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แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

แนวคิด และทฤษฎ ี
 

 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของบริษัททักษะเพอเฟคท 
พรีเซนทเทชั่น เอเจนซี่ จํากดั สาขาเชียงใหม มีทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดเรื่อง
ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Concept) แนวคิดเรื่องสวนประกอบทางการ
บริการ (Service Mix Concept) และงานวจิยัที่เกีย่วของซึง่มีรายละเอียดดังนี ้
 

แนวคิดเรื่องความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Concept)  
 ความพึงพอใจ (customer satisfaction) หมายถึง อารมณแหงความสุขและความ 
รูสึกคุมคาที่ไดใชบริการ และความรูสึกนั้นนํามาซึ่งความตองการในการใชบริการซ้ํา จนในที่สุด
เกิดความติดใจตองการใชบริการกับธุรกิจนั้นใหนานเทานานตราบเทาที่ความพอใจนั้นยังคงอยู ผู
มาใชบริการ หรือ ลูกคาที่มาใชบริการ  ไมไดหมายความวาจะตอง เปนลูกคาที่มีความพอใจเทานั้น 
ลูกคาที่ไมพอใจก็ยังอาจมาใชบริการอยูเพียงแตรอโอกาสที่จะไปใชที่อ่ืน (สมชาติ กิจยรรยง, 2544) 
 

แนวคิดเรื่องสวนประกอบทางการบริการ (Service Mix Concept)  
 สวนประกอบทางการบริการ คือ ปจจัยที่เปนองคประกอบของบริการใดๆ ที่มีผลดาน 
คุณภาพของบริการนั้นๆ และอาจชวยสรางความพึงพอใจ หรือ กอใหเกิดความไมพึงพอใจใน
สายตาของลูกคานั้นได สามารถแบงปจจัยเหลานี้ออกเปน 3 กลุมใหญ (วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน, 
2543) ดังนี้  
  1. กลุมปจจัยท่ีมีผลกอนรับบริการ (Pre-Service Factors) หรือ Pre-delivery 
Factors ไดแก 
  Company Image หมายถึง ภาพพจน กิติศพัท ช่ือเสียงของบริษัท ที่ผูรับบริการ
หรือลูกคามีการรูจักตอสถานที่ใชบริการ 
  Creditability of Company หมายถึง ความเชื่อถือไววางใจได ที่ผูรับบริการหรือ 
ลูกคามีตอสถานที่ใชบริการ 
  Cost Of  Service หมายถึง คาบริการ คาใชจายที่ผูรับบริการ หรือลูกคามีการ
ยอมรับตอสถานที่ใชบริการ 
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  Creativity Of Service  หมายถึง ความแปลกใหมของบรกิาร ที่ผูรับบริการหรือ
ลูกคามีความสนใจในบริการของสถานที่ใชบริการ 
  2. กลุมปจจัยท่ีมีผลขณะรับบริการ (During-Service Factors) หรือ During-
delivery Factors ไดแก 
  Convenience หมายถึง ความสะดวกสบายขณะที่ใชบริการ 
  Correctness หมายถึง ความถูกตองแมนยําในรายละเอยีด ขั้นตอนการบริการ
ของพนักงานที่ทําการใหบริการแกผูรับบริการ 
  Complexity หมายถึง ความซับซอนยุงยากในขั้นตอนที่เขารับบริการ 
  Carefulness หมายถึง ความเอาใจใส ดแูลและพิถีพิถันขณะทีใ่หบริการของ
พนักงานแกผูรับบริการหรือลูกคาที่ใชบริการ 
  Carelessness หมายถึง ความสะเพรา เลินเลอ และความผิดพลาดของผู
ใหบริการที่มตีอผูรับบริการหรือลูกคาที่ใชบริการ 
  Competence หมายถึง ความเชี่ยวชาญ  ความชํานาญ และความสามารถของ
การใหบริการที่มีตอผูรับบริการหรือลูกคาที่ใชบริการ 
  3. กลุมปจจัยท่ีมีผลหลังการรับบริการแลว (Post-Service Factors) หรอื Post-
delivery Factors ไดแก 
  Conformance to Customer Expectation หมายถึง ความสอดคลองกับความ
คาดหวังของผูรับบริการที่ไดรับหลังจากไดรับการบริการแลว 
  Completeness of  Service หมายถึง ความสมบูรณครบถวนของการใหบริการ  
  Consistency of  Service Quality หมายถึง ความสม่ําเสมอของคุณภาพในการ
ใหบริการ 
  Complaint Handling หมายถงึ การปฏิบัติตอคํารองเรียนจากลูกคาของสถานที่
ใหบริการหลังจากที่ไดรับคํารองเรียนจากลกูคาแลว 
  Cost Effectiveness หมายถึง ความคุมคาเงนิ หรือ คาใชจาย หลังจากการเขารับ
บริการ 
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เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ภัทราเวช    เจริญรูป (2547)  เร่ือง “คุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจ 
ของลูกคา : ธุรกิจโรงแรมหรือรีสอรทในเขตบางแสน” พบวา โดยภาพรวมคุณภาพการ บริการของ
ผูประกอบการในความคิดเห็นของลูกคา อยูในระดับปานกลาง โดยสวนประกอบทางการบริการ 
(Service Mix) มี 3 กลุมใหญ ๆ คือ ปจจัยท่ีมีผลกอนรับบริการ (Pre-service Factor หรือ Pre-
delivery Factor) ไดแก ภาพพจน หรือ ช่ือเสียงของบริษัท ความเชื่อถือไววางใจได หรือความแปลก
ใหมของบริการ พบวา ดานความนาเชื่อถือ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ดานความเอาใจใส 
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานรูปลักษณทางกายภาพของโรงแรมหรือรีสอรท ภาพรวมอยูใน 
ระดับปานกลาง  และ ดานความไววางใจ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  สวนกลุม   ปจจัยท่ีมีผล
ขณะรับบริการ (During-service Factors หรือ During-delivery Factors) ไดแกความสะดวกสบาย
ขณะใชบริการ ความถูกตองแมนยําในรายละเอียดขั้นตอนบริการ มารยาทที่ดีงามของผูใหบริการ 
ความซับซอนยุงยากในขั้นตอนรับบริการ ความประณีตบรรจงและความพิถีพิถันขณะบริการ  
พบวา ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  พนักงานมีความพรอมและ
เต็มใจในการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนกลุมสุดทายกลุมปจจัยที่มีผลหลังการ
รับบริการ  พบวา ลูกคาจะตั้งความหวังกับการบริการของโรงแรมหรือรีสอรท และถาทางโรงแรม
สงมอบบริการที่พวกเขาคาดหวังไว ลูกคาก็จะรูสึกพึงพอใจและเห็นวาการบริการนั้นมีคุณภาพ 
 สุนันทา   ออนรัศมี (2548)  ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ 
มีตอการใหบริการของรถไฟฟามหานคร  พบวา ปจจัยที่เปนองคประกอบของการบริการใด ๆ ที่มี
ผลดานคุณภาพของบริการนั้นๆ ชวยสรางความพอใจหรือกอใหเกิดความมาพึงพอใจในสายตาของ
ลูกคานั้นได สามารถแบงปจจัยออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมท่ีมีผลกอนการรับบริการ ดาน
ภาพพจน กิตติศัพทช่ือสียงของบริษัท ความเชื่อถือไววางใจไดของบริษัท คาบริการ คาใชจายเพื่อ
ขอรับบริการ ความแปลกใหมของบริการ พบวา ระบบจัดเก็บคาบริการรถไฟฟา มีความเหมาะสม
อยูแลว โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก กลุมปจจัยท่ีมีผลขณะรับบริการ ดานความสะดวกสบาย
ในการรับบริการกิริยามารยาทที่ดีงามของผูใหบริการ ความยุงยากซับซอนในขั้นตอนการรับบริการ 
พบวา ความคิดเห็นที่มีตอการบริการของรถไฟฟามหานคร ดานพนักงานที่ใหบริการ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาการใหบริการของพนักงานในชองจําหนายตั๋ว พนักงานที่
ดูแลความเรียบรอยบริเวณสถานี และการใหบริการของพนักงานที่ดูแลชองทางเขาออกเหมาะสม
อยูแลว โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก และกลุมปจจัยท่ีมีผลหลังการรับบริการแลว ดานความ
สอดคลองกับความคาดหวังของลูกคากอนมารับบริการความสมบูรณครบถวนของบริการ การ
ปฏิบัติตอคํารองเรียนของลูกคา พบวา ปริมาณพนักงานรักษาความปลอดภัย มีจํานวนไมเพียงพอ
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สาเหตุเพราะจํานวนคนใชบริการมีมากกวาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีอยูในขณะนี้โดยมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 จากรายงานคนควาอิสระดังกลาวผูศึกษามีความคิดเห็นวาสวนใหญเปนการสํารวจถึง
ธุรกิจบริการอื่นๆ ซ่ึงยังไมครอบคลุมถึงความพึงพอใจตอการใหบริการของธุรกิจสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ ผูศึกษาจึงไดเลือกศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของบริษัท 
ทักษะเพอเฟคท พรีเซนทเทชั่น เอเจนซี่ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทโฆษณาและประชาสัมพันธโดย
ตองการทราบวาลูกคามีความพึงพอใจ ตั้งแตกอนรับบริการ  ระหวางการรับบริการ และ หลังรับ
บริการอยางไร เพื่อประโยชนในการปรับปรุงกลยุทธในการใหบริการแกลูกคาเพื่อใหลูกคาเกิด
ความพอใจสูงสุดตอไป 
 
 
 


