บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ ได้ แนวทางในงานวิจยั ส่วนบุคคลเรื่ อง คุณลักษณะของพนักงานบริ การและ
คุณภาพการบริ การ ตามการรับรู้ ของพนักงานและลูกค้ าร้ านทรู มูฟ ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาเอกสาร
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่กําลังศึกษา โดยผู้วิจยั ขอเสนอหัวข้ อต่างๆ ตามลําดับ
ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
1.1 ความหมายของการบริการและคุณลักษณะที่ดีของพนักงานบริ การ
1.2 ลักษณะเฉพาะของการบริ การ
1.3 การประเมินคุณภาพการบริ การ
1.3.1 คุณภาพการบริการ
1.3.2 ความพึงพอใจกับการบริ การ
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3. สรุปผลการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
1.1 ความหมายของการบริการและคุณลักษณะที่ดขี องพนักงานบริการ
ความหมายของการบริการ
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ให้ ความหมายของคําว่า บริ การ
หมายถึง การปฏิบตั ริ ับใช้ การให้ ความสะดวกต่างๆ
คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ได้ ให้ นิยามของคําว่าบริ การว่า บริ การ (Services) เป็ น
กิจกรรมที่ฝ่ายหนึ่งเสนอต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวไม่มีตวั ตน และไม่มีใครเป็ นเจ้ าของ ซึง่
ในการผลิตบริ การนันอาจมี
้
ตวั สินค้ าเข้ ามาเกี่ยวข้ องหรื อไม่ก็ได้
พิภพ อุดร (2547) นิยามการบริ การไว้ ว่า การบริ การ หมายถึง กระบวนการ
นําเสนอ อัตถประโยชน์หรื อคุณค่าที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการ โดยผ่านกิจกรรมหรื อการดําเนินงานที่ผ้ ใู ห้
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บริ การมอบให้ กับผู้รับบริ การ ทัง้ นีใ้ นการให้ บริ การนัน้ อาจใช้ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือต่างๆ หรื อ
อาจจะเป็ นการกระทําโดยที่ไม่มีการใช้ อปุ กรณ์หรื อเครื่ องมือใดๆ ก็ได้
สมิต สัชฌุกร (2543) กล่าวถึงการบริการ ว่าเป็ นการปฏิบตั ิงานที่กระทําหรื อติดต่อ
ให้ บุคคลต่างๆ ได้ ใช้ ประโยชน์ ในทางใดทางหนึ่ง ทังด้
้ วยความพยายามใดๆ ก็ตามด้ วยวิธีการ
หลากหลาย ในการทําให้ คนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ รับความช่วยเหลือ
มานิตย์ จันธิราช (2541) ได้ นิยามของคําว่าบริ การว่า หมายถึง การที่บคุ คลหนึ่ง
ปฏิบตั ิด้วย “การให้ ” แก่อีกบุคคลหนึ่งหรื ออีกหลายๆ คน เพื่อสนองตอบความต้ องการในเรื่ อง
ต่างๆ ด้ วยความสมัครใจ รวดเร็ว ถูกต้ องและมีอธั ยาศัย เพื่อสร้ างความประทับใจให้ แก่ผ้ รู ับ
กรอนรู ส (Gronroos, 1990, pp.27) ได้ ให้ ความหมายของการบริ การว่า หมายถึง
กิจกรรมหรื อลําดับของกิจกรรมที่ไม่สามารถจับต้ องได้ และเกิดปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้ให้ บริ การ
และผู้ รั บ บริ ก าร โดยมี ท รั พ ยากรหรื อ สิ น ค้ า เป็ นตัว กลางเพื่ อ แก้ ปั ญ หาความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการ
จากความหมายข้ างต้ น ที่มีผ้ ใู ห้ คํานิยามของคําว่า “บริ การ”ไว้ ผู้วิจยั จึงขอจํากัด
ความหมายของการบริ การว่า หมายถึง การปฏิบตั ิหน้ าที่ พนักงานศูนย์บริ การทรู มูฟในฐานะ
ผู้ให้ บริ การ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยแสดงถึงคุณลักษณะที่ดีของพนักงาน
บริ การ เพื่อสร้ างคุณภาพการบริ การให้ เป็ นไปตามที่ลกู ค้ าคาดหวังและสร้ างความพึงพอใจให้
เกิดขึ ้นในการรับบริการ
คุณลักษณะที่ดขี องพนักงานบริการ
จากการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องคุณลักษณะของพนักงานบริ การ มีผ้ ใู ห้ คํานิยามและระบุ
ถึงตัวอย่างคุณลักษณะของพนักงานบริ การที่แตกต่างกัน ได้ แก่
การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้ เสนอแนะ ถึงคุณสมบัติเฉพาะของ
พนักงานซึง่ จําเป็ นต่อธุรกิจบริ การและการท่องเที่ยวไว้ ดงั นี ้
1. ความชํานาญในงาน (Skills) โดยพนักงานบริ การจะได้ รับจากการฝึ กอบรมและ
ประสบการณ์ในงาน
2. ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages) โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษา
อื่นซึง่ พนักงานบริการที่สามารถสื่อสารกับแขกเจ้ าของภาษานันได้
้ สามารถสร้ างความประทับใจ
ตังแต่
้ แรกพบ (First Impression)
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3. เจตคติ (Attitude) ได้ แก่การมีทศั นคติที่ดีตอ่ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้ างาน
งาน หน่วยงาน องค์การ ตลอดจนลูกค้ าผู้มาใช้ บริการ
4. บุคลิกภาพ (Personality) ได้ แก่ กิริยามารยาท การพูด การแสดงออก
5. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ได้ แก่ การให้ บริ การผู้อื่นซึง่ แม้ เป็ น
บุคคลแปลกหน้ า และแตกต่างกันด้ วย เชื อ้ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา อุปนิสยั ใจคอ แต่
บุคคลเหล่านันเป็
้ นแขกของโรงแรมผู้ซงึ่ จ่ายค่าบริ การ และมุ่งหวังที่จะได้ รับบริ การที่ดีเลิศ พนักงาน
บริ การทุกคนจึงควรมีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุน่ (Flexibility)
6. คุณสมบัติในการเป็ นคนเปิ ดเผย (Extrovert) และปิ ดตัวเอง (Introvert) การเป็ น
คนเปิ ดเผย คือ ชอบเข้ าสังคม พบปะผู้อื่น เรี ยนรู้ พฤติกรรมของเพื่อนมนุษย์ สนใจ และชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น ซึง่ เหมาะกับงานบริ การ ในขณะที่การเป็ นคนปิ ดตัวเอง จําเป็ นในกรณีที่พนักงาน
ต้ องทํางานเกี่ยวข้ องกับเอกสารที่เป็ นความลับหรื อทางด้ านการเงิน
7. คุณสมบัติในการพูด (Speech) ทังภาษาไทยและต่
้
างประเทศ โดยการพูดจา
ชัดถ้ อยชัดคํา ไม่ช้าหรื อเร็วเกินไป ใช้ ศพั ท์ที่ถกู ต้ องและเหมาะสม นํ ้าเสียงที่อ่อนหวานและสุภาพ
ในการติดต่อสื่อสารกับแขก เพื่อให้ สามารถสื่อความหมายได้ อย่างชัดเจน
8. การเป็ นผู้มีสขุ ภาพดี (Good Health) เป็ นองค์ประกอบที่ทําให้ พนักงาน
ปฏิบตั งิ านด้ วยความร่าเริ ง และพร้ อมที่จะให้ บริ การ
9. ความจําดี (Good Memory) เช่น การจําชื่อลูกค้ า สิ่งอํานวยความสะดวก อัตรา
ค่าบริการต่างๆ ของสินค้ า เป็ นต้ น
10. ความรู้ (Knowledge) พนักงานบริ การควรเป็ นผู้มีความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ยกระดับงานอาชีพ และความรู้รอบตัว เพื่อให้ ทนั สมัยและทันต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ
11. ความฉลาดและไหวพริ บ (Intelligence and Tact) การเป็ นผู้ร้ ูจกั กาละเทศ รู้ว่า
อะไรควรทําหรื อไม่ กับใคร เมื่อไร และอย่างไร และสามารถแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้
12. ความอดทน (Patience) คือ อดทนต่อบรรยากาศการทํางานที่กดดัน
เนื่องมาจากปริ มาณงาน และอดกลันกั
้ บอารมณ์ลกู ค้ า เพื่อนร่ วมงาน และรวมทังต้
้ องอดทนต่อ
ชัว่ โมงการทํางานซึง่ บางครัง้ อาจนานถึง 12 ชัว่ โมง
13. สุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene) ร่างกายที่สะอาดเป็ นสิ่งสําคัญต่อ
งานบริ การโดยพนักงานบริ การควรเอาใจใส่ตนเอง ตัง้ แต่ศีรษะจรดปลายเท้ า รวมถึง ความ
สะอาดของเครื่ องแต่งกายด้ วย
14. การแต่งกาย (Grooming) แต่งกายถูกต้ องเป็ นระเบียบตามที่เครื่ องแบบซึง่ ทาง
องค์กรจัดให้
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15. ยิ ้มแย้ มแจ่มใส (Smiling) ด้ วยการให้ บริการแขกด้ วยรอยยิ ้มที่อบอุน่ จริงใจ
บราวน์ (Brown, 1989, pp. 89) ได้ สรุปคุณลักษณะของผู้ให้ บริการไว้ 3 ด้ าน ได้ แก่
1. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง เป็ นลักษณะของผู้ให้ บริ การที่มีความตังใจแน่
้
วแน่ มี
เป้าหมาย และมีบคุ ลิกท่าทางที่เต็มไปด้ วยความมัน่ คงไม่ยอ่ ท้ อ เปิ ดเผยและกล้ าแสดงออก
2. มีความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับผู้อื่น โดยเป็ นผู้ที่มีความยืดหยุ่นในการมี
ปฏิสมั พันธ์ มีความกระตือรื อร้ นในการบริ การและสามารถใช้ ไหวพริบในการแก้ ปัญหาได้
3. มีความเห็นใจผู้อื่น กล่าวคือ ผู้ให้ บริ การต้ องมีลกั ษณะของความเป็ นมิตร
อัธยาศัย ร่าเริง และพยายามสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า
สมิต สัชฌุกร (2543) สรุปถึง คุณลักษณะที่ดีของพนักงานบริการ มีดงั ต่อไปนี ้
1. มีจิตใจรักงานบริ การ
2. มีความรู้ในงานที่จะบริการ
3. มีความรู้ในตัวสินค้ าหรื อบริการ
4. มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ติ น
5. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้ าที่
6. มีความรับผิดชอบต่อลูกค้ าหรื อผู้ใช้ บริการ
7. มีทศั นคติตอ่ งานบริการดี
8. มีจิตใจมัน่ คงไม่โลเล
9. มีความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์
10. มีความช่างสังเกต
11. มีวิจารณญาณไตร่ตรองรอบคอบ
12. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
วิลเลี่ยม โจเซฟ (William Joseph, 1983, p.11) ได้ ศึกษาถึงความคาดหวังที่
ผู้รับบริการมีตอ่ ผู้ให้ บริ การ และสรุปได้ เป็ น 5 คุณลักษณะพื ้นฐานที่ผ้ ใู ห้ บริการควรจะมี ได้ แก่
1. การมีทศั นคติที่ดี (Pleasant Attitude)
2. มีการตอบสนองและให้ คําตอบที่ถกู ต้ อง (Responsive and Correct Answer)
3. มีความรู้ความสามารถซึง่ จําเป็ นต่องาน (Well Equipped)
4. ความมีทกั ษะและฝึ กฝนจนชํานาญ (Skill and Training)
5. ความตรงต่อเวลา (Punctuality)
หากพิจารณาในงานเขียนและงานวิจยั ที่นําเสนอข้ างต้ น จะพบว่าแนวคิดและข้ อค้ นพบ
ต่างๆ มีความสอดคล้ องและสัมพันธ์ กนั ผู้วิจยั จึงขอสรุ ปกลุม่ คุณลักษณะของพนักงานบริ การได้
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เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ คุณลักษณะส่วนตัวและคุณลักษณะทางอาชีพ โดยผู้ที่มีคณ
ุ ลักษณะ
ส่ว นตัว ที่ เ หมาะกับ งานบริ ก าร ควรเป็ นผู้ที่ มี บุค ลิก ภาพที่ ดี แ ละมี จิ ต สํ า นึ ก ในการให้ บ ริ ก าร
(Service Mind) เป็ นต้ น ในคุณลักษณะทางอาชีพ เป็ นคุณสมบัติที่จําเป็ นในงาน เช่น ความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และความสามารถ(Abilities) เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยยังไม่พบแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ที่ศึกษา
เกี่ยวกับคุณลักษณะของพนักงานศูนย์ บริ การร้ านอุปกรณ์ สื่อสารโดยตรง มีแต่เพียงแนวคิดที่
นําเสนอคุณลักษณะของพนักงานบริ การในกลุ่มธุรกิจบริ การอื่น เช่น ร้ านอาหาร โรงแรม ฯลฯ
ผู้วิจยั จึงใช้ วิธีการทํา Pilot Study ด้ วยการสัมภาษณ์โดยใช้ คําถามปลายเปิ ดให้ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
3 กลุม่ ได้ แก่ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกค้ าของบริ ษัท ทรูมฟู จํากัด กลุม่ ละ 15 คน รวม 45 คน
เป็ นผู้ตอบคําถามและเสนอความคิดเห็นในเรื่ อง คุณลักษณะของพนักงานบริ การ ร้ านทรู มฟู ช้ อป
พบว่าคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของพนักงานบริ การประกอบด้ วย 10 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1. มนุษย์สมั พันธ์
2. ความมัน่ คงทางอารมณ์
3. ความรับผิดชอบ
4. ความรู้ ความสามารถในงาน
5. จิตใจใฝ่ บริ การ
6. ความประนีประนอม
7. ความน่าเชื่อถือไว้ ใจได้
8. การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
9. การมองโลกในแง่ดี
10. ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
แต่เนื่องจากคุณลักษณะของพนักงานบริ การบางด้ านมีความหมายที่คาบเกี่ยวและ
ซํ ้าซ้ อนกัน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ ทําการทบทวนโดยการสัมภาษณ์และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณ ลัก ษณะที่ ดี ข องพนัก งานบริ ก ารจากกลุ่ม ผู้เ ชี่ ย วชาญกลุ่ม เดิม ทัง้ 3 กลุ่ม อี ก ครั ง้ ซึ่ง ได้
คุณลักษณะของพนักงานบริ การ 5 ด้ าน ได้ แก่
- มนุษย์สมั พันธ์

- ความมัน่ คงทางอารมณ์
- ความรับผิดชอบ
- ความสามารถในงาน
- จิตสํานึกในการให้ บริการ
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การเลือกใช้ องค์ประกอบคุณลักษณะ 5 ด้ านมาใช้ ในการวิจยั ผู้วิจยั คิดว่ามีความ
เหมาะสมและสามารถใช้ ได้ กับการประเมินคุณลักษณะของพนักงานบริ การร้ านทรู มูฟ โดยมี
เหตุผลได้ ดงั นี ้
คุณลักษณะข้ างต้ นได้ สะท้ อนถึงเจตคติ (Attitude) ของผู้ให้ บริ การที่แสดงออกต่อ
ผู้รับ บริ ก ารในทิ ศ ทางที่ เ หมาะสม และสามารถกํ า หนดพฤติก รรมการเลื อ กใช้ บริ ก ารในครั ง้
ต่อๆ ไปของผู้รับบริ การได้ โดยหากสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ธุรกิจบริ การก็ย่อม
ุ ลักษณะ
เติบโตและเจริ ญรุ่ งเรื อง ดังที่บราวน์(Brown, 1989, p.89) ได้ สรุปว่า ผู้ให้ บริ การที่มีคณ
ในด้ านมี ความสามารถในงาน มี ความรั บผิดชอบ และมี จิตใจใฝ่ บริ ก าร จะเป็ นปั จจัยที่ ช่ว ย
ส่งเสริ มให้ องค์กรบริ การประสบความสําเร็ จ ในงานบริ การองค์กรจึงมักคัดเลือกพนักงานโดยใช้
เกณฑ์ดงั กล่าว
นอกจากนัน้ สุภาวดี ศรพรหม (2541) ซึง่ ใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factors
Analysis) เพื่อหาคุณลักษณะของการเป็ นพนักงานบริ การที่ดีของธนาคาร ผลการวิจยั ยังพบว่า
คุณลักษณะการเป็ นนักบริ การ มีองค์ประกอบที่เด่นชัดอยู่ 4 องค์ประกอบคือ ด้ านความมัน่ คง
ทางอารมณ์ ด้ า นจิ ต ใจใฝ่ บริ ก าร ด้ า นความมี ม นุ ษ ย์ สัม พัน ธ์ และด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้ บริการที่มีความมัน่ คงทางอารมณ์ จะสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง
และรับมือกับลูกค้ าที่มีอยู่หลายประเภท เพื่อสร้ างความพึงพอใจในการให้ บริ การกับลูกค้ าได้
ดังงานวิจยั ของฉัตรฤดี สุกปลัง่ (2543) การศึกษาของวีระวัฒน์ ปั นนิตามัย (2542) สรุปได้ ว่า
เชาวน์อารมณ์มีความสัมพันธ์ กบั คุณภาพการบริ การ กล่าวคือ ในงานประเภทที่ต้องพบปะผู้คน
ผู้ที่มีเชาวน์อารมณ์จะทํางานได้ อย่างมีความสุขและส่งผลทางบวกต่อการให้ บริการของพนักงาน
นอกจากนันแล้
้ ว เมื่อเปรี ยบเทียบกับแนวคิดคุณภาพการให้ บริ การ SERVQUAL ที่
พาราซุรามานและคณะเสนอไว้ ข้างต้ น ผู้วิจยั เห็นว่า แนวคิดการประเมินคุณภาพการบริ การของ
พาราซุรามานและคณะ (Parasuraman et al., 1990) มีความสอดคล้ องกับคุณลักษณะของ
พนักงานบริ การในการวิจยั ครัง้ นี ้ในหลายคุณลักษะ อันได้ แก่ คุณลักษณะด้ านความมีจิตสํานึก
ในการให้ บริ การ มีความสอดคล้ องกับมิติด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริ การ (Responsiveness)
คุณ ลัก ษณะด้ า นความสามารถในงาน มี ค วามสอดคล้ อ งกับ มิ ติด้ า นการให้ ค วามมั่น ใจต่ อ
ผู้รับบริ การ (Assurance) ของพาราซุรามานและคณะ
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1.2 ลักษณะเฉพาะของการบริการ
พาราซูรามาน(Parasuraman et al., 1990) ได้ ให้ นิยามลักษณะเฉพาะของการบริ การซึง่
แตกต่างจากสินค้ าอื่นๆ ไว้ 4 ประการ ได้ แก่
1. การบริ การจับต้ องไม่ได้ (Intangible) หมายความว่า โดยปกติก่อนที่จะซื ้อสินค้ า
เราสามารถตรวจสอบหรื อประเมินสินค้ าได้ หลายวิธี เช่น การหยิบของขึ ้นมาพินิจพิจารณาถึง
รูปลักษณ์ ขนาด หรื อแม้ แต่สนิ ค้ าประเภทบริโภคก็มีตวั อย่างที่ชิมได้ แต่การซื ้อบริ การจะทดสอบ
หรื อประเมินคุณค่าการบริ การที่เราซื ้อในแบบเดียวกันกับที่ซื ้อสินค้ าทัว่ ไปไม่ได้ เพราะจะต้ องเข้ า
้ งจะสามารถประเมินได้ ว่า บริ การเหล่านันดี
้
รับบริ การเพื่อให้ มีประสบการณ์ตรงกับบริ การนันจึ
หรื อไม่ดีอย่างไร
2. การบริ ก ารมี ค วามหลากหลาย (Varieties) หมายถึ ง คุ ณ ภาพบริ ก ารอาจ
เปลี่ยนไปเนื่องจากผู้ให้ บริ การ ผู้รับบริ การ หรื อเวลา และสถานการณ์ ในการให้ และรับบริ การ
เนื่องจากการให้ บริ การต้ องอาศัยปั จจัยมนุษย์ (Human Factor) ถ้ าผู้ให้ บริ การไม่สามารถรักษา
มาตรฐานในการให้ บริ การตามกําหนดได้ หรื อพฤติกรรมของผู้รับบริ การบางคนที่ก่อความเสียหาย
ต่อธุรกิจบริ การ เช่น เสียงดัง จึงทําให้ เกิดความสมํ่าเสมอ(Consistency) ของการบริ การได้ ยาก
วิธีในการบริ การ จึงมีความหลากหลายในตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่
แตกต่างกันไป
3. การบริ การแบ่งแยกไม่ได้ (Inseparable) หมายถึง การผลิต การส่งมอบ และ
การบริ โภคของการบริ การจะเกิดขึ ้นพร้ อมกัน คุณภาพในการบริ การมักจะเกิดขึ ้นระหว่างการส่ง
ต่อบริ การ ซึง่ พบทัว่ ไปในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างลูกค้ าและผู้ให้ บริการ
4. การบริ การไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ได้ (Perishability) หมายถึง การผลิตและการ
ส่งมอบบริ การเกิดขึ ้นพร้ อมกัน จึงไม่สามารถผลิตไว้ ล่วงหน้ าแล้ วเก็บรักษาไว้ เพื่อส่งมอบหรื อ
จําหน่ายภายหลังได้ เหมือนสินค้ า
มอริ สนั (Alastair Morrison, 1989) ได้ กล่าวว่า การบริ การก็คือสินค้ าอย่างหนึง่
(Service as a product) ซึง่ แตกต่างจากสินค้ าทัว่ ไป โดยเขาให้ นิยามลักษณะเฉพาะของงาน
บริ การไว้ 6 ประการ โดย 4 ใน 6 ประการนันมี
้ ความสอดคล้ องกับแนวคิดของพาราซูรามาน
(Parasuraman et al., 1990) ข้ างต้ น ลักษณะเฉพาะอีก 2 ประการตามแนวคิดของมอริสนั ได้ แก่
1. ความแตกต่างในด้ านการกําหนดค่าใช้ จ่าย (Cost Determination) หมายความ
้ ่เป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่และแปรผัน
ว่า ในการผลิตสินค้ าทัว่ ไปเราสามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทังที
ได้ (fixed and variable costs) แต่สําหรับในกรณีของการบริ การไม่อาจจะประเมินคุณค่าได้
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เช่น ในการให้ บริ การแก่ผ้ รู ับบริ การคนหนึ่ง เราอาจจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายมากกว่าผู้รับบริ การอีก
คนหนึ่ง ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้รับบริ การคนนันต้
้ องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าคนอื่น จึงไม่สามารถ
ควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างการผลิตสินค้ าทัว่ ไป
2. ความแตกต่างในด้ านความสัมพันธ์ ของการบริ การกับผู้ให้ บริ การ (Relationship
of services to providers) หมายถึง การที่เราไม่สามารถแยกบริ การบางอย่างออกจากบุคคลที่
เป็ น ผู้ให้ บริ การได้ เช่น ภัตตาคารที่มีชื่อเสียงจะมีรายการอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์ของร้ าน โดย
เชฟ (Chef) ที่มีชื่อเสียงของร้ านจะมีอาหารจานโปรดที่เป็ นจุดขายของร้ าน หรื อภัตตาคารที่มี
ผู้จดั การร้ านที่มีบคุ ลิกภาพและอัธยาศัยดี โดดเด่น จะเป็ นสัญลักษณ์ของธุรกิจ
1.3 การประเมินคุณภาพการบริการ
การให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพมีความสําคัญต่อความสําเร็ จของธุรกิจ เพราะการที่ผ้ ใู ห้
บริ การสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ผลที่ตามมากับองค์กรได้ แก่ ความได้ เปรี ยบเชิง
การแข่งขันของธุรกิจ (Competitive Advantage) อันเนื่องมาจากความจงรักภักดีต่อสินค้ าและ
บริ การของลูกค้ า ดังนัน้ การจัดการด้ านคุณภาพในการให้ บริ การเป็ นบทบาทและหน้ าที่ ของ
พนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ กับลูกค้ าโดยตรงหรื อพนักงาน
ส่วนหน้ า (Front line Staff) การประเมินคุณภาพการบริ การจึงเป็ นกระบวนการเพื่อนํามาซึง่
ผลลัพธ์วา่ การให้ บริ การนันๆ
้ สอดคล้ องกับความต้ องการความคาดหวังของผู้ใช้ บริ การมากน้ อย
เพียงใด (Parasuraman et at., 1985) ผลลัพธ์ ที่ปรากฎได้ มาตรฐานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การหรื อไม่ การดําเนินการ ณ จุดบริ การใดที่ควรได้ รับการปรับปรุ งให้ ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ า
1.3.1 คุณภาพการบริการ
พาราซุรามานและคณะ (Parasuraman et al., 1990) ได้ กําหนดมิติที่จะใช้ วดั
คุณภาพในการให้ บริการ (Dimension of Service Quality) ไว้ 10 ด้ าน ได้ แก่
1) รูปธรรมที่ปรากฏ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้ เห็น
หรื อสิง่ ที่จบั ต้ องได้ สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ผู้ให้ บริการ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการให้ บริ การ
2) ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ความพร้ อมที่จะให้ บริ การอย่างถูกต้ อง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ และสามารถให้ บริการตามกําหนดเวลาที่สญ
ั ญาไว้ กบั ลูกค้ า
3) การตอบสนองต่อผู้รับบริ การ (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจพร้ อมที่
จะให้ บริ การ และให้ บริ การอย่างรวดเร็ว
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4) ความสามารถ (Competence) หมายถึง มีทกั ษะความรู้ ที่จะปฏิบตั ิงานนันๆ
้
ความชํานาญในการติดต่อลูกค้ า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ การ
5) อัธยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพ ให้ เกียรติ คํานึงถึงความรู้สกึ
ของผู้อื่นและมีความเป็ นมิตร
ุ ค่าน่าเชื่อถือ
6) ความน่าเชื่อถือและไว้ ใจได้ (Credibility) หมายถึง ความมีคณ
ความซื่ อ สัต ย์ ซึ่ง สัม พัน ธ์ กับ การคํ า นึง ถึ ง ประโยชน์ สูง สุด ของลูก ค้ า ต้ อ งอาศัย ชื่ อ เสี ย งของ
องค์การและบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้ให้ บริ การเป็ นสําคัญ
7) ความมัน่ คงและปลอดภัย (Security) หมายถึง การปราศจากความเสี่ยง
อันตราย หรื อความสงสัย
8) การเข้ าถึงบริ การ (Access) หมายถึง ความสะดวกและความคล่องตัวที่ลกู ค้ า
ได้ รับในการติดต่อ มีขนั ้ ตอนที่ ไม่ซบั ซ้ อน ใช้ เวลาน้ อย ลูกค้ าไม่ต้องรอนาน สามารถเข้ าไปใช้
บริการได้ อย่างสะดวก
9) การสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการให้ ข้อมูลแก่ลกู ค้ า
ด้ วยภาษาที่ลกู ค้ าเข้ าใจง่าย ทําให้ ลกู ค้ าไม่สบั สนในขันตอนการบริ
้
การ ตลอดจนสามารถสร้ าง
ความมัน่ ใจให้ ลกู ค้ า เมื่อลูกค้ าเกิดปั ญหา
10) การรู้จกั และเข้ าใจในผู้รับบริ การ (Understanding/Knowing the customer)
หมายถึง การพยายามทําความเข้ าใจในความต้ องการของผู้รับบริ การ
ซึง่ หลังจากที่พาราซุรามานและคณะ (Parasuraman et al., 1990) ได้ นําแบบ
ประเมิน SERVQUAL มาวิเคราะห์ และได้ พบว่ามีความคาบเกี่ยวกัน จึงได้ ลดเกณฑ์ในการวัด
คุณภาพในการให้ บริการจาก 10 ด้ านเหลือเพียง 5 ด้ าน และได้ กําหนดความหมายไว้ ดังนี ้
1) ด้ านลักษณะทางกายภาพของการให้ บริ การ (Tangibility) หมายถึงลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏให้ เห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้ แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์
เครื่ อ งมื อ เอกสารที่ ใ ช้ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและสัญ ลัก ษณ์ รวมทัง้ สภาพแวดล้ อ มที่ ทํ า ให้
ผู้รับบริ การรู้ สึกว่า ได้ รับการดูแลห่วงใยและความตังใจจากผู
้
้ ให้ บริ การ บริ การที่ถูกนําเสนอ
ออกมาเป็ นรูปธรรมจะ ทําให้ ผ้ รู ับบริการรับรู้ถึงการให้ บริ การนัน้ ๆ ได้ ชดั เจนขึ ้น
2) ด้ านความเชื่อถื อไว้ วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการ
ให้ บ ริ ก ารให้ ต รงกับ สัญ ญาที่ ใ ห้ ไ ว้ กับ ผู้รั บ บริ ก าร บริ ก ารที่ ใ ห้ ทุก ครั ง้ จะต้ อ งมี ค วามถูก ต้ อ ง
เหมาะสม และได้ ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริ การ ความสมํ่าเสมอนี ้จะทําให้ ผ้ รู ับบริ การ
รู้สกึ ว่าบริ การที่ได้ รับนันมี
้ ความน่าเชื่อถือ สามารถให้ ความไว้ วางใจได้
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3) ด้ า นการตอบสนองต่อ ลูก ค้ า (Responsiveness) หมายถึ ง ความพร้ อมและ
ความเต็มใจที่จะให้ บริ การ โดยสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การได้ อย่างทัว่ ถึง
และรวดเร็ ว
4) ด้ านการให้ ความมัน่ ใจต่อลูกค้ า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการ
สร้ างความเชื่ อ มั่ น ให้ เกิ ด ขึ น้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร โดยผู้ ให้ บริ ก ารจะแสดงถึ ง ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถที่มีและตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การด้ วยความสุภาพนุ่มนวล มีกริ ยา
มารยาทที่ดี สื่อสารกับผู้รับบริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าผู้รับบริ การจะ
ได้ รับบริ การที่ดีที่สดุ
5) ด้ านการรู้จกั และเข้ าใจลูกค้ า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจ
ใส่ ผู้รับบริการตามความต้ องการที่แตกต่างของผู้รับบริ การแต่ละคน
ตารางที่ 2.1
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมิตคิ ณ
ุ ภาพการบริการทัง้ 10 มิติ

1.ลักษณะทางกายภาพ
2.ความเชื่อถือได้
3.การตอบสนองผู้รับบริการ
4.ความสามารถ
5.อัธยาศัยไมตรี
6.ความน่าเชื่อถือ
7.ความมัน่ คงปลอดภัย
8.การเข้ าถึงบริการ
9.การสื่อสาร
10.การรู้จกั และเข้ าใจผู้รับบริการ

ที่มา : พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1990, p.25)
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การรู้จกั และ
เข้ าใจผู้รับริการ

การให้ ความ
มัน่ ใจ

การตอบสนอง

ความเชื่อถือได้

มิตคิ ุณภาพการบริการทัง้
10 มิติ (เดิม)

ลักษณะทาง
กายภาพ

มิตคิ ุณภาพการบริการทัง้ 10 มิติ (ใหม่ )

17
การสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมาย (Focus Group Interviews) ซึง่ เป็ นผู้บริ หารเกี่ยวกับ
ทัศนคติการให้ บริการขององค์การ ทําให้ พาราซูรามานและคณะได้ เห็นความแตกต่างหรื อช่องว่าง
(Discrepancies or Gaps) โดยช่องว่างที่ 5 ที่วา่ สําคัญที่สดุ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.2
แผนภาพที่ 2.2
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมิตคิ ณ
ุ ภาพการบริการทัง้ 10 มิติ
ผู้ใช้ บริการ
คําพูดปากต่อปาก

ความต้ องการส่วนบุคคล

ประสบการณ์ในอดีต

การสื่อสารภายนอก

การบริ การที่คาดหวัง
คุณภาพการบริ การ
ตามการรับรู้

ช่องว่างที่ 5
การบริ การทีร่ ับรู้ (ที่ได้ รับจริ ง)

เส้ นแบ่งบทบาทหน้ าที่

ผู้ให้ บริ การ
การให้ บริ การ (รวมทังการติ
้
ดต่อ
ก่อนและหลังการบริ การ)

ช่องว่างที่ 4

ช่องว่างที่ 3
ข่องว่าง
ที่ 1

แปลงการรับรู้นนให้
ั ้ เป็ นข้ อกําหนดและ
มาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพบริ การ
ช่องว่างที่ 2
การรับรู้ของฝ่ ายบริ การเกี่ยวกับ
ความคาดหวังของผู้ใช้ บริ การ

ที่มา : พาราซูรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1985, p.44)
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จากแผนภาพที่ 2.2 แสดงให้ เห็นถึงช่องว่างหรื ออุปสรรคของการให้ บริการทังหมด
้
5
ช่องว่าง ซึง่ แต่ละช่องว่างสามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
1. ช่องว่างที่ 1 ช่องว่างของข้ อมูลการตลาด (Customer Expectation –
Management Perceptions Gap) เป็ นการขาดการวิจยั ทางการตลาด ขาดการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ให้ บริการกับผู้บริหารระดับสูง
2. ช่องว่างที่ 2 ช่องว่างของมาตรฐานที่กําหนด (Management Perceptions –
Service Quality Specifications Gap) กล่าวคือ การเข้ าใจไม่ตรงกันระหว่างการรับรู้ ของ
ผู้บริหารกับการกําหนดมาตรฐานการให้ บริ การที่ผ้ รู ับบริ การคาดหวัง
3.ช่องว่างที่ 3 เป็ นช่องว่างของการส่งมอบบริ การ (Service Quality Specifications
– Service Delivery Gap) ได้ แก่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ให้ บริ การที่ไม่ได้ ตามมาตรฐานหรื อ
ข้ อกําหนด ข้ อเรี ยกร้ องของลูกค้ าที่องค์การตังไว้
้
4.ช่องว่างที่ 4 เป็ นช่องว่างของการสื่อสาร (Service Delivery – External
Communications Gap) เป็ นการขาดการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างถูกต้ องผ่านช่องทางที่ดี
5. ช่องว่างที่ 5 เป็ นช่องว่างด้ านคุณภาพการให้ บริ การภายนอกองค์การ (External
Gaps) กล่าวคือ เป็ นช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ ของผู้รับบริ การ (Expected
Service – Perceived Service Gap) ได้ แก่ ความเข้ าใจไม่ตรงกันระหว่างบริ การที่คาดหวังกับ
บริ การที่ได้ รับจริ งของผู้รับบริ การ
1.3.2 ความพึงพอใจกับการบริการ
หากพิจารณาถึง ความพึงพอใจกับการบริการ องค์กรส่วนใหญ่จะให้ ความสําคัญใน
มิติเ ฉพาะกับลูก ค้ า กล่า วคื อ ใช้ การวัดและประเมิ น โดยมุ่ง ความสํา คัญไปที่ ลูก ค้ า เป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม เฮสเก็ตต์ (Heskett, 1988) ได้ ให้ นิยามของ “ความพึงพอใจ” ที่แตกต่างออกไป
โดยกล่าวว่า หากวัดความพึงพอใจในการบริ การไม่ควรมองเพี ยงมิติของผู้รับบริ การเท่านัน้
โดยเฉพาะกับผู้ปฏิบตั ิงานบริ การเป็ นสิ่งที่ต้องตระหนักควบคู่กนั ไป เพราะปฏิสมั พันธ์ ของ 2 มิติ
ดังกล่าว เป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างการสร้ างความพึงพอใจภายในองค์การและความพึงพอใจ
ภายนอกองค์การซึง่ มีความเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ ความพึงพอใจของผู้ให้ บริ การจะเป็ นแรงจูงใจ
โดยตรงต่อผู้ปฏิบตั ิงานบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ จะส่งผลให้ ผ้ รู ับบริ การเกิดความพึงพอใจ และ
เมื่อการบริ การที่มีคุณภาพถูกส่งต่อไปยังลูกค้ าแล้ ว จะทําให้ ลูกค้ ามาใช้ บริ การอย่างต่อเนื่อง
สมํ่ าเสมอ ทําให้ กิจการสามารถรั กษาลูกค้ าไว้ ได้ และมีรายได้ ที่ดี เมื่อกิ จการมีรายได้ สูงก็ จะ
สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงานได้ สงู ขึ ้น เป็ นการลดการเปลี่ยนงานของพนักงานและ
พนักงานสามารถตอบสนองการให้ บริ การที่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้ าได้ จึงกล่าวได้ ว่า
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ความพึงพอใจมีความสําคัญทังต่
้ อผู้รับบริ การและผู้ให้ บริ การ ซึง่ เฮสเก็ตต์ (Heskett, 1988) ได้
เสนอรูปแบบของ ”วงจรของความสําเร็จในงานบริการ” ดังภาพที่ 2.3
แผนภาพที่ 2.3
วงจรความสําเร็จในงานบริ การ
ความพึงพอใจของ
พนักงานสูง

ปริมาณงานบริ การ
และผลกําไรที่
เพิ่มขึ ้น

การจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานบริการสูง

คุณภาพของ
การบริ การ

ระดับคุณภาพของการ
บริ การที่ดีตามการ
คาดหวังของลูกค้ า

ความพึงพอใจของ
ลูกค้ าสูง

ที่มา : เฮสเก็ตต์ (Heskett, 1988)
รัสท์และโอลิเวอร์ (Rust, R.T. and Oliver, R.L., 1994, p. 11) ได้ กล่าวว่า
ผู้รั บ บริ ก ารจะประเมิ น ความพึง พอใจในบริ ก าร โดยรั บ รู้ จากองค์ ป ระกอบซึ่ง องค์ ก รบริ ก าร
จัดเตรี ยมไว้ ให้ ลกู ค้ าใน 3 ประเภท ได้ แก่
1. ผลิตภัณฑ์บริ การ เช่น ธนาคารมีบริ การประเภท ฝาก ถอน การให้ สินเชื่อ ฯลฯ
โรงแรม มีการให้ บริ การห้ องพัก การจัดเลี ้ยง เป็ นต้ น
2. สภาพแวดล้ อมของการบริ การ เช่น การออกแบบตกแต่งของสถานที่ การใช้
อุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวก เป็ นต้ น
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3. การนําเสนอบริ การ ได้ แก่ พฤติกรรมการให้ บริ การของผู้ให้ บริ การ เช่น อัธยาศัย
ไมตรี ของพนักงาน บุคลิกภาพ อากัปกิริยา การสื่อสารโต้ ตอบ การเอาใจใส่ เป็ นต้ น
จะเห็ น ได้ ว่ า คุณ ลัก ษณะของพนัก งานบริ ก าร ถื อ เป็ นเกณฑ์ ห นึ่ ง ในการใช้ วัด
คุณภาพการบริ การที่ลกู ค้ ารับรู้ ซึ่งเป็ นเรื่ องยากที่จะแยกผู้ให้ บริ การออกจากการบริ การ ซึ่งมี
ความสอดคล้ องกับแนวคิดของ เทนเนอร์ และเดอโตโร (Tenner & DeToro, 1992) ซึง่ กล่าวว่า
เป็ นการยากที่จะจําแนกผู้ให้ บริ การ (Server) ออกจากการให้ บริ การ (Service Delivery) ดังนัน้
การประเมิน “ความพึงพอใจ” และ “คุณภาพการบริ การ” จึงน่าจะสามารถวัดจาก “คุณลักษณะ
ของผู้ให้ บริ การ” ได้ ด้วย
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของคําว่า “คุณภาพของการบริ การ (Service
Quality)” กับ “คุณลักษณะของพนักงาน (Characteristics of Service Staff)” ว่า ต่างก็เป็ นเรื่ อง
ของการประเมินคุณสมบัติ คุณลักษณะของการบริ การที่ผ้ รู ับบริ การ(ลูกค้ า) รับรู้ ว่าการบริ การที่
ได้ รับเป็ นที่น่าพึงพอใจหรื อไม่
2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะของพนักงานบริการ
2.1.1 ผลการวิจัยในประเทศ
ศรี ประภา ทวีธรรมวุฒิ (2549) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะการ
ให้ บริ การของภัตตาคารและความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคที่ เข้ ามารั บบริ การที่ ร้านสุกีเ้ อ็มเค จํานวน 425 คน
ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะทางด้ านการให้ บริ การของพนักงานมีความสัมพันธ์ ทางบวก กับ
ความพึงพอใจโดยรวมที่ผ้ บู ริ โภคมีตอ่ การให้ บริ การของภัตตาคารเอ็มเค กล่าวคือการให้ บริ การ
ของพนักงาน จะทําให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจในการมาใช้ บริการภัตตาคารเอ็มเคโดย ความสุภาพ
มีมารยาท ความรวดเร็ วในการให้ บริ การ การให้ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการแต่งกายที่ สะอาด
เรี ยบร้ อย ล้ วนเป็ นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้ าและบริ การ
จาญา สันติสงวนศักดิ์ (2546) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติตอ่ งานบริ การ
บุคลิกภาพกับคุณภาพการบริ การของลูกค้ าบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด(มหาชน)
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติตอ่ งานบริการกับคุณภาพ
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การบริการและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับคุณภาพการบริ การของพนักงานบริ การลูกค้ า
AIS จํานวน 170 คน ผลการศึกษาพบว่า
1. ทัศนคติต่องานบริ การมีความสัมพันธ์ กบั คุณภาพการบริ การในเชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
2. องค์ประกอบบุคลิกภาพด้ านการเป็ นคนชอบแสดงออก ด้ านการเปิ ดกว้ าง การ
ยอมรั บผู้อื่น และการมีสติ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับคุณภาพการบริ การในเชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
เอกชัย ลิ ้นสุวรรณ (2545) ได้ ศกึ ษาความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อการรับบริ การ
ศูนย์บริ การโทรศัพท์เทเลคอมเอเชีย คอร์ ปเปอเรชัน่ จํากัด(มหาชน) โดยความพึงพอใจที่ลกู ค้ ามี
ต่อคุณลักษณะของพนักงานสาขาโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจ(3.723) หากจําแนกและ
จัดลําดับคุณลักษณะของพนักงานบริ การในสาขาที่ลูกค้ ารับรู้ สามารถเรี ยงตามลําดับได้ ดงั นี ้
ความมีกิริยาสุภาพอ่อนน้ อมถ่อมตน การแต่งกายเป็ นระเบียบตามกฎของบริ ษัท การที่พนักงาน
สามารถอธิบายหรื อแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเข้ าใจและถูกต้ อง การให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ ว การ
กระตื อ รื อ ล้ น และ เอาใจใส่ ต่ อ ลูก ค้ า และลํ า ดับ สุด ท้ ายคื อ การให้ บ ริ ก ารลูก ค้ า ด้ ว ยความ
เสมอภาค
2.2.2 ผลการวิจัยในต่ างประเทศ
ชาง (Chang, 2006) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริ การของพนักงาน
บริ การส่วนหน้ าของโรงแรม ในประเทศไต้ หวัน โดยประเมินความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ลูกค้ าชาวต่างชาติซงึ่ เข้ ามาใช้ บริ การ โดยมีตวั แปรที่ศกึ ษาได้ แก่ บุคลิกภาพของพนักงานบริ การ
และมิติของการบริ การ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะด้ านบุคลิกภาพที่พนักงานบริ การส่วน
หน้ าควรมีและมีความสัมพันธ์กบั การประเมินคุณภาพการบริการ ได้ แก่ การที่พนักงานมีพนักงาน
ทักษะทางสังคม มีความสามารถในงาน มนุษย์สมั พันธ์ และการมีจิตสํานึกในการบริการ
แกรนดี ้ (Grandey A, 2003, pp.86 – 96) ศึกษาพฤติกรรมการให้ บริ การ โดย
เปรี ยบเทียบระหว่างการแสดงออกทางอารมณ์แบบเพียงผิวเผิน (Surface Acting) กับการ
แสดงออกทางอารมณ์ที่ออกมาจากข้ างในจิตใจ (Deep Acting) ผลการศึกษาตัวแปร 2 ลักษณะ
ดังกล่าว สามารถนําไปพยากรณ์ระดับความเครี ยด และการส่งมอบบริ การอย่างเป็ นมิตรตามการ
รั บรู้ ของเพื่อนร่ วมงานได้ ซึ่งการส่งมอบบริ การอย่างเป็ นมิตร มีความสัมพันธ์ ทางลบกับการ
แสดงออกทางอารมณ์แบบผิวเผิน แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการแสดงอารมณ์จากความรู้สกึ
ข้ างในจิตใจ และการแสดงอารมณ์แบบผิวเผินมีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยด
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ชไนเดอร์ , วีลเลอร์ และคอกซ์ (Schneider, Wheeler and Cox, 1992, pp.705 –
716) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับจิตใจใฝ่ บริ การ (Passion for Service) เพื่อวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์
ที่มีตอ่ บรรยากาศการให้ บริ การในองค์การ (Service Climate) โดยวัดการรับรู้จากกลุม่ ตัวอย่าง
350 คนซึ่งเป็ นพนักงานงานที่ ให้ บริ การในองค์ การบริ การทางการเงิน ผลการวิจัยพบว่า
บรรยากาศซึง่ เหมาะกับการให้ บริ การ (Positive Passion for service) มีอยู่ 6 ด้ าน ได้ แก่
ลักษณะทางกายภาพของการให้ บริการ การมีปฏิสมั พันธ์ของคนในองค์การ นโยบายการจ้ างงาน
การฝึ กอบรม การให้ รางวัลและข้ อมูลย้ อนกลับเรื่ องผลการปฏิบตั ิงาน และการรับรู้ความยุติธรรม
ของระบบการให้ ผลตอบแทน นอกจากนันแล้
้ วยังพบความสัมพันธ์ ของคุณลักษณะด้ านจิตใจ
ใฝ่ บริ การกับคุณภาพการให้ บริการ โดยการรับรู้ความต้ องการของลูกค้ าและความสามารถในการ
ตอบสนองลูก ค้ า ของพนัก งาน มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ คุณ ภาพของการบริ ก ารด้ า นการ
ตอบสนองแก่ ลูกค้ า (Responsiveness) และเมื่อพนักงานที่ มีคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับการ
ให้ บริ การถูกจ้ างเข้ ามาในองค์กร จะทําให้ ลกู ค้ าเกิดความเชื่อถือ (Reliable) องค์กรมากขึ ้น
อแมนดาและลินดา (Amanda N. and Linda C.,1999) ศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของลูกจ้ างที่เข้ าสูธ่ ุรกิจค้ าปลีก ตามการรับรู้ของผู้นําในธุรกิจอุตสากรรมและนักวิชาการ
โดยใช้ วิธีการให้ กลุ่มตัวอย่างทังสองกลุ
้
่มจํานวน 23 คน ทําแบบสอบถามมาตรประเมินค่าแบบ
ลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ เรื่ องคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ 47 ด้ าน พบว่า จากการศึกษามี
ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ ของนักธุรกิจอุตสาหกรรมและนักวิชาการในด้ านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ โดยนักธุรกิจอุตสาหกรรมมองว่า แรงงานในธุรกิจค้ าปลีกควรจะมีทกั ษะทางด้ าน
ความเป็ นผู้นําและการตัดสินใจ ในขณะที่นกั วิชาการรับรู้ ว่า แรงงานควรมีทักษะทางด้ านการ
ให้ บริ การลูกค้ าและมนุษย์สมั พันธ์
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้คุณภาพการบริการ
2.2.1 ผลการวิจัยในประเทศ
ทิพย์วิมล กลิ่นขจร (2550) ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การและคุณภาพการให้ บริ การของพนักงานบริ การลูกค้ า กรณีศกึ ษาบริ ษัทโทรคมนาคม
แห่งหนึ่ง โดยทําการศึกษากับพนักงานบริ การลูกค้ าของบริ ษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง จํานวน
ทังสิ
้ ้น 195 คน จากศูนย์บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน 18 แห่ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่าพนักงานบริ การลูกค้ ามีระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม
อยู่ในระดับสูง และมีคุณภาพการให้ บริ การโดยรวมในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยคุณภาพการ
ให้ บริ การในด้ านรู ปธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านการรู้ จกั และ
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เข้ า ใจ และด้ า นการตอบสนองต่อผู้รั บบริ ก าร ตามลํา ดับ นอกจากนัน้ ผลการวิจัย ยัง พบว่า
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการให้ บริการ
ภาวิดา ดํารงค์อติภา (2549) ศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังและการรับรู้ ต่อคุณภาพ
บริการร้ าน
ทรู เ คาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยศึก ษากับ กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้ บริ การร้ านทรู เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิสในเขตกรุ งเทพฯ จํานวน 400 ราย ซึ่งวัดความ
คาดหวังและการรับรู้ ตอ่ คุณภาพบริ การใน 8 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านสถานที่
ให้ บ ริ ก าร ด้ า นเวลาที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ด้ า นส่ง เสริ ม การตลาด ด้ า นบุค ลากร ด้ า นกระบวนการ
ให้ บริ การและด้ านลักษณะทางกายภาพ ผลการศึกษาพบความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง
ต่อคุณภาพบริ การและการรับรู้ ตอ่ คุณภาพบริ การอย่างมีนยั สําคัญในทุกๆ ด้ าน หากจะพิจารณา
ในด้ านบุคลากร(พนักงานผู้ให้ บริการ) ซึง่ ผู้วิจยั สร้ างข้ อคําถามวัดในเรื่ องของบุคลากร ได้ แก่ การ
ให้ ข้อมูลและอธิบายลูกค้ าให้ เข้ าใจ การมีกิริยาที่สภุ าพและมีมารยาทดี การมีบุคลิกภาพและ
แต่งกายเหมาะสม การมีมนุษย์สมั พันธ์ การมีความเสมอภาคในการให้ บริ การ การมีความเป็ น
กันเอง และการมีความเต็มใจให้ บริ การ ผลการวิจยั พบว่า ในทุกรายข้ อ ลูกค้ ามีความคาดหวัง
และการรั บ รู้ ด้ า นบุ ค ลากรที่ แ ตกต่ า งกั น โดยลู ก ค้ า มี ค วามคาดหวัง ในแต่ ล ะด้ านซึ่ ง เป็ น
คุณลักษณะของพนักงานสูง แต่การรับรู้ที่ลกู ค้ าประเมินมีคะแนนตํ่ากว่าในทุกคุณลักษณะ
พงศ์พันธ์ ตระกูลศรี วิชัย (2547) ศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังและการรับรู้ ของ
ผู้บริโภคที่มีตอ่ พฤติกรรมการใช้ สินค้ าและบริ การของร้ านโนเกียชอปในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ศึกษากับผู้บริ โภคจํานวน 420 คน ผลการวิจยั พบว่า มีความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและ
การรับรู้จริ งในคุณภาพสินค้ าและบริการ โดยกลุม่ ผู้บริ โภคมีความคาดหวังต่อคุณภาพสินค้ าและ
บริ การมากกว่ารับรู้ จริ งในทุกด้ าน โดยเกณฑ์ ด้านความเชื่อถือของสินค้ าเป็ นเกณฑ์ ที่มีระดับ
ความคาดหวังมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ ความเชื่อมัน่ ต่อการบริ การด้ านการดูแลเอาใจใส่ลกู ค้ า
สรุ ปผลการศึกษาคือ การรับรู้ จริ งของผู้บริ โภคที่มีต่อคุณภาพสินค้ าและบริ การร้ านโนเกี ยชอป
โดยรวมตํ่ากว่าความคาดหวัง
เกียรติพงษ์ มากประภา (2546) ได้ ทําการศึกษาเรื่ องความคาดหวังและการรับรู้ ใน
คุณภาพการบริ การของสํานักงานบริ การดีแทค (เซอร์ วิส ฮอล) : กรณีศึกษาสํานักงานบริ การ
ดี แทคในเขตกรุ ง เทพมหานครและบริ ม ณฑล ซึ่ง มี จุดมุ่ง หมายเพื่ อศึก ษาเปรี ย บเที ย บความ
คาดหวังของลูกค้ าและการรับรู้ คณ
ุ ภาพบริ การของสํานักงานบริ การดีแทค (เซอร์ วิส ฮอล) โดย
พิจ ารณาเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุณ ภาพการให้ บ ริ ก าร 5 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นลัก ษณะทาง
กายภาพ ด้ านความเชื่อถือได้ ด้ านการตอบสนอง ด้ านความเชื่อมัน่ และด้ านการเข้ าถึงจิตใจ ผล
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การศึก ษาพบว่ า ความคาดหวัง ที่ มี ต่อ คุณ ภาพบริ ก ารโดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด ในการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ จริ งในคุณภาพบริ การพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้มาใช้ บริ การมีความคาดหวังต่อคุณภาพบริ การที่แตกต่างจากการรับรู้ จริ งต่อคุณภาพ
บริ การ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างผู้มาใช้ บริ การไม่พอใจคุณภาพบริ การโดยรวม โดยไม่พอใจใน
คุ ณ ภาพบริ ก ารในด้ านการเข้ าถึ ง จิ ต ใจมากที่ สุ ด ทั ง้ นี ก้ ลุ่ ม ตัว อย่ า งผู้ มาใช้ บริ ก ารได้ ให้
ความสําคัญต่อการรับรู้ด้านลักษณะทางกายภาพเป็ นอันดับแรก
2.2.2 ผลการวิจัยในต่ างประเทศ
ดอร์ แมน และไคเซอร์ (Dormann and Kaiser, 2002, pp. 257 - 283) ศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นผู้ปกครองในคุณภาพการบริ การ 5
ด้ าน คือ ด้ านรูปธรรมที่ปรากฎ ด้ านความน่าเชื่อถือไว้ ใจได้ ด้ านการตอบสนองต่อลูกค้ า ด้ านการ
ให้ ความมั่นใจกับลูกค้ า และด้ านการรู้ จักและเข้ าใจลูกค้ า กับตัวแปรสภาพการทํ างาน (job
conditions) และบุคลิกภาพของครู สอนเด็กเล็ก ซึ่งได้ แก่ อารมณ์ ของครู ปฏิกิริยาจากความ
ตึงเครี ยดของครู และบุคลิกภาพแบบ Big five โดยผลการวิจยั พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
(extroversion) และการมีส่วนร่ วม (participation) ของครู มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความ
พึงพอใจของผู้ปกครอง ความไม่พึงพอใจในการทํางาน (job dissatisfaction) ของครู มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ผลการศึกษายังแสดงถึงความสัมพันธ์ ที่ไม่
คาดคิด เช่น บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness) ของครูมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และการสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงานและหัวหน้ างาน (colleague
and supervisor support) ) มีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
หลิน, ชิว และเซียะ (Lin, Chiu & Hsieh, 2001) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคลิกภาพของพนักงานผู้ให้ บริ การกับการรับรู้ คณ
ุ ภาพของการบริ การ โดยใช้ ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ
ห้ าองค์ประกอบตามแนวคิดของคอสตาและแมคเคร (Big Five personality traits) และแนวคิด
การประเมินคุณภาพการบริ การของพาราซุรามาน (SERVQUAL) ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพ
แบบเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความมัน่ ใจได้
ในการบริ การ (Assurance) บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness) เป็ นตัวทํานาย
การรั บ รู้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในมาตรฐานการบริ ก าร (Reliability) บุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงตั ว
(Extraversion) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ การตอบสนองต่อลูกค้ า (Responsiveness)
และบุคลิกภาพแบบเห็นด้ วยกับผู้อื่น (Agreeableness) มีความสัมพันธ์ กบั การรับรู้ เรื่ องความ
เข้ าใจใส่ใจลูกค้ า (Empathy)
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ไนท์ (Knight, 1996) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ โดยการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ นํา
เครื่ องมือ SERVQUAL ของพาราซูรามาน มาใช้ วดั ความคาดหวังและการรับรู้คณ
ุ ภาพการบริการ
ในร้ านค้ าปลีก ซึ่งได้ นําองค์ ประกอบที่ ใช้ เป็ นตัวแปรเพื่อวัดคุณภาพการบริ การ 3 ด้ านได้ แก่
ความสนใจส่วนบุคคล (Personal Attention) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และการบริ การที่เป็ น
รูปธรรม (Tangible) พบว่า ความสนใจส่วนบุคคลและการบริ การที่เป็ นรูปธรรมเป็ นปั จจัยสําคัญ
ในการประเมินคุณภาพบริ การโดยรวม (Overall Service Quality) และได้ สรุ ปว่า เครื่ องมือ
SERVQUAL เป็ นเครื่ องมือทางการจัดการที่ธุรกิจค้ าปลีกอาจนํามาใช้ ปรับปรุงคุณภาพบริ การได้
ในขณะที่ตวั แปร ความเชื่อถือได้ พบว่า เป็ นตัวแปรพยากรณ์ที่มีคา่ อํานาจในการทํานายคุณภาพ
การบริการได้ ตํ่ากว่าตัวแปร 2 ด้ านข้ างต้ น
เคฟเวนนี่ (Keaveney, 1995) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมของลูกค้ าที่เปลี่ยนไปใช้ บริ การใน
สถานที่ใหม่ โดยศึกษากับลูกค้ าซึง่ ไปใช้ บริ การจํานวน 500 คน พบว่า สาเหตุที่ทําให้ ลกู ค้ าหันไป
ใช้ บริ การจากบริ ษัทอื่นเนื่องมาจากคุณภาพของการให้ บริ การซึ่งไม่ตรงกับที่ลูกค้ าคาดหวังไว้
และประสบการณ์ การรั บรู้ ของลูกค้ าที่ ไม่ประทับใจในการบริ การ เช่น การบริ การที่ผิดพลาด
ปฏิสมั พันธ์ จากพนักงานที่บกพร่ อง เช่น พนักงานไม่สนใจ ไม่สภุ าพ เฉยเมย ไม่มีความรู้ ไม่เต็มใจ
ในการบริ การ ความไม่ซื่อสัตย์ เป็ นต้ น นอกเหนือจากประเด็นเรื่ องการบริ การ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่
ด-ปิ ดบริ การ ที่ไม่สะดวก เป็ นต้ น เคฟเวนนี่
เป็ นปั ญหา เช่น ราคาที่สงู ขึ ้น ทําเลที่ตงและเวลาเปิ
ั้
ได้ เสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริ การโดยต้ องเริ่ มจากนโยบายจากผู้บริ หารในองค์กร เช่น
การเป็ นศูนย์การอํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า การฝึ กอบรมและพัฒนาให้ พนักงานมีทกั ษะและ
สามารถให้ บริ การที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน การสร้ างค่านิยมและจรรยาบรรณในการให้ บริ การ
เป็ นต้ น
3.สรุ ปผลการวิจัยและสมมติฐานในการวิจัย
จากการรวบรวมผลการวิ จัย ที่ ผ่า นมา ไม่ พ บงานวิ จัย ที่ ศึก ษาคุณ ลัก ษณะของ
พนักงานบริ การตามการรับรู้ของพนักงานผู้ให้ บริ การเอง ว่ามีคณ
ุ ลักษณะด้ านใดบ้ างที่เหมาะสม
กับงานบริ การ แต่จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารในสายงานทรัพยากรบุคคลและแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของพนักงานบริ การที่นกั วิชาการเสนอแนะจะพบว่ามีความสอดคล้ องใกล้ เคียงกัน
คื อ พนัก งานควรเป็ นผู้มี บุค ลิ ก ภาพที่ ดี สื่ อ สารได้ เ ข้ า ใจและมี ทัศ นคติ แ บบจิ ต ใจใฝ่ บริ ก าร
(Service Mind)
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ในทางตรงกันข้ าม กลับพบผลการศึกษาที่แสดงคุณลักษณะของพนักงานบริ การ
ตามการรับรู้ของลูกค้ าหลายชิ ้น ซึง่ ผลการศึกษาที่ได้ มีความหลากหลาย แตกต่างกันไป ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องจากการที่ลกู ค้ าแต่ละคนมีมโนทัศน์ (Self Concept) ซึง่ มีแบบแผนเป็ นของตนเอง รวมทัง้
การได้ รับอิทธิพลจากสื่อต่างๆ รอบตัวในปั จจุบนั เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม ข่าวสารใหม่ๆ และ
การได้ รั บ การศึก ษาที่ สูง ขึน้ จึ ง ยิ่ ง เพิ่ ม ความคาดหวัง ต่อ การเข้ า ไปใช้ บริ ก ารยิ่ง ขึน้ ตัว อย่า ง
คุณลักษณะของพนักงานบริ การซึ่งผู้วิจยั ได้ รวบรวมมา ได้ แก่ การเป็ นผู้มีกิริยาสุภาพอ่อนน้ อม
ถ่อมตน แต่งกายถูกระเบียบตามกฎของบริ ษัท (ศรี ประภา ทวีธรรมวุฒิ (2549), เอกชัย ลิ ้นสุวรรณ
(2545)) การมีพนักงานทักษะทางสังคม มีความสามารถในงานและมนุษย์ สมั พันธ์ (Chang,
2006) การมีทกั ษะทางด้ านความเป็ นผู้นําและการตัดสินใจ (Amanda and Linda ,1999) แต่
สิ่งที่ลกู ค้ ารับรู้ ร่วมกันว่าเป็ นคุณลักษณะที่จําเป็ นและเหมาะสมอย่างยิ่งต่องานบริ การคือ การมี
จิตใจใฝ่ บริ การ (Service Mind)
ยิ่ง ไปกว่ า นัน้ หากพิ จ ารณาถึ ง มิ ติข องการรั บ รู้ สิ่ง ต่า งๆ จะพบว่ า โดยทั่ว ไปคน
้ อยู่แล้ ว ไม่ต้องแก้ ไขปรับปรุ ง
ส่วนมากมักลําเอียงเข้ าข้ างตนเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนทํานันดี
สิ่งใดอีก ( Rogerrs, 1980) ดังนัน้ เมื่อพนักงานประเมินคุณลักษณะของตน(พนักงานบริ การ)เอง
จึงมีแนวโน้ มที่จะให้ คะแนนสูง นัน่ คือ พฤติกรรมที่ตนแสดงออกหรื อคุณลักษณะของพนักงาน
บริ การของตนดีอยูแ่ ล้ ว
จากเหตุผลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นความต้ องการที่ไม่มีที่สิ ้นสุดของลูกค้ า ซี่งมองว่า
คุณลักษณะที่พนักงานแสดงออกมาในการให้ บริ การยังไม่ดีพอและคาดหวังจะได้ รับบริ การที่ดี
ที่สดุ สวนทางกลับมุมมองการรับรู้ ซึ่งพนักงานมองว่า ตนให้ บริ การได้ ดีตามมาตรฐานที่บริ ษัท
กําหนดไว้ แล้ ว จึงทําให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องการทราบมุมมองของพนักงานและมุมมองของลูกค้ าเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของพนักงานบริ การผู้วิจัยจึงตังสมมติ
้
ฐานข้ อที่ 1 ดังนี ้ คุณลักษณะของพนักงาน
บริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้ ามีความแตกต่างกัน และมีสมมติฐานย่อยดังนี ้
สมมติฐานที่ 1.1 คุณลักษณะของพนักงานบริ การด้ านมนุษย์สมั พันธ์ ตามการรับรู้
ของพนักงานและลูกค้ าแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 คุณลักษณะของพนักงานบริ การด้ านความมัน่ คงทางอารมณ์ตาม
การรับรู้ของพนักงานและลูกค้ าแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 คุณลักษณะของพนักงานบริ การด้ านความรับผิดชอบตามการรับรู้
ของพนักงานและลูกค้ าแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 คุณลักษณะของพนักงานบริ การด้ านความสามารถในงานตาม
การรับรู้ของพนักงานและลูกค้ าแตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.5 คุณลักษณะของพนักงานบริ การด้ านจิตใจใฝ่ บริ การตามการรับรู้
ของพนักงานและลูกค้ าแตกต่างกัน
จากผลการศึกษาข้ างต้ นที่ผ้ วู ิจยั ได้ รวบรวมเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การตามการรับรู้
ของลูกค้ าที่เข้ าไปใช้ บริ การในร้ านสาขามือถือต่างๆ (ภาวิดา ดํารงค์อติภา (2549), พงศ์พนั ธ์
ตระกูลศรี วิชยั (2547) ,เกียรติพงษ์ มากประภา (2546)) พบว่า ผลการศึกษาเกือบทังหมดแสดง
้
ถึงความแตกต่างที่ลกู ค้ ารับรู้ ในคุณภาพการบริ การ โดยความคาดหวังที่ลกู ค้ ามีตอ่ การบริ การจะ
ค่อนข้ างสูง ในขณะที่การบริ การที่เป็ นจริ งจะตํ่ากว่า ซึง่ ทําให้ ลกู ค้ าไม่พอใจในการให้ บริ การ หรื อ
ผลการวิจยั ของ เคฟเวนนี่ (Keaveney, 1995) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมของลูกค้ าที่เปลี่ยนไปใช้ บริ การ
ในบริษัทอื่นเนื่องมาจากคุณภาพของการให้ บริการซึง่ ตํ่ากว่าลูกค้ าคาดหวังไว้
ดัง นัน้ ผู้วิ จัย ตัง้ สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ได้ ว่ า คุณ ภาพการบริ ก ารตามการรั บ รู้ ของ
พนักงาน สูงกว่าลูกค้ า และมีสมมติฐานย่อยดังนี ้
สมมติฐานที่ 2.1 คุณภาพการบริ การด้ านรู ปธรรมที่ ปรากฎตามการรั บรู้ ของ
พนักงานสูงกว่าลูกค้ า
สมมติฐานที่ 2.2 คุณภาพการบริ การด้ านความน่าเชื่อถือไว้ วางใจได้ ตามการรับรู้
ของพนักงานสูงกว่าลูกค้ า
สมมติฐานที่ 2.3 คุณภาพการบริ การด้ านการตอบสนองต่อลูกค้ าตามการรับรู้ ของ
พนักงานสูงกว่าลูกค้ า
สมมติฐานที่ 2.4 คุณภาพการบริ การด้ านการให้ ความมัน่ ใจต่อลูกค้ าตามการรับรู้
ของพนักงานสูงกว่าลูกค้ า
สมมติฐานที่ 2.5 คุณภาพการบริ การด้ านการรู้ จกั และเข้ าใจลูกค้ าตามการรับรู้ของ
พนักงานสูงกว่าลูกค้ า
ในการตังสมมติ
้
ฐานที่ 3 จากผลศึกษาของ จาญา สันติสงวนศักดิ์ (2546) ซึง่ พบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติของผู้ให้ บริ การที่รักงานบริ การกับคุณภาพการบริ การของลูกค้ า
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม หรื อศรี ประภา ทวีธรรมวุฒิ (2549) และเอกชัย ลิ ้นสุวรรณ (2545) ที่
ศึกษาพบว่า ลักษณะการให้ บริ การของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ให้ บริ การ และแนวคิดของ เทนเนอร์ และเดอโตโร (Tenner & DeToro, 1992) ซึง่ กล่าวว่า เป็ น
เรื่ องยากที่จะแยกผู้ให้ บริ การออกจากการบริ การได้ ดังนัน้ การวัดคุณภาพการบริ การหรื อการวัด
ความพึงพอใจของลูกค้ า จึงสามารถประเมินจากผู้ให้ บริ การ หรื อคุณลักษณะของผู้บริ การได้
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงตังสมมติ
้
ฐานข้ อ 3 ว่า คุณลักษณะของพนักงานบริ การมีความสัมพันธ์ ทางบวก
กับคุณภาพการบริการ และมีสมมติฐานย่อยดังนี ้
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สมมติ ฐ านที่ 3.1 คุณ ลัก ษณะของพนัก งานบริ ก ารมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ
คุณภาพการบริ การตามการรับรู้ของพนักงาน
สมมติฐานที่ 3.2 คุณลักษณะของพนักงานบริ การมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
คุณภาพการบริ การตามการรับรู้ของลูกค้ า
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