บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย ได้ศึ ก ษาค้ นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วข้อง เพื่อนามาประกอบการนาเสนอ
ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ กาหนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อ
ออกเป็น 6 ส่วน
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior)
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ส่วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix)
ส่วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ส่วนที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของการบริการ
ส่วนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior)
ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Engle, Blackwe และ Miniard กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ค้นหาและการบริโภคใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมเพื่อให้
กิจกรรมนั้นลุล่วง” เสรี วงษ์มณฑา (2548 :32-46) กล่าวว่า พฤติกรรมบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออก
ของบุ คคลแต่ละบุ คคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือการจัดการกั บสินค้าและ
บริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
พฤติกรรมผู้บริโภค จะอยู่ที่กิจกรรมหลัก 3 ประการคือ
1. การจัดหา (Obtaining)
หมายถึง กิ จ กรรมต่ า งๆที่ ค นนาไปสู่ก ารซื้ อหรื อ ได้ม าซึ่ ง รับ สิ น ค้า และบริ ก ารมาใช้ กิ จ กรรม
นับตั้งแต่การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งรวมไปถึงการเปรียบเทียบสินค้า และบริการแต่
จนถึงการตกลงใจซื้อ ทั้งนี้นักวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจะต้องสนใจและพิจารณาด้วยพฤติกรรมอย่างไร
2. การบริโภค (Consuming)

หมายถึง การติด ตามดูว่ า ผู้ บ ริโ ภคนั้ นท าการใช้สิ นค้ า หรื อบริ ก ารนั้ น ๆที่ ไ หน อย่ า งไร ภายใต้
สถานการณ์อย่ า งไร รวมตลอดไปถึง การดูด้วยว่า การใช้สินค้านั้นท าไปเพื่ อความสุข อย่ างครบเครื่อ ง
สมบูรณ์แบบ หรือเพียงเพื่อความต้องการขั้นพื้นฐานเท่านั้น
3.การกาจัดหรือทิ้ง (Disposing)
หมายถึงการติดตามดูว่า ผู้บริโภคใช้สิ้นค้าหรือบริการ และหีบห่อของสินค้าหมดไปอย่างไร โดย
ติ ด ตามดู พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคที่ ด าเนิ น ไป และที่ ก ระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ มรอบตั ว ด้ ว ย รวมไปถึ ง ก าร
ดาเนินการโดยวิธีอื่นกับสินค้าหรือบริการที่ใช้แล้ว
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
แนวคิดทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้น (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ (Maslow, 1970 : 170) (Maslow’s Hierarchical Theory of
Motivation) Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจานวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคล
ในการค้ น หาเป้ า หมายที่ จ ะท าให้ ชี วิ ต ของเขาได้ รั บ ความต้ อ งการ ความปรารถนา และได้ รั บ สิ่ ง ที่ มี
ความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะ
ไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนา
ที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจ
สิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆอยู่เสมอ
Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่กาเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะ
เรียงลาดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นลาดับ
ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation )
Maslow เรียงลาดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นลาดับดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )
2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs )
3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and love needs )
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs )
5.ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-actualization needs )

ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ มีการเรียงลาดับขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นต่าสุด จะต้องได้รับ
ความพึง พอใจเสียก่อนบุค คลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่ ในขั้นสูงขึ้นตามล าดับดังจะ
อธิบายโดยละเอียดดังนี้
1. ความต้องการทางร่างกาย ( Physiological needs ) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่มีอานาจมาก
ที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด จากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วยการดารงชีวิต ได้แก่ ความ
ต้องการอาหาร น้าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น
ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของร่างกายเหล่านี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์ ความพึงพอใจที่ได้รับ ในขั้นนี้จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการใน
ขั้นที่ สูง กว่า และถ้า บุ ค คลใดประสบความล้มเหลวที่จะสนองความต้องการพื้ นฐานนี้ก็ จะไม่ไ ด้รับ การ
กระตุ้น ให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ได้รับความพึง
พอใจ บุคคลก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนั้นตลอดไป ซึ่งทาให้ความต้องการอื่นๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็น
ความต้องการระดับ รองลงไป เช่น คนที่ อดอยากหิวโหยเป็นเวลานานจะไม่ ส ามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อโลกได้ บุคคลเช่นนี้จะหมกมุ่นอยู่กับการจัดหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มีอาหารไว้รับประทาน
Maslow อธิบายต่อไปว่าบุคคลเหล่านี้จะมีความรู้สึกเป็นสุขอย่างเต็มที่เมื่อมีอาหารเพียงพอสาหรับเขาและ
จะไม่ต้องการสิ่งอื่นใดอีก ชีวิตของเขากล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการรับประทาน สิ่งอื่นๆ นอกจากนี้จะไม่มี
ความสาคัญไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพ ความรักความรู้สึกต่อชุมชน การได้รับการยอมรับ และปรัชญาชีวิต บุคคล
เช่นนี้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรับประทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตัวอย่าง การขาดแคลนอาหารมีผลต่อพฤติกรรม
ได้มีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติเพื่อแสดงว่า ความต้องการทางด้านร่างกายเป็นเรื่องสาคัญที่จะเข้าใจ
พฤติกรรมมนุษย์ และได้พบผลว่าเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงของพฤติกรรมซึ่งมีสาเหตุจากการขาดอาหาร
หรือน้าติดต่อกันเป็นเวลานาน ตัวอย่างคือ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ในค่าย Nazi ซึ่งเป็นที่กักขังเชลย เชลย
เหล่านั้นจะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรมและค่านิยมต่างๆ ที่เขาเคยยึดถือภายใต้สภาพการณ์ปกติ เช่น ขโมย
อาหารของคนอื่น หรือใช้วิธีการต่างๆ ที่จะได้รับอาหารเพิ่มขึ้นอีก
ตัวอย่างหนึ่งในปี ค.ศ. 1970 เครื่องบินของสายการบิน Peruvian ตกลงที่ฝั่งอ่าวอเมริกาใต้ผู้ที่รอด
ตายรวมทั้งพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยู่รอดโดยการกินซากศพของผู้ที่ตายจากเครื่องบินตก จาก
ปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์เกิดความหิวขึ้น จะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยาจึงไม่ต้องสงสัย
เลยว่ามนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกายเหนือความต้องการอื่นๆ และแรงผลักดันของความต้องการนี้ได้
เกิดขึ้นกับบุคคลก่อนความต้องการอื่นๆ
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึง
พอใจแล้ ว บุ ค คลก็ จ ะพั ฒ นาการไปสู่ ขั้ น ใหม่ ต่ อ ไป ซึ่ ง ขั้ น นี้ เ รี ย กว่ าความต้ อ งการความปลอดภั ย หรื อ

ความรู้สึกมั่นคง (safety or security) Maslow กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารก
และในเด็กเล็กๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น ตัวอย่าง
ทารกจะรู้ สึก กลั วเมื่ อถู ก ทิ้ ง ให้ อ ยู่ ต ามล าพั งหรื อ เมื่ อ เขาได้ ยิ น เสีย งดั งๆ หรือ เห็ นแสงสว่ า งมาก ๆ แต่
ประสบการณ์และการเรียนรู้จะทาให้ความรู้สึกกลัวหมดไป ดังคาพูดที่ว่า “ฉันไม่กลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้า
แลบอีกต่อไปแล้ว เพราะฉันรู้ธรรมชาติในการเกิดของมัน ” พลังความต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้
ชัดเจนเช่นกันเมื่อเด็กเกิดความเจ็บป่วย ตัวอย่างเด็กที่ประสบอุบัติเหตุขาหักก็ตะรู้สึกกลัวและอาจแสดงออก
ด้วยอาการฝันร้ายและความต้องการที่จะได้รับความปกป้องคุ้มครองและการให้กาลังใจ Maslow กล่าว
เพิ่มเติมว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างไม่กวดขันและตามใจมากจนเกินไปจะไม่ทาให้เด็กเกิ ดความรู้สึกว่าได้รับ
ความพึงพอใจจากความต้องการความปลอดภัยการให้นอนหรือให้กินไม่เป็นเวลาไม่เพียง แต่ทาให้เด็ก
สับสนเท่านั้นแต่ยังทาให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเขา สัมพันธภาพของพ่อแม่ที่ไม่ดีต่อกัน
เช่น ทะเลาะกั นทาร้ายร่า งกายซึ่ง กันและกัน พ่อแม่ แยกกั นอยู่ หย่า ตายจากไป สภาพการณ์เหล่านี้จะมี
อิทธิพลต่อความรู้ที่ดีของเด็ก ทาให้เด็กรู้ว่า สิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่มั่นคง ไม่สามารถคาดการณ์ได้และนาไปสู่
ความรู้สึกไม่ปลอดภัยความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต่อบุคคลแม้ว่าจะผ่านพ้นวัยเด็กไปแล้ว
แม้ในบุคคลที่ทางานในฐานะเป็นผู้คุ้มครอง เช่น ผู้รักษาเงิน นักบัญชี หรือทางานเกี่ยวกับการประกันต่างๆ
และผู้ที่ท าหน้าที่ ใ ห้ก ารรักษาพยาบาลเพื่ อความปลอดภัย ของผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล คนชรา บุคคล
ทั้ ง หมดที่ ก ล่า วมานี้จ ะใฝ่ หาความปลอดภั ย ด้ว ยกั นทั้ งสิ้ น ศาสนาและปรั ชญาที่ม นุษ ย์ ยึ ดถือ ทาให้ เกิ ด
ความรู้ สึ ก มั่ น คง เพราะท าให้ บุ ค คลได้ จั ด ระบบของตั ว เองให้ มี เ หตุ ผ ลและวิ ถี ท างที่ ท าให้ บุ ค คลรู้ สึ ก
“ปลอดภัย” ความต้องการความปลอดภัยในเรื่องอื่นๆ จะเกี่ยวข้องกับการเผชิญกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ สงคราม
อาชญากรรม น้าท่วม แผ่นดินไหว การจลาจล ความสับสนไม่เป็ นระเบียบของสังคม และเหตุการณ์อื่นๆ ที่
คล้ายคลึงกับสภาพเหล่านี้
Maslow ได้ให้ความคิดต่อไปว่าอาการโรคประสาทในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะโรคประสาทชนิดย้าคิด -ย้า
ทา (obsessive-compulsive neurotic) เป็นลักษณะเด่นชัดของการค้นหาความรู้สึก ปลอดภัย ผู้ป่วยโรค
ประสาทจะแสดงพฤติกรรมว่าเขากาลังประสบเหตุการณ์ที่ร้ายกาจและกาลังมีอันตรายต่างๆ เขาจึงต้องการมี
ใครสักคนที่ปกป้องคุ้มครองเขาและเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งซึ่งเขาสามารถจะพึ่งพาอาศัยได้
3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love needs) ความต้องการ
ความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการขั้นที่ 3 ความต้องการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้าน
ร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลต้องการได้รับความรักและความ
เป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่นความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้อื่ น สมาชิก
ภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายสาคัญสาหรับบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไม่มีใคร
ยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคมไม่มีเพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจานวนเพื่อนๆ ญาติพี่น้อง สามีหรือ

ภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรียนที่เข้าโรงเรียนที่ห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็นเจ้าของอย่าง
ยิ่ง และจะแสวงหาอย่างมากที่จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน Maslow คัดค้านกลุ่ม Freud ที่ว่าความรัก
เป็นผลมาจากการเทิดทูลสัญชาตญาณทางเพศ (sublimation) สาหรับ Maslow ความรักไม่ใช่สัญลักษณ์ของ
เรื่องเพศ (sex) เขาอธิบายว่า ความรักที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดี ความสัมพันธ์ของความรัก
ระหว่างคน 2 คน จะรวมถึงความรู้สึกนับถือซึ่งกันและกัน การยกย่องและความไว้วางใจแก่กัน นอกจากนี้
Maslow ยังย้าว่าความต้องการความรักของคนจะเป็นความรักที่เป็นไปในลักษณะทั้งการรู้จักให้ความรักต่อ
ผู้อื่นและรู้จักที่จะรับความรักจากผู้อื่น การได้รับความรักและได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทาให้บุคคล
เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลที่ขาดความรักก็จะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่ามีความรู้สึกอ้างว้างและเคียดแค้น
กล่าวโดยสรุป Maslow มีความเห็นว่าบุคคลต้องการความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการขาดสิ่งนี้
มักจะเป็นสาเหตุให้เกิดความข้องคับใจและทาให้เกิดปัญหาการปรับตัวไม่ได้ และความยินดีในพฤติกรรม
หรือความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจในลักษณะต่างๆสิ่งที่ควรสังเกตประการหนึ่ง ก็คือมีบุคคลจานวนมากที่มี
ความลาบากใจที่จะเปิดเผยตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้ามเนื่องจากกลัวว่าจะถูก
ปฏิเสธความรู้สึกเช่นนี้
Maslow กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก การได้รับความรักหรือการขาดความรักใน
วั ย เด็ ก ย่ อ มมี ผ ลกั บ การเติ บ โตเป็ น ผู้ ใ หญ่ ที่ มี วุ ฒิ ภ าวะและการมี ทั ศ นคติ ใ นเรื่ อ งของความรั ก Maslow
เปรียบเทียบว่าความต้องการความรักก็เป็นเช่นเดียวกับรถยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยต้องการก๊าซหรือน้ามัน
นั่นเอง (Maslow 1970 p. 170)
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Self-Esteem needs) เมื่อความต้องการได้รับความรัก
และการให้ความรักแก่ผู้อื่นเป็นไปอย่างมีเหตุผลและทาให้บุคคล เกิดความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดันในขั้น
ที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมาแทนที่ กล่าวคือมนุษย์ต้องการที่จะได้รับความนับถือยก
ย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็นความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) ส่วนลักษณะที่ 2
เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (esteem from others)
1. ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความต้องการมีอานาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี
ความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น และมีความเป็นอิสระ ทุกคน
ต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความสาเร็จในงานภารกิจต่างๆ และมีชีวิตที่
เด่นดัง
2. ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (esteem from others) คือ ความต้องการมีเกียรติยศ
การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขาน และเป็นที่ชื่นชม

ยินดี มี ความต้องการที่ จะได้รับ ความยกย่ องชมเชยในสิ่งที่เขากระทาซึ่งทาให้รู้สึก ว่าตนเองมีคุณค่าว่า
ความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อื่นความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ก็เป็นเช่นเดียวกับ
ธรรมชาติของลาดับ ชั้นในเรื่องความต้องการด้านแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในจิตนั่นคือ บุคคลจะแสวงหาความต้องการได้รับการยกย่องก็เมื่อภายหลังจาก ความต้องการความรัก
และความเป็นเจ้าของได้รับการตอบสนองความพึงพอใจของเขาแล้ว และ Maslow กล่าวว่ามันเป็นสิ่ง ที่
เป็นไปได้ที่บุค คลจะย้อนกลับจากระดับขั้นความต้องการในขั้นที่ 4 กลับไปสู่ระดับขั้นที่ 3 อีกถ้าความ
ต้องการระดับขั้นที่ 3 ซึ่งบุคคลได้รับไว้แล้วนั้นถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใด
ดังตัวอย่างที่ Maslow นามาอ้างคือหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอคิดว่าการตอบสนองความต้องการความ
รักของเธอได้ดาเนินไปด้วยดี แล้วเธอจึงทุ่มเทและเอาใจใส่ในธุรกิจของเธอ และได้ประสบความสาเร็จเป็น
นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและอย่างไม่คาดฝันสามีได้ผละจากเธอไป ในเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏว่าเธอวางมือจาก
ธุรกิจต่างๆ ในการที่จะส่งเสริมให้เธอได้รับความยกย่องนับถือ และหันมาใช้ความพยายามที่จะเรียกร้องสามี
ให้กลับคืนมา ซึ่งการกระทาเช่นนี้ของเธอเป็นตัวอย่างของความต้องการความรักซึ่งครั้งหนึ่งเธอได้รับแล้ว
และถ้าเธอได้รับความพึงพอในความรักโดยสามีหวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเกี่ยวข้องในโลกธุรกิจอีก
ครั้งหนึ่งความพึงพอใจของความต้องการได้รับการยกย่องโดยทั่วๆ ไป เป็นความรู้สึกและทัศนคติของความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า การมีพละกาลัง การมีความสามารถ และความรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่
อย่างมีประโยชน์และเป็นบุคคลที่มีความจาเป็นต่อโลก ในทางตรงกันข้ามการขาดความรู้สึก ต่างๆ ดังกล่าว
นี้ย่ อมนาไปสู่ค วามรู้สึก และทั ศ นคติข องปมด้อยและความรู้สึก ไม่พ อเพี ย ง เกิ ดความรู้สึก อ่อนแอและ
ช่วยเหลือตนเองไม่ ได้ สิ่ง ต่า งๆ เหล่า นี้เป็ นการรับรู้ตนเองในทาง นิเสธ (negative) ซึ่งอาจก่ อให้เกิ ด
ความรู้สึกขลาดกลัวและรู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์และสิ้น หวังในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ของชีวิต และประเมินตนเองต่ากว่าชีวิตความเป็นอยู่กับการได้รับการยกย่อง และยอมรับจากผู้อื่นอย่าง
จริงใจมากกว่าการมีชื่อเสียงจากสถานภาพหรือการได้รับการประจบประแจง การได้รับความนับถือยกย่อง
เป็นผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคลและความต้องการนี้อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ถ้าบุคคลนั้นต้องการ
คาชมเชยจากผู้อื่นมากกว่าการยอมรับความจริงและเป็นที่ยอมรับกันว่าการได้รับความนับถือยกย่อง มี
พื้นฐานจากการกระทาของบุคคลมากกว่าการควบคุมจากภายนอก
5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs) ถึงลาดับขั้นสุดท้าย ถ้า
ความต้องการลาดับขั้นก่อนๆ ได้ทาให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความต้องการเข้าใจตนเอง
อย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงว่าเป็นความปรารถนาในทุก
สิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบผลสาเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่าง
เต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรง
ขับของเขาจะกระทาพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน กล่าวโดยสรุปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็น

ความต้องการอย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ เช่น “นักดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถ
ทางด้านดนตรี ศิลปินก็จะต้องวาดรูป กวีจะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้ บรรลุถึงเป้าหมายที่ตน
ตั้งไว้ก็เชื่อได้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริง ” Maslow (1970 : 46) ความต้องการที่จะเข้าใจ
ตนเองอย่างแท้จริงจะดาเนินไปอย่างง่ายหรือเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยความเป็นจริงแล้ว Maslow เชื่อว่า
คนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหล่านี้ “ด้านที่ดีที่สุดของเราความสามารถพิเศษของเรา สิ่งที่ดีงามที่สุดของเรา
พลังความสามารถ ความคิดสร้ างสรรค์” Maslow (1962 : 58) ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงมิได้มี
แต่เฉพาะในศิลปินเท่านั้น คนทั่วๆ ไป เช่น นักกีฬา นักเรียน หรือแม้แต่กรรมกรก็สามารถจะมีความเข้าใจ
ตนเองอย่างแท้จริงได้ถ้าทุกคนสามารถทาในสิ่งที่ตนต้องการให้ดีที่สุด รูปแบบเฉพาะของการเข้าใจตนเอง
อย่างแท้จริงจะมีความแตกต่างอย่างกว้างขวางจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง กล่าวได้ว่ามันคือระดับความ
ต้องการที่แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด
Maslow ได้ยกตัวอย่างของความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ในกรณีของนักศึกษาชื่อ Mark ซึ่ง
เขาได้ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อเตรียมตัวเป็นนักจิตวิทยาคลีนิค นักทฤษฎีคนอื่นๆ
อาจจะอธิบายว่าทาไมเขาจึงเลือกอาชีพนี้ ตัวอย่าง เช่น Freud อาจกล่าวว่ามันสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่เขา
เก็บกด ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศไว้ตั้งแต่วัยเด็ก ขณะที่ Adler อาจมองว่ามันเป็นความพยายามเพื่อ
ชดเชยความรู้สึกด้อยบางอย่างในวัยเด็ก Skinner อาจมองว่าเป็นผลจากการถูกวางเงื่อนไขของชีวิตในอดีต
ขณะที่ Bandura สัมพันธ์เรื่องนี้กับตัวแปรต่างๆ ทางการเรียนรู้ทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณาว่า Mark
กาลังจะพุ่งตรงไปเพื่อที่จะเป็นบุคคลที่เขาต้องการจะเป็นตัวอย่างที่แสดงถึง การมุ่งตรงไปสู่เป้าประสงค์ใน
อาชีพโดยความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงและถ้าจะพิจารณากรณีของ Mark ให้ลึกซึ่งยิ่งขึ้น ถ้า
Mark ได้ผ่านกาเรียนวิชาจิตวิทยาจนครบหลักสูตรและได้เขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและในที่สุ ดก็
ได้รับปริญญาเอกทางจิตวิทยาคลีนิค สิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ Mark ต่อไปก็คือ เมื่อเขาสาเร็จการศึกษา
ดังกล่าวแล้วถ้ามีบุคคลหนึ่งได้เสนองานให้เขาในตาแหน่งตารวจสืบสวน ซึ่งงานในหน้าที่นี้จะ
ได้รับค่าตอบแทนอย่างสูงและได้รับผลประโยชน์พิเศษหลายๆ อย่างตลอดจนรับประกั นการว่าจ้างและ
ความมั่นคงสาหรับชีวิต เมื่อประสบเหตุการณ์เช่นนี้ Mark จะทาอย่างไร ถ้าคาตอบของเขาคือ “ตกลง” เขาก็
จะย้อนกลับมาสู่ความต้องการระดับที่ 2 คือความต้องการความปลอดภัย สาหรับการวิเคราะห์ความเข้าใจ
ตนเองอย่างแท้จริง Maslow กล่าวว่า “อะไรที่มนุษย์สามารถจะเป็นได้เขาจะต้องเป็นในสิ่งนั้น” เรื่องของ
Mark เป็นตัวอย่างง่ายๆ ว่า ถ้าเขาตกลงเป็นตารวจสืบสวนเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง
ทาไมทุกๆ คนจึงไม่สัมฤทธิผลในการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Why Can’t All People Achieve SelfActualization) ตามความคิดของ Maslow ส่วนมากมนุษย์แม้จะไม่ใช่ทั้งหมดที่ต้องการแสวงหาเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ภายในตน จากงานวิจัยของเขาทาให้ Maslow สรุปว่าการรู้ถึงศักยภาพของตนนั้นมาจากพลัง
ตามธรรมชาติและจากความจาเป็นบังคับ ส่วนบุคคลที่มีพรสวรรค์มีจานวนน้อยมากเพียง 1% ของประชากร

ที่ Maslow ประมาณ Maslow เชื่อว่าการนาศักยภาพของตนออกมาใช้เป็นสิ่งที่ยากมาก บุคคลมักไม่รู้ว่า
ตนเองมีความสามารถและไม่ทราบว่าศักยภาพนั้นจะได้รับการส่งเสริมได้อย่างไร มนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงไม่
มั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในความสามารถของตนจึงทาให้หมดโอกาสเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง และ ยังมี
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มาบดบังพัฒนาการทางด้านความต้องการของบุคคลดังนี้ อิทธิวัฒนาธรรม ตัวอย่าง
หนึ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็น ว่า อิท ธิ พ ลของสัง คมมีต่ อ การเข้ าใจตนเอง คือ แบบพิ ม พ์ ข องวั ฒนธรรม (cultural
stereotype) ซึ่งกาหนดว่าลักษณะเช่นไรที่แสดงความเป็นชาย (masculine) และลักษณะใดที่ไม่ใช่ความเป็น
ชาย เช่นจัดพฤติก รรมต่า งๆ เหล่านี้ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความเมตตากรุณา ความสุภาพและความ
อ่อนโยน สิ่งเหล่านี้วัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะพิจารณาว่า “ไม่ใช่ลักษณะของความเป็นชาย” (unmasculine)
หรือความเชื่อถือของวัฒนธรรมด้านอื่ นๆ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่มีคุณค่า เช่น ยึดถือว่าบทบาทของผู้หญิง
ขึ้นอยู่กับจิตวิทยาพัฒนาการของผู้หญิง เป็นต้น การพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวนี้เป็นเพียงการเข้าใจ
“สภาพการณ์ที่ดี” มากกว่าเป็นเกณฑ์ของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง
ประการสุดท้าย Maslow ได้สรุปว่าการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเกิดจากความพยายามที่ไม่
ถูกต้องของการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย เช่น การที่บุคคลสร้างความรู้สึกให้ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจตน
โดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดข้อผิดพลาดต่างๆ ของตน บุคคลเช่นนี้จึงมีแนวโน้มที่จะพิทักษ์ความมั่นคง
ปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคยประสบผลสาเร็จ แสวงหาความอบอุ่น และสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งลักษณะเช่นนี้ย่อมขัดขวางวิถีทางที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารการให้ บ ริก ารที่ จ ะน าเสนอในการศึ ก ษานี้ ประกอบด้ ว ย
รายละเอียดต่อไปนี้
1. การให้บริการสาธารณะ ปฐม มณีโรจน์ (อ้างใน พิทักษ์ ตรุษทิม, 2538 : 30) ได้ให้ความหมาย
ของการให้บริการสาธารณะว่า เป็นการบริการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอานาจกระทา เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการเพื่อให้เกิดความพอใจ จากความหมายนี้จึงเป็นการพิจารณา การให้บริการว่า
ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ (Providers) และผู้รับบริการ (Recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้อง
ให้บริการเพื่อให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ สังคมปัจจุบัน เป็นสังคมที่มีการเปลี่ย นแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
และมีการแข่งขันกับสังคมอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลาในขณะที่ปัญหาพื้นฐานของระบบราชการคือ ความล่าช้า ซึ่ง
ในด้านหนึ่งเป็นความล่าช้าที่เกิดจากความจาเป็นตามลักษณะของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
แห่งรัฐ แต่ในหลายส่วนความล่าช้าของระบบราชการเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ความล่าช้าที่เกิดจาก

การปัดภาระในการตัดสินใจ ความล่าช้ า ที่เกิ ดจากการขาดการกระจายอานาจ หรือเกิ ดจากการกาหนด
ขั้นตอนที่ไม่จาเป็น หรือความล่าช้าที่เกิดขึ้น เพราะขาดการพัฒนางานหรือนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
เป็นต้น ปัญหาที่ตามมาก็คื อ ระบบราชการถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า
และเป็ นตั ว ถ่ว งในระบบการแข่ ง ขั น เสรี ดั งนั้ น ระบบราชการจาเป็น ที่ จะต้ องตั้ งเป้า หมายในอั นที่ จ ะ
พัฒนาการให้บริการให้มีความรวดเร็วมากขึ้นซึ่งอาจกระทาได้ใน 3 ลักษณะคือ
1. การพัฒนาข้าราชการ ให้มีทัศ นคติ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดความชานาญงานมีความ
กระตือรือร้น และกล้าตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ในอานาจของตน
2. การกระจายอานาจ หรือ มอบอานาจให้มากขึ้นและปรับปรุงระเบียบวิธีการทางานให้มีขั้นตอน
และใช้เวลาในการให้บริการให้เหลือน้อยที่สุด
3. การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะทาให้สามารถให้บริการได้เร็วขึ้นอนึ่ง การพัฒนาความรวดเร็ว
ในการให้บ ริการเห็นเรื่องที่ส ามารถกระทาได้ทั้งขั้นตอนก่อนการให้บริการซึ่งได้แก่ การวางแผน การ
เตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะให้บริการ และการนาบริการไปสู่ผู้ที่สมควรที่จะได้รับริการเป็นการล่ วงหน้า
เพื่อป้องกันปัญหาหรือความเสียหาย เช่น การแจกจ่ายน้าสาหรับหมู่บ้าที่ประสบภัยแล้งนั้น หน่วยราชการไม่
จาเป็นที่จะต้องรอให้มีการร้องขอ แต่อาจนาน้าไปแจกจ่ายให้แก่หมู่บ้านเป้าหมายล่วงหน้าได้เลย การพัฒนา
ความรวดเร็วในขั้นตอนให้บริการ เมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบริการ และการพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอน
ภายหลัง
การให้บริการ เช่น การรายงาน การติดตามผล การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้วงจรขอบ
การให้บริการสามารถดาเนินการต่อเนื่องไปได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การให้บริการในการจัดทาบัตร
ประจาตัวประชาชน ซึ่งจะต้องมีการจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ส่วนกลางเพื่อจัดทาบัตรการแจ้งย้ายปลายทาง
ซึ่งสานักทะเบียนปลายทางจะต้องรอการยืนยันหลักฐานทางการทะเบียนจากสานักทะเบียนต้นทาง เป็นต้น
3. การให้บริการจะต้องเสร็จสมบูรณ์ เป้าหมายของการให้บริการเชิงรุกแบบครบวงจรอีกประการ
หนึ่ ง ก็ คื อ ความเสร็ จ สมบู ร ณ์ ข องการให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง หมายถึ ง การเสร็ จ สมบู ร ณ์ ต ามสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่
ผู้รับ บริก ารจะต้ องได้รับ โดยที่ ผู้รับ บริก ารไม่ จาเป็นต้ องมาติดต่ อบ่อยครั้ง นัก ซึ่ งลัก ษณะที่ ดีของการ
ให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์ก็คือ การบริการที่แล้วเสร็จในการติดต่อเพียงครั้งเดียง หรือไม่เกิน 2 ครั้ง (คือมารับ
เรื่ องที่ แ ล้ว เสร็ จอี ก ครั้ง หนึ่ ง ) นอกจากนี้ การให้ บริ ก ารที่ เ สร็ จสมบู รณ์ ยั ง หมายถึง ความพยายามที่ จ ะ
ให้บริการใน เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้มาติดต่อขอรับบริการสมควรจะได้รับด้วย แม้ว่าผู้มาขอรับบริการ ก็ควรที่จะให้
คาแนะนาและพยายามให้บริการในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เช่น มีผู้มาขอคัดสาเนาทะเบียนบ้าน หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้
บริการพบว่า บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้นหมดอายุแล้ว ก็ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนให้
ใหม่ เป็นต้น
4. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ เป็นเป้าหมายที่สาคัญอีก
ประการหนึ่งในการพัฒนาการให้บริการในเชิงรุก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังมีความรู้สึกว่า การ

ติดต่อขอรับบริการจากทางราชการเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเต็มใจที่จะให้บริการ ดังนั้น จึงมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการบริการของรัฐและต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริก าร ซึ่งนาไปสู่ปัญหาของการสื่อสารทาความ
เข้าใจกัน ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพยายามให้บริการด้วยความกระตือรือร้นแล้ว ก็จะทาให้ผู้มารับ
บริการเกิดทัศนคติที่ดี ยอมรับฟังเหตุผล คาแนะนาต่าง ๆ มากขึ้น และเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่องอื่น ๆ
อีก นกจากนี้ความกระตือรือร้นในการให้บริการยังเป็นปัจจัย ส าคัญที่ทาให้การบริการนั้นเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีความสมบูรณ์ ซึ่งจะนาไปสู่ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด
5. ความสุภาพอ่อนน้อม เป้าหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจรคือ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อขอรับริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ซึ่งจะทาให้
ผู้มารับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการและการติดต่อกับทางราชการอันจะส่งผลให้การสื่อสารทาความเขา
ใจระหว่างกันเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ความสุภาพอ่อนน้อมในการบริการนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการพัฒนา
ทัศนคติของข้าราชการให้เข้าใจว่า ตนมีหน้าที่ในการให้บริการและเป็นหน้าที่ที่มีความสาคัญ รวมทั้งมี
ความรู้สึกเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
6. ความเสมอภาค การให้บริการแบบครบวงจรจะต้องถือว่าข้าราชการมีหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่
ประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1. การให้บริการจะต้องเป็นไปภายใต้ระเบียบแบบแผนเดียวกัน และได้รับผลที่สมบูรณ์ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าผู้รับบริการจะเป็นใครก็ตาม หรือเรียกว่า ความเสมอภาคในการให้บริการ
2. การให้บ ริก ารจะต้องค านึง ถึ งความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับบริก ารด้วย ทั้งนี้เพราะ
ประชาชนบางส่วนของประเทศ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีข้อจากัดในเรื่องความสามารถในการที่จะติดต่อขอรับ
บริการจากรัฐ เช่น มีรายได้น้อย ขาดความรู้ความเข้าใจหรือข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เป็นต้น ดังนั้นการจัดบริการของทางราชการจะต้องคานึงถึงคนกลุ่มนี้ด้วย โดยจะต้องพยายามนา
บริการไปให้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เช่น การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ต่าง ๆ เป็นต้น
การลดเงื่อนไขในการรับบริการให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้รับบริการ เช่น การออกบัตรสงเคราะห์
ในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้รายได้น้อย การเรียกเก็บค่าปรับในอัตราที่ต่าที่สุดตามที่กฎหมายกาหนด เมื่อ
เห็นว่าผู้รับบริการไม่มีเจตนาที่จะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่เป็นเพราะขาดข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ซึ่ง
อาจเรียกความเสมอภาคนี้ว่า ความเสมอภาคที่จะได้รับบริการที่จาเป็นจากรัฐกล่าวโดยสรุป การพัฒนาการ
ให้บริการเชิงรุกแบบครบวงจร หรือ Package Service เป็นการพัฒนาการให้บริการที่มีเป้าหมายที่จะให้
ประชาชนได้รับบริการที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ มุ่งที่จะ
ให้ บ ริ ก ารในเชิ ง ส่ ง เสริ ม และสร้ า งทั ศ นคติแ ละความสั มพั น ธ์ ที่ ดีร ะหว่ างผู้ ใ ห้ บริ ก ารและผู้ รั บบริ ก าร
ตลอดจนเป็นการให้บริการที่มีความถูกต้องชอบธรรมสามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเสมอภาคทั้งใน
การให้บริการและในการที่จะได้รับบริการจากรัฐ Milet (อ้างใน พิทักษ์ ตรุษทิม , 2538 : 33) กล่าวว่า
เป้าหมายสาคัญของการบริการ คือการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีหลักหรือ
แนวทาง คือ

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐที่มีฐานที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน ในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้ รั บการปฏิบัติใน
ฐานที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน
2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Tirneiy Service) หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการ
สาธารณะจะต้องตรงเวลา การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิ ผลเลยถ้าไม่มีการตรง
เวลาซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ampie Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มี
จานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (The right quantity at the right geographical
location) มิลเลทเห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา จะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจานวนการให้บริการที่
ไม่เพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่าง
สม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช้ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้
หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทา
หน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม Verma (อ้างใน พิทักษ์ ตรุษทิม, 2538: 33)
การให้บ ริก ารที่ดีส่วนหนึ่งขึ้ นกั บการเข้าถึงบริก าร และได้เสนอแนวคิดเกี่ย วกั บการเข้าถึงการ
บริการดังนี้
1. ความพอเพียงของริการที่มีอยู่ คือ ความพอเพียงระหว่าบริการที่มีอยู่กับความต้องขอรับบริการ
2. การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวก โดยคานึงถึงลักษณะที่ตั้งการเดินทาง
3. ความสะดวก และสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งบริการได้แก่ แหล่บริการที่ผู้ยอมรับว่า ให้
ความสะดวกและมีสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความสามารถของผู้รับบริการ ในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายสาหรับบริการ
5. การยอมรับคุณภาพของบริการซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผู้ให้บริการด้วย
ส่วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาด (Marketing Mixes) ( 7P’s)
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่ธุรกิจ
ต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุ้น

ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความต้องการสินค้าและบริการของตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2550:35-36 )
ประกอบด้วยส่วนประกอบ 7 ประการ หรือ 7P’s คือ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายผลิตภัณฑ์โดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจาเป็น
หรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุ
ภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย
2. ราคา (Price) หมายถึงจานวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูป
ตัวเงิ น ราคาเป็น P ตัวที่ สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูก ค้า ผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา
ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ
3. การจัดจาหน่าย (Place หรือ Distribution) คือ ช่องทางหรือสถานที่ที่ในการจัดจาหน่ายสินค้า
และบริการ ซึ่งประกอบ การขนส่ง การคลังสินค้า และสถานที่จาหน่ายสินค้า
4. การส่งเสริมการตลาด ( Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินค้าหรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ ( Persuade) ให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือน
ความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ
หรือเป็นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ หรือเป็นการติดต่อ สื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่ า งผู้ ข ายกั บ ผู้ ซื้อ เพื่ อ สร้ า งทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ การติ ด ต่อ สื่ อสารอาจใช้พ นั ก งานขาย
(Personal selling) ทาการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (No person selling) เครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประการองค์ การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือ หลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลัก การเลือกใช้
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้
5. บุคลากร (People) จะมองในส่วนของพนักงานในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา มารยาท การ
แต่งกาย สีหน้า ท่าทางที่อ่อนน้อม
6. กระบวนการการให้บริการ (Process) จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของธุรกิจบริการ ซึ่งก็คือ
กระบวนการ/ขั้นตอน/ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยคานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
7. ลักษณะทางกายภาพภายนอก (Physical Evidence) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่สัมผัสจับต้องได้
ของการให้บริการและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของพื้นที่ให้บริการ ซึ่งจะมีผลต่อความประทับใจของลูกค้า เช่น
การมีป้ายโฆษณาติดอยู่หน้าร้านในตาแหน่งที่โดดเด่น
การที่เลือกใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการเพราะ จะนามาใช้เกี่ยวกับการบริการให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจมากที่สุดโดยจะ และเกิดความประทับใจจนมาบริการของร้านเป็นประจา โดยทั้ง 7P นี้จะ
นามาใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมกับร้านบริการที่ทา

ส่วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะ
ทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสินใจซื้อและใช้บริการของแต่ละบุ คคลมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ โดยที่เราสามารถแบ่งปัจจัยที่จะมีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ออกเป็น 2 ประการ ได้แก่
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในด้านความคิด
และการแสดงออก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยที่ปัจจัยภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่างๆ ได้แก่ ความจาเป็น ความต้องการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้
1. ความจาเป็น (Needs) ความต้องการ (wants) และความปรารถนา (Desires) ความจาเป็น ความ
ต้องการ และความปรารถนา เป็นคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันและสามารถใช้เเทนกันได้ ซึ่งเราจะใช้คาว่า
ความต้องการในการสื่อความเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลจะเป็นจุดเริ่มต้น
ของความต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการ คือ เมื่อเกิดความจาเป็นหรือความต้องการ ไม่ว่าในด้าน
ร่างกายหรือจิตใจขึ้น บุคคลก็จะหาทางที่จะสนองความจาเป็นหรือความต้องการนั้นๆเราอาจจะกล่าวได้ว่า
ความต้องการของมนุษย์ หรือความต้องการของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์สาหรับการตลาดยุคใหม่ และเป็นปัจจัย
สาคัญของแนวความคิดทางการตลาด (Market concepts)
2. แรงจูงใจ (Motive) เมื่อบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจขึ้น และหากปัญหานั้นไม่รุนแรง
เขาอาจจะปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ใจ หรือไม่ทาการตัดสินใจใดๆ แต่หากปัญหานั้นๆ ขยายตัวหรือเกิดความ
รุนเเรงยิ่งขึ้น เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญที่เรา ต้อง
ศึกษาถึงความต้องการ และความคิดของผู้บริโภค เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าหรือบริการแก่
ผู้บริโภคให้ได้
3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจากความ คิด ความ
เชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการกาหนดรูปแบบใน
การสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นลักษณะการตอบสนองในรูปแบบที่คงที่ต่อ
ตัวกระตุ้นทางสภาพแวดล้อม เช่น ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้นาจะแสดงออก หรือตอบ- สนองต่อปัญหาด้วยความ
มั่นใจ และกล้าแสดงความคิดเหนือมีความเป็นตัวเองสูง ในขณะที่ผู้ที่ขาดความมั่นใจในตนเองไม่กล้า
เสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผู้อื่นได้ง่าย จะมีลักษณะเป็นคนที่ชอบตามผู้อื่น
4. ทัศนคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล โดย
ทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ดังนั้น เมื่อเราต้องการให้บุคคลใดๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เราจะต้องพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขาก่อน แต่ในความเป็นจริง ทัศนคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก

เนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจ ดังนั้น การปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค ย่อมกระทาได้
ง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดาเนินการ
ที่ยาวนาน
5. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระทาของ
บุคคลอื่น ก้าวแรกของการเข้าสู่ความคิดในการสร้างความต้องการแก่ผู้บริโภค คือ ต้องการให้เกิดการรับรู้
ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสินค้าหรือองค์การให้มีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการสร้าง
การยอมรับได้เท่ากับเป็นการสร้างยอดขายนั่นเอง
6. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เกิดจากการรับรู้และ
ประสบ - การณ์ของบุคคล ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ในระยะยาว ดังนั้น หากมีการรับรู้ แต่ยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างจะคงที่ ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้
ปัจจัยภายนอก (External Factors) หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมี
อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยปัจจัยแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ประการ
ได้แก่
1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิ่งที่กาหนดอานาจซื้อ (purchasing power) ของผู้บริโภค ทั้งใน
รูปของตัวเงินและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ครอบครัว (Family) การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่าง
กัน เช่น การตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากครอบครัว ซึ่งครอบครัว
จะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอื่นๆ เนื่องจากบุคคลจะใช้ชีวิตในวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยซึมซับและ
เรียนรู้ลักษณะอันจะก่อให้เป็นนิสัยประจา (Habits) ของบุคคลไปตลอดชีวิต เป็นต้น
3. สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือที่เรียกว่า กระบวน- การขัดเกลาทางสังคม
(Socialization) ประกอบด้วยรูปแบบการดารงชีวิต (Lifestyles) ค่านิยมของสังคม (Social Values) และความ
เชื่อ (Believes) ทาให้ต้องศึกษาถึงลักษณะของสังคม เพื่อจะทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลของสังคมที่ มีต่อการ
อยู่ร่วมกันของมนุษย์ โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ที่สังคมกาหนด
4. วัฒนธรรม (Culture) เป็นวิถีการดาเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าเป็นสิ่งดีงามและยอมรับปฏิบัติมา
เพื่อให้สังคมดาเนินและมี พัฒนาการไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติต าม
วัฒนธรรม เพื่อการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยวัฒนธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยมพื้นฐาน (Basic values)
การรับรู้ (Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) จึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางในการ

ดาเนินชีวิต (Lifestyles) ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ ประกอบด้วย ค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมในการ
ใช้วัตถุหรือสิ่งของ หรือแม้กระทั่งวิธีคิดก็เป็นวัฒนธรรมด้วย
5. การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้พบเห็นสินค้าหรือบริการ
นั้นๆ สินค้าตัวใดที่ผู้บริโภคได้รู้จักและพบเห็นบ่อยๆ ก็จะมีความคุ้นเคย ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคมีความ
ไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้น ดังนั้นธุรกิจจึงควรเน้นในเรื่องของการทาให้เกิดการพบเห็นใน
ตราสินค้า (Brand Contact) นาสินค้าเข้าไปให้ผู้บริโภคได้พบเห็น ได้รู้จัก สัมผัส ได้ยิน ได้ฟังด้วยความถี่สูง
การสร้างให้บุคคลเกิดการเปิดรับ (Exposure) มากเท่าใด ก็ยิ่งทาให้ได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น ตามหลัก
จิตวิทยาที่มีอยู่ว่าความคุ้นเคยนั้นก่อให้เกิดความรัก
6. สภาพแวดล้อม (Environment) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น ความปรวนแปร
ของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้าหรือเชื้อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ์ EI Ninyo และ La Nina เป็น
ต้น ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
ส่วนที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของการบริการ
แนวคิดการจัดการคุณภาพของการบริการ
Lovelock (1996 อ้างถึงในธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) ได้ให้ความหมายการจัดการคุณภาพของ
การบริการ คือปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ในการให้บริการโดยทั่วไปก็คือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ของบริการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่นาเสนอการบริการของกิจการที่ลูกค้ารับรู้ ไม่ตรงกับการบริการ
ที่ลูกค้าคาดหวัง ซึ่งเราเรียกปัญหานี้ว่า “ช่องว่างของคุณภาพ” (Quality Gap) ซึ่งช่องว่างนี้เป็นสาเหตุที่ทาให้
การบริการลูกค้าไม่ประสบความสาเร็จ ดังนั้น ความสาเร็จของกิจการบริการ โดยทั่วไปจึงอยู่ที่ “การจัดการ
คุณภาพของการบริการ” (Service Quality Gap)
การศึกษาช่องว่างของคุณภาพบริการ (The Service Quality Gap) หมายถึง การค้นหาสาเหตุที่ทาให้
การบริการไม่ประสบความสาเร็จ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถทราบสาเหตุที่แท้จริง ปัญหา การบริการและ
แนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
Parasuraman and et. al. (1985 อ้างถึงใน ธีระกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) ได้เสนอแนวคิดว่าความ
ล้มเหลวของการบริการโดยทั่วไปมักจะเกิดจากสาเหตุที่สาคัญ 5 ประการ
ช่องว่างที่ 1 ฝ่ายบริหารไม่รู้ถึงความคาดหวังที่แท้จริงของลูกค้า
ช่องว่างที่ 2 มาตรฐานคุณภาพของการให้บริการที่บริษัทกาหนดขึ้นไม่ตรงกับความคาดหวังของ
ลูกค้า
ช่องว่างที่ 3 การให้บริการของพนักงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ (Service
Quality Specifications) ที่บริษัทได้กาหนดไว้

ช่องว่างที่ 4 บริการที่นาเสนอให้กับลูกค้าไม่เป็นไปตามที่ได้ให้สัญญากับลูกค้าไว้
ช่องว่างที่ 5 บริการที่ลูกค้ารับรู้ (Perceived Service) หรือได้รับไม่ตรงกับบริการที่ลูกค้าคาดหวัง
(Expected Service)
ผู้วิจัยกลุ่มเดียวกันพบว่ามีปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการ 5 ชนิด เรียงตามลาดับ
ความสาคัญ ดังนี้
1)ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการตามพันธะสัญญาอย่างถูกต้องและไว้
วางใจได้ เช่น ระยะเวลาในการจัดส่งพัสดุจะต้องตรงตามเวลาที่ระบุไว้
2) การตอบสนอง (Responsiveness) ความเต็มใจช่วยเหลือลูกค้าและให้บริการโดยฉับพลัน เช่น
การ
ได้รับบริการจากพนักงานที่รวดเร็ว ไม่มีข้อผิดพลาด
3) การสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) พนักงานมีความรู้ อัธยาศัย และความสามารถ ในการทางาน
ด้วยความซื่อสัตย์และความเชื่อมั่น
4) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การให้ความเอาใจใส่และสนใจดูแลลูกค้าเป็นรายบุคคลเมื่อเกิด
ปัญหาในการใช้บริการต่างๆ พนักงานสามารถให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้
5) สิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) คุณลักษณะของสิ่งอานวยประโยชน์ทางกายภาพ เครื่องมือ บุคลากร
และวัสดุสื่อสารที่ปรากฏให้เห็น เช่น อุปกรณ์และเครื่องมืออานวยความสะดวกต่างๆ
การลดช่องว่างของคุณภาพการบริการ (Closing the service quality gap) หมายถึง การหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการบริการแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น
จะมาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการให้บริการทั้ง 5 สาเหตุดังกล่าวนั่นเอง เพื่อช่วยลดปัญหาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
ส่วนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บุญเรือง เนืองอัมพร(2552 : บทคัดย่อ)การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ร้านภาสกร คาร์แคร์ จังหวัดปทุมธานี และ 2) เปรียบเทียบความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ร้านภาสกร คาร์แคร์ จังหวัดปทุมธานี จาแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคลการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
ผู้ใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ร้านภาสกร คาร์แคร์ จังหวัดปทุมธานี จานวน 293 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบเป็นระบบ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และในการทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติt-test และค่าสถิติ F-test หรือความ
แปรปรวนชนิดทางเดียว และทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ LSDผลการวิจัยพบว่า1.

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ร้านภาสกร คาร์แคร์จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผู้ใช้บริการที่มีเพศและรายได้ต่างกัน ความพึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้ใช้บริการที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และจานวน
ครั้งที่ใช้บริการต่างกัน ความพึงพอใจต่อการใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ไม่แตกต่างกัน
ธนาวดี ชะลูดดง(2553 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค ใช้วิธีการ
ศึกษาในเชิงสารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 360 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .9305 สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า 1.ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงจานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7% มีอายุระหว่าง 26-35 ปีจานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7%
สถานภาพโสดจานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4% ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปจานวน 261 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.5% อาชีพพนักงานบริษัทจานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3% มีรายได้ 10,000-20,000 บาท
จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1% 2.ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัด
นนทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์/
การบริการเป็นปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี อันดับที่หนึ่ง
รองลงมาคือ ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการขาย ด้านราคา และการประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ 3.
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกัน
มีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน
ณภัทร ศรียาภัย (2553 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาคุณลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ที่เข้าใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีสุ่มตามสะดวก (Convenience
Sampling) จานวน 400 ตัวอย่าง ทาการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ผลข้อมูลในเชิง
พรรณนา ( Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้สถิติไคร์สแคว์ (Chi-Square) เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่ มีอายุ 18-25 ปี มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี สถานะภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 25,001 35,000 บาท ผลการศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วน
ใหญ่นารถเข้าใช้บริการคาร์แคร์ เพื่อตรวจสอบระบบไฟ และเบรก โดยไปใช้บริการที่ศูนย์บริการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถยนต์ เป็นส่วนใหญ่ซึ่งไปใช้บริการใน ช่วงวันหยุด วันเสาร์ และอาทิตย์ และมีสาเหตุ
เพราะต้องนาเข้าตรวจเช็คทันทีเมื่อพบปัญหา โดยส่วนใหญ่ ตนเองจะ เป็นคนตัดสินใจไปใช้บริการเองโดย
มีเพื่อนเป็นบุคคลที่แนะนาให้ไปใช้บริการ โดยส่วนมากแล้วภายใน 3 เดือนจะไปใช้บริการคาร์แคร์ 1 ครั้ง
ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริการคาร์แคร์ พบว่าผู้ใช้บริการให้ความสาคัญ
ภาพรวมในเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญในด้านบุคลากร
สูงสุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ และ ด้านช่องทางบริการ ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1. ผู้ใช้บริการคาร์แคร์มี
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ที่แตกต่างกันในด้าน ประเภทการใช้บริการคาร์แคร์ สถานที่ใช้บริการคาร์
แคร์ ช่วงเวลาที่ใช้บริการคาร์แคร์ บุคคลที่ตัดสินใจ ในการใช้บริการคาร์แคร์ บุคคลที่แนะนาในการใช้
บริการคาร์แคร์ และความถี่ในการใช้บริการคาร์แคร์ ส่วนด้านสาเหตุการใช้บริการคาร์แคร์ มีพฤติกรรมการ
ใช้บริการไม่แตกต่างกัน 2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีผลพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ ดังนี้คือ
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ ในด้านสถานที่ใช้บริการคาร์แคร์ และ ช่วงเวลา
ที่ใช้บริการคาร์แคร์ 2.2 ด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในทุก ๆ ด้าน 2.3 ด้านช่องทาง
การให้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ ในด้านประเภทการใช้บริการคาร์แคร์ ช่วงเวลาที่ใช้
บริการคาร์แคร์ สาเหตุที่ใช้บริการคาร์แคร์ บุคคลที่แนะนาในการใช้บริการคาร์แคร์ 2.4 ด้านส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ ในด้าน ช่วงเวลาที่ใช้บริการคาร์แคร์ และ บุคคลที่
แนะนาในการใช้บริการคาร์แคร์ 2.5 ด้านบุคคลากร มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ ในด้าน
ประเภทการใช้บริการคาร์แคร์ ด้านสถานที่ใช้บริการคาร์แคร์ และ ช่วงเวลาที่ใช้บริการคาร์แคร์ 2.6 ด้าน
กระบวนการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ ในด้านสาเหตุที่ใช้บริการคาร์แคร์ และความถี่ในการ
ใช้บริการคาร์แคร์ ใน 3 เดือน 2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ ในด้าน
สาเหตุที่ใช้บริการคาร์แคร์ 3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
คาร์แคร์ ดังนี้ คือ 3.1 เพศของผู้ใช้บริการ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์แตกต่างกัน ทุกด้าน 3.2
อายุของผู้ใช้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ ในด้านประเภทการใช้บริการคาร์แคร์ 3.3
สถานภาพของผู้ใช้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ ในด้านสถานที่ใช้บริการคาร์แคร์
ช่วงเวลาที่ใช้บริการคาร์แคร์ สาเหตุที่ใช้บริการคาร์แคร์ บุคคลที่ตัดสินใจในการใช้บริการคาร์แคร์ บุคคลที่
แนะนาในการใช้บริการคาร์แคร์ และความถี่ ในการใช้บริการคาร์แคร์ 3.4 ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการ
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ ทุกด้าน 3.5 อาชีพของผู้ใช้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการคาร์แคร์ ในด้านประเภทการใช้บริการคาร์แคร์ บุคคลที่ตัดสินใจในการใช้บริการคาร์แคร์ และ

ความถี่ในการใช้บริการคาร์แคร์ 3.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ใช้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
คาร์แคร์ ในด้านบุคคลที่ตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ชิน ธารงวิทวัส (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านคาร์แคร์และศึกษาปัจจัย
ทางการตลาดบริการอัน ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตอาเภอ
เมืองขอนแก่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 5,001-10,000 บาท ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านต่างๆมากที่สุดดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์มีความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมีคุณภาพ ด้านราคามีความพึงพอใจในราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความพึงพอใจในการมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ด้านการส่งเสริมการขายมีความ
พึงพอใจในการมีส่วนลดพิเศษสาหรับสมาชิก ด้านบุคลากรมีความพึงพอใจพนักงานมีอัธยาศัยดี ด้าน
กายภาพมีความพึงพอใจบริเวณร้านมีความเย็นสบายทั้งภายนอกและภายใน ด้านกระบวนการมีความพึงพอ
ใจความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมีความพึงพอใจมาตรฐาน
การให้บริการมีความสม่าเสมอ ในด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการพบว่า ใช้บริการคาร์แคร์โดยเฉลี่ย 1-2 ครั้ง
ต่อเดือน ใช้บริการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ใช้บริการในช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. ใช้เวลาเฉลี่ยในการใช้
บริการคาร์แคร์ 31-60 นาทีและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการ 101-300 บาท มากที่สุดส่วนในด้าน
ความสัมพันธ์ของประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ พบว่า ด้านเพศที่แตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับส่วนใหญ่จะเข้าใช้บริการในวันใด และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการเข้ารับบริการคาร์แคร์
ด้านอายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการคาร์แคร์โดยเฉลี่ย และส่วนใหญ่จะเข้าใช้บริการในวัน
ใด ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการเข้ารับบริการคาร์แคร์
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่เข้ารับบริการคาร์แคร์ และ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการเข้ารับบริการคาร์แคร์
เพทาย เมืองมา (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ ที่ตั้งอยู่ใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 201 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ยจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นส่วนใหญ่เพศชาย อายุ 31 – 40 ปีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี
อาชีพหลักเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ใช้รถยนต์เก๋ง อายุการใช้งาน
ของรถยนต์ 4 – 6 ปีผลการศึกษาพฤติกรรมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการในคาร์แคร์มากที่สุดคือล้าง
รถภายในและภายนอก การเลือกใช้บริการคาร์แคร์มากที่สุดคือ ศูนย์บริการทั่วไป ส่วนใหญ่ใช้บริการคาร์
แคร์ 1 ครั้ง/เดือน วันทีใ่ ช้บริการคาร์แคร์มากที่สุดคือวันเสาร์- อาทิตย์ ช่วงเวลาที่ใช้บริการคาร์แคร์มากที่สุด

คือ ช่วงเวลา 16.01- 20.00 น. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาร์แคร์โดยเฉลี่ยต่อครั้งคือ น้อยกว่า 200 บาท และ
201 - 400 บาท เงื่อนไขในการชาระเงินค่าบริการ ชาระด้วยเงินสด รู้จักร้านคาร์แคร์ที่ใช้บริการมากที่สุดคือ
มีคนรู้จักแนะนา เหตุผลที่เลือกใช้บริการคาร์แคร์ที่ใช้บริการสะดวกต่อการเดินทาง และรายการส่งเสริมการ
ขายที่ชอบมากที่สุดคือ ใช้บริการ 5 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก เรียงลาดับ คือ ด้านกระบวนการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ
ด้านสถานที่และการจัดจาหน่าย ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์
และด้านการส่งเสริมการตลาด

