บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546:192) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) คือพฤติกรรมที่
ผูบ้ ริ โภคทาการค้นหา การคิด การซื้ อ การใช้ การประเมินผล ในสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะตอบสนอง
ความต้องการของเขา หรื อ เป็ นขั้นตอนซึ่ งเกี่ยวกับความคิดประสบการณ์ การซื้ อ การใช้สินค้าและบริ การ
ของผูบ้ ริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา หรื อ หมายถึ งการศึกษาพึงการ
ตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและการใช้สินค้า
1.2 พฤติกรรมและความต้ องการของลูกค้ า
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ น และมีความสาคัญมากสาหรับธุ รกิ จ
บริ การที่จะต้องศึกษาและทาการศึกษาอย่างแท้จริ ง เนื่ องจากพฤติกรรมและความต้องการเป็ นตัวกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมด ทั้งในด้านการกาหนดลักษณะของการให้บริ การ การพัฒนาบริ การ การตั้ง
ราคา การกาหนดช่องทางการจาหน่าย และการเลือกการส่ งเสริ มการตลาด แต่อย่างไรก็ตามธุ รกิจไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริ ง อาจเนื่ องมาจากที่บริ ษทั ไม่ได้ศึกษาความต้องการลูกค้า
หรื อลูกค้า ไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ สิ่ งที่ตามมาคือธุ รกิจไม่สามารถมัดใจลูกค้าได้ และ
ลูกค้า ต้องแสวงหาธุ รกิจใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตนเรื่ อยไป ซึ่ งสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้าเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สาคัญของกระบวนการทางการตลาด และมีผลต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จ
ดังนั้น สิ่ งที่ ต้องคานึ งถึ ง คือการปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับการเปลี่ ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมและ ความต้องการของลูกค้า ในปั จจุบนั นี้ ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
อย่างมากเนื่ องจาก เทคโนโลยีและรู ปแบบชี วิตที่เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งสามารถสรุ ปพฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้าได้ ดังนี้ (ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ. 2547:81)
1.2.1 ความต้ องการความสะดวกสบาย ลูกค้ายินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้น เพื่อได้รับความสะดวกสบาย จาก
การบริ การ เช่น ผูซ้ ้ื อยอมจ่ายมากขึ้น สาหรับการซื้ อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้าแทนการซื้ อของ ใน
ร้านริ มถนน เพื่อให้บรรจุหีบห่ อที่สะดวกในการพกพา นักธุ รกิ จยอมจ่ายค่าโดยสารที่แพงขึ้ น
เป็ นเท่า ตัว เพื่อนั่ง เครื่ องบิ นชั้นธุ รกิ จแทนที่ จะนั่ง แบบแคบๆ ในชั้นโดยสารแบบประหยัด
เช่นเดียวกับการให้บริ การของศูนย์บริ การลูกค้าต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็ วในการ
ให้บริ การโดยคานึงถึงปัจจัยหลายๆด้าน เช่น ด้านเวลาและสถานที่ให้บริ การ

1.2.2 ต้ องการความรวดเร็วไม่ สามารถรอได้ ในกรณี ที่ลูกค้าเลือกได้หรื อสามารถจ่ายได้ลูกค้า จะ
ไม่เข้าแถวรอคิว เพื่อรอรับบริ การได้เป็ นเวลา ดังจะเห็ นได้จากคนไข้ที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาล
เอกชนมีมากขึ้น เนื่ องจากมาซื้ อความรวดเร็ วแทนที่จะไปโรงพยาบาลรัฐบาลนอกจากนี้ บางธุ รกิ จ
ได้นาหลักการในเรื่ องนี้ มาใช้บริ การมากขึ้น เช่น พิซซ่ าฮัท แมคโดนัลด์ เคเอฟซี ที่ใช้นาฬิกาจับ
เวลา ในการบริ การที่รวดเร็ ว ที่ประกาศว่าลูกค้าจะต้องได้รับอาหารภายหลังการสั่งภายในระยะเวลา
ที่กาหนดเอาไว้
1.2.3 ต้ องการความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะด้านสุ ขภาพ ลูกค้ามีความต้องการด้านความมัน่ คง
ปลอดภัย ส าหรั บ ชี วิ ต มากขึ้ น เช่ น คนไข้ย อมเข้า โรงพยาบาลที่ มี อุ ป กรณ์ ที่ ท ัน สมัย แต่ มี ค่ า
รักษาพยาบาลที่แพงกว่า คนไทยมีแนวโน้มซื้ อประกันชี วิตมากขึ้น ห่ วงสุ ขภาพมากขึ้น ทาให้ธุรกิจ
นวดแผนโบราณและอาหารเพื่อสุ ขภาพเกิดขึ้น มากมายเพื่อตอบสนองความมัน่ คงด้านสุ ขภาพ
1.2.4 เน้ นความทันสมัย ในปั จจุบนั ผูค้ นใช้ชีวิตในเมืองมากขึ้น เนื่ องจากมีความสะดวกสบาย
ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล การคมนาคม และความทันสมัยที่มาจาก
เทคโนโลยี การบริ การต่างๆ จึงจาเป็ นต้องเน้นความทันสมัย ไม่วา่ จะเป็ นการตกแต่งอย่างหรู หรา
ทันสมัย ต้องมี การนาอุปกรณ์ และสร้ างระบบการให้บริ การที่นาเทคโนโลยีมาช่ วย เช่ น การ
ให้บริ การของเครื่ องเอทีเอ็ม การรับฝากเงินโดยตูอ้ ตั โนมัติ ในปั จจุบนั สามารถจ่ายชาระค่าบริ การ
สาธารณูปโภค ชาระค่าบัตรเครดิต ชาระค่าสิ นค้า ชาระเบี้ยประกันภัย
1.2.5 เน้ นความคุ้มค่ าเงิน ลูกค้าเน้นความคุม้ ค่าเงินมากในการตัดสิ นใจในการใช้บริ การในแต่ละ
ครั้ง เนื่องจากความคุม้ ค่าอาจจะมองในเรื่ องของคุณภาพในการบริ การอื่น ๆ เพิ่มเติมจากการบริ การ
ปกติ ราคาที่จะต้องจ่ายแพงไปหรื อไม่มีการส่ งเสริ มขายอะไรบ้างมีการซื้ อบริ การหลายอย่างในเวลา
เดียวกันได้รับส่ วนลดหรื อไม่ เช่น การนารถเข้าศูนย์บริ การจะมีการสอบถามถึงคุณภาพ ของบริ การ
ต่าง ๆ เปรี ยบเทียบราคากับศูนย์บริ การอื่นๆ ในระดับเดี ยวกันของศูนย์บริ การสะดวก ในการ
เดินทางหรื อไม่ หากใช้บริ การอื่นด้วยจะได้รับส่ วนลดอีกหรื อไม่
1.2.6 มีความกล้าออกความเห็นมากขึน้ และการเรียกร้ องสิ ทธิทตี่ นควรได้ รับ ในปัจจุบนั ลูกค้าได้รับ
การศึกษามากขึ้น ได้พบประสบการณ์ ใหม่ท้ งั ในและนอกประเทศ ทาให้เกิ ดความกล้าคิดกล้า
แสดงออกความคิดเห็น และกล้าพอที่จะเรี ยกร้องสิ ทธิที่ตนควรจะได้รับ หากถูกธุ รกิจบริ การ เอารัด
เอาเปรี ยบ ทั้งการเรี ยกร้องผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์ การตั้งกระทูใ้ นอินเทอร์ เน็ต การเรี ยกร้องลูกค้า
สัมพันธ์ การบอกต่อถึงการถูกเอารัดเอาเปรี ยบกับผูใ้ กล้ชิด
1.2.7 การต้ องการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ลูกค้าต้องการบริ การแบบควรทุกอย่างในการติดต่อครั้งเดียว
(One stop service) เพื่อประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในหลายธุ รกิจ เช่น หากลูกค้าติดต่อบริ ษทั สร้าง
บ้าน สิ่ งที่ตอ้ งการคือตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เฟอร์ นิเจอร์ ท้ งั หมดการ
ตกแต่งภายในรวมทั้งการประกันภัยบ้าน หรื อแม้แต่การซื้ อเครื่ องปรับอากาศ คงไม่มีลูกค้ารายใดที่
ไม่ขอรับบริ การใด ๆ ทั้งสิ้ นตั้งแต่การจัดส่ ง การติดตั้ง การรับประกันหลังการขาย จากข้อมูล

พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า จะเห็นได้วา่ ลูกค้าเน้นบริ การมากขึ้น ซึ่ งจะเลือกแบรนด์เนม
ที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ความจงรักภักดี ของลูกค้าเริ่ มลดลง ถ้าหากลูกค้าได้รับข้อมูลจาก คู่แข่งขัน
ตลอดเวลา และลูกค้ามีโอกาสสู งในการไปทดลองใช้บริ การ ดังนั้น สิ่ งสาคัญของธุ รกิจบริ การ
จาเป็ นต้องศึ กษาและเข้าใจพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อ อย่างถ่ องแท้ จึงทาให้
ประสบความสาเร็ จในธุ รกิจอย่างสู ง (ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ. 2547:82)
1.3 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อบริ การใด ๆ มีสาเหตุหรื อปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจ
ซื้ อ 2 ประเภท ได้แก่ (ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ. 2547:54)
1.3.1 การซื้อด้ วยเหตุผล ลูกค้าที่ซ้ื อด้วยเหตุผล เป็ นการซื้ อบริ การโดยการหาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบ
ก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อบริ การ หรื อการเป็ นลูกค้าของธุ รกิจนั้น จากนั้นจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์วา่ การ
ใช้บริ การนั้นมีความคุม้ ค่าเพียงใด การตัดสิ นใจแบบนี้ มกั พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง สาเหตุ
ประการหนึ่งอาจจะมาจากเพศชายมีภาวะทางอารมณ์ที่ค่อนข้างคงที่และมัน่ คงกว่าเพศหญิง ดังนั้น
จาเป็ นต้องกระตุน้ ลูกค้ากลุ่มที่ซ้ื อ ด้วยเหตุน้ ี ให้เห็นความคุม้ ค่าอย่างแท้จริ งด้วยการให้ขอ้ มูลอย่าง
เหมาะสม และชัดเจน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ควรกระทาเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากลูกค้ามีการศึกษามากขึ้น การให้
ข้อมูลเป็ นการกระตุน้ ภาวะการตัดสิ นใจโดยอาศัยข้อมูลที่มีเหตุผล
1.3.2 การซื้อด้ วยอารมณ์ ลูกค้าที่ซ้ื อด้วยอารมณ์ เป็ นการซื้ อบริ การอย่างรวดเร็ ว เมื่อรับข้อมูล
บางอย่างที่มากระตุน้ ต่อมความต้องการ การตัดสิ นใจแบบนี้ มกั จะเกิดขึ้นกับเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย ยกตัวอย่างเช่ น ผูห้ ญิงเดิ นผ่านสถาบันเสริ มความงามแล้วมีป้ายประกาศติดว่า “เฉพาะสุ ด
สัปดาห์น้ ีเท่านั้นจะมีการลดราคาพิเศษ 50% สาหรับคุณผูห้ ญิงที่เข้ามาใช้บริ การทาหน้าใส” ทั้งๆ ที่
ตนมี หน้าใสอยูแ่ ล้ว หรื อแม้แต่โปรโมชัน่ ของยาง ซื้ อ 3 แถม 1 หรื อซื้ อ ยางใหม่ 4 เส้น วันนี้
รับเทิร์นยางเก่าเส้นละ 100 ทันที ทาให้ผใู้ ช้รถยนต์เข้ามาใช้บริ การ ทั้งๆ ที่ยางยังใช้ได้อยูห่ รื อไม่
เสื่ อมสภาพ แต่การลดราคาเป็ นการกระตุน้ ต่อมให้เกิ ดพฤติกรรมความต้องการทันที ดังนั้น
จาเป็ นต้องกระตุน้ ลูกค้ากลุ่มนี้ ให้มากที่สุด ถ้าหากว่าการบริ การสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ ย่อมสร้างความพอใจและเกิดเป็ นการจงรักภักดีในที่สุดเพราะความพอใจ (Customer
Satisfaction) คือ อารมณ์แห่ งความสุ ข และความรู ้สึกคุม้ ค่าที่ได้ใช้บริ การ และความรู ้สึกนั้น นามา
ซึ่ งความต้องการในการบริ การซ้ า เนื่ องจากลูกค้ากลุ่มนี้ ยอมจ่ายเงินมากสาหรับการบริ การในครั้ง
หนึ่ง ๆ เพื่อแลกกับความสะดวก ความสบาย ความสวยงามและความหรู หรา
จากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
สาเหตุที่ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เนื่องมาจาก ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นทฤษฎีที่ใช้ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกไม่วา่ จะเป็ นการเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมินผล หรื อการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิด ต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ เป็ น

การศึกษา การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลาและกาลัง เพื่อบริ โภคสิ นค้าและ
บริ การต่าง ๆ โดยผูจ้ ดั ทาได้ใช้ทฤษฎี พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อศึ กษาและวิเคราะห์ ว่า กลุ่ ม เป้ าหมายมี
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารฯ อย่างไรและเพราะเหตุใด เพื่อให้เกิดคุณภาพบริ การและลูกค้า
เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็ นเหตุให้ทางผูจ้ ดั ทาการวิจยั ได้เลือกใช้ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคมาใช้ในงานวิจยั นี้
2. แนวคิดธุรกิจบริการ (Service Marketing)
ความหมายของการบริการ
“การให้บริ การ” ซึ่ งเป็ นหน้าที่สาคัญในการบริ หารงานในลักษณะงานที่ตอ้ งมีการติดต่อสัมพันธ์กบั
ประชาชนโดยตรงโดยหน่ วยงานและเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ ก ารมี หน้าที่ ใ นการส่ ง ต่อการบริ ก าร (Delivery
Service) ให้แก่ผรู ้ ับบริ การ มีนกั วิชาการให้แนวคิดเกี่ยวกับ “การให้บริ การ” ดังนี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ( 2546 :344) กล่าวว่า การบริ การ (Service) เป็ นกิจกรรมผลประโยชน์หรื อความ
พึงพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546 :47) การบริ การ หมายถึง “กิจกรรมของกระบวนการส่ งมอบสิ นค้าที่
ไม่มีตวั ตน (Intangible goods) ของธุ รกิจให้กบั ผูบ้ ริ การ โดยสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตนนั้นจะต้องตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ การ จนนาไปสู่ ความพึงพอใจได้ โดยความหมาย ดังกล่ าวข้างต้นสามารถพิจารณา
ความสาคัญของคาต่าง ๆ” ได้ดงั นี้
1. กิจกรรมของกระบวนการส่ งมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การดาเนินการหรื อการกระทา
(Performance) ใดๆ ของธุ รกิจให้บริ การ อันเป็ นผลให้ผรู้ ับบริ การ (ลูกค้า) ได้รับการตอบสนองตรง
ความต้องการ
2. สิ นค้าที่ไม่มีตวั ตน (Intangible Goods) หมายถึง การบริ การ ซึ่ งเกิดจากกิจกรรมของกระบวนการ
ส่ งมอบ ซึ่ งได้แก่ คาปรึ กษา การรับประกัน การให้บริ การความบันเทิง การให้บริ การทางการเงิน
เป็ นต้น
3. ความต้องการของผูร้ ับบริ การ ( Customer Need and Want ) หมายถึง ความจาเป็ นและ ความ
ปรารถนาของลูกค้าที่คาดหวังว่าจะได้จากบริ การนั้นๆ
4. ความพึงพอใจ ( Customer Satisfaction ) หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับ การบริ การที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ดังนั้น ในการบริ การแต่ละประเภทจะประกอบด้วยส่ วนประกอบต่าง ๆ มากมายมารวมกันทั้งที่
มองเห็นได้และไม่มีตวั ตน ซึ่ งการแบ่งว่าอะไรเป็ นคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติเสริ มจะทาให้ลูกค้าคาดหวัง
คุณสมบัติใดบ้าง และตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น ในการกาหนดกลยุทธ์ผลิ ตภัณฑ์สาหรับธุ รกิ จ
บริ การ สิ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึงคือ ต้องพิจารณาว่าธุ รกิจให้ประโยชน์หลักและประโยชน์เสริ มอะไรให้แก่ลูกค้า

โดยที่คุณประโยชน์หลักของการบริ การ จะเป็ นสิ่ งพื้นฐานที่ลูกค้าต้องได้รับจากการบริ การนั้น ๆ ลูกค้าจะไม่
มี ความคาดหวังจากคุณประโยชน์หลักของบริ การซึ่ งธุ รกิจบริ การจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติหลัก
ของบริ การให้สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งคุณสมบัติส่วนเสริ มเป็ นสิ่ งหลัก
ที่ ลูกค้าคาดหวังว่าต้องได้รับจากการซื้ อโดยลู กค้า จะไม่คาดหวังจากคุ ณสมบัติหลักจากแนวคิ ดเกี่ ยวกับ
การให้บริ การ แสดงให้เห็นว่า เป้ าหมายของการให้บริ การนั้น คือ การสร้างความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ
ดังนั้นการที่จะวัดว่าการให้บริ การบรรลุ เป้ าหมายหรื อไม่วิธีหนึ่ งคือการวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้
บริ การ เพราะการวัดความพึงพอใจนี้ เป็ นการตอบคาถามว่า ธนาคารที่ ให้บ ริ การฯ มี ความสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลู ก ค้า ที่ มาใช้บ ริ ก ารได้หรื อไม่ มากน้อยเพีย งใด และอย่า งไร พอสรุ ป
ความหมายของการบริ การได้วา่ เป็ นการปฏิบตั ิรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็ นของลูกค้า
บริ การเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้หรื อแสดงความเป็ นเจ้าของได้ แต่สามารถที่จะถูกรับรู ้ในเชิ ง
ความพึงพอใจและสามารถช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
3.1 ความหมายของคุณภาพการบริการ
คุณภาพบริ การ เป็ นข้อวินิจฉัยเกี่ ยวกับความรู ้ สึกที่มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยขึ้นอยู่กบั เหตุผล
คุณลักษณะในการประเมิน ความเชื่ อมัน่ และทัศนคติของผูป้ ระเมิน การตัดสิ นของลูกค้าจากการรับรู้ใน
บริ การ เป็ นผลของกระบวนการประเมินของลูกค้า ซึ่ งจะเปรี ยบเทียบการรับรู ้ในบริ การนั้นกับที่คาดหวังไว้
เป็ นลักษณะของแนวความคิดที่มีการมองถึงความเข้าใจว่าลูกค้าคิดอย่างไรต่อคุณภาพของการบริ การ ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นสิ่ งสาคัญของการบริ หารองค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ผลโดยมีแนวความคิดในการทาความเข้าใจที่สัมพันธ์
กันอยู่ 3 แนวความคิด ประกอบด้วยความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพบริ การ และคุณค่าของลูกค้า ได้ตรง
ตามที่ลูกค้าคามหวัง (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990 p. 57; McColl-Kennedy, 2003; Oliver, &
Rust, 1994;วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2547)
กล่าวโดยสรุ ป คือ คุณภาพบริ การเป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การส่ งมอบให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ใน
ขณะเดียวกันผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถวัดในคุณภาพของบริ การนั้น ๆ ได้ ลูกค้าจะประเมินการบริ การที่ได้รับ
จากการรับรู้จริ งในการใช้บริ การ ว่าตรงกับความต้องการ ความคาดหวังและความคุม้ ค่าหรื อไม่ ซึ่ งเมื่อการ
บริ การนั้นเป็ นดังที่คาดหวัง หรื อเกินกว่าที่คาดหวังซึ่ งจะทาให้ลูกค้าเกิดความพอใจ และเกิดความจงรักภักดี
แสดงว่าการบริ การนั้นมีคุณภาพนัน่ เอง
3.2 ความสาคัญของคุณภาพการบริการ
Martin (1995) กล่าวว่าคุณภาพการบริ การมีความสาคัญเนื่ องจากเหตุผลหลัก 4 ประการ ดังนี้คือ
3.2.1 การเจริ ญเติบโตของธุ รกิจบริ การ เนื่องจากทุกวันนี้ ผูป้ ระกอบการต่าง ๆ หันมาให้ความสาคัญ
กับการบริ การมากขึ้น การทาธุ รกิ จต่าง ๆ จึงมีการทาควบคู่ไปกับการให้บริ การส่ งผลให้การ
เจริ ญเติบโตของธุ รกิจบริ การอยูใ่ นอัตราที่สูงมาก

3.2.2 การแข่งขันทางธุ รกิจที่สูงขึ้น การบริ การถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ถูกนามาใช้ในการแข่งขันกับ
คู่แข่ง และถ้าบริ ษทั หรื อองค์กรใดให้คุณภาพการบริ การได้เหนื อกว่า ก็ถือเป็ นจุ ดที่ นาความ
ได้เปรี ยบมาให้บริ ษทั หรื อองค์กรนัน่ เอง
3.2.3 ความต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อลูกค้าที่มีมากขึ้นเนื่ องจากปั จจุบนั นี้ โลกอยู่ในยุคของการ
ติดต่อสื่ อสาร ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้มากขึ้น มีความต้องการมากขึ้น การซื้ อสิ นค้าเพื่อที่จะได้สินค้าที่
คุณภาพ เหมาะสมกับราคาอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะผูบ้ ริ โภคคิดว่าเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งได้รับอยูแ่ ล้ว แต่
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการก็คือการบริ การที่มีคุณภาพ และสิ่ งนี้ เองนับเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการ
ประเมินการซื้ อซ้ า หรื อการมีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าหรื อบริ ษทั องค์กรนั้น ๆ ด้วย
3.2.4 คุณภาพการบริ การสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากผลของการมีคุณภาพการบริ การที่ดี
นาไปสู่ การเกิดการซื้ อซ้ าในสิ นค้าหรื อธุ รกิจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผปู ้ ระกอบการทุกคนต้องการให้เกิด
ขึ้นกับสิ นค้าหรื อบริ ษทั ของตน นอกจากนี้ การที่มีคุณภาพการบริ การที่ดีเป็ นสิ่ งที่สามารถดึ งดูด
ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคเดิมให้ยงั คงอยู่ อีกทั้งยังเป็ นการสร้างลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามาอีกด้วย ซึ่ งทั้งหมดนี้
ล้วนมาจากการที่บริ ษทั หรื อองค์กรมีคุณภาพการบริ การที่ดี นัน่ เอง
3.3 ช่ องว่ างทีท่ าให้ บริการด้ อยคุณภาพ (Model of Service Quality Gaps)
การดาเนิ นการบริ การและทาให้ลูก ค้ารู ้ สึกพึงพอใจได้น้ นั เพราะเป็ นการบริ การที่มีคุณภาพดี
เนื่องจากระดับการบริ การอยูเ่ หนือความคาดหวัง แต่ถา้ คุณภาพการบริ การนั้นอยูต่ ่ากว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้จะ
ทาให้เกิดความไม่พอใจของลูกค้า ซึ่ ง Parasuraman, et al., 1990 ได้กล่าวถึง ช่องว่างหลักที่จะเกิดขึ้นจากใน
แนวคิดของคุณภาพบริ การ ที่เป็ นสาเหตุทาให้คุณภาพบริ การไม่ประสบความสาเร็ จ (ภาพที่ 2) ซึ่ งชี้ ให้เห็น
ถึง 5 ช่องว่าง ดังนี้
ช่องว่างที่ 1 (Gap 1): ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคกับการรับรู ้ของฝ่ ายการจัดการ
เป็ นความแตกต่ างระหว่างการที่ ผูใ้ ห้บริ การ ไม่ท ราบถึ ง ความต้องการและความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภคที่แท้จริ ง ซึ่ งเป็ น ความต้องการจริ งของลูกค้า อาจจะเกิดจากการที่ไม่มีการทาวิจยั ของฝ่ าย
การตลาด เป็ นต้น
ช่องว่างที่ 2 (Gap 2): ช่องว่างระหว่างการรับรู ้ของฝ่ ายการจัดการกับข้อกาหนดของคุณภาพการ
บริ การ ฝ่ ายบริ หารอาจจะรับรู ้ถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างถูกต้อง แต่ไม่ได้มีการกาหนด
ลักษณะและมาตรฐานของการให้บริ การไว้
ช่องว่างที่ 3 (Gap 3): ช่องว่างระหว่างข้อกาหนดคุณภาพการบริ การกับการส่ งมอบการบริ การ คือ
ฝ่ ายบริ หาร ได้มีการกาหนดมาตรฐานไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่ผทู ้ ี่ให้บริ การไม่สามารถให้การบริ การ
ตามที่กาหนดไว้ ซึ่ งอาจจะเกิดจากผูใ้ ห้บริ การได้รับการฝึ กอบรมที่ไม่เพียงพอไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ตามข้อกาหนด หรื องานนั้นมีความขัดแย้งกัน หรื อผูใ้ ห้บริ การไม่มีการประสานงานร่ วมกัน

ช่องว่างที่ 4 (Gap 4): ช่องว่างระหว่างการส่ งมอบบริ การกับการสื่ อสารภายนอกซึ่ งการสื่ อสารของ
องค์กรหรื อธุ รกิ จนั้นจะสร้ างความคาดหวังกับผูบ้ ริ โภค แต่การส่ งมอบบริ การนั้นไม่สามารถทา
ตามที่ได้ให้คาสัญญาไว้
ช่องว่างที่ 5 (Gap 5): ช่องว่างระหว่างการบริ การที่รับรู ้กบั การบริ การที่คาดหวังช่องว่างนี้เกิดขึ้นเมื่อ
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงคุณภาพการบริ การไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ Shahin, (2005) ยังได้กล่าวถึง
ช่องว่างที่อาจจะเกิดขึ้นในการส่ งมอบคุณภาพบริ การที่มีต่อลูกค้าเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 2 ช่องว่างคือ
ช่องว่างที่ 6 (Gap 6): ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคกับการรับรู ้ของพนักงาน ซึ่ง
ช่องว่างนี้เกิดขึ้นเมื่อพนักงานผูใ้ ห้บริ การเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้า ไม่ตรงกับสิ่ งที่ลูกค้า
คาดหวังไว้
ช่องว่างที่ 7 (Gap 7): ช่องว่างระหว่างการรับรู ้ของพนักงานและการรับของฝ่ ายการจัดการ เกิดขึ้น
เมื่อมีการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าแตกต่างกันระหว่างฝ่ ายการจัดการและพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
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3.4 คุณภาพในการบริการของธนาคารโดยอาศัยแบบจาลอง SERVQUAL
สาหรับแบบจาลอง SERVQUAL ลูกค้าจะประเมินคุ ณภาพบริ การจากเกณฑ์ วดั คุ ณภาพบริ การ
ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
มิติที่ 1 ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibility) หมายถึง คุณลักษณะทางกายภาพของกิจกรรม
การบริ การที่ปรากฏให้เห็ น ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะของอุปกรณ์ เครื่ องมื อในการให้บริ การ สถานที่
ที่พร้อมสาหรับการบริ การ ตลอดจนพนักงานและบุคลากร ซึ่ งในส่ วนนี้ ลูกค้าสามารถมองเห็นและ
สามารถทาการประเมินได้ทนั ที
มิติที่ 2 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความสามารถในการ
ตอบสนองของบุคลากรภายในองค์กร เช่ น ผูใ้ ห้บริ การมีความยินดี ที่จะให้บริ การแก่ลูกค้า โดย
แสดงออกมาเป็ นการกระทาที่สามารถสังเกตได้ ลูกค้าสามารถประเมินผลการดาเนิ นการโดยใช้
ความรู ้สึกส่ วนตัวของลูกค้า
มิติที่ 3 ความน่าเชื่ อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การให้ตรงกับสัญญาที่ให้
ไว้กบั ลูกค้า บริ การที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุด
ของบริ การ ความสม่าเสมอนี้ จะทาให้ลูกค้ารู ้สึกว่าบริ การที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่ อถือ สามารถให้
ความไว้วางใจได้
มิติที่ 4 ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความเข้าใจหรื อการดูแลเอาใจใส่
ของบุคลากรที่มีต่อลูกค้า ซึ่ งจะสามารถประประเมินผลของการให้บริ การว่า ลูกค้ามีความรู ้สึกที่ดี
ในภายหลังการรับบริ การหรื อไม่
มิติที่ 5 การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่ อมัน่
ให้กบั ลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริ การ บริ การด้วย
ความสุ ภาพ นุ่มนวล มีกริ ยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพและให้ความมัน่ ใจว่า
ลูกค้าจะได้รับบริ การที่ดีที่สุด
เกณฑ์วดั คุณภาพ 5 มิติน้ ี ได้มีผนู ้ ามาใช้ในการวัดคุณภาพของธนาคารโดยวัดจากการรับรู ้และความ
คาดหวังของลูกค้าซึ่งผลที่ได้แปรผันตรงกับคุณภาพบริ การของธนาคาร ในมุมมองของลูกค้า โดยสิ่ งสาคัญที่
จะให้การจัดบริ การมีคุณภาพสู ง ก็คือ การจัดบริ การให้ลูกค้าตรงตามความคาดหวังของลูกค้า ต้องไม่ให้เกิด
ช่ อ งว่ า งระหว่ า งความคาดหวัง และการรั บ รู ้ และการจัด บริ การที่ มี คุ ณ ภาพนั้น จะต้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการซึ่ งมีข้ นั ตอนต่างๆที่สัมพันธ์กนั ดังแสดงในภาพที่ 2 แบบจาลองคุณภาพการบริ การจากความ

แตกต่างระหว่างการรับรู ้ และความคาดหวังคุ ณภาพบริ การของลู กค้า ซึ่ งช่ องว่าง (Gap) ที่เกิ ดขึ้นระหว่าง
ขั้นตอนต่างๆ นั้น ทาให้บริ การไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้า
4. แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
4.1) ทฤษฎีของอเดย์และแอนเดอร์ เซน
อเดย์ และแอนเดอร์ เชน (1978) กล่าวถึงทฤษฏีที่ช้ ี พ้ืนฐาน 6 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ของผูม้ าใช้บริ การ และความรู ้สึกที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับจากบริ การเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่จะช่วยประเมินระบบบริ การ
ว่าได้มีการเข้าถึงผูใ้ ช้บริ การ ความพึงพอใจ 6 ประเภทนั้น คือ
1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจากบริ การ (convenience) ซึ่งแยกออกเป็ น
1) การใช้เวลารอคอยในสถานที่บริ การ (office waiting time)
2) การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ (availability of care when needs)
3) ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริ การ (base of getting to care)
2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริ การ (co-ordination) ซึ่งแยกออกเป็ น
1) การได้รับบริ การทุกประเภทในสถานที่หนึ่ง คือ ผูใ้ ช้บริ การสามารถขอรับบริ การตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ (getting all needs met at one place)
2) ผูใ้ ห้บริ การให้ความสนใจผูใ้ ช้บริ การ
3) ได้มีการติดตามผลงาน (follow-up)
3. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริ การ (information)
4. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความสนใจของผูใ้ ห้บริ การ (courtesy) ได้แก่ การแสดงอัธยาศัยท่าทาง
ที่ดี เป็ นกันเองของผูใ้ ห้บริ การ และความสนใจ ห่วงใยต่อผูใ้ ช้บริ การ
5. ความพึงพอใจต่อคุ ณภาพของบริ การ (quality of care) ได้แก่ คุ ณภาพของการบริ การต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ
6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริ การ (output–off–pocket cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นของผูใ้ ช้บริ การ
4.2) ทฤษฎีด้านลูกค้ าสั มพันธ์
เอกชัย ลิ้นสุ วรรณ (2545 :19) กล่าวไว้วา่ เนื่ องจากสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายมีต่อยอด
การขาย การพัฒนาด้านลูกค้าสัมพันธ์จึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับการวางแผนการขายในระยะยาวการจะสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การและลู ก ค้าหรื อผูท้ ี่ รับบริ การนั้นถื อว่า มี ค่า ดัง่ ทองเพราะมันเป็ นสิ่ งที่ การ
เสาะแสวงหาได้ยาก เมื่ อได้มาแล้วก็ยากที่ จะเก็บรั กษาไว้ ดัง่ ความสวยของดอกไม้ที่ไม่มีความคงทน

นอกจากนี้ยงั มีผกู ้ ล่าวอีกว่า สัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูกค้าและผูข้ ายมีพลังดัง่ เครื่ องยนต์เทอร์ โบซึ่ งยากที่จะ
สร้างขึ้นมาได้ (ธี รศักดิ์ วรสุ ข. 2537 : 9-11 ; อ้างอิงจากNational Foremen’s Institute. 1963) ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย จะต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย โดยแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีน้ นั สถาบันโฟร์ เมน ได้ให้แนวทางการพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ไว้ดงั นี้
4.2.1) ผูป้ ระกอบการจะต้องมีทศั นคติที่ดีต่อลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ ในขณะเดียวกันต้องกระทาตน
ให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมี ทศั นคติที่ดีต่อผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การเช่ นกัน การจะพูดอะไรทาอะไร
จะต้องมัน่ ใจว่าจะไม่ทาให้เกิดทัศนคติที่เป็ นลบขึ้นกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ที่สาคัญที่สุดพนักงานหรื อ
เจ้าหน้าที่ของผูป้ ระกอบการจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีข้ ึนในตัวลูกค้าหรื อผูม้ ารับบริ การว่าบริ ษทั หรื อ
องค์กรที่ลูกค้ามาทาธุ รกิจนี้เป็ นสถานที่ที่ดีและเชื่อถือได้มากที่สุดในการให้บริ การ
4.2.2) พนักงานของบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจต่างๆ จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความภูมิฐาน มีบุคลิกภาพดี มีการ
แต่งกายที่สะอาดเรี ยบร้ อยดูมีสง่าราศรี ดี ในทางปฏิ บตั ิหรื อความเป็ นจริ งพนักงานที่ตอ้ งพบกับ
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ จาเป็ นต้องแต่งตัวให้เรี ยบร้อยดูสะอาดตามากกว่าพนักงานที่ทางานในส่ วนที่
ไม่ตอ้ งติดต่อกับลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ
4.2.3) ในการติดต่อหรื อให้บริ การลูกค้านั้น เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานควรจะให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ
ทราบว่าตนเองต้องทาอะไรบ้าง จะต้องใช้เวลามากน้อยเท่าใด มีพนักงานคนอื่นหรื อไม่ที่ลูกค้าต้อง
พบหรื อติดต่อ ซึ่ งการติดต่อหรื อให้บริ การนั้นจะต้องสร้างความรู ้สึกว่า ผูใ้ ห้บริ การเป็ นบุคคลผูม้ ี
ความพร้อมและตั้งใจที่จะช่วยเหลือบริ การลูกค้าอย่างเต็มที่
4.2.4) เมื่อมีลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การเข้ามาติดต่อธุ รกิจหรื อขอรับบริ การ พนักงานของผูป้ ระกอบการ
จะต้องให้ความสาคัญและให้ความสนใจให้ความช่ วยเหลื อหรื อบริ การ ต่อลู กค้าทันที แม้ว่าใน
ขณะนั้นอาจกาลังทางานอื่นอยูก่ ็ตาม
4.2.5) อย่าพยายามพูด หรื อ เน้นในสิ่ งที่เป็ นจุดเด่นของสิ นค้าหรื อบริ การกับลูกค้าประจา แต่จะต้อง
พูดถึงความสาคัญของลูกค้าประจาที่มีต่อบริ ษทั หรื อธุ รกิจที่ดาเนินงานอยู่
4.2.6) พยายามให้ความช่ วยเหลื อหรื อบริ การบางสิ่ งบางอย่างที่สามารถแก้ไขปั ญหา ตามความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่ งการให้ความช่วยเหลือหรื อบริ การบางสิ่ งบางอย่างที่นอกเหนื อจากสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ได้รับตามปกติจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างลูกค้ากับองค์กรผูใ้ ห้บริ การ
4.2.7) ถ้าเกิดความล่าช้าในการส่ งสิ นค้า หรื อบริ การอันเนื่ องมาจากเหตุขดั ข้องบางประการที่ไม่ได้
คาดหมาย ซึ่ งนับว่าเป็ นความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จอย่างมาก ในสถานการณ์เช่ นนี้ ความเสี ยหาย
ต่างๆยากที่จะแก้ไขหรื อทาให้ลดน้อยลง แต่หนทางเดียวที่จะป้ องกันความรู ้สึกที่ไม่ดีของลูกค้าหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อบริ ษทั ก็คือการขออภัยและรับผิดชอบต่อลูกค้า และอธิ บายถึงสาเหตุให้ลูกค้าได้
ทราบ แต่ตอ้ งไม่ลืมว่าทางบริ ษทั หรื อผูป้ ระกอบการจะต้องหาทางป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้
อีกในอนาคต

4.2.8) ในยามที่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความข้องใจ หรื อมีความสงสัยในเรื่ องใดพนักงานหรื อผู้
ให้บริ การจะต้องให้ความสนใจและตอบคาถามโดยไม่มีการรี รอหรื อล่าช้า
4.2.9) ตอบหรื ออธิ บาย หรื อแก้ไขข้อร้องเรี ยนของลูกค้า อย่างทันทีทนั ใดเช่นเดียวกับการตอบข้อ
ข้องใจของลูกค้าในยามที่ไม่สามารถให้สินค้าหรื อบริ การที่ลูกค้าต้องการได้อนั เนื่ องมาจากเหตุผล
ต่างๆ เช่น สิ นค้าหมด พนักงานจะต้องให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การจากที่อื่น
ลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือนี้อาจกลับมาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่อไปในอนาคต
4.3 ความสาคัญของความของความพึงพอใจ
ความสาคัญของความพึงพอใจ นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความสาคัญของความพึงพอใจ ไว้ดงั นี้
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2543 :21) ได้กล่าวว่า ความสาคัญสามารถแบ่งออกเป็ น
4.3.1) ความสาคัญต่อผูใ้ ห้บริ การที่ตอ้ งคานึงถึงความพึงพอใจต่อการบริ การต่อไปนี้
ความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นตัวกาหนดคุณลักษณะของการบริ การ ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ
จาเป็ นต้องสารวจความพึงพอใจของลูกค้า เกี่ยวกับการบริ การ และลักษณะของการนาเสนอบริ การ
ที่ลูกค้าชื่นชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู ้สึกและความคิดเห็นของลูกค้า
ต่อคุ ณสมบัติของการบริ การที่ลูกค้าต้องการ และวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละอย่างใน
ลัก ษณะที่ ลู ก ค้า ปรารถนา ซึ่ ง เป็ นผลดี ต่อผูใ้ ห้บ ริ ก ารในอันที่ ตระหนัก ถึ ง ความคาดหวัง ของ
ผูร้ ับบริ การ และสามารถตอบสนองบริ การที่ตรงกับลักษณะและรู ปแบบที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังไว้ได้
จริ ง
4.3.2) ความสาคัญต่อผูร้ ับบริ การ แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
- ความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อองค์กรตระหนักถึงความสาคัญของ
ความพึงพอใจของลูกค้าก็จะพยายามค้นหาปั จจัยที่กาหนดความพึงพอใจของลูกค้าสาหรับนาเสนอ
บริ การที่เหมาะสม เพื่อการแข่งขันแย่งชิงส่ วนแบ่งตลาดของธุ รกิจบริ การผูร้ ับบริ การย่อมได้รับการ
บริ การที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการที่ตนคาดหวังไว้การดาเนินที่ตอ้ งพึ่งพาการ
บริ การในหลายๆ สถานการณ์ เพราะการบริ การในหลายๆ ด้าน ช่วยอานวยความสะดวก และแบ่ง
เบาภาระการตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วยตนเอง
- ความพึงพอใจของการปฏิบตั ิงานบริ การ ช่วยพัฒนาคุณภาพชี วิตของงานบริ การ และอาชีพบริ การ
งานเป็ นสิ่ งสาคัญต่อชี วิตของคนเรา เพื่อได้มาซึ่ งรายได้ในการดารงชี วิตและการแสดงออกถึ ง
ความสามารถในการทางานให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี เป็ นที่ยอมรับว่าความพึงพอใจในงานมีผลต่อ
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานในแต่ละองค์กร เมื่อองค์กรให้ความสาคัญกับการสร้างความพึงพอใจ
ในงานให้กบั ผูป้ ฏิ บตั ิงานบริ การ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมในงาน ค่าตอบแทนสวัสดิ การ และ
ความก้าวหน้าในชีวติ การงาน เพื่อเป็ นการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของงานบริ การให้กา้ วหน้ายิ่งๆ ขึ้น

ไป ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสร้ างสายสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าให้ใช้บริ การ
ต่อๆ ไป
ดนัย เทียนพุฒ (2547:26) ได้กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจของลูกค้า ช่วยส่ งผลต่อกาไรกับธุ รกิจใน 4
หนทาง คือ
1. เพิ่มโอกาสในการซื้ อซ้ า
2. สร้างการส่ งเสริ มการขายเชิงบวกแบบปากต่อปาก
3. เพิ่มการจ่ายเพิ่มขึ้นในขณะที่ทาการซื้ อของลูกค้า
4. มีผลต่อกระแสเงินสดหมุนเวียน
จากทฤษฎีความพึงพอใจ
สาเหตุที่ใช้ทฤษฎีความพึงพอใจ เนื่องมาจาก ทฤษฎีความพึงพอใจ เป็ นทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของบุคคลว่าสิ่ งเหล่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้หรื อไม่ ตลอดจน
สามารถสร้ างทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจต่อสิ่ งนั้น โดยผูจ้ ดั ทาได้ใช้
ทฤษฎีความพึงพอใจเพื่อศึกษาและวิเคราะห์วา่ กลุ่มเป้ าหมายมีระดับความพึงพอใจต่อธนาคารฯ มากหรื อ
น้อย และเพราะเหตุใด เพื่อที่ จะสามารถประเมิ นค่าทัศนคติ ที่แสดงถึ งความพอใจและความไม่พอใจ
เพื่อที่จะได้สามารถปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงให้เป็ นไปในทางที่ดีข้ ึนได้ จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นเหตุให้
ทางผูจ้ ดั ทาการวิจยั ได้เลือกใช้ทฤษฎีความพึงพอใจมาใช้ในงานวิจยั นี้

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ครรชิต ยศพรไพบูลย์ (2551) ศึกษาเรื่ องการวัดคุณภาพบริ การร้านอาหาร Fast Food ใน 5 ด้านหลัก
ของ SERVQUAL: ความน่าเชื่ อถือ การตอบสนอง การให้ความมัน่ ใจ การดูแลเอาใจใส่ และรู ปลักษณ์ ทาง
กายภาพเป็ นการวัดความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริ การของลูกค้าร้านอาหาร Fast Food การวิจยั ครั้งนี้
เป็ นการสารวจคุณภาพบริ การทั้ง 5 ด้านหลักของเครื่ องมือ SERVQUAL คือ ความน่าเชื่ อถือ การตอบสนอง
ความไว้วางใจ ความเอาใจใส่ และ รู ปลักษณ์ทางกายภาพ การวิจยั พบว่า ความแตกต่างระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าร้านอาหาร Fast Food คุณภาพบริ การที่ลูกค้าได้รับบริ การจะ ต่ากว่าคุณภาพ
บริ การที่ลูกค้าคาดหวังไว้ (P < E) โดยมีค่าเฉลี่ย -0.59 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96
ประภัสสร เริงโพธิ์ (2552) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การของเคาน์เตอร์
เซอร์วสิ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มากกว่าเพศชาย
มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี สภาพสถานโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั /ลูกจ้าง และมีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท ด้านพฤติกรรมการใช้บริ การ พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้
บริ การชาระในกลุ่มค่าสาธารณู ปโภครองลงมาคือ กลุ่มผ่อนค่างวด และกลุ่มค่าอินเตอร์ เน็ต ความถี่ในการ
ใช้บริ การ ในเดื อนที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่ 1 ครั้ง ช่วงเวลาที่ใช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสเป็ นช่วงค่าคือ เวลา
18.01–21.00 น. จุดที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเซเว่นอีเลฟเว่น และจานวนบิลที่ใช้บริ การในการชาระจานวน
1 บิล จากข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส พบว่า ด้านการบริ การ
ด้านราคา ด้านสถานที่ดา้ นส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การและ
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก จากการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสของผูใ้ ช้บริ ก ารมี พฤติ ก รรมการใช้บริ การต่างกัน พบว่าผูใ้ ช้บ ริ การที่ มี
พฤติกรรมการใช้บริ การชาระในกลุ่มสาธารณู ปโภคแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเคาน์เตอร์
เซอร์ วิสโดยภาพรวมแตกต่าง กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเปรี ยบเทียบเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และยังพบว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีจานวนบิลชาระแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และ
เปรี ยบเทียบ เป็ นรายด้านพบว่าด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารเคาน์ เ ตอร์ เซอร์ วิ ส ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารมี ล ัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ สถานสภาพ การศึกษา รายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
เคาน์เตอร์ เซอร์ วิสโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นราย
ด้านพบว่าด้านบริ การด้านราคา ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าอายุ อาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านบริ การ ด้านส่ งเสริ มทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปองพล รุ่ งรั ตน์ ธวัชชั ย (2552) ศึกษาเรื่ องการประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์เพื่อ
วัดระดับความสาคัญของมิติเชิ งคุณภาพการให้บริ การ กรณี ศึกษา ธนาคารพาณิ ชย์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และสมุทรปราการ การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลาดับความสาคัญมิติคุณภาพการบริ การตามแบบจาลอง
SERVQUAL และล าดับ ความส าคัญตัว บ่ ง ชี้ ระดับ คุ ณ ภาพการบริ ก ารจ าแนกรายมิ ติข องแบบจาลอง
SERVQUAL โดยอาศัย กระบวนการล าดับ ชั้น เชิ ง วิ เ คราะห์ ศึ ก ษาจากความคิ ด เห็ น ของผูจ้ ัด การสาขา
ของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ 3 ธนาคาร ธนาคารละ 10 ท่าน รวม 30 ท่าน ด้วยวิธีสัมภาษณ์ และตอบ
แบบสอบถาม ผลจากการตอบแบบสอบถามถูกนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามกระบวนการลาดับชั้นเชิ ง
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Expert Choice.® ผลการวิเคราะห์น้ าหนักความมิติคุณภาพการบริ การ สามารถ
เรี ยงลาดับได้ดงั ต่อไปนี้ ความน่าเชื่อถือ (0.273) ความเชื่อมัน่ (0.250) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(0.186) ความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ การ (0.185) และความเห็ นอกเห็ นใจ (0.106) สาหรั บผลของการ
วิเคราะห์น้ าหนักความสาคัญตัวบ่งชี้ระดับคุณภาพการบริ การจาแนกรายมิติ พบว่าตัวบ่งชี้ การรักษาความลับ
ของลูกค้าในมิติความน่าเชื่อถือ ตัวบ่งชี้บริ การของธนาคารทาให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อทาธุ รกรรมกับธนาคารใน
มิติความเชื่ อมัน่ ตัวบ่งชี้ มีการจัดการลาดับการบริ การลูกค้าอย่างรวดเร็ วในมิติความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การ ตัวบ่งชี้พนักงานทราบความต้องการของลูกค้า และตัวบ่งชี้ พนักงานมีความเป็ นกันเองเต็มใจดูแลเอา
ใจใส่ ในมิติความเห็นอกเห็นใจ มีค่าน้ าหนักสู งกว่าตัวบ่งชี้ อื่นเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับตัวบ่งชี้ อื่นๆ ใน
มิติเดี ยวกัน ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางให้ผทู ้ ี่สนใจในเรื่ องคุ ณภาพการบริ การของธนาคาร
ได้ทราบว่าเมื่อพิจารณาตามกรอบแบบจาลอง SERVQUAL ธนาคารให้ความสาคัญกับมิติและตัวบ่งชี้ ใด
เป็ นสาคัญ
พรรณวดี พัฒนชั ย (2552) ศึ กษาเกี่ ยวกับความพึงพอใจของลู กค้าต่อคุ ณภาพการบริ การของ
โรงแรมเชี ยงใหม่ภูคา จังหวัดเชี ยงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริ การของโรงแรมเชี ยงใหม่ภูคา จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มลูกค้าองค์กร จานวน 150 ราย การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากที่สุด มีอายุ 41 ปี ขึ้นไประดับการศึกษาปริ ญญาตรี
ตาแหน่งงานเป็ นเจ้าหน้าที่ อายุงานในตาแหน่งมากกว่า 5 ปี ประเภทของกิจการเป็ นหน่วยงานภาครัฐบาล มี
จานวนพนักงานในองค์กร 21-100 คน ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การของโรงแรมเชี ยงใหม่ภูคามากที่สุด
คือ จากงานประชุมสัมมนา และระยะเวลาที่ใช้บริ การครั้งสุ ดท้าย ต่ากว่า 1 ปี ส่ วนใหญ่ประเภทบริ การ
ของโรงแรมเชี ยงใหม่ภูคาที่เลือกใช้ คือ ห้องประชุ ม-สัมมนา โดยมีวตั ถุประสงค์ที่เลือกใช้บริ การของ
โรงแรมเชียงใหม่ภูคา คือ จัดงานสัมมนาทางวิชาการ ผูม้ ีอานาจสู งสุ ดในการตัดสิ นใจใช้บริ การ คือ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งในหน่วยงาน และเบิกจากหน่วยงานมากที่สุด โดยเหตุผลที่เลือกใช้บริ การโรงแรมเชี ยงใหม่ภูคา

เพราะมี การให้บ ริ ก ารที่ ดีมีคุณภาพ และมี ข ้อเสนอที่ น่า สนใจและเป็ นประโยชน์ ต่อหน่ วยงานตรงกับ
งบประมาณ หลังจากใช้บริ การโรงแรมเชี ยงใหม่ภูคาส่ วนใหญ่พึงพอใจมากและในอนาคตจะกลับมาใช้
บริ การแน่นอน
เมธาพร คอลลิส (2552) ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การห้างเกียรติ
สิ นซู เปอร์ สโตร์ ในเขตอาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่ น ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ผูใ้ ช้บริ การให้ความพึงพอใจต่อสิ นค้าคุ ณภาพดี ใหม่ สด สะอาด ไม่หมดอายุ
มากที่ สุ ด ด้า นราคาพบว่ า ให้ ค วามพึ ง พอใจต่ อ ราคาสิ น ค้า ถู ก กว่ า ร้ า นอื่ น ๆในบริ เวณใกล้เ คี ย งกัน
ด้านสถานที่พบว่ามีความพึงพอใจต่อความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดพบว่า
ให้ความพึงพอใจต่อการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมสาธารณะประโยชน์มากที่สุด เพศหญิงให้ความพึงพอใจ
มากกว่าเพศชายด้านสถานที่ ให้บริ การและด้านการส่ งเสริ มการตลาด รายได้มีผลต่อความพึงพอใจด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านสถานที่ให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยรายได้นอ้ ยมีความพึงพอใจ
มากกว่ารายได้สูง
อภิญญา เทียมสิ นสั งวร (2552) ทาการศึกษาเรื่ อง 1) พฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริ การศูนย์บริ การ
บริ ษทั ทริ เปิ ลที บรอดแบรนด์ จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่ าขอนแก่น 2) ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการใช้บริ การที่ศูนย์บริ การบริ ษทั ทริ เปิ ลที บรอดแบรนด์ จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่ าขอนแก่น
และ 3) เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การ บริ ษทั ทริ เปิ ลที บรอดแบรนด์ จากัด
(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่ าขอนแก่น จาแนกตามพฤติกรรมการใช้บริ การของลูกค้า รวบรวมข้อมูลจาก
ลู กค้าที่ มาใช้บริ การ ณ สาขาเซ็ นทรั ลพลาซ่ าขอนแก่ น จานวน 400 คน พบว่า 1) พฤติกรรมของลูกค้า
ที่มาใช้บริ การ พบว่าประเภทบริ การที่ลูกค้าเลือกใช้บริ การที่ศูนย์บริ การบริ ษทั ทริ เปิ ลที บรอดแบรนด์ จากัด
(มหาชน) สาขาเซ็ นทรัลพลาซ่ าขอนแก่น มากที่สุด คือ ชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต จานวนครั้งที่เข้ามาใช้
บริ การ คือ เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 1 ครั้ง ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การ คือ ช่วงเวลา 16.01 น.–18.00 น. 2) ลูกค้า
ที่มาใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริ การที่ศูนย์บริ การบริ ษทั ทริ เปิ ลที บรอดแบรนด์
จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่ าขอนแก่น โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาส่ วนผสมทาง
การตลาดพบว่า ลู กค้ามี ความพึงพอใจสู งสุ ดในด้านประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของการบริ การ รองลงมา
ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับต่าที่สุด 3) ผลการ
เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การศูนย์บริ การ บริ ษทั ทริ เปิ ลที บรอดแบรนด์ จากัด
(มหาชน) สาขาเซ็ นทรัลพลาซ่ าขอนแก่น จาแนกตามพฤติกรรมการใช้บริ การของลูกค้า พบว่า ลูกค้าที่มี

ความถี่ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การ และประเภทบริ การที่เลือกใช้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริ การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
โอล า จั น ทวิไ ล (2554) ศึ ก ษาเรื่ อ งการใช้แ ละความพึ ง พอใจต่ อ การรั บ ชมละครโทรทัศ น์ ไ ทย
ของประชาชนลาว พบว่า 1) แรงจูงใจในการรับชมละครไทยของประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทร์
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับต่า 2) การเปิ ดรับชมโทรทัศน์ไทยของประชาชน
ลาวในนครหลวงเวียงจันทร์ ที่ แตกต่ างกันมี ความพึง พอใจไม่แตกต่า งกัน 3) ลัก ษณะการเลื อกชมละคร
โทรทัศน์ไทยของประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทร์ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ในการวัดระดับคุณภาพบริ การธนาคารออมสิ นสาขาม่านเมฆ มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ประชากรศาสตร์

ความพึงพอใจคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติหลัก ดังนี้
1) ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ
2) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3) ความน่าเชื่ อถือ
4) ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจลูกค้า
5) การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า

1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพ
4) อาชีพ
5) การศึกษาสู งสุ ด
6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7) ระยะเวลาการเป็ นลูกค้า
พฤติกรรมการใช้ บริการธนาคาร
1) ความถี่ในการใช้บริ การ
2) ผูม้ ีอิทธิ พลที่สุดต่อการใช้บริ การ
3) ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การ
4) จานวนรายการธุ รกรรม
5) ประเภทบริ การที่เลือกใช้บ่อยที่สุด
6) เหตุผลที่มาใช้บริ การ
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