER บัตร Diner’s Club และบัตร
American Express เป็ นต้น บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้เฉพาะภายในประเทศ
2.1.3 หลักฐานการใช้ บตั รเครดิต
หลักฐานการรับชาระหนี้ดว้ ยบัตรเครดิ ต ที่ ร้า นค้า ให้กบั ลูกค้า ผูใ้ ช้บัต ร เรี ยกว่า Sales Slip ซึ่ งทา
ขึ้น 3 ฉบับ คื อ (1) ฉบับลูกค้า (Customer Copy) (2) ฉบับร้า นค้า (Merchant Copy) (3) ฉบับธนาคาร
(Bank Copy)
2.1.4 การใช้ บัตรเครดิตอย่างไรให้ ถูกวิธีและปลอดภัย
1. เซ็นชื่อหลังบัตรทันทีเมื่อรับบัตรใหม่
2. รักษาบัตรเสมือนเป็ นเงิ นสด
3. ไม่เปิ ดเผยรหัสก ับใคร และไม่เก็บรหัสไว้รวมก ับบัตร
4. ก่อนเซ็นชื่อบน Sales Slip ตรวจสอบจานวนเงินถูกต้องหรื อไม่
5. ตรวจสอบใบแจ้ง ยอดหนี้ เ ที ยบกบั ส าเนา Sales Slip ทุ ก ครั้ งอย่า ตอบอี เมล์ห รื อ
โทรศัพ ท์ ที่ ข อข้อ มู ล ส่ ว นตัว โดยไม่ ไ ด้เ ป็ นผูต้ ิ ด ต่ อ (ออนไลน์ https://www.bot.or.th/ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย)
2.1.5 ข้อควรคานึงสาหรับการใช้ บตั รเครดิต
บัตรเครดิตไม่ใช่เงินที่ได้มาฟรี ๆ เพราะจะมีค่ า ธรรมเนี ยม และดอกเบี้ ย ตามมาด้ว ย จงใช้จ่ า ย
ตามกาลังซื้อที่มีและมัน่ ใจว่าคุณสามารถชาระคืนได้ในภายหลัง อย่า ใช้จ่า ยเกินตัว เมื่อคุ ณ ชาระยอดใช้
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จ่ายตรงตามเวลาที่กาหนดแน่นอนว่า คุ ณ ก็จ ะไม่ต ้องเสี ยค่ า ดอกเบี้ ย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ อยู่ กรุ ณ า
แจ้งธนาคารหรื อบริ ษทั ที่ออกบัตรเครดิตในทันทีเพื่อที่ทางผูอ้ อกบัตรจะสามารถส่งใบแจ้งยอดค่ า ใช้จ่า ย
ไปให้ได้ถูกต้องเพื่อที่ผถู ้ ือบัตรจะไม่ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนียมเนื่ องจากชาระเงิ นช้า กว่า กาหนด ตรวจสอบ
ใบแจ้งยอดใช้จ่ายทุกครั้งหากมีขอ้ สงสัยใด ๆ คุณสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามทางผูอ้ อกบัตรได้ทันที
โดยเบอร์โทรศัพท์จะปรากฏอยูบ่ นบัตรและใบแจ้งยอดใช้จ่า ยของคุ ณ ถึงแม้บัตรเครดิ ตจะมีป ระโยชน์
มากมายขนาดไหนก็ตามแต่ถา้ ผูถ้ ือบัตรเครดิตไม่มีความยั้งคิดใช้จ่ายเงินเกินตัว จนเป็ นนิ สัย บัต รเครดิ ต
ก็จ ะกลายเป็ นโซ่ ต รวนแห่ ง หนี้ สิ น ที่ ย ากจะหลุด พ้นได้เ ช่ นก นั ดังนั้น อนันต์ ม ันนี่ ขอส่ ง เสริ มและ
สนับ สนุ น ให้ ท่า นใช้บัต รเครดิ ต อย่า งระมัด ระวัง ตามความจ าเป็ นเพื่อประ โยชน์ใ นการรั บส่ ว นลด
โปรโมชัน่ ต่างๆ และชาระเงินทั้งจานวนตามกาหนด เพื่อจะได้รับส่วนลดนั้นๆ และไม่ต ้องเสี ยดอกเบี้ ย
(ธนาคารกสิกรไทย)
2.1.6 ประโยชน์ ของบัตรเครดิต
เป็ นบัตรที่สามารถใช้แทนเงินสดในการชาระสิ นค้า และบริ การ ผูถ้ ือบัตรเครดิ ต ลดการพกพา
เงินสดจานวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายหรื อการถูกโจรกรรม ใช้ถอนเงิ นสดจากเครื่ อง ATM เพื่อมา
ใช้ล่วงหน้า แต่ตอ้ งมีการจ่ายชาระดอกเบี้ ยและค่ า ธรรมเนี ยมในการเบิ กใช้เงิ นสดในอัต ราค่ อนข้า งสู ง
ได้รับสินก่อนและชาระเงินภายหลังแต่ตอ้ งชาระเต็มจานวนและตรงกบั วันที่ ที่ทางแบงก์กาหนดไว้ใน
ใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต ไม่เช่นนั้นผูถ้ ือบัตรจะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ ยและค่ า บริ การต่ า ง ๆให้แ ก่ผู ้
ออกบัต ร ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ เช่ นส่ ว นลดจากร้า นค้า หรื อการสะสมคะแนนเพื่อแลกเป็ นของ
สมนาคุณ เป็ นต้น
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
หลักการตลาด 4 Ps กล่า วถึงทฤษฎีส่ว นประสมทางการตลาด 4 Ps ของ Phillip Kotler ไว้ว่า
ส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ 4 ซึ่งธุรกิจต้องนามาใช้ร่ว มกนั เพื่อสนองความต้องการ
ของตลาดเป้ าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งที่มีอิทธิพลในการสร้างความต้องการคื อ ผลิตภัณ ฑ์ (Product)
การกาหนดราคา (Price) สถานที่ (Place) และ การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
ธงชัย สันติวงษ์ (2540, หน้า 34) ได้ให้ค วามหมายของส่ ว นประสมทางการตลาดว่า หมายถึง
การผสมที่เข้าก ันได้อย่างดีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวก ันของการกาหนดราคา การส่ งเสริ มการขาย ผลิตภัณ ฑ์
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ที่เสนอขายและระบบการจัดจ าหน่ า ยซึ่ งได้มีการจัด ออกแบบเพื่อใช้สาหรับการเข้า ถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
ต้องการ
 Product - สินค้า หรื อบริ การ โดยพิจารณาจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 Price - ความเหมาะสมของราคา ก ับคุ ณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อเปรี ยบเที ยบกบั คู่ แ ข่ งขันอื่นๆ
(ในปั จจัยนี้อาจไม่ค่อยมีผลต่ อการตัด สิ นใจเนื องจากบัต ร KTC-GSB ไม่มีค่ า ธรรมเนี ยมหรื อ
ค่าใช้อื่นถ้าลูกค้าไม่ทาผิด ตามสัญญาที่ ได้ระบุ ไว้เช่ นการชาระเงิ นช้า อาจส่ งผลให้มีด อกเบี้ ย
ปรับเพิม่ หรื อการกดเงินสดมาใช้กจ็ ะมีการเรี ยกเก็บดอกเบี้ยตามมาภายหลัง
 Place - สถานที่ที่ลูกค้าจะมาสมัครเช่น ธนาคารออมสิ นและธนาคารกรุ งไทย จากดั (มหาชน)
หรื อช่ องทางในการให้ บริ การซึ่ งปั จจุ บันลูกค้า สามารถตรวจสอบจากเว็บ KTC ได้ว่า ฐาน
เงินเดือนของท่านสามารถสมัครบัตรเครดิต KTC-GSB ได้หรื อไม่ได้
 Promotion - สาหรั บ กลยุทธ์ ค รึ่ งปี หลังของการบริ ห ารช่ องทางจัด จ าหน่ า ย เพื่ อการมุ่ ง สู่
เป้ าหมายการเป็ นอันดับ 1 ของธุ รกิจบัตรเครดิ ตภายใน 5 ปี ในปี แรกจะสร้า งฐานการเติ บโต
ไปสู่เป้ าหมาย ด้วยแนวคิดการทางาน “Make it BETTER” โดยบัตรเครดิ ตจะขยายฐานสมาชิ ก
ไปยังกลุ่มเป้ า หมายใหม่ และมีการออกบัตรใหม่ให้สอดคล้อ งกบั ความต้องการของสมาชิ ก
ผ่านความร่ วมมือก ับพันธมิตรหลากหลาย และโปรแกรมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม เจาะกลุ่ม
คนระดับ กลางและบนมากขึ้ น สาหรับสิ น เชื่ อบุ ค คล จะออกแคมเปญเสริ มสภาพคล่องทาง
การเงินให้ก ับสมาชิก สร้างสรรค์แ คมเปญตอบแทนกลุ่มสมาชิ กที่ มีวินัยในการชาระเงิ น และ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้าถึงและตรงความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
การส่งเสริ มการขาย ณ ปั จจุบนั บัตรเครดิตมีโปรโมชัน่ ช็อป กิน เที่ยวทั้งในและต่ า งประเทศใน
ต่างประเทศในตอนนี้มีโปรโมชัน่ อยู่ 3 ประเทศ
1. ประเทศอังกฤษ
2. ประเทศญี่ปุ่น
3. ประเทศฝรั่งเศส
นอกจากจะมีการจัด ช๊ อป กิน เที่ ยวต่ า งประเทศแล้ว และในเมื่ อมีการใช้บัตรก็จะมีค ะแนน
สะสมเพิ่มขึ้นลูกค้าสามารถนาคะแนนสะสมดังกล่า วมาแลกเป็ นสลากออมสิ นได้อีกด้ว ยสลากออมสิ น
ที่ลูกค้าแลกมามีสิทธิตรวจรางวัลได้ 36 ครั้ง และถ้าลูกค้ามีคะแนนสะสมมากยิ่งแลกได้มากโดยไม่ต้อง
นาเงิ นสดมาซื้ อ เคที ซี ประกาศปรับกลยุทธ์ค รึ่ งปี หลัง ขยายฐานผลิ ตภัณ ฑ์ผ่ า นสองช่ องทางหลักคื อ
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ช่องทางธนาคารกรุ งไทย และช่องทางเอาท์ซอร์สเซลส์ (Outsource Sales) เจาะกลุ่มเป้ า หมายใหม่ค นที
เพิ่งจบการศึกษาพร้อมเสนอโปรแกรมตลาดเฉพาะกลุ่มเข้าถึงผูบ้ ริ โภคระดับกลางและระดับบนมากขึ้ น
คาดว่าสิ้นปี สมาชิกบัตรเครดิตจะโตขึ้น 150 %
กุลวดี คูหะโรจนานนท์ (2555) กล่า วว่า ปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดเป็ นปั จจัยที่ สามารถ
ควบคุมได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งให้เหมาะสมกบั สภาพแวดล้อม เพื่อทาให้กจิ การอยู่
รอด หรื ออาจจะเรี ยกได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ทาให้ลูกค้า กลุ่มเป้ า หมายพอใจและมีค วามสุ ข ได้ และสุ ด าดวง เรื อง
รุ จิ ระ (2543) ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึง องค์ประกอบที่ ส าคัญ ในการดาเนิ นงาน
การตลาดเป็ นปั จ จัยที่ กจิ การสามารถควบคุ มได้ กิจการธุ รกิจจะต้องสร้า งส่ ว นประสมการตลาดที่
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด แต่อย่างไรก็ตามศิริว รรณ เสรี รัตน์แ ละคณะ (2551) กล่า วว่า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุ มได้ที่องค์กรจะต้องนา
มาใช้ร่วมก ัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้ าหมาย
 People ความรู ้ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของบุ ค ลกร ที่ ลูกค้า สามารถจะเชื่ อถือได้
อย่างไม่มีเงื่อนไข
 Physical Evidence - สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า เช่น สี รู ปร่ าง แพ็คเกจ
 Process - กระบวนการในการจัด การด้า นการบริ การ ที่ จะทาให้ลู กค้า เกิด ความประทับใจ
และเกิดความภักดีในตัวสินค้า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553)
อดุ ลย์ จาตุ รงคกุล (2556) ยัง ได้ให้ค วามหมายของส่ ว นประสมทางการตลาดว่ า หมายถึ ง
ตัวกระตุน้ หรื อสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
2.2.2 ทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)
ฟิ ลลิปคอท เลอร์ (Philip Kotler, 2000) ได้ให้ค วามหมายของปั จจัยส่ ว นผสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ไว้ว่า หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่ สามารถควบคุ มได้ ซึ่ งกิจการผสมผสาน
เครื่ องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้า งความพึงพอใจให้แ ก่กลุ่มลูกค้า เป้ า หมาย
ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่า งที่ กจิ การใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลแนวโน้มความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ของกิจการนอกจากนี้ ธงชัย สันติวงษ์ (2540, หน้า 34) ได้ให้ความหมายของส่ ว นประสมทาง
การตลาดว่า หมายถึง การผสมที่ เข้า กนั ได้อย่า งดี เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกนั ของการกาหนดราคา การ
ส่งเสริ มการขาย ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายและระบบการจัดจาหน่ า ยซึ่ งได้มีการจัด ออกแบบเพื่อใช้สาหรับ
การเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการ

11

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึ งพอใจ
จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิ ด ทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกบั ความพึงพอใจ และมีผูว้ ิจัย
หลายท่าน ได้ให้ความหมายแนวคิดและทฤษฎี ไว้ดงั นี้
โวลแมน (Wolman) ได้ให้ค วามหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึก (Feeling) มี
ความสุขเมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมายที่ ตอ้ งการหรื อตามแรงจูงใจอย่า งไรก็ตาม วรู ม (Vroom,)
ได้กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนก ันได้ เพราะทั้งสองคานี้ ห มายถึง ผลที่
ได้จ ากการที่ บุค คลเข้า ไปมีส่ว นร่ ว มในสิ่ งนั้น ทัศนทคติ ด ้า นบวกจะแสดงให้เห็ นถึงสภาพความพึ ง
พอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติ ด ้า นลบจะแสดงให้เห็ นถึงสภาพความไม่พึงพอใจและมอร์ ส (Morse) ได้
กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความตึ งเครี ยดของบุ ค คลให้น้อยลงได้ ถ้า
ความตึ งเครี ยดมีมากก็จ ะทาให้เกิด ความไม่พอใจ ซึ่ งความตึ งเครี ยดนี้ มีผลมาจากความต้องการของ
มนุษย์ หากมนุ ษย์มีค วามต้องการมากก็จะเกิด ปฏิ กริ ิ ยาเรี ยกร้อง แต่ ถา้ เมื่อใดความต้องการได้รับการ
ตอบสนอง ก็จ ะทาให้เกิด ความพอใจนอกจากนี้ โทมัส และ เอิร์ล (Thomas & Earth) ได้ให้แ นวคิ ด
ความพึงพอใจว่า การวัดความพึงพอใจเป็ นวิธีหนึ่งที่ใช้ก ันอยู่ เพื่อทราบผลของการให้บริ การที่ ดีเลิศทา
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่ บริ ษทั เชื่ อว่า มีคุ ณ ค่ า และควรให้ค วามเข้า ใจในความต้องการและ
ปั ญหาของลูกค้า ในการให้บริ การด้า นสุ ข ภาพ ผูบ้ ริ ห ารขององค์กรจึ งต้องมีค วามรับผิด ชอบในการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพให้เ กิด ประสิ ท ธิ ผ ลและให้ ผ ลดี อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง และอีก ทั้ง ฮิ นชอว์ และ แอ๊ ท วู ด
(Hinshaw and Atwood) ได้ใ ห้แ นวคิ ด ว่า ความพึง พอใจของผูร้ ั บบริ การเป็ นความคิ ด เห็ นของ
ผูร้ ับบริ การที่ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การและจัดเป็ นเกณฑ์ประเมินด้า นผลลัพธ์ด ้ว ยและเป็ นระดับของความ
สอดคล้องระหว่างความคาดหวังของผูร้ ับบริ การในอุดมคติก ับการรับรู ้ข องผูม้ ารับบริ การที่ ได้ (ภัค จิ รา
เลิศอริ ยศักดิ์ชยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2554)
2.3.2 ความหมายของความพึงพอใจ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถานได้ให้ค วามหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง พอใจ
ชอบใจ พฤติกรรมเกีย่ วก ับความพึงพอใจของมนุษย์ คือความพยายามที่จะขจัดความตึ งเครี ยดหรื อความ
กระวนกระวาย หรื อภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่ างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์สามารถขจัด สิ่ งต่ า ง ๆ ดังกล่า วได้แ ล้ว
มนุษย์ยอ่ มได้รับความพึงพอใจในสิ่ งที่ ต นต้องการ ฤดี เสริ มสว่า ง (2555) ได้ศึกษาความพึ งพอใจของ
ประชากรพบว่ า ลู ก ค้ า มี ค วามพึ ง พอต่ อ การใช้บั ต รเครดิ ต ธนาคารกรุ ง ไทย (KTC) ในเขต

12

กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่เป็ นเพศหญิงนอกจากนี้
คณิ ต ดวงหัสดี (2537) ได้สรุ ปแนวคิดเกีย่ วก ับความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู ้สึกชอบหรื อพอใจของ
บุ ค คลที่ มีต่ อการทางานและองค์ประกอบหรื อสิ่ งจู งใจอื่น ๆ ถ้า งานที่ ทาหรื อองค์ประกอบเหล่า นั้น
ตอบสนองความต้องการของบุ ค คลได้บุค คลนั้นจะเกิด ความพึงพอใจในงานขึ้ นจะอุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ รวมทั้งสติ ปัญญาให้แ ก่งานของตนให้บรรลุว ตั ถุ ประสงค์อย่า งมีคุ ณ ภาพ สิ่ งจู งใจที่ ใช้เป็ น
เครื่ องมือกระตุ ้นให้บุค คลเกิด ความพึงพอใจ จากการศึกษาความพึงพอใจของวิรุฬ พรรณเทวี (2542,
หน้า 111) หมายถึง ความรู ้สึ กภายในจิ ตใจของมนุ ษ ย์ที่ไม่เ หมือนก นั ขึ้ น อยู่กบั แต่ ละบุ ค คลว่า จะ
คาดหวังก ับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไรถ้าคาดหวังหรื อมีค วามตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้ว ยดี จ ะมี
ความพึ งพอใจมาก แต่ ในทางตรงก นั ข้า มอาจผิด หวังหรื อไม่ พึงพอใจเป็ นอย่า งยิ่งเมื่ อ ไม่ได้รับการ
ตอบสนองตามที่ ค าดหวังไว้ท้ งั นี้ ข้ ึ นอยู่กบั สิ่ งที่ ต นตั้งใจไว้ว่า มีมากหรื อน้อย (วิรุฬ พรรณเทวี 2542,
หน้า 111)
2.3.3 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์
Abraham Maslow,1980 เป็ นผูว้ างรากฐานจิตวิทยามนุษย์นิยม เขาได้พฒั นาทฤษฎีแ รงจู งใจ ซึ่ ง
มีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริ กนั เป็ นอันมาก ทฤษฎีข องเขามีพ้ืนฐานอยู่บนความคิ ด ที่ ว่า การ
ตอบสนองแรงขับเป็ นหลักการเพียงอันเดี ยวที่ มีค วามสาคัญที่ สุด ซึ่ งอยู่เบื้ องหลังพฤติ กรรมของมนุ ษย์
มาสโลว์ มีหลักการที่สาคัญเกีย่ วก ับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่ องลาดับขั้นความต้องการ เขามีค วามเชื่ อว่า
มนุ ษ ย์มีแ นวโน้ม ที่ จ ะมี ค วามต้องการอัน ใหม่ที่ สู ง ขึ้ น แรงจู ง ใจของคนเรามาจากความต้อ งการ
พฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจ มาสโลว์ แบ่ งความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์
ออกเป็ น 5 ระดับ ด้วยก ัน ดังนี้
1) มนุษย์มีความต้องการและความต้องการมีอยูเ่ สมอไม่มีที่สิ้นสุด
2) ความต้องการที่ ได้รับการสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจู งใจ สาหรับพฤติ กรรมต่ อไป ความ
ต้องการที่ไม่ได้รับการสนองเท่านั้นที่เป็ นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
3) ความต้องการของคนซ้ า ซ้อนกนั บางที ค วามต้องการหนึ่ งได้รับการตอบสนองแล้ว ยังไม่
สิ้นสุด ก็เกิดความต้องการด้านอื่นขึ้นอีก
4) ความต้องการของคนมีลกั ษณะเป็ นลาดับขั้นความสาคัญ กล่า วคื อ เมื่อความต้องการใน
ระดับต่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรี ยกร้องให้มีการตอบสนอง
5) ความต้องการเป็ นตัวตนที่แท้จริ งของตนเอง (สมศักดิ์ คงเที่ ยงและอัญชลี โพธิ์ ทองมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2542)
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2.3.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory)
Motivation VS Motive Motivation,1970 (แรงจูงใจ) คือ สภาวะที่ตอ้ งกระตุ ้น (Activated State)
ภายในแต่ ลูกค้าแต่ละคน ซึ่งนาไปสูพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมายหรื อเป็ นเหตุ ผลของพฤติ กรรมแต่ ละครั้ง
Motive (แรงกระตุน้ ) คือ ลักษณะทางจิ ตวิทยาชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นตัว แทนของพลังภายในที่ มองไม่เห็ น
(Unobservable) ทาหน้าที่ กระตุ ้น (Stimulate) และออกแรงบังคับ (Compel) ให้ มีปฏิ กริ ิ ยาตอบสนอง
(Response) ตลอดจนให้ ทิศทางที่ ชดั เจนสาหรับการตอบสนองนั้น ๆ (ค าว่า แรงจู งใจและแรงกระตุ ้น
นามาใช้แทนที่ก ันได้ (สมศักดิ์ คงเที่ ยงและอัญชลี โพธิ์ ทอง, 2542 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน) รู ป
แบบจ าลองของกระบวนการจู งใจ การเรี ยนรู ้ค วามต้องการที่ ยงั เป็ นเป้ า หมายหรื อสภาวะของแรง
พฤติกรรม ตอบสนองความ ตอบสนองความจาเป็ นขับเคลื่อนต้องการ (Latent Need) กระบวนการทาง
ความคิด การลดความตึงเครี ยดตัวอย่างรู ปแบบจาลองของกระบวนการจูงใจ การเรี ยนรู ้ค วามต้องการที่
ยัง เห็ น โฆษณาแล้ว ก็ย งั มี ค วามต้อ งการสมัค รบั ต รเช่ น มี ก ารโฆษณาการลดราคาในร้ า นอาหาร
ต่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ก ับกลุ่มเป้ าหมาย Need (ความจาเป็ น) คื อ ความต้องการในปั จจัยแห่ ง
การดารงชี วิต ที่ มนุ ษย์ ขาดไม่ได้ หากพิจารณาจากแหล่งกาเนิ ด แบ่ งได้ 2 กลุ่มคื อ (1) เกิด ขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติ (Innate Needs) (2) ความจาเป็ นที่ เกิด จากการเรี ยนรู ้ (Learned Needs) Goal (เป้ า หมาย)
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคล้ว นมีเ ป้ า หมายซึ่ ง อาจ (Incentive Object) ส าหรับ เป้ า หมายที่ เกีย่ วข้องก บั
การตลาดมี 2 ชนิ ด คื อ (1) เป้ า หมายทั่ว ไป (Generic Goals) และเป้ า หมายที่ เจาะจงผลิ ตภัณ ฑ์ (1)
เป้ า หมายทั่ว ไป (Generic Goal) คื อ กลุ่ม ของเป้ า หมายซึ่ งผู ้บริ โภคเห็ นว่า สามารถตอบสนองความ
ต้องการอะไรและความจาเป็ นต่ าง ๆ ของตนได้ เป็ นเป้ า หมายทัว่ ไป เช่ นเป้ า หมายที่ เจาะจงผลิตภัณ ฑ์
(Product-specific) เป้ า หมาย คื อสิ นค้า ที่ มีคุ ณ ภาพหรื อตรายี่ห้อที่ ผูบ้ ริ โภคเลื อกมาตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ตัวอย่างลาดับชั้นของเป้ าหมายดูดี มีเสน่ห์ต่อเพศ เป้ าหมายสู งสุ ด เพิ่มความมันใจให้
กลุ่มเป้ าหมาย ( ออนไลน์ www.slideshare.net/kingkongzaa/motivation-ch7)
แมคเคลแลนด์ (McClelland อ้า งใน เอื้อมพร บัว สรวง, 2552:17) ได้กล่า วถึงความหมายของ
แรงจู ง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ไว้ว่ า หมายถึ งแรงจู ง ใจที่ จ ะทาให้ ค นมุ่ งประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานมี ค วาม
กระตือรื อร้นที่จะพยายามทางานให้ได้ผลดีเยีย่ ม พยายามที่จะแก ้ไขปั ญหาต่ า งๆ ด้ว ยตนเอง ไม่ว่า จะทา
กิจกรรมอะไร คือ มีจิตใจมุ่งมัน่ ที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง แรงจูงใจประเภทนี้ ได้แก่
1. Cognitive Drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการที่จะรู ้ ต้องการที่จะเข้าใจ หรื อ
ต้องการแก ้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
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2. Ego Enhancement Drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการรักษาสถานะ ของตนและ
สิทธิของตน จากสังคมที่ เกีย่ วข้องด้วย
3. Affiliation Drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการอยากที่จะเป็ นที่ ยอมรับ ของผูอ้ ื่น
ซึ่งจะทาให้บุคคลมีชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข (เอกชัย กีส่ ุ ข พันธ์ , 2551) ได้ให้ค วามหมายของ
แรงจูงใจไว้ว่า การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระทาทุกวิถีทางที่ จะให้พนักงานหรื อผูป้ ฏิ บัติงาน
เกิดพฤติกรรมในทางที่ตอ้ งการการจูงใจจึงเป็ นเสมือนแรงขับภายใน (Internal Drive) ที่ จะทาให้บุค คล
เกิดพฤติกรรมการทางานในทางที่ถูกต้องและเป็ นไปตามองค์การคาดหวังไว้ ดังนั้นพื้นฐานที่ สาคัญของ
การจูงใจก็คือการสร้างให้เกิดความต้องการ (Needs) ขึ้นก่อน เมื่อคนเกิด ความต้องการแล้ว ก็จะเกิด แรง
ขับ (Drive) หรื อความอยากที่จะกระทาขึ้น จนผลสุดท้ายก็จะเกิด การกระทาหรื อพฤติ กรรม (Behavior)
ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
2.3.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้ (Cognitive theory)
การรู ้ (Cognition) มาจากภาษาลาติ น แปลว่า การรู ้จัก (knowing) ทฤษฎีน้ ี เน้นเกีย่ วกบั ความ
เข้าใจหรื อการคาดคะเนเหตุการณ์ต่างโดยอาศัยการกาหนดรู ้ (perception) มาก่อน อาจรวมทั้งการคิ ด ค้น
และการตัด สิ นใจ เช่ น ในกรณี ที่ต ้องมี การเลื อกสิ่ ง ของที่ มี คุ ณ ค่ า ใกล้เ คี ยงกนั การกระตุ ้นก็ดี ห รื อ
พฤติกรรมที่กาลังดาเนิ นไปสู่ เป้ า ประสงค์ (goal-seeking behavior) ก็ดีเกิด จากความรู ้ ที่ เคยพบมาเป็ น
ตัว ก าหนดนอกจากนั้น ยังต้องอาศัย เหตุ การณ์ ในอดี ต สิ่ งแวดล้อมในปั จ จุ บัน และความคาดหวังใน
อนาคต (สมศักดิ์ คงเที่ ยงและอัญชลี โพธิ์ ทอง มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2542) และ
นอกจากนี้ (กมลเนตร อยู่ค งพัน 2543: บทคัด ย่อ)ได้ทาการศึกษาการรับรู ้ทัศนคติ แ ละพฤติ กรรมการ
ตัด สิ นใจถื อบัต รเดบิ ต บัต รเครดิ ตและบัต รเอที เ อ็มพฤติ กรรมการใช้บัต รเดบิ ตตลอดจนศึ กษาถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ทัศนคติ ที่มีต่อบัตรเดบิ ตและพฤติ กรรมการตัด สิ นใจถือบัตรเดบิ ตโดย
เป็ นการวิจยั สารวจใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัว อย่า ง 400 คน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ต่อบัตรเดบิ ตในระดับปานกลางมีการรับรู ้เกีย่ วกบั บัตรเครดิ ต
และบัตรเอทีเอ็มในระดับสูงและส่วนใหญ่มีทศั นคติในเชิงบวกต่อบัตรเดบิตและบัตรเครดิ ตในประเด็น
บัต รช่ ว ยทาให้สะดวกในการซื้ อสิ นค้า โดยไม่ต ้อ งพกเงิ นสดมากที่ สุด และมีทัศนคติ เชิ งบวกต่ อบัต ร
เอที เ อ็ม ในประเด็น บัต รท าให้ส ะดวกในการถอนเงิ น และสอบถามยอดเงิ นในบัญชี สาหรั บผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู ้ที่มีต่อบัตรเดบิ ตไม่มีค วามสัมพันธ์กบั ทัศนคติ ที่มีต่อบัตรเดบิ ตของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
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การรับรู ้ที่มีต่อบัตรเดบิ ต มีค วามสัมพันธ์ในทางบวกกบั พฤติ กรรมการตัด สิ นใจถือบัตรเดบิ ต
ของประชาชนในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทศั นคติที่มีต่อบัตรเดบิ ตและพฤติ กรรมการ
ตัดสินใจถือบัตรเดบิตของประชาชนในกรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์ก ันในทางบวกอย่า งมีนัยสาคัญ
ทางสถิติการรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อบัตรเดบิตสามารถร่ วมก ันอธิ บายพฤติ กรรมการตัด สิ นใจถือบัตรเด
บิตของประชาชนได้ร้อยละ 11.4
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
2.4.1 ความหมายของบริการ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ค วามหมายของการบริ การว่า หมายถึงการบริ การ คื อ
กิจกรรมหรื อกระบวนการในการด าเนิ นการอย่า งใดอย่ า งหนึ่ งของบุ ค คลหรื อองค์กร เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลอื่นให้ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรื อเกิดความพึงพอใจจากผลของ
การกระทานั้น โดยมีลกั ษณะเฉพาะของตัวเอง ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถครอบครองเป็ นเจ้า ของ
ในรู ปธรรมและไม่จาเป็ นต้องรวมอยูก่ ับสินค้าหรื อผลิ ต ภัณ ฑ์อื่นๆทั้งยังเกิด จากความเอื้ออาทร มีน้ า ใจ
ไมตรี เปี่ ยมด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกือ้ กูลให้ความสะดวกรวดเร็ ว ให้ค วามเป็ นธรรมและความ
เสมอภาค หลักของการให้บริ การนั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการของบุ ค คลส่ ว นใหญ่ ได้ แต่
ขณะเดียวก ันก็ตอ้ งดาเนินการไปโดยอย่างต่ อเนื่องสม่าเสมอเท่ าเที ยมกนั ทุ กคน ทั้งยังให้ความ สะดวกสบาย
ไม่ สิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากร และไม่ ส ร้ า งความยุ่ ง ยากให้ แ ก่ผู ้ใช้ บริ การมากจนเกิน ไป การศึ ก ษาของ
Parasuraman และคณะ Parasuraman และคณะได้ ท าการศึ กษาเกี่ยวก บั คุ ณ ภาพการบริ การพบว่ า
ปั จจัยพื้นฐานที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสินคุณภาพของการบริ การมี 6 ด้าน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ด้าน
คือ
ด้านการรับรู ้และด้านการคาดหวัง มีรายละเอียด ดังนี้ (Parasuraman et al., 1985: 47)
1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
- ความสม่าเสมอ (Consistency) การปฏิบตั ิงานที่เป็ นประจาหรื อการแกไ้ ขปั ญหาที่ เป็ นของ
ลูกค้าที่เป็ นปั ญหาเดิมๆเป็ นประจาสม่าเสมอ
- ความพึงพาได้ (Dependability) เป็ นการที่ ลูกค้า สามารถพึ่งพาพนักงานและไว้ว างใจใน
การให้แก ้ไขปั ญหาให้ก ับตัวลูกค้า
2. การตอบสนอง (Responsive) ประกอบด้วย
- ความเต็มใจที่จะให้บริ การ การแสดงการยิ้มและทักทายก ับลูกค้าโดยการเป็ นก ันเอง
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- ความพร้อมที่จะให้บริ การ การบริ การทุ กอย่างด้วยความเต็มใจไม่งุดหงิกใส่
- มีการติดต่ออย่างต่อเนื่ องการติ ด ตามงานหรื อปั ญหาที่ ยงั ไม่สาเร็ จให้บรรลุว ตั ถุประสงค์
ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ช้บริ การเป็ นอย่างดี เป็ นการแสดงกิริยาและการใช้วาจาที่ดีสุขภาพ
3. ความสามารถ (competency) ประกอบด้วย
- สามารถในการสื่อสารการเข้าใจถึงปั ญหาและเข้าถึงปั ญหาของลูกค้าให้มากที่ สุด
- สามารถในการบริ การเป็ นการให้บริ การนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์
- สามารถในความรู ้วิชาการที่จะให้บริ การ เช่นความรู ้เรื่ องของบัตรเครดิ ตหรื อประเภทของ
บัตรเครดิตที่ลูกค้าถืออยู่
4. การเข้าถึงบริ การ (access) ประกอบด้วย ผูใ้ ช้บริ การเข้า ใช้ห รื อรับบริ การได้สะดวกระเบี ยบ
ขั้นตอนไม่ควรมากมายและมีความซับซ้อนเกินไป ผูบ้ ริ การใช้เวลารอคอยไม่นานเวลาที่ ให้บริ การเป็ น
เวลาสะดวกสาหรับผูใ้ ช้บริ การในสถานที่ที่ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าติดต่อได้สะดวก
5. ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) ประกอบด้ว ยการแสดงความสุ ภาพต่ อผูใ้ ช้บริ การให้การ
ต้อนรับที่เหมาะสม ผูใ้ ห้บริ การมีบุคลิกภาพที่ดี
6. การสื่อสาร (Communication) ประกอบด้วย
- มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะของงานบริ การ
- มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริ การ
2.4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
2.4.2.1 องค์ ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
Lovelock and Wright (อ้า งใน อดุ ลย์ จาตุ รงคกุล, 2546: 4) ความพึงพอใจที่ เกิด ขึ้ นใน
กระบวนการบริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ เป็ นผลของการรับรู ้แ ละประเมินคุ ณ ภาพของ
การบริ ก ารในสิ่ ง ที่ ผู ้รั บ บริ ก ารคาดหวัง ว่ า ควรจะได้รั บ และสิ่ ง ที่ ผู ้รั บ บริ ก ารได้รั บ จริ ง ในแต่ ล ะ
สถานการณ์ ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่ ผันแปรไปตามช่ ว งเวลาที่ แ ตกต่ า งกนั ได้ ทั้งนี้ ค วามพึง
พอใจในการบริ การมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ
1. องค์ป ระกอบด้า นการรับ รู ้ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์บ ริ ก าร ผูร้ ั บ บริ ก ารจะรั บ รู ้ ว่ า
ผลิตภัณฑ์บริ การที่ได้รับมีลกั ษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแต่ละประเภทตามที่ ค วรจะเป็ นมากน้อย
เพียงใด เช่ น แขกที่ เข้า พักในโรงแรมจะได้พกั ในห้องพักที่ จองไว้ ลูกค้า ที่ เข้า ไปในภัตตาคารควรจะ
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ได้รับอาหารตามที่ สั่ง เป็ นต้น สิ่ งเหล่า นี้ เป็ นบริ การที่ ผูร้ ับบริ การควรจะได้รับตามลักษณะของการ
บริ การ แต่ละประเภท ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในสิ่งที่ ลูกค้าต้องการ
2. องค์ป ระกอบด้า นการรับ รู ้คุ ณ ภาพของการนาเสนอบริ ก าร ผู ้รับ บริ ก ารจะรับ รู ้ว่ า
วิธีการนาเสนอบริ การในกระบวนการบริ การของผูใ้ ห้บริ การมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่า จะ
เป็ นความสะดวกในการเข้าถึงบริ การพฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ ห้บริ การตามบทบาทหน้า ที่ และ
ปฏิกริ ิ ยาการตอบสนองการบริ การของผูใ้ ห้บริ การต่อผูร้ ับบริ การในด้านความรับผิด ชอบต่ องาน การใช้
ภาษาสื่อความหมายและการปฏิ บัติตนในการให้บริ การจะเห็ นได้ว่า ความพึงพอใจในการบริ การเกิด
จากการประเมินคุณค่าการรับรู ้คุ ณ ภาพของการบริ การเกีย่ วกบั ผลิตภัณ ฑ์บริ การตามลักษณะของการ
บริ การ และกระบวนการนาเสนอบริ การในวงจรของการให้บริ การระหว่า งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
ซึ่งถ้าตรงก ับสิ่งที่ผรู ้ ับบริ การมีความต้องการหรื อตรงกบั ความคาดหวังที่ มีอยู่ หรื อประสบการณ์ ที่เคย
ได้รับบริ การตามองค์ประกอบดังกล่า วข้า งต้นก็ย่อมจะนามาซึ่ งความพึงพอใจในบริ การนั้น แต่ ห าก
เป็ นไปในทางตรงก ันข้าม สิ่งที่ผรู ้ ับบริ การได้รับจริ งไม่ต รงกบั การรับรู ้ที่ค าดหวัง ผูร้ ับบริ การย่อมเกิด
ความไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการนาเสนอบริ การได้ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
ต่างมีความสาคัญต่อความสาเร็จของการดาเนินงานบริ การ ดังนั้นการสร้า งความพึงพอใจในการบริ กา
จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งด าเนิ น การควบคู่ ก นั ไปทั้ง ต่ อ ผู ้รั บ บริ ก ารและผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร (วัน ชั ย ต่ อ เติ ม สกุ ล ,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553)
2.4.2.2 กระบวนการให้ บริการ
การบริ ก ารเป็ นกระบวนการที่ เ กิด ขึ้ นอย่า งเป็ นระบบ มี ข้ นั ตอนและองค์ ป ระกอบ
เช่ นเดี ยวกบั กิจ กรรมอื่น โดยเริ่ มจากผูร้ ับบริ การมีค วามต้องการการบริ การ (ปั จ จัยนาเข้า )และความ
ต้องการนี้จะเป็ นแรงกระตุน้ ให้ผูร้ ับบริ การแสวงหาการบริ การที่ สามารถตอบสนองต่ อความต้องการ
ของตนได้ ดังนั้นจึงเกิดการปฏิ สัมพันธ์กนั ระหว่า งผูร้ ับบริ การกบั ผูใ้ ห้บริ การ ในการที่ ผูร้ ับบริ การจะ
แสดงความต้องการออกมาเพื่อที่ ผูใ้ ห้บริ การเกิด การรับรู ้ และมีการด าเนิ นการในอันที่ จะสนองตอบ
ความต้องการนั้น (กระบวนการให้ บริ ก าร) จนผู ้รับบริ การเกิด ความพึงพอใจ (ปั จจัยนออก) ส่ งผล
กระทบต่ อความรู ้ สึกของผูร้ ั บบริ ก าร ซึ่ งอาจเป็ นทางบวกหรื อลบก็ได้ ขึ้ นอยู่กบั ความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การที่ถูกตอบสนองจะเป็ นไปตามความคาดหวังได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ งสามารถแสดงได้ด ังภาพ
(วันชัย ต่อเติมสกุล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553)
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ปั จจัยนาเข้า

ความต้องการบริ การ

กระบวนการบริ การ

การติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง
ผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ

ปั จจัยนาออก

การได้รับบริ การและ
ความพึ่งพอใจต่ อการบริ การ

2.4.2.3 เกณฑ์ การพิจารณาคุณภาพของการบริการ
โดยทั่วไปเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุ ณภาพของการบริ การ ที่ ต ้องค านึ งถึงคุ ณลักษณะที่
ผูร้ ั บบริ การคาดหวัง หากองค์ กรใดตระหนักถึ งความส าคัญของคุ ณ ภาพของการบริ การ เพื่ อใช้เป็ น
แรงจู งใจให้ผูร้ ับบริ การเกิดความประทับใจและติ ดใจที่ จะใช้บริ การ จาเป็ นต้องทาความเพื่อวางไว้และ
คานึงถึงคุณลักษณะดังกล่าว 10 ประการดังต่ อไปนี้ (วันชัย ต่ อเติ มสกุล, มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช,
2553)
1. ลักษณะของการบริ การ (Appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็ นหรื อจับต้องได้
ในการให้บริ การ เช่น การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกต่างๆ
2. ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณ ฑ์บริ การ
ตามคามัน่ สัญญาที่ให้ไว้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง
3. ความกระตื อรื อร้น (Responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจที่ จะช่ ว ยเหลือ
และพร้อมที่จะให้บริ การทันทีทนั ใด
4. ความเชี่ยวชาญ (Competence) หมายถึง ความรู ้ความสามารถในการปฏิ บัติงานบริ การ
ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ความมีอธั ยาศัยนอบน้อม (Courtesy) หมายถึง ความมีไมตรี จิตที่ สุภาพอ่อนน้อมเป็ น
ก ันเอง รู ้จกั ให้เกียรติผอู ้ ื่น จริ งใจ มีน้ าใจ และเป็ นมิตรของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ โดยเฉพาะผูป้ ฏิ บัติ งานที่
จะต้องปฏิสมั พันธ์ก ับผูร้ ับบริ การ
6. ความน่าเชื่อถือ (Creditability) หมายถึง ความสามารถในการสร้า งความเชื่ อมัน่ ด้ว ย
ความซื่อตรงและซื่อสัตย์สุจริ ตของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ
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7. ความปลอดภัย (security) หมายถึ ง สภาพที่ ปราศจากอันตราย ความเสี่ ยงภัยและ
ปั ญหาต่างๆ
8. การเข้าถึงบริ การ (access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริ การด้วยความสะดวกไม่ยงุ่ ยาก
9. การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
และสื่อความหมายได้ชดั เจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและรับฟังผูใ้ ช้บริ การ
10. ความเข้า ใจลูกค้า (Understanding Customer) หมายถึง ความพยายามในการค้นหา
และท าความเข้า ใจกบั ความต้องการของลู กค้า รวมทั้ง การให้ค วามสนใจตอบสนองความต้อ งการ
ดังกล่าว
2.4.2.4 การวัดความพึงพอใจ
ภณิ ดา (2541) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทาได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้
- การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิ ด เห็ น ซึ่ งสามารถกระทาได้ในลักษณะ
กาหนดคาตอบให้เลือกหรื อตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าว อาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ
- การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่ งต้องอาศัยเทคนิ ค และวิธีการที่ ดี
จึงจะได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
- การสังเกต เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ า หมาย ไม่ว่า
จะเป็ นการแสดงออกจากการพูดจา กริ ยา ท่ า ทาง วิธีน้ ี จ ะต้องอาศัยการกระทาอย่า งจริ งจัง และสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน
2.4.3 ทฤษฎีของคุณภาพการให้ บริการ
ในแง่แนวคิดทางวิชาการ แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept,1960) ในเรื่ องคุ ณ ภาพการให้บริ การ
ประกอบไปด้วย 3 แนวคิ ด หลัก คื อ แนวคิ ด ความพึ งพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) คุ ณ ภาพ
การให้บริ การ (service quality) และคุ ณ ค่ า ของลูกค้า (customer value) (Cronin, and Taylor, 1992;
Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) ตามแนวคิ ด พื้นฐานดังกล่า ว ความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อบริ การ เป็ นพฤติ กรรมเชิงจิตวิทยาที่ บุค คลมีต่ อบริ การที่ ได้รับหรื อเกิด ขึ้ น (Oliver, 1993)
ส่วนแนวคิดพื้นฐานเรื่ องคุ ณ ภาพการให้บริ การ เป็ นแนวคิ ด ที่ ได้รับการเสนอไว้โดยโครนิ น
และเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 2010) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่ า น ความพึงพอใจหรื อไม่พึง
พอใจ เป็ นเรื่ องของการเปรี ยบเที ย บประสบการณ์ ข องผูร้ ับบริ การได้รับบริ การ กบั ความคาดหวัง ที่
ผูร้ ับบริ การนั้นมีในช่ว งเวลาที่ มารับบริ การ และเป็ นสิ่ งที่ ช่ว ยให้สามารถวัด คุ ณ ภาพการให้บริ การได้
ส่วนคุณภาพการให้บริ การในมุมมองเชิ งการตลาด คอร์ ด ั บเปิ้ ลสกี้ รัสท์ และซาร์ ฮอริ ก (Cordupleski,
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Rust, and Zahorik, 2010) ได้ให้ค าจากดั ความไว้ว่า คุ ณ ภาพการให้บริ การ เป็ นส่ ว นขยายของบริ การ
กระบวนการบริ การ และองค์กรที่ให้บริ การ ที่สามารถตอบสนองหรื อทาให้เกิด ความพึงพอใจในความ
คาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มองคุ ณ ภาพการให้บริ การผ่า นกรอบการมองด้า นความพึงพอใจ
ต่ อการให้บริ การนี้ ได้รับการสนับสนุ นจากนักวิชาการอีกท่ า นหนึ่ งคื อ บิ ทเนอร์ (Bitner, 2010) ซึ่ ง
อธิบายจากผลงานวิจ ัยที่ ได้เคยทาการศึกษาไว้ว่า คุ ณ ภาพการให้บริ การสามารถวัด โดยผ่า นความพึง
พอใจของผูร้ ับบริ การได้โดยประการที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก่อให้เกิดกรอบการพิจารณาตัว แบบการศึกษา
คุ ณ ภาพการให้ บริ การจากแนวคิ ด พื้ นฐาน 3 แนวคิ ด ดัง กล่ า วได้ในสองนัยยะ กล่ า วคื อ นัยยะแรก
คุ ณ ภาพการให้บ ริ การสามารถพิจ ารณาได้จ ากทั้งสามองค์ประกอบ หรื ออย่า งน้อย 2 องค์ ประกอบ
รวมก ัน และนัยยะที่สอง คุณภาพการให้บริ การ พิจารณาได้จากตัว ชี้ ว ดั ซึ่ งพัฒนาจากแนวคิ ด ใดแนวคิ ด
หนึ่ งเป็ นหลัก เช่ น แนวคิ ด พื้นฐานเรื่ องคุ ณ ภาพการให้บริ การ (Service Quality) ซึ่ งจากการทบทวน
วรรณกรรมที่ เ กีย่ วข้องผู ้เขี ย นพบว่า นัก วิ จัย ส่ ว นใหญ่ ม ักให้ ค วามสนใจท าการศึ ก ษาคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การจากแนวคิดพื้นฐานสองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า และแนวคิ ด คุ ณ ภาพ
การให้บริ การอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแนวคิดแรกมุ่งวัดความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ส่วนแนวคิ ด ที่ สอง วัด
คุณภาพการให้บริ การตามตัวแบบ SERVQUAL คาถามที่มกั เกิดขึ้นต่อมาก็คื อ เราจะใช้การวัด ความพึง
พอใจของประชาชนหรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อการบริ การ หรื อจะวัดจากคุ ณ ภาพการให้บริ การ จึ งสามารถ
ตอบได้ในเบื้ องต้น ค าตอบก็คื อ เราจะวัด โดยอาศัยแนวคิ ด พื้นฐานใดก็ได้ ขึ้ นอยู่กบั สิ่ งที่ สาคัญคื อ
เป้ าหมายและวัต ถุประสงค์จ องการวัด โดยเฉพาะในประเด็นความต้องการนาข้อมูลที่ ได้รับจากการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์นนั่ เอง เพียงแต่แนวคิดทฤษฎีและข้อสรุ ปทั่ว ไปจากการวิจ ัยเท่ า ที่ ปรากฏ ดู จ ะ
รองรับและยอมรับวิธีการวัดคุณภาพการให้บริ การในกรอบการมองเรื่ องคุ ณ ภาพการให้บริ การมากกว่า
กรอบการมองด้านความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (สาโรช ไสยสมบัติ,2554)
2.4.3.1 ลักษณะของการบริการ
Kotler (2003, p. 578) แบ่งลักษณะของการบริ การออกเป็ น 4 ประการ ได้แก่
1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) การบริ การแตกต่ า งจากผลิตภัณ ฑ์ที่มีตัว ตน ไม่
สามารถมองเห็น ไม่รู้รส รู ้สึกไม่ได้ ไม่ได้ยิน หรื อไม่มีกลิ่น ก่อนการซื้ อบริ การ คนไข้ที่ไปดึ งหน้า ไม่
สามารถเห็ นผลลัพธ์ที่เกิด ขึ้ นกบั ตนก่อนตัด สิ นใจซื้ อ และคนไข้ที่ไปหาจิ ตแพทย์ไม่ทราบผลลัพธ์ที่
แน่นอนอย่างชัดเจนล่วงหน้า
2. ไม่สามารถแบ่ งแยกได้ (Inseparability) โดยปกติ การบริ การจะเป็ นการผลิตและการ
บริ โภคในเวลาเดี ยวกนั ลัก ษณะเช่ นนี้ จึ งต่ า งกบั ผลิต ภัณ ฑ์ที่ มีต ัว ตนที่ ผ ลิต และการบริ โ ภคในเวลา
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เดียวก ัน ลักษณะเช่นนี้จึงต่างก ับผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตนที่ผลิตแล้วนาเก็บเป็ นสินค้า คงคลัง จัด จาหน่ า ยผ่า น
คนกลางหลายราย และได้รับการบริ โภคในเวลาต่อมาถ้าบุคคลหนึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การเขาจะเป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ของการบริ การ เมื่อลูกค้า มาแสดงตัว เพื่อขอรับบริ การ การบริ การจึ งเกิด ขึ้ นปฏิ กริ ิ ยาโต้ตอบระหว่า ง
ลูกค้าและผูใ้ ห้บริ การเป็ นลักษณะพิเศษของตลาดบริ การ
3. ความหลากหลาย (Variability) สาเหตุ ที่ทาให้การบริ การเกิด ความหลากหลายนั้น
ขึ้นอยูก่ ับว่าใครเป็ นผูใ้ ห้บริ การ และบริ การนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด รวมถึงสถานที่แห่ งไหนที่เป็ นที่
4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish Ability) การบริ การไม่สามารถเก็บไว้ได้การดับสู ญของ
การบริ การไม่เป็ นปั ญหาเมื่ออุปสงค์มีอย่างสม่าเสมอ
สรุ ปได้ว่า การบริ การมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่ แตกต่ างจากสิ นค้า ไม่สามารถสัมผัสการบริ การใน
เบื้องต้นด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า อาจจะบอกได้เพียงว่าการบริ การน่ าจะดี แต่ การประเมินผลการบริ การ
ต้องทดลองใช้บริ การเพื่อสร้างประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นหน้าที่ ที่ผูบ้ ริ หารจะต้องทาความเข้าใจและจะต้อง
บริ หารลักษณะเฉพาะตัวของการบริ การให้เป็ นประโยชน์แก่ธุรกิจให้ได้หลักในการให้บริ การหลักในการ
ให้บริ การ คุณสมบัติของบริ การที่ประสบความสาเร็ จประกอบด้วยหลัก 5 ประการ คื อ (วีระพงษ์ เฉลิม จิ
ระรัตน์, 2552, หน้า 15-17)
2.4.4 ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (Vroom’s Expectancy Theory)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วก ับความคาดหวังเป็ นแนวคิ ด ที่ ต้องการอธิ บายการถึงการ ตัด สิ นใจใน
การกระทาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย โดยทฤษฎีความคาดหวังต่า งๆ จะอยู่ในแนวคิ ด ของ นักจิ ตวิทยากลุ่ม
ปั ญญานิ ยม (Cognitivism) ที่ ใ ห้ค วามสาคัญ ต่ อกระบวนการคิ ด เป็ นส าคัญ ทฤษฎี น้ ี พ ัฒนาขึ้ น โดย
Vroom (1970, หน้า 91-103) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การที่คนงานจะมี แรงจูงใจที่จะทุ่มเทความพยายาม (Effort)
เพื่ อ การปฏิ บัติ ง าน (Performance) เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลงานตามที่ ต้อ งการหรื อ ไม่ น้ ัน จะพิ จ ารณาจาก
องค์ประกอบ 3 ประการ คื อ ความคาดหวังเกีย่ วกบั ความพยายาม กบั การปฏิ บัติงาน ความคาดหวัง
เกีย่ วก ับการปฏิบตั ิงานก ับผลลัพธ์ และความคาดหวังเกีย่ วกบั คุ ณ ค่ า ของผลลัพธ์ห รื อรางวัลที่ จะได้รับ
ความคาดหวังเกีย่ วก ับความพยายามกบั การปฏิ บัติงาน (EP: Effort Performance Expectancy) หมายถึง
การที่บุคคลคาดหวังไว้ล่ว งหน้า ว่า ถ้า หากตนเองลงมือแสดงพฤติ กรรมอย่า ง เต็มที่ สุด ความสามารถ
แล้ว จะมีโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นสูงมากหรื อน้อยเพียงใดที่ จ ะกระทาสิ่ ง นั้นได้สาเร็ จ กล่า วคื อ เป็ น
การประเมินความเป็ นไปได้ว่า จะปฏิ บัติงานได้ห รื อไม่ ซึ่ งมักจะประเมิน ถึงความสามารถ (Ability)
และความเพียงพอของปั จจัยเชิงบริ บทอื่น ๆ ด้วย เช่น ทรัพยากรที่จะ จัดหามาได้ เป็ นต้น ความคาดหวัง
เกีย่ วกบั การปฏิ บัติงานกบั ผลลัพ ธ์ (PO: Performance Outcome Expectancy) หมายถึง การที่ บุค คล
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คาดหวังไว้ล่ว งหน้า ก่อนที่ จ ะแสดงพฤติ กรรมว่า ถ้า หากเขาแสดง พฤติ กรรมนั้นแล้ว เขาจะได้รั บ
ผลลัพ ธ์ที่เป็ นผลดี ห รื อ ผลเสี ยอย่า งไรต่ อตัว เขา กล่า วคื อ เป็ นการ ประเมินความเป็ นไปได้ว่ า เมื่ อ
ปฏิบตั ิงานสาเร็จ แล้ว จะได้รับรางวัลตอบแทนอะไร (รางวัลตอบแทน มีสองลักษณะ คื อ รางวัลตอบ
แทนภายนอก (Extrinsic Rewards) เป็ นรางวัลที่ ค นอื่นเอาให้ เช่ น โบนัส การเลื่อนตาแหน่ ง เป็ นต้น
และรางวัลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) เป็ นรางวัลที่ ค วามคาดหวังเกีย่ วกบั คุ ณ ค่ า ของรางวัล
(V: Valence) หมายถึง คุ ณ ค่ า หรื อ ความต้องใจที่ รางวัล หรื อผลกรรมนั้น แต่ ละบุ ค คลมีการรับรู ้ ที่
แตกต่ า งกนั ต่ อรางวัลหรื อผล กรรมเดี ยวกนั เช่ น ว่า มีค วามสาคัญมากน้อยแค่ ไหน หากมีมากความ
คาดหวังก็จะสูง แต่ความ คาดหวังนี้อาจถูกลบล้างด้วยคุณค่าของสิ่งที่จะได้รับในทางลบได้
2.4.5 แบบจาลองความคาดหวังของ Porter and Lawler
Porter และ Lawler,1998 ได้พฒั นาทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom ,1970 มาเป็ นแบบจาลอง
ใหม่ ที่เกีย่ วข้องกบั การจู งใจ และพิจารณาในลักษณะการทางานโดยรวม โดยชี้ ให้เห็ นว่า ความเพียร
พยายามหรื อจูงใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน ไม่ได้กอ่ ให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานโดยตรง แต่เนื่องจาก ความสามารถ
และลักษณะเฉพาะตัวรวมทั้งความเข้าใจในบทบาทของผูน้ ้ นั เองด้ว ย ดังนั้น การให้ รางวัลตอบแทนจึ ง
เป็ นตัวแปรแทรกระหว่างการจูงใจกบั การปฏิ บัติงาน โดยได้แ ยกตัว แปร แรงจู งใจ ความพอใจใจการ
ทางานและการปฏิบตั ิงานออกจากกนั และชี้ ว่า การปฏิ บัติ งานเป็ นสาเหตุ ก่อให้เกิด ความพอใจในการ
ทางาน (BartolandMatthews, 2010)
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แบบภาพจาลองความคาดหวังของ Porter and Lawler

คุณค่าของรางวัลหรือสิ่ งตอบ
แทน

คุณลักษณะและความสามารถ

ความพยามยามในการทางาน

ผลสาเร็จในการปฏิบัติงาน

การรับรู้ว่ารางวัลหรือ
ผลตอบแทนมีความเป็ น
ธรรมความเป็ นธรรม
รางวัลหรื อ
ผลตอบแทน
ภายในภายใน
ความพอใจ

การรับรู้ในบทบาท

รางวัลหรื อ
ผลตอบแทนภายนอก

การรับรู้ว่าความพยายามอาจนาไปสู่การ
ได้รับรางวัล

ตัวแบบการจูงใจของ Porter และ Lawler (ที่มา: Bartol, K. Martin, D., Tein, M., & Matthews,
G. (1998). Management: A Pacific Rim Focus. หน้า 504)
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สรุ ปได้ว่ า ความพึงพอใจเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ ช่ว ยทาให้ง านประสบความสาเร็ จ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเป็ นงานที่เกีย่ วก ับการให้บริ การ นอกจากผูบ้ ริ การจะดาเนิ นการให้ผูป้ ฏิ บัติงานเกิด
ความพึงพอใจในการทางานแล้ว ยังจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการที่ จะทาให้ผมู ้ าใช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
ด้วยเพราะความเจริ ญก ้าวหน้าของงานบริ การ ปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่เป็ นตัวบ่งชี้กค็ ือจานวนผูม้ าใช้
บริ การ ดังนั้นผูบ้ ริ หารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิง่ ที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปั จ จัยและองค์ประกอบต่ า งๆ ที่
จะทาให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผูป้ ฏิบตั ิและผูม้ าใช้บริ การ (สาโรช ไสยสมบัติ 2554: 15)
2.4.6 การวัดคุณภาพการให้ บริการ
นักวิชาการบางท่านเสนอความเห็นไว้ว่า ในการวัดคุณภาพการให้บริ การนั้นเรามักจะใช้วิธีการ
วัด ดัชนี ค วามพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index-CSI) ของลูกค้า หรื อผูร้ ับบริ การภายหลังจากที่
ได้รับบริ การนั้นแล้ว แต่โดยทัว่ ไป ปั ญหาในการวัดคุณภาพการให้บริ การนั้น มักจะขึ้ นอยู่กบั วิธีการวัด
เงื่ อนไขที่ น ามาสู่ ก ารสะท้อนคุ ณ ภาพการให้บ ริ การ ซึ่ งก็คื อการตอบสนองหรื อ เป็ นไปตามความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การซึ่งเกิดขึ้นจริ ง หรื อที่ได้กล่าวมาแล้ว ว่า เป็ นความพึงพอใจที่ ผูร้ ับบริ การรู ้สึกว่า
บริ การที่เขาได้รับมานั้น สอดรับก ับความคาดหวังที่ ว างไว้ หรื อที่ ได้รับรู ้มา เช่ น การได้รับบริ การจาก
บุ ค คลโดยตรง (the one-on-one) การได้รั บ บริ ก ารจากแบบเผชิ ญ หน้า (face-to-face) และการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การก ับผูร้ ับบริ การ
แต่ อ ย่า งไรก็ต าม การวัด คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารมี องค์ ประกอบประการใดบ้า งนั้น สามารถ
พิจารณาได้จากทัศนะของนักวิชาการได้แ ก่ โคเลอร์ แ ละแพนนาวสกี้ (Koehler and Pankowski, ซึ่ งได้
ให้หลักการสาคัญในการวัดคุณภาพของสินค้าหรื อบริ การโดยจะต้องพิจารณาถึง 4 ประการหลัก ดังนี้
ประการที่ 1 ความคาดหวังของผูบ้ ริ การ (Customer expectations) สิ่ งสาคัญประการหนึ่ งของ
กระบวนการแห่ งคุณภาพ คือ การทาให้ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การเป็ นจริ ง และสร้า งความเบิ กบาน
ใจให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตั้งคาถามเพื่อที่จะถามผูร้ ับบริ การจะเป็ นการวัด ถึงความพึงพอใจ
จากการบริ การที่ ได้รั บเป็ นอย่า งดี ในส่ ว นของค าถามผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ ก ารจะต้องสร้า งค าถามใน
ลักษณะที่ว่าทาอย่างไร
ประการที่ 2 ภาวะความเป็ นผูน้ า (Leadership) รู ปแบบต่ า งๆ ของผูน้ าภายในองค์การทั้งแบบ
ผูอ้ านวยการ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ัด การ และผูค้ วบคุ ม จะแสดงให้ เห็ นถึงการกระทาที่ นาไปสู่ ค วามมีคุ ณ ภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื องของการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่ น การจัด แบ่ งด้า นเวลา การ
จัดสรรทรัพยากร เป็ นต้น
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ประการที่ 3 การปรับปรุ งขั้นตอน (Process improvements) โดยทาการอธิบายถึงวิธีการที่ จะทา
ให้ข้ นั ตอนต่ า งๆ มีระดับ ที่ ดี เพิ่มขึ้ น หากกระบวนการใหม่ในการปรับปรุ ง ขั้นตอน ทาการปรับปรุ ง
เครื่ องมือเพื่อให้เกิดขั้นตอนใหม่ๆ เกิดขึ้นและติดตามถึงผลสะท้อนกลับจากขั้นตอนใหม่ๆ ดังกล่าว
ประการที่ 4 การจัด การกบั แหล่งข้อมูลที่ สาคัญ (Meaningful data) เริ่ มจากากรอธิ บายถึงการ
คัดเลือกและจัดแบ่งข้อมูล รวมทั้งทาการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยทาการ
สารวจจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สอบถามทางโทรศัพท์ นัด พบกบั ลูกค้า เป็ นรายบุ ค คล การ
สนทนากลุ่มหรื อจดหมายร้องเรี ยน นอกจากนี้ยงั หมายถึงการรายงานหรื อการศึกษาพิเศษ (สาโรช ไสย
สมบัติ 2554)
สรุ ปได้ว่า การวัดคุณภาพของสินค้าหรื อบริ การ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ประการหลัก
เป็ นสาคัญ และถ้าสามารถทาให้ความคาดหวังของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การเกิดขึ้นได้จริ งจะส่ งผลให้ลูกค้า
หรื อผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจในสิ นค้า หรื อบริ การ และนาไปสู่ ค วามมีคุ ณ ภาพของการให้บริ การ
เป็ นลาดับ
องค์กรที่มีภารกิจ หลักในการให้บริ การมักจะมีการกาหนดเป้ า หมายในการปรับปรุ งคุ ณ ภาพ
การให้บริ การภายในองค์กร ความตระหนักถึงความสาคัญของคุ ณ ภาพของสิ นค้า หรื อบริ การ จึ งเป็ น
เรื่ องที่ พบเห็ นได้ทั่ว ไปในองค์กรภาคเอกชน ที่ ข ยายมายังหน่ ว ยงานภาครัฐ ในระยะหลังมานี้ ความ
ตระหนักถึงความสาคัญของคุ ณ ภาพนี้ เป็ นผลสื บเนื่ องประการหนึ่ งมาจากแรงกดดันจากการแข่ งขัน
ความก ้าวหน้าทางการสื่อสารและโลกาภิวตั น์ รวมไปถึงการแข่งขันและการประเมินสัมฤทธิ์ ผลจากการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กรอย่างแข็งขันเข้มข้น โดยนัยประการหนึ่งเพื่อสร้างความอยู่ร อดให้กบั องค์กร และ
คุณภาพเอง เป็ นเครื่ องชี้บ่งถึงความสาเร็จหรื อความล้มเหลวขององค์กรได้เป็ นอย่า งดี กล่า วโดยเน้นถึง
องค์ภาครัฐในปั จจุบนั ได้ปรับกระบวนทัศน์ในการบริ หารงานจากเดิมที่ประชาชนเป็ นเพียงผูจ้ าต้องรับ
บริ การที่ รัฐ จัด ให้ มาเป็ นลูกค้า ที่ องค์ การภาครัฐ พึงให้ ค วามสนใจจัด บริ ก ารสาธารณะตามขอบเขต
อานาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ อย่า งไรก็ต าม ในเรื่ องของคุ ณ ภาพการบริ การนั้น นับว่า ได้รับ
ความสนใจทาการศึกษาและกล่าวถึงในองค์การภาครัฐอย่างจริ งจังเมื่อไม่นานมานี้ แต่ กระนั้น คุ ณ ภาพ
ของการบริ การ นับได้ว่าเป็ นเรื่ องซับซ้อนไม่นอ้ ย ซึ่งในแวดวงวิชาการตะวันตก ได้มีการพัฒนาแนวคิ ด
การประยุกต์ตวั แบบ รวมทั้งการวิพากษ์วิจ ารณ์ กนั อย่า งกว้า งขวาง ภายใต้เป้ า หมายสาคัญของการมุ่ง
แสวงหาตัวแบบของการประเมินคุณภาพการให้บริ การที่ สามารถตอบสนองต่ อการสร้างประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลของการให้บริ การนั่นเอง
(สาโรช ไสยสมบัติ , 2554)
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วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2554: 7) กล่าวถึงการบริ การที่มีคุณภาพ (Service quality) มักมีองค์ประกอบ
หลักอันได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การ สถานที่ให้บริ การ และสิ่งอานวยความสะดวก โดย
1. ผูใ้ ห้บริ การ คือหัวใจสาคัญของการบริ การ เพราะเป็ นผูส้ ร้า งความแตกต่ า งและเป็ นผูส้ ร้า ง
ความสาเร็จให้ก ับกิจกรรม
2. สถานที่ให้บริ การ เป็ นจุ ด แรกที่ ลูกค้า จะได้สัมผัสเมื่อกา้ วเข้า มาในหน่ ว ยงานหรื อห้า งร้า น
สถานที่ ที่สะอาดดู สวยงามและเป็ นระเบี ยบ ถือเป็ นหน้า ตาขององค์กร ทั้งยังแสดงให้เห็ นถึงความมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กรด้วย ลูกค้า ที่ พบเห็ นจะรู ้สึกเชื่ อมัน่ ในคุ ณ ภาพ และประสิ ทธิ ภาพ
ในการให้บริ การรวมทั้งรู ้สึกประทับใจเมื่อแรกพบ
2.4.7 ทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory)
Herzberg (1959, หน้า 71-79) และคณะได้ทาการศึกษาเพื่อหาคาตอบว่า ประสบการณ์ จากการ
ทางานแบบใดที่ ท าให้บุ ค คลเหล่า นั้น เกิด ความรู ้สึ กที่ ดี ห รื อไม่ดี เ ป็ นพิเ ศษ และความรู ้สึ กที่ มี ต่ อ
ประสบการณ์แบบนั้นเป็ นไปในทางบวกและทางลบ ซึ่งคาตอบที่ได้จาการศึกษาถูกเรี ยกว่า ปั จจัยจู งใจ
(Motivator Factors) และปั จจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)
ปั จจัยจูงใจ เป็ นปั จจัยที่สมั พันธ์ก ับงานโดยตรง เป็ นสิ่งจูงใจให้บุค คลชอบและรักงาน ที่ ปฏิ บัติ
เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิ บัติงานได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น ได้แก่
1. ความสาเร็จในการทางานของบุคคล คือ พนักงานต้องมีความรู ้สึกว่า เขาทางานได้ สาเร็ จ ซึ่ ง
อาจจะทั้งหมดหรื อบางส่วน
2. การได้รับการยอมรับนับถือ คื อ พนักงานต้องมีค วามรู ้สึกว่า ความสาเร็ จของตนเอง นั้นมี
บุคคลอื่นรับรู ้ และได้รับการยอมรับ
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ คือพนักงานต้องมีค วามรู ้สึกว่า งานที่ ทานั้นมีค วาม น่ า สนใจ และ
น่าทา
4. ความรับผิดชอบ คือ พนักงานต้องมีความรู ้สึกว่าตนเองมีสิ่งที่จะต้องรับผิด ชอบทั้ง ต่ อตนเอง
และต่องาน
5. ความกา้ วหน้า และการ การเจริ ญเติ บโต คื อ พนักงานต้องรู ้สึกว่า ตนเองมีศกั ยภาพที่ จะ
เจริ ญก ้าวหน้าในหน้าที่งานรวมถึง ต้องตระหนักว่าเขามีโอกาสเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้ นจากงานที่ ทา มีทักษะหรื อ
ความเชี่ยวชาญจากการปฏิบตั ิงาน
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แมคคัลแลนด์ (McClelland อ้า งถึงใน กนั ตยา เพิ่มผล และคณะ, 2551, หน้า 15) ได้สรุ ป
คุ ณ ลักษณะของคนที่ มีแ รงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู ง ซึ่ งถือเป็ นพลัง ความต้องการทางสังคม อานาจและ
ความสาเร็จโดยเสนอว่าลักษณะบุคคลที่ได้รับความสาเร็ จใน การปฏิ บัติงานจะมี ลกั ษณะดังต่ อไปนี้ มี
ความรับผิดชอบสูง ไม่เกีย่ งงาน และเมื่อเผชิญอุปสรรคก็มกั ค้นหาวิธีแ กป้ ั ญหาให้ ได้ ไม่ยอมแพ้ปัญหา
สามารถวางเป้ าหมายในระดับกลางได้ โดยค านึ งถึงความเสี่ ยงมีค วามต้องการรับทราบผลการกระทา
ของตน (Feedback) เป็ นผูต้ อ้ งการทางานร่ วมก ับผูม้ ีความสามารถ โดยไม่คานึงถึงว่าเป็ นใคร
ปั จจัยค้ าจุน หมายถึง ปั จจัยที่จะค้าจุนให้แรงจูงใจในการทางานของบุ ค คลมีอยู่ ตลอดเวลา ถ้า
ไม่มีห รื อมีในลักษณะไม่สอดคล้องกบั บุ ค คลในองค์กร บุ ค คลในองค์กรจะเกิด ความไม่ชอบงานขึ้ น
และปั จจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่
- เงินเดือน หมายถึง เงิ นเดื อนและการเลื่อนขั้นเงิ นเดื อนในหน่ ว ยงานนั้น ๆ เป็ นที่ พอใจของ
บุคลากรในการทางาน
- โอกาสที่จะได้รับความก ้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การที่บุค คลได้รับ การแต่ งตั้ง
เลื่อนตาแหน่งภายในหน่ ว ยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ ที่บุค คลสามารถได้รับ ความกา้ วหน้า ใน
ทักษะวิชาชีพด้วย
- ความสัมพันธ์ก ับผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ ว มงาน หมายถึง การ ติ ด ต่ อไปไม่ว่า
เป็ นกิริยา หรื อวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อก ัน สามารถทางานร่ ว มกนั มี ความเข้า ใจซึ่ งกนั และ
ก ันอย่างดี
- สถานะของอาชี พ อาชี พหมายถึง อาชี พนั้นเป็ นที่ ยอมรับนับถือของสังคมที่ มีเกียรติ และ
ศักดิ์ศรี
- นโยบายและการบริ ห ารงาน หมายถึง การจัด การและการบริ ห ารองค์กร การ ติ ด ต่ อสื่ อสาร
ภายในองค์กร
- สถานะของอาชี พ อาชี พหมายถึง อาชี พนั้นเป็ นที่ ยอมรับนับถือของสังคมที่ มีเกียรติ และ
ศักดิ์ศรี
- นโยบายและการบริ หารงาน หมายถึง การจัด การและการบริ ห ารองค์การ การ ติ ด ต่ อสื่ อสาร
ภายในองค์การ
- สภาพการทางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่ น แสงเสี ยง อากาศ ชัว่ โมง การ
ทางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ อีกด้วย
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- ความเป็ นอยู่ส่ว นตัว หมายถึง ความรู ้สึกที่ ดีห รื อไม่ดีอนั เป็ นผลที่ ได้รับจากงานใน หน้า ที่
ของเขาไม่มีความสุข และพอใจก ับการทางานในแห่ งใหม่
- ความมัน่ คงในการทางาน หมายถึง ความรู ้สึกของบุ ค คลที่ มีต่ อความมัน่ คงในการ ทางาน
ความยัง่ ยืนของอาชีพ หรื อความมัน่ คงขององค์การ
- วิธี การปกครองของผูบ้ ังคับบัญ ชา หมายถึ ง ความสามารถของผู ้บัง คับ บัญ ชาในการ
ดาเนินงานหรื อความยุติธรรมในการบริ หาร
ทฤษฎีน้ ี เน้นอธิ บายและให้ค วามสาคัญกบั ปั จจัย 2 ประการ ได้แ ก่ “ตัว กระตุ ้น (motivators)
และ “การบารุ งรักษา“(Hygiene) ซึ่ง 2 ปั จจัยดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของงานเป็ นอย่างมาก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent)

เพศ
อายุ
รายได้
สถานภาพ
อาชีพ
การบริการ(Service)
ส่งเสริ มการขาย (Promotion)
ข้อมูลข่าวสาร (Information)
ชนิดของบัตร (Packing)
ผลตอบแทนจากบัตรเครดิต
(Rewards Credit Card)
ที่มา : ทฤษฎีของคุณภาพการให้บริ การ(Service quality) Basic Concept
(Basic Concept, 1960)

ความพึงพอใจ
(Satisfaction)
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2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
จุ รีพร หมื่นศรี (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความคาดหวัง การรับรู ้คุ ณ ภาพการบริ การที่ จุด
บริ การสาขา และพฤติกรรมการใช้บริ การของลูกค้าบัตรเครดิตในกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัว อย่า ง
ที่มีอายุแตกต่างก ัน มีพฤติ กรรมการใช้บริ การที่ จุด บริ การสาขาของลูกค้า บัตรเครดิ ต ในด้า นประเภท
ของบริ การที่ใช้ ด้านวันที่ใช้บริ การ และด้านความถี่ในการใช้บริ การแตกต่างก ัน
อรยา บุญสกุลโสภิต (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ ทัศนคติ ต่อสื่ อโฆษณาของธนาคารกสิ กร
ไทย ที่มีความสัมพันธ์ก ับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้ริกาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างก ัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริ การไม่แตกต่างกนั
พิมพ์ทิชา สิริวพงศ์กุล (2554) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติ กรรมการใช้บัตรเครดิ ตธนาคารยู
โอบี จาก ัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ค่าธรรมเนียมมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการใช้บัตร
เครดิตธนาคารยูโอบี ในด้านจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรต่อเดือน ความถี่ในการใช้บัตรเครดิ ต
เพื่อซื้อสินค้าและบริ การ
พิชามญชุ์ วัชรพุ กก์ (2554) ได้ศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่า งความคาดหวังและการรับรู ้ใ น
คุณภาพบริ การของลูกค้าผูถ้ ือบัตรเครดิตธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) โดยภาพรวมและรายด้า น
ทั้ง 5 ด้า น อยู่ในระดับมาก เปรี ยบเที ยบความคาดหวังในคุ ณ ภาพบริ การของลูกค้า ผูถ้ ือบัตรเครดิ ต
จาแนกตามอาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทของบัตรเครดิ ตที่ ใช้บริ การ โดยภาพรวมไม่แ ตกต่ า งกนั
จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่ า งกนั อย่า งมีนัยส าคัญทางสถิ ติ 0.05
เปรี ยบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ในคุณภาพบริ การของลูกค้าผูถ้ ือบัตรเครดิ ต โดยรวมไม่
แตกต่างก ัน หาความสัมพันธ์ระหว่า งความคาดหวังและการรับรู ้ในรายด้า นพบว่า มีค วามสัมพันธ์ใน
ระดับค่อนข้างต่า และเป็ นไปในทิศทางเดี ยวก ัน
ปภาพินท์ ภาษยะวรรณ (2554: บทคัด ย่อ) ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อ
การใช้บริ การระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการใช้บริ การระบบเก็บค่ า
ผ่า นทางอัต โนมัติในศิริว รรณ เสรี รัตน์ (2552, หน้า 157) กระบวนการหรื อขั้นตอนการตัด สิ นใจซื้ อ
(Buyer’s Decision Process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัด สิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้ว ย การ
รับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
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กรอนรู ส (Gronroos) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริ การว่าจาแนกได้ 2 ลักษณะคือ
คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อันเกีย่ วก ับผลลัพธ์ หรื อสิ่งที่ผรู ้ ับบริ การได้รับจากบริ การนั้น
โดยสามารถที่จะวัดได้เหมือนก ับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product quality) ส่วนคุณภาพ
เชิงหน้าที่ (functional quality) เป็ นเรื่ องที่ เกีย่ วข้องก ับกระบวนการของการประเมินนั่นเอง
สมดี หงส์ไพศาลวิว ัฒน์ (2557, หน้า 19) ได้ใ ห้ค วามหมายของกลยุท ธ์การตลาดบริ การ
หมายถึง วิธีการด้า นการตลาดบริ การอันยอดเยี่ยมที่ ทาให้องค์กรบรรลุเป้ า หมายที่ กาหนด โดยสร้า ง
ความพอใจให้ลูกค้าเป้ าหมาย สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่อย่า งจากดั ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง
ฉัต ยาพร เสมอใจ และมัทนี ยา สมมิ (2553, หน้า 10) ได้ให้ค วามหมายของธุ รกิจบริ การ คื อ
ธุรกิจที่ดาเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อสร้า งความพึงพอใจต่ อผูบ้ ริ โภค
และผลประโยชน์ของธุรกิจสรุ ปได้ว่าความหมายของธุรกิจบริ การ หมายถึง ธุ รกิจที่ ด าเนิ นกิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องของผูบ้ ริ โภค ด้ว ยการเสนอขายบริ การที่ กอ่ ให้เกิด ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัย ความสนุกสนานและบันเทิงแก่ลูกค้า โดยเรี ยกค่าบริ การเป็ นค่าตอบแทน
งานวิจัยในต่างประเทศ
ซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ (Ziethaml, Parasuraman and Berry,2552)ได้ช้ ี ให้เห็ นด้ว ยว่า
คุณภาพการให้บริ การ เป็ นการให้บริ การที่ มากกว่า หรื อตรงกบั ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การซึ่ งเป็ น
เรื่ องของการประเมินหรื อการแสดงความคิ ด เห็ นเกีย่ วก บั ความเป็ นเลิศของการบริ การในลักษณะของ
ภาพรวม ในมิติของการรับรู ้ ผลการศึกษาวิจยั ของนักวิชาการกลุ่มนี้ ช่ ว ยให้เห็ นว่า การประเมินคุ ณ ภาพ
การให้บริ การตามการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเป็ นไปในรู ปแบบของการเปรี ยบเที ยบทัศนคติ ที่มีต่อบริ การที่
คาดหวังและการบริ การตามที่รับรู ้ว่ามี ความสอดคล้องก ันเพียงไร ข้อสรุ ปที่ น่า สนใจประการหนึ่ งก็คื อ
การให้บริ การที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง การให้บริ การที่สอดคล้องกบั ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การหรื อ
ผูบ้ ริ โภคอย่า งสม่า เสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่ อการบริ การจึ งมีค วามสัมพันธ์โดยตรงกบั การทาให้
เป็ นไปตามความคาดหวัง หรื อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง (confirm or disconfirm expectation)
ของผูบ้ ริ โภคนัน่ เอง
บี .เอ็ม. เวอร์ ม่า (B.M. Verma,2552)ได้พิจารณากรให้บริ การสาธารณะว่า เป็ นกระบวนการ
ให้บริ การที่มีลกั ษณะเคลื่อนไหวเป็ นพลวัตร โดยระบบการให้บริ การที่ ดี จ ะเกิด ขึ้ นได้เมื่อหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบใช้ทรัพยากรและผลิต การบริ การให้เป็ นไปตามแผนงานและการเข้า ถึงการรับบริ การจาก
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็ นการพิจารณาโดยใช้แ นวความคิ ด เชิ งระบบ (System Approach) มี
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การมองว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริ การใช้ปัจจัยนาเข้า (Input) เข้า สู่ กระบวนการผลิต (Process) และ
ออกมาเป็ นผลผลิตหรื อการบริ การ (Output) โดยทั้งหมดจะต้องเป็ นไปตามแผนงานที่ กาหนดไว้ ดังนั้น
การประเมินผลจะช่วยทาให้ทราบถึงผลผลิต หรื อการบริ การที่เกิด ขึ้ นว่า มีลกั ษณะเป็ นเช่ นไร ซึ่ งจะเป็ น
ข้อมูล ป้ อนกลับ (Feedback) เป็ นปั จจัย นาเข้า ต่ อไป ด้ว ยเหตุ น้ ี ระบบการให้บ ริ การสาธารณะจึ ง มี
ลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
เจมส์ แมคคูลูน (James S. McCullough,2552) ได้มีความเห็นว่าการให้บริ การสาธารณะจะต้อง
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่สาคัญ คื อ หน่ ว ยงานที่ ให้บริ การ (Service Delivery Agency) บริ การ
(The Service) ซึ่งเป็ นประโยชน์ที่ห น่ ว ยงานที่ ให้บริ การส่ งมอบให้แ ก่บริ การ (The Service Recipient)
โดยประโยชน์หรื อคุณค่าของบริ การที่ ได้รับนั้นผูร้ ับบริ การจะตระหนักไว้ในจิ ต ใจซึ่ งอาจสามารถวัด
ออกมาในรู ปของทัศนคติกไ็ ด้
เจมส์ แมคคูลูน (James S. McCullough,2553) ได้มีความเห็นว่าการให้บริ การสาธารณะจะต้อง
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่สาคัญ คื อ หน่ ว ยงานที่ ให้บริ การ (Service Delivery Agency) บริ การ
(The Service) ซึ่งเป็ นประโยชน์ที่ห น่ ว ยงานที่ ให้บริ การส่ งมอบให้แ ก่บริ การ (The Service Recipient)
โดยประโยชน์หรื อคุณค่าของบริ การที่ ได้รับนั้นผูร้ ับบริ การจะตระหนักไว้ในจิ ตใจซึ่ งอาจสามารถวัด
ออกมาในรู ปของทัศนคติกไ็ ด้

