
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจที่มีตอบริการของบริษัทคิดดี ทําดี แรงดี ออ
แกไนเซอร จํากัดใชแนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

ทฤษฏีความพึงพอใจ ( Customer Satisfaction ) 
เซลลี่ (Shelly,  1975 : 252-268)  ไดกลาวถึงทฤษฎีความพึงพอใจวาเปนความรูสึกสอง

แบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เม่ือ
เกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ 
กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวก
เพิ่มข้ึนไดอีก ดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอน และความสุขนี้จะมีผลตอบุคคล
มากกวาความรูทางบวกอ่ืน ๆ ส่ิงหน่ึงท่ีจะทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยไดแก ทรัพยากรหรือ
ส่ิงเรา การวิเคราะหระบบความพึงพอใจ คือการศึกษาวาทรัพยากรหรือส่ิงเราแบบใดเปนส่ิงที่ตองการที่
จะทําใหเกิดความพอใจและความสุขแกมนุษย ความพอใจจะเกิดไดมากท่ีสุดเม่ือทรัพยากรทุกอยางที่
เปนความตองการครบถวน 
 หลุยส จําปาเทศ (2533: 67) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง ความตองการได
บรรลุเปาหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตจากสายตา คําพูดและการแสดงออก 
  
 ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ(The Service Marketing Mix( 
 สวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ   เสรีรัตน และคณะ ,2546:434  (ไดกลาวไววา ธุรกิจที่
ใหบริการจะใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ    ) Service Marketing Mix  (7 ดาน หรือ 7 P’s เพ่ือ
สนองตอบความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 
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 1 (ดานผลิตภัณฑ/บริการ  ) Product ( หมายถึงส่ิงที่เสนอขายทางธุรกิจเพื่อสนองตอบความ
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีก็ไดผลิตภัณฑสินคาบริการ
ความคิด สถานที่องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ ตองมีอรรถประโยชนมีคุณคา 
 2  (ดานราคา  )Price  (  ไดแกราคาของบริการรวมทั้งเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการชําระ
เงินท่ีธุรกิจเปนผูกําหนดข้ึน 
 3  (ดานสถานท่ีจัดจําหนาย  )Place  (  ไดแก หนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดจําหนายและการ
สนับสนุนการบริการเพื่อใหมีพรอมท่ีจะบริการลูกคา รวมถึงชองทางท่ีจะทําใหลูกคาเขาถึงบริการของ
ธุรกิจ 
 4  (ดานการสงเสริมการตลาด    ) Promotion  (  ไดแก การติดตอส่ือสารในเรื่องขอมูล
การตลาดและการใหบริการระหวางลูกคากับผูใชบริการ 
 5 (ดานบุคลากร )People ( หรอืพนักงาน )Employee ( ไดแก คนท่ีมีสวนรวมใน
กระบวนการใหบริการ ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝกอบรม (Training) การจูงใจ 
(Motivation) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลกูคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
แกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหธรุกจิได 
 6 (ดานการสรางและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ )Physical Evidence and 
Presentation ( ไดแก ส่ิงแวดลอมท่ีเกีย่วกับการใหบริการ การสรางหรือการแสดงใหลกูคาเห็นถึง
รูปแบบการบริการไดอยางเปนรูปธรรม เชนความสะอาด ความรวดเรว็ หรือผลประโยชนดานอ่ืน ๆ  
 7 (ดานกระบวนการใหบริการ )Process( ไดแก ข้ันตอนหรือกระบวนการในการใหบริการ 
รวมถึงวิธีการทํางานซ่ึงเกี่ยวของกับการสรางและการนําเสนอบริการใหกับลูกคาเพ่ือสงมอบคุณภาพใน
การใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและพึงพอใจ (Customer Satisfaction) 
 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
  
 ศรวัลย  สมสวัสดิ์ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการเลือกใชธุรกิจบริการจัดงานของ
ผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม  จากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของกิจการของผูใหขอมูลพบวาผูให
ขอมูลมีการจดทะเบียนนิติบุคคล ในรูปแบบบริษัทจํากัดดําเนินกิจการประเภทการบริการ มีจํานวน
พนักงานในองคกรจํานวน 71-90 คนระยะเวลาในการกอต้ังธุรกิจ 4-13 ป งบประมาณในการจัดงาน     
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อีเวนท 50,000-250,000 บาท ทางดานการใหบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ของธุรกิจ
บริการจัดงานมีความสําคัญมากในดานการเลือกใชบริการของผูประกอบการ สําหรับปจจัยดาน
สวนผสมการตลาดบริการ พบวาสวนใหญใหความสําคัญในปจจัยดานราคามากท่ีสุด อีกทั้งปจจัยดาน
บุคคลหรือพนักงาน ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสรางและการนํา
ลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสําคัญ
ตามลําดับ สําหรับปญหาของผูประกอบการในการเลือกใชธุรกิจบริการจัดงานโดยท่ัวไปพบวาการ
บริหารเวลาของธุรกิจบริการจัดงานควรรักษามาตรฐานในการสงมอบงานใหตรงเวลานัดหมายเพ่ือรับ
ขอมูลหรือการนําเสนองานควรตรงตอเวลา ในดานของพนักงานควรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ไดอยางหลากหลายของพนักงานแตละบุคคล 
 
 วริณญา  ศรีวาลัย  (2551)  ไดศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรใน
จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาจากหนวยงานตางๆ ไดแก หนวยงานภาครัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
สมาคม/ชมรม ธุรกิจจําหนายสินคา ธุรกิจใหบริการ และสถาบันการศึกษา มีจํานวนพนักงาน 1-100 คน 
ใชบริการออแกไนเซอรในรอบปที่ผานมาจํานวน 1 ครั้งมากที่สุด วนมากใชบริการออแกไนเซอรใน
โอกาสงานประชุม/สัมมนา โดยรูปแบบที่ใชบริการออแกไนเซอร คือ การวางแผนส่ือประชาสัมพันธ 
ผานส่ือตางๆ และการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ โดยาถานที่ท่ีนิยมใชในการจัดงาน คือ 
โรงแรม โดยเลือกใชบริษัทออแกไนเซอรท่ีประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงรูจักบริษัทออแกไน
เซอรจากคนรูจักแนะนํา มีสาเหตุของการเลือกใชบริการคือมีความคิดสรางสรรค และมีความเช่ียวชาญ
ในการใหบริการ บริษัทท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ บริษัท อินดี้ด ครีเอช่ัน จํากัด  และบริษัทออแก
ไนเซอรท่ีมีผูรูจักและเคยใชบริการมากท่ีสุด คือ บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด 
 ทางดานเหตุผลในการเลือกใชบริการจากออแกไนเซอรนั้น สวนใหญพิจารณาจากราคามี
ความเหมาะสม ซ่ึงผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร คือ ผูบริหาร/
ผูอํานวยการ โดยใชระยะเวลาในการติดตอกับออแกไนเซอรกอนการจัดงาน 1-3 เดือน สวนใหญใช
งบประมาณในการจัดงานระหวาง 50,001-200,000 บาท โดยความตองการในการใชบริการในครั้ง
ตอไป คือ ยังไมตัดสินใจ แลวแตโอกาสและความเหมาะสมของงานคร้ัง ซ่ึงในครั้งตอไปอาจใชบริการ
บริษัทออแกไนเซอรรายเดิมหรือรายใหมควบคูกันไป 
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 ผลการศึกษาพฤติรกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหมพบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ทุกปจจัย  โดยปจจัยที่ใหความสําคัญเรียงลําดับคือ ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานบุคคลหรือ
พนักงาน ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยการสรางและ
แนะนําลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานการจัดจําหนาย ตามลําดับ   สําหรับปจจัยยอยในแตละดาน
ใหความสําคัญในระดับมาก ลําดับแรก ดานผลิตภัณฑ  ไดแก รูปแบบ เทคนิค  การวางแผนจัดงาน 
วิธีการนําเสนอท่ีนาสนใจ  ปจจัยดานราคา ไดแก  งบประมาณการจัดงานขององคกรมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริษัทออแกไนเซอร   ปจจัยดานสถานท่ี ไดแก ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท    ดานการสงเสริมการตลาด  ไดแก บริษัทออแกไนเซอรมีการเผยแพรขาวสารการจัดงานให
ลูกคาอยางท่ัวถึง    ดานบุคคลหรือพนักงาน  ไดแก บุคลากรของแอแกไนเซอรมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคมีความรูความสามารถและมีทักษะในการแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดดี     ดาน
กระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก มีความพรอมในดานตางๆ เม่ือจัดงานทั้งอุปกรณ 
ทีมงาน  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ไดแก  มีเครื่องมือ อุปกรณในการใหบริการที่
ทันสมัย ครบวงจร อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทําและผลิตรายการเปนตน 
 


