บทที่ 1
ความสําคัญและความเป็ นมาของปั ญหา
ไม่ว่า จะเป็ นองค์ กรรั ฐ บาล เอกชน หรื อรั ฐวิส าหกิ จ ผู้ปฏิ บัติง านตัง้ แต่ผ้ ูบริ ห าร
ระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ทุกคนต่างก็มีหน้ าที่ต่อ “ลูกค้ า” แทบทังสิ
้ ้น จะแตกต่าง
กันก็เพียงบทบาทในการอยู่ “ส่วนหน้ า” หรื อ “เบื ้องหลัง” เท่านัน้ ซึง่ ไนแคมป์ (Nykamp, 2001)
ได้ ก ล่า วไว้ ว่า โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21นี เ้ ป็ นยุคที่ มุ่ง เน้ น การให้ คุณ ค่า อัน สูง สุด แก่ ลูก ค้ า
ดังเช่นประโยคเตือนใจพนักงานบริ การที่เราได้ ยินกันมา ได้ แก่ ”ลูกค้ าคือพระเจ้ า” “ลูกค้ าคือคน
สําคัญที่สดุ ” “ลูกค้ าถูกเสมอ” หรื อ “ลูกค้ าต้ องมาก่อน” เป็ นต้ น ความสําเร็ จขององค์กรจึงมิใช่
เพียงมีสนิ ค้ าที่เป็ นเลิศ นักขายที่มีความสามารถ ช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีอยู่หลากหลายหรื อ
กิจกรรมและวิธีการเพื่อกระตุ้นโฆษณาประชาสัมพันธ์ เท่านัน้ แต่สิ่งที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าปั จจัยแห่งการทําธุรกิจดังกล่าวคือ การให้ บริ การ(Services)ที่ดีเยี่ยม โดยสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ มกร พฤติโฆษิ ต (2538) ที่กล่าวว่า การบริ การ ไม่เพียงแค่ทําให้ ลกู ค้ า “พอใจ”
เท่านัน้ แต่ต้อง”ประทับใจ”ด้ วย
ลูกค้ าไม่ได้ มองเพียงแค่ตวั สินค้ าและราคาในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าเท่านัน้ แต่จะ
มองถึงประสบการณ์ โดยรวมที่เกี่ยวเนื่องกับตัวสินค้ าและราคา ตลอดจนปฏิสมั พันธ์ ต่างๆ กับ
พนักงานขายและให้ บริ การ หากองค์กรสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรที่พร้ อมให้ บริ การอย่าง
อบอุ่น เป็ นกันเอง สร้ างบรรยากาศที่แตกต่างจากคู่แข่ง องค์กรจะได้ รับความภักดีจากลูกค้ า
จํานวนมาก (มกร พฤติโฆษิต, 2538) สิง่ เหล่านี ้เป็ นพื ้นฐานที่สําคัญของการสร้ างความได้ เปรี ยบ
เชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในทางตรงกันข้ าม หากลูกค้ าผู้มาใช้ บริ การ
ไม่ประทับใจในการให้ บริ การ ลูกค้ านอกจากจะไม่ซื ้อสินค้ าและบริ การแล้ ว พวกเขามีสิทธิที่จะ
บอกกล่าวต่อๆ ไปถึงประสบการณ์ที่ได้ รับกับญาติ เพื่อน หรื อคนอื่นๆ ที่ร้ ู จกั มีสิทธิที่จะฟ้องร้ อง
ต่อบริ ษัทหรื อแม้ กระทัง่ ให้ ข่าวสารในแง่ลบกับลูกค้ ารายอื่นและกับสื่อมวลชน ดังที่ ครี โก้ และ
คณะ (Crego et al., 1995, p.18) ได้ ศกึ ษาพบว่า ลูกค้ าที่ไม่พอใจจะบอกต่อให้ คนอื่นอีก 11 คน
ถึงปั ญหาที่ได้ รับ ส่วนลูกค้ าที่พงึ พอใจจะบอกผู้อื่นเพียง 4 คนเท่านัน้
ประเทศไทยเป็ นหนึ่ ง ในประเทศที่ มี ก ารเติ บ โตของจํ า นวนผู้ ใช้ บริ การ
โทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ มากที่ สุดในเอเชี ย จากแนวโน้ มของตลาดในช่ วงเวลาดังกล่าว บริ ษัท ทรู
คอร์ ป เปอเรชั่น จํ า กัด (มหาชน) จึ ง เพิ่ ม บทบาทความสํ า คัญ ของธุ ร กิ จ ประเภทสื่ อ สารและ
โทรคมนาคมมากขึ ้น โดยเปิ ดให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในเดือนมีนาคม 2545 ในชื่อ ทีเอ
ออเรนจ์ ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเติบโตเร็ วที่สดุ และเป็ นผู้ให้ บริ การรายใหญ่เป็ น
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อันดับสามของประเทศ นับตังแต่
้ วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 เป็ นต้ นมาระบบโทรศัพท์ มือถื อ
ออเรนจ์ ก็ได้ มีการปรับเปลี่ยนเป็ นช่องสัญญาณเครื อข่ายคุณภาพทรูมฟู ในปั จจุบนั ความสําเร็จที่
เกิ ดขึน้ มิใช่ วัดได้ เฉพาะการก้ าวขึน้ มาเป็ นบริ ษัท ยักษ์ ใหญ่ ในธุ รกิ จสื่อสารและโทรคมนาคม
ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านัน้ แต่หากพิจารณาจากรายได้ และยอดผู้บริ การด้ วยแล้ วจะพบว่า
ล่าสุดมีผ้ ใู ช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบทรูมฟู กว่า 12.1 ล้ านราย ซึง่ ถือว่าเป็ นการครองส่วน
แบ่งตลาดผู้ใช้ รายใหม่ได้ 1 ใน 3 ของตลาด และมีสว่ นแบ่งตลาดโดยรวม 23 % (บริ ษัท ทรู คอร์ ป
เปอเรชัน่ จํากัด(มหาชน), 2550)
จากธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่วางตําแหน่ง (Positioning) ในตลาดให้ สามารถรองรับ
ความต้ อ งการของลูก ค้ า ในการใช้ สิน ค้ า และบริ ก ารกับทรู ไ ด้ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย ครอบคลุม ทั่ว
ประเทศ จึงทําให้ เกิดร้ านสาขาทรู มฟู ซึง่ เป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายและให้ บริ การ (Channels)
ซึง่ ต้ องใช้ พนักงานจํานวนมากที่ต้องทํางานที่มีความสําคัญ ดังเช่นที่ วูดดรัฟ (Woodruffe, 1995)
กล่าวไว้ ว่า พนักงานขายและบริ การเหล่านี ้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็ จขององค์กร
เพราะพวกเขาเป็ นตัวแทน (Representative) ของบริ ษัท การนําเสนอบริ การที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานย่อมส่งผลต่อความสําเร็ จของการให้ บริการได้ และยังสอดคล้ องกับแนวคิดของปาวาติยา
และเชท ( Parvatiyar and Sheth, 2001) ที่กล่าวว่า ช่องทางโดยตรงที่ลกู ค้ าสามารถติดต่อหรื อ
ให้ ข้อมูลที่ ลูกค้ าต้ องการในเรื่ องต่าง ๆ กับบริ ษั ทเป็ นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ เกิดความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลกู ค้ า ซึง่ ได้ แก่ พนักงานบริการ ตัวแทนขาย Call Center ฯลฯ
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว การศึกษาคุณลักษณะของพนักงานบริ การและคุณภาพการ
บริ การ ตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้ าร้ านทรูมฟู จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย
เพราะโดยทั่วไปองค์ กรมักจะกํ าหนดทิศทาง เป้าหมายขององค์ กรโดยเน้ นเรื่ องคุณภาพการ
ให้ บริ การเป็ นหลัก ดังนัน้ องค์กรจึงมีความสนใจอยากทราบว่าคุณลักษณะของพนักงานบริ การ
และคุณภาพการบริ ก ารตามการรั บรู้ ของพนัก งาน กับคุณลัก ษณะของพนัก งานบริ ก ารและ
คุณภาพการบริ การตามการรับรู้ ของลูกค้ า มีความเหมือนกันหรื อแตกต่างกันหรื อไม่ ซึ่งการวัด
และประเมิ นโดยพนักงานอาจไม่ตรงกับที่ ลูกค้ ารั บรู้ ก็ ได้ การศึกษาข้ อมูลจากทัง้ 2 ฝ่ าย คือ
ผู้ให้ บริการและผู้รับบริ การจะทําให้ องค์การสามารถพัฒนาคุณภาพการบริการให้ สงู ขึ ้น
นอกจากนัน้ ฮอฟแมนและเบทสัน (Hoffman and Bateson, 2002) ได้ เสริ มว่า
พนัก งานส่ ว นหน้ าต้ อ งเผชิ ญ ความกดดัน รอบด้ า น เนื่ อ งมาจากต้ อ งแสดงพฤติ ก รรมเพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของทังองค์
้ กร ลูกค้ า และของตนเอง ดังนัน้ การที่ให้ พนักงานได้ ประเมิน
คุณลักษณะและคุณภาพการบริ การด้ วยตนเอง จะช่วยลดช่องว่างความขัดแย้ งในตัวพนักงาน
เองและบทบาทที่จําเป็ นต้ องแสดง (Person-Role Conflicts) เพราะมาตรฐานที่ได้ จะมีความ
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ชัดเจนมากขึน้ โดยที่ พนักงานจะเข้ าใจและยอมรับในมาตรฐานดังกล่าวนี ้ ในทางตรงกันข้ าม
การศึกษาคุณลักษณะของพนักงานบริ การและคุณภาพการบริ การตามการรับรู้ของลูกค้ าจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การในการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพการบริ การเพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด
การศึกษาเรื่ องคุณลักษณะของพนักงานบริ การและคุณภาพการบริ การจากการรับรู้
ของพนักงานและการรับรู้ ของลูกค้ า ผลลัพธ์ ที่ได้ จะช่วยให้ องค์การสามารถวางแผน การสรรหา
คัดเลือก ฝึ กอบรมและประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ในด้ านประโยชน์ ต่อ
ลูกค้ าองค์ การจะสามารถส่งมอบบริ การในทิศทางที่ ถูกต้ องเหมาะสม ทําให้ ลูกค้ าเกิ ดความ
พึงพอใจในคุณภาพบริ การ ได้ รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในฐานะซึง่ เป็ นองค์การที่มีการจัดการ
ทางด้ านการบริ การชันเลิ
้ ศ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะต่างๆ ของพนักงานบริ การร้ านทรูมฟู ตามการรับรู้
ของพนักงานและลูกค้ า ทังในภาพรวมและในด้
้
านต่างๆ ได้ แก่ ด้ านมนุษย์สมั พันธ์ ด้ านความ
มัน่ คงทางอารมณ์ ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านสามารถในงานและด้ านจิตใจใฝ่ บริการ
2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการของพนักงานบริการร้ านทรูมฟู ตามการรับรู้
ของพนักงานและลูกค้ าทังในภาพรวมและในด้
้
านต่างๆ ได้ แก่ ด้ านรูปธรรมที่ปรากฎ ด้ านความ
น่าเชื่อถือไว้ วางใจได้ ด้ านการตอบสนองลูกค้ า ด้ านการให้ ความมัน่ ใจต่อลูกค้ าและด้ านการรู้จกั
และเข้ าใจลูกค้ า
3. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับคุณลักษณะแต่ละด้ านของพนักงานและคุณภาพ
บริ การ ตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้ า
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของพนักงานบริการและคุณภาพ
การบริ การ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ พนักงานและลูกค้ าร้ าน ทรูมฟู จํานวน 55 สาขา
ทังในกรุ
้
งเทพฯและต่างจังหวัด ในปี 2550
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2. ขอบเขตของเนือ้ หา
ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ กํ า หนดคุณลัก ษณะของการเป็ นพนัก งานบริ การของบริ ษั ท
ทรูมฟู จํากัด ทังหมด
้
5 ด้ าน คือ
1. มนุษย์สมั พันธ์
2. ความมัน่ คงทางอารมณ์
3. ความรับผิดชอบ
4. ความรู้ ความสามารถในงาน
5. จิตใจใฝ่ บริ การ
และคุณภาพการบริ การ 5 ด้ านคือ
1. ด้ านรูปธรรมที่ปรากฎ
2. ความน่าเชื่อถือไว้ วางใจได้
3. การตอบสนองต่อลูกค้ า
4. การให้ ความมัน่ ใจต่อลูกค้ า
5. การรู้จกั และเข้ าใจลูกค้ า
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาคุณลักษณะของพนักงานบริ การและคุณภาพการบริ การ ตามการรับรู้
ของพนักงานและลูกค้ าร้ านทรูมฟู จะเป็ นประโยชน์ดงั นี ้
1. ทําให้ ทราบถึงระดับคุณลักษณะของพนักงานบริ การ ตามการรับรู้ ของพนักงาน
บริการและลูกค้ าร้ านทรูมฟู
2. ทําให้ ทราบถึงความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละด้ านของ
พนักงานบริ การ ตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้ าร้ านทรูมฟู
3. ทําให้ ทราบถึงความแตกต่างของระดับคุณภาพการให้ บริ การโดยภาพรวมและ
ด้ านย่อย ตามการรับรู้ของพนักงานบริการและลูกค้ าร้ านทรูมฟู
4. ทําให้ ทราบรู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะของพนักงานบริ การกับ
คุณภาพการบริ การ ตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้ า
5. เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก ฝึ กอบรม
และประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านพนัก งานบริ ก ารลูก ค้ า ตลอดจนส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานพัฒ นา
คุณลักษณะและการให้ บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพต่อไป
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6. เพื่อเป็ นแนวทางในการวิจัยเกี่ ยวกับคุณลักษณะของพนักงานบริ การและ
คุณภาพการให้ บริ การ
คําจํากัดความที่ใช้
1. คุณลักษณะ หมายถึง คุณสมบัติที่ดีของบุคคลและเป็ นคุณสมบัติที่จําเป็ นต่อ
การทํางานในตําแหน่งพนักงานบริ การของบริ ษัท ทรู มูฟ จํากัด ในงานวิจัยครัง้ นีป้ ระกอบด้ วย
คุณลักษณะ 5 ด้ าน ได้ แก่
1.1 ด้ า นมนุ ษ ย์ สัม พัน ธ์ หมายถึ ง การที่ พ นัก งานมี ห น้ าตายิ ม้ แย้ ม แจ่ ม ใส
ทักทายผู้รับบริ การ พูดคุยแสดงความสนใจ สามารถจดจําและเรี ยกชื่อลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง
แสดงความเป็ นกันเองในตัวลูกค้ า
1.2 ด้ านความมัน่ คงทางอารมณ์ หมายถึง การควบคุมอารมณ์หรื อเก็บอารมณ์
ให้ อยู่ในภาวะที่เป็ นปกติไม่ว่าจะมีสิ่งใดทํ าให้ เกิ ดความคับข้ องใจ มีความอดทนอดกลัน้ รู้ จัก
ให้ อภัย ไม่ถือโทษ ไม่โกรธลูกค้ า
1.3 ด้ านความรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงออกของพนักงานในลักษณะที่
แสดงถึงความสนใจ ตระหนักในหน้ าที่ มีความเพียรพยายาม และทํ าหน้ าที่ ของตนจนสําเร็ จ
ลุลว่ งตามเป้าหมาย
1.4 ด้ านความสามารถในงาน หมายถึง การแสดงออกของพนักงานถึงความรู้
ทักษะ และความเข้ าใจอย่างแท้ จริ ง ปฏิบตั ิงานได้ อย่างเป็ นระบบ และสามารถแก้ ปัญหาเฉพาะ
หน้ าให้ ลลุ ว่ งไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ด้ า นจิ ต ใจใฝ่ บริ ก าร หมายถึง การที่ พ นัก งานแสดงพฤติก รรมว่า รั ก งาน
บริ การ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้ บริ การลูกค้ า มีความจริ งใจ เต็มใจ ไม่เลือกปฏิบตั ิกับลูกค้ า มี
มารยาทและให้ เกียรติลกู ค้ า ตลอดจนเข้ าไปช่วยเหลือให้ บริ การลูกค้ ามากกว่าที่ลกู ค้ าคาดหวัง
2. คุณภาพการบริ การ หมายถึง การรับรู้ ของพนักงานและลูกค้ าร้ านทรู มฟู ที่มีต่อ
การให้ และรับบริการ คุณภาพการบริ การประกอบด้ วย 5 ด้ านได้ แก่
2.1 ด้ านรู ปธรรมที่ปรากฎ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฎให้ เห็นของ
พนักงาน รวมทังสภาพแวดล้
้
อม และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่พนักงานจัดเตรี ยมไว้ ให้ กบั
ลูกค้ า
2.2 ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจได้ หมายถึง ความสามารถในการให้ บริ การ
ได้ ตรงกับสัญญาที่ให้ ไว้ กบั ลูกค้ า การบริ การทุกครัง้ มีความถูกต้ อง เหมาะสม และได้ ผลออกมา
เช่นเดิมในทุกครัง้ ของการให้ บริการ
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2.3 ด้ านการตอบสนองต่อลูกค้ า หมายถึง การแสดงออกของพนักงานซึง่ มี
ความกระตือรื อร้ น พร้ อมให้ บริ การทุกเมื่อ โดยสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การ
ได้ อย่างทัว่ ถึง และรวดเร็ ว
2.4 ด้ านการให้ ความมัน่ ใจต่อลูกค้ า หมายถึง ความสามารถในการสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นกับลูกค้ า โดยพนักงานจะแสดงถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มี สื่อสารกับ
ลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าลูกค้ าจะได้ รับบริการที่ดีที่สดุ
2.5 ด้ านการรู้ จกั และเข้ าใจลูกค้ า หมายถึง ความพยายามในการเรี ยนรู้ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า เข้ าใจและยอมรับความคาดหวังที่ลกู ค้ าแต่ละคนมีแตกต่างกัน
รับฟั งปั ญหาของการใช้ สนิ ค้ าและบริการอย่างตังใจ
้ ไม่โต้ เถียงลูกค้ า
3. พนักงานบริ การ หมายถึง พนักงานตัวแทนร้ าน (Retail Representative) ซึ่ง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในด้ านการขายสินค้ าของบริ ษัทและให้ บริ การอื่นๆ ในแต่ละสาขาของบริ ษัท ทรู มฟู
จํากัด
4. ลูกค้ า หมายถึง ลูกค้ าผู้มาติดต่อทําธุรกรรมกับร้ านทรู มฟู ช้ อป เช่น สอบถาม
ราคาสินค้ าและบริ การ ชําระค่าโทรศัพท์ระบบทรูมฟู แบบรายเดือน ขอติดตังทรู
้ วิชนั่ ส์ เป็ นต้ น
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