
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่อง การรับรูคุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีตอความจงรักภักดี   

ของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย              

ที่เกี่ยวของโดยนําเสนอตามลําดับดังน้ี 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคาดหวัง 

 2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรบัรู 

 3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคา 

 4.  แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

 5.  แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการและคุณภาพการบริการ 

 6.  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ 

 7.  แนวคิดเกี่ยวความจงรักภักดีในตราสินคา 

 8.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคาดหวัง 

 

ความหมายเก่ียวกับความคาดหวัง 

ความหมายเกี่ยวกับการคาดหวังไดมีนักวิชาการ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547 : 

17) ปาริชาติ หัตถะแสน (2549 : 14) ไดศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของผูบริโภค โดยใหความหมาย

ของความคาดหวังวา สิ่งที่ผูบริโภคตองการหรือคาดหวังวาจะไดรับผลิตภัณฑความคาดหวังเกิดจาก

ประสบการณและความรูในอดีตของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการที่เฉพาะเจาะจง โดยมี

พื้นฐานจากสิ่งที่คาดหวังวาจะไดรับความตองการ คือ สิ่งที่ถูกฝงลึกอยูในจิตใตสํานึกของมนุษยเปนผล

สืบเน่ืองมาจากชีวิตความเปนอยู และสถานะภาพของแตละบุคคลความสัมพันธของคุณภาพกับความ

คาดหวังของลูกคาจากสินคาและบริการเปนสิ่งจําเปนที่จะสรางความเขาใจวาลูกคาควรจะมีความ

คาดหวังอยางไร ถาเขาเกิดมีปญหากับสินคาและบริการน้ัน โดยความคาดหวังน้ันมาจากองคประกอบ

ที่มีผลตอความคาดหวังของลูกคา (เยาวภา ไชยวัฒน, 2556 : 8 - 9) 

วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547 : 64 - 67) ไดมีมุมมองที่เกี่ยวของกับความคาดหวังที่แตกตาง

กันออกไป น่ันคือ ความตองการและความคาดหวังของผูบริโภควาผูบริโภคซื้อสินคาหรือบริการก็เพื่อ

ตอบสนองความตองการของตนซึ่งผูบริโภคจะมีการประเมินผลลัพธที่ไดจากการซื้อเปรียบเทียบกับ
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ความคาดหวัง ถาผลลัพธตรงกับที่คาดหวังไวผูบริโภคก็จะไดรับความพึงพอใจ อน่ึงความตองการมี

รากฐานมาจากจิตใตสํานึกในตัวผูบริโภคแตละคนเมื่อผูบริโภคเกิดความตองการ (หรือบางครั้งเรียกวา 

ตระหนักในความตองการ) ผูบริโภคจะพยายามหาหนทางที่จะตอบสนองความตองการของตน 

จิราพร พรหมเล็ก (2556 : 14) ไดสรุปความคาดหวังของผูรับบริการวาผูรับบริการทุกคน  

ก็ตองการบริการช้ันหน่ึง คือ สะดวกรวดเรว็ทันใจถูกตองสมบูรณไดรับประโยชนสูงสดุไดรบัการตอนรับ

ที่อบอุน ผูใหบริการใหความสนใจ เอาใจใส ตอบสนองความตองการอยางถูกตอง และถูกใจ ที่สําคัญ

คือ รวดเร็วดังใจ ไมตองรอคอย การใหบริการเพื่อสรางความพอใจจะตองสนองความคาดหวังของ

ผูรับบริการ ซึ่งความคาดหวังเปนเรือ่งของจิตใจอาจแสดงออกโดยตรงทางคําพูดบอกกลาวของผูรับบริการ

หรือต้ังสมมติฐานวาผูใหบริการจะตองรูเองซึ่งทําใหเกิดความยุงยากวาจะพิจารณาจากสิ่งใด                

อาจจําแนกความคาดหวังของผูรับบริการเปนแตละดานไดดังน้ี 

 1.  สิ่งที่เห็นไดผูรับบริการคาดหวังที่จะไดเห็นสิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดเตรียมไววา      

มีไวเพียงพอแกการใหความสะดวกตาง ๆ มากนอยเทาใดเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ มีความทันสมัย

หรือไมจัดเตรียมบคุลากรไวอยางไรมากเพียงพอแกการที่จะใหบริการหรอืไมมเีครื่องมือสื่อสารที่พรอม

จะใหความสะดวกหรือไมมีวัสดุตาง ๆ ที่จะเอื้ออํานวยความสะดวกอยางไร 

 2.  ความรูสึกรวมผูรับบริการคาดหวังที่จะไดรับการตอนรับดูแลอยางกุลีกุจอ ตองการ 

คํากลาวปฏิสันถาร ทักทายที่ยกยอง การแสดงกิริยานอบนอม คําพูดไพเราะ ใหความเอาใจใส และ           

มีความเปนกันเอง เมื่อมีขอสงสัยจะตองไดรับคําตอบช้ีแจง หรือจดัหาใหตามความตองการผูรับบริการ

ทุกคนคาดหวังที่จะไดรับความสนใจใหความสําคัญและใหเกียรติ 

 3.  การสนองตอบผูรับบริการคาดหวังวาผูใหบริการจะมีความเต็มใจในการใหความ

ชวยเหลืออยางจริงใจและจริงจัง เมื่อตองการความสะดวกอยางใดก็จะไดรับบริการที่ทันทวงที มีความ

สะดวกรวดเร็วทันใจและไดรับประโยชนสูงสุด 

 4.  การใหหลักประกันผูรบับริการคาดหวังวาจะมีผูใหบริการที่มีความรูในเรื่องที่จะบริการ

อยางแทจริงเปนผูมีอัธยาศัยที่จะรับเรื่องอันเปนปญหาของเขาไวเปนผูที่เขาจะสามารถพูดดวยอยาง

เปดเผยดวยความไววางใจและชวยแกปญหาใหแกเขาไดรวมทั้งสามารถสรางความมั่นใจวาเขาจะได

บริการที่มีคุณภาพคุมคาและถูกตองสมบูรณ 

 5.  ความเช่ือถือไดผูรับบริการคาดหวังวา ผูใหบริการมีความสามารถในการปฏิบัติตาม  

ที่สัญญาดวยการใหบริการที่ถูกตอง สะดวก รวดเร็วดวยการยึดมั่นในคําสัญญาที่จะใหบริการในเรื่อง 

ตาง ๆ อยางแทจริง 

ความคาดหวังของผูรับบริการมีสิ่งที่เห็นได อันไดแก การใหสิ่งอํานวยความสะดวกความ

ทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ การจัดใหมีเครื่องมือสื่อสารการจัดใหมีบุคลากรชวยดูแล  

เอาใจใสบางความคาดหวังเปนสิ่งที่เกิดจากความรูสึกหรืออารมณรวมไดแกการตอนรับดูแล ความ  

เอาใจใสเปนกันเอง การยกยอง พูดไพเราะ การสนองความเรียกรองตองการ แสดงความสนใจให
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ความสําคัญ และใหเกียติการสนองตอบดวยความเต็มใจ ในการใหความชวยเหลือการใหบริการ        

ที่ทันทวงทีสะดวกรวดเร็วทันใจไดรับประโยชนสูงสุดเปนสิ่งที่อยูในความคาดหวังของผูรับบริการ       

ทุกคน อีกทั้งความคาดหวังของผูรับบริการที่ไมควรจะมองขามไป ไดแก การมีหลักประกันวาจะไดรับ

บริการที่มีคุณภาพคุมคาคุมเวลา และถูกตองสมบูรณ น่ันคือ คาดวาจะไดรับบริการจากพนักงานที่มี

ความรูในเรื่องที่จะบริการมีความนาไววางใจและมีความจริงใจ (ศราวุธ ยุตะวัน, 2553 : 24) 

ทฤษฎีเก่ียวกับการคาดหวัง 

Aday and Andersen (1975 : 58 - 60)ไดศึกษาโดยการสอบถามจากลูกคาวาสิ่งใด            

ที่ผูรับบริการตองการและหากไดรับสิ่งน้ันแลวจะทําใหเกิดความพึงพอใจอะไรบางจากคําตอบที่ได

นํามาจัดกลุมได 6 กลุม ดังน้ี 

กลุมที่ 1 ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการ (Convenience) ตัวแปรในกลุมน้ี ไดแก 

 1. ระยะเวลาในการรอคอยเพื่อรอรบับริการไมนาน 

 2. ความเปนระเบียบของหนวยงานบริการ 

 3. ลักษณะสถานที่ของหนวยงานบรกิาร 

กลุมที่ 2 การประสานงานของการบริการ (Coordination) ตัวแปรในกลุมน้ี ไดแก 

 1. การไดรับบรกิารทั้งหมดตามความตองการ 

 2. การสนใจของผูปฏิบัติงานตอลกูคา 

กลุมที่ 3 อัธยาศัยและความสนใจตอลกูคา (Courtesy) ตัวแปรในกลุมน้ี ไดแก 

 1. คําพูดเชิงบวก 

 2. บุคลิกภาพที่นาเลือ่มใส 

 3. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 4. ความเอาใจใสตลอดเวลา 

กลุมที่ 4 ขอมูลที่ไดรบัจากการบริการ (Information) ตัวแปรในกลุมน้ี ไดแก 

 1. ขอมูลทั่วไปไดแกวิธีการรับบริการกฎระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกบัการรับบรกิาร 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการเชนคําแนะนําเกี่ยวกับการใชหรือกรณีของธุรกิจ

การพยาบาล เชน ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับสาเหตุ และอาการของโรครวมถึงวิธีปฏิบัติตนของผูปวย

เปนตน 

กลุมที่ 5 คุณภาพของการบริการ (Quality of Service) ตัวแปรในกลุมน้ี ไดแก 

 1. ความสามารถของผูปฏิบัติงาน 

 2. คุณภาพของผลิตภัณฑหากเปนธุรกิจการบริการซอมรถยนตรถยนตตองไมเสียบอย 

กลุมที่ 6 ราคาคาใชจาย (Cost) ตัวแปรในกลุมน้ี ไดแก 

 1. ราคายุติธรรม 

 2. สมเหตุสมผลไมเอาเปรียบลกูคา 
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ตัวแบบของทฤษฎีความคาดหวังน้ี Vroom (1964) เปนคนแรกที่นําทฤษฎีมาประยุกตเขากับ

การจูงใจในสถานที่ทํางาน Vroom (1964 : 143) ทฤษฎีน้ีเสนอแนะวาบุคคลไมเพียงแตจะถูกผลักดัน

ดวยความตองการเทาน้ัน แตจะแนะนําวิธีที่แตละคนเลือกตัดสินใจจากหนทางเลือกของพฤติกรรม 

ตาง ๆ และจะตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาจะตองกระทําหรือไมตองกระทําดวย (เยาวภา 

ไชยวัฒน, 2556 : 37 - 38)  

ทฤษฎีความคาดหวังน้ีพัฒนามาจากสมมติฐานที่วากอนที่บุคคลจะไดรับแรงจูงใจใหกระทํา

สิ่งใด ๆ เขาจะตองพิจารณากอนวาความสามารถและความพยายามของเขาจะทําใหไดผลตอบแทน

ตามที่พึงปรารถนาหรือไมหรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวาการจูงใจใหทํางานเปนความคาดหวังที่ยึดถือ

ของแตละบุคคลดังน้ัน Vroom (1964) จึงไดกําหนดสมมติฐานของทฤษฎีข้ึนใหมวาการจูงใจข้ึนอยูกับ

วิธีการซึ่งบุคคลตองการและวิธีการซึ่งบคุคลคิดวาจะไดสิง่น้ีจะนําไปสูการเกดิผลลัพธอยางใดอยางหน่ึง

เพื่อจะทําใหเกิดพฤติกรรมซึ่งจะนําไปสูการบรรลุ จุดมุงหมาย และเลือกพฤติกรรมที่คาดหมายวาจะ

ประสบความสําเร็จไดสูงสุดทฤษฎีน้ีจะมีจุดแข็ง ในทางปฏิบัติ น้ันข้ึนอยูกับอํานาจของความคาดหวัง

ในการปฏิบัติที่จะไดผลและการจูงใจในผลลัพธของแตละบุคคลเปนสําคัญ Vroom จึงไดเสนอวา   

การจูงใจ (Motivation : M) ความคาดหวัง (Expectancy : E) เครื่องมือ (Instrumentality : I) และ

คาตัวเลข (Valence : V) มีความเกี่ยวของกันและมีความสัมพันธระหวางกันและเขาไดต้ังสมมติฐาน

ของความสัมพันธวา M = (E) x (I) x (V) (ซัลมา สุมาลี, 2556 : 27) 

ในทางปฏิบัติทฤษฎีความคาดหวังน้ีจะกลาวถึงวาพนักงานจะใชความพยายามเปนอยางมาก

โดยตัวเขาเช่ือวาการกระทําน้ันจะนําไปสูสิ่งที่ดี และทําใหไดรับรางวัลเชนโบนัสข้ึนเงินเดือน หรือ 

เลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงและรางวัลจะทําใหจุดหมายสวนตัวของพนักงานแตละคนสามารถลุลวงไดบาง

ทฤษฎีน้ีศึกษารายละเอียดของความสัมพันธ 3 องคประกอบดวยกัน ซึ่งมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของคน          

ที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยางมีประสิทธิภาพมีดังตอไปน้ี 

 1.  ความสัมพันธของความพยายามกับการกระทํา (Effort-Performance Relationship) 

อาจรบัรูไดจากการที่คนไดใชความพยายามเพื่อใหเกิดการกระทําบางอยาง 

 2.  ความสัมพันธของการกระทํากับรางวัล (Performance-Reward Relationship) 

ระดับที่คนจะเช่ือวาการกระทําจะเกิดผลตอบแทนตามที่ปรารถนา 

 3.  ความสั มพันธ ของร าง วัลกับ เป าหมายสวนตัว ( Reward-Personal Goals 

Relationship) ระดับของรางวัลที่ไดรับที่สามารถตอบสนองตอเปาหมายสวนตัว หรือความตองการ

และรางวัลที่ดึงดูดใจสําหรับบุคคล 

จากที่กลาวมาขางตนน้ีเกี่ยวกับทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (1964) สามารถสรุป

แนวคิดในเรื่องความคาดหวังไดออกเปน 3 ประการ ดังตอไปน้ี 

 1.  การจูงใจในการทํางานข้ึนอยูกับความคาดหวังของแตละคน ถามีความคาดหวังมาก 

ก็จะมีการใชความอุตสาหะเพิ่มมากข้ึน จะเปนผลใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดมากข้ึน      
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ซึ่งบุคคลทุกคนจะมีความเช่ืออยูวา ถาพวกเขาขยันทํางานมากข้ึนก็จะไดรับผลตอบแทนจากผลผลิต   

ที่เพิ่มมากข้ึน แตถาพวกเขาไมรับผลตอบแทนจนเปนที่พอใจก็จะทําใหไมมีผลผลิต นอกจากน้ีแลว

ทฤษฎีความคาดหวังยังไดเสนอแนะถึงแนวความคิดที่นาสนใจวา บุคคลจะถูกจูงใจใหทํางานตามกรอบ

ของระดับความคาดหวังของแตละคน บุคคลที่มีระดับความคาดหวังอยูในระดับสูง จะมีการใชความ

อุตสาหะและหวังผลจากการทํางานสูง เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานไดเพิ่มมากข้ึน

ในทางตรงกันขามหากบุคคลที่มีระดับความคาดหวังอยูในระดับตํ่าเขาก็จะมีความเบื่อหนาย และ             

จะทํางานแบบตามสบายโดยไมสนใจที่จะเพิ่มผลผลิตใหกับองคการเลย 

 2.  ทฤษฎีความคาดหวังชวยช้ีใหเห็นวา การจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธและ

เช่ือมโยงกับประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีผลตอบแทน คือ รางวัลเปนเครื่องมือกระตุนใหเขาเกิด

แรงจูงใจในการทํางาน ย่ิงถาบุคคลแตละคนมีความเช่ือวาประสิทธิภาพการทํางานที่ดีก็จะเปน

เครื่องชวยใหเขาเกิดแรงจูงใจการทํางานไดเพิ่มมากข้ึนเทาน้ัน 

 3.  ทฤษฎีความคาดหวังจะมีคุณลักษณะเปนศูนยกลางความเช่ือในเรื่องคุณคาของรางวัล

ที่ไดจากการคาดหวังน้ัน มีคาสูงก็จะกอใหเกิดพลังแรงจูงใจในการทํางานไดสูงข้ึนในทางตรงกันขาม

หากไมมีความเช่ือในเรื่องคุณคาของรางวัลดังกลาวแลวการจูงใจในการทํางานก็จะลดตํ่าลง 

สรุปจากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังดังกลาวจะเห็นไดวาความ

คาดหวังจะเปนตัวแรงจูงใจหรือตัวผลักดัน เพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาบางอยางใหไปสู

จุดหมายปลายทางไดแรงจูงใจจะมีมากนอยแคไหนก็จะข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางความคาดหวัง

หรือระดับความพยายาม (Expectancy) เครื่องมือที่มีความเปนไปไดการจูงใจ (Instrumentality) 

ความรุนแรงของความตองการของบุคคล (Valence) ทฤษฎีความคาดหวังจึงถูกนํามาใชในการศึกษา

ครั้งน้ี เพื่ออธิบายถึงระดับความพึงพอในตอการใหบริการของสํานักงานบัญชี และการทดสอบความ 

สัมพันธระหวางการรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี และ

ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชี มีผลตอความจงรักภักดี ของผูประกอบธุรกิจ              

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ปจจัยท่ีมีผลตอความคาดหวังของผูบริโภค 

ปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังของผูบริโภคมีหลายปจจยัซึ่งมีอทิธิพลตอความคาดหวังของลูกคา

ที่เขามาใชบริการ ซึ่งปจจัยดังกลาว (นิธินันท พิบูลยศักด์ิโสภณ, 2551 : 17 - 18) ประกอบดวย 

 1.  ความตองการของลูกคาแตละราย (Personal Need) ลูกคาแตละคนมีลักษณะ

เฉพาะตัวมีพฤติกรรมและอยูในสภาพการณที่แตกตางกัน สิ่งเหลาน้ีสงผลใหลูกคาแตละราย อาจมี

ความตองการพื้นฐานที่ไมเหมือนกัน ซึ่งความตองการพื้นฐานน้ีอาจเปนปจจัยหน่ึงที่ทําหนาที่กําหนด

ระดับความคาดหวังของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ 

 2.  ประสบการณในอดีต (Past Experience) แบงออกเปน 
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  2.1 ประสบการณในอดีตของลกูคาเกาที่เคยมาใชบรกิาร คือ แตกอนลูกคาเคยไดรับ

บริการอยางไรปจจุบันและในอนาคตลูกคาก็คาดหวังวาจะตองไดรับบริการอยางน้ัน 

  2.2 ประสบการณจากการใชบรกิารของคูแขงขัน คือ ลูกคาบางรายอาจเคยใชบริการ

จากผูใหบริการรายอื่นในตลาดมากอน ลูกคาก็จะนําระดับการใหบริการน้ันมาต้ังเปนความคาดหวังตอ

ผูใหบริการรายใหมที่ตนกําลังจะไปใชบริการ 

 3. การสื่อสารถึงลูกคาในรูปแบบตาง ๆ (Communication) แบงออกเปนการสื่อสาร

ทางการตลาดสูผูบริโภค การโฆษณาประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานขาย รวมถึงการสื่อสารทาง

การตลาดรูปแบบอื่น ๆ ที่ไปถึงตัวผูบริโภคไดแสดงบทบาทสําคัญในการสรางความคาดหวังข้ึนในใจ

ของผูบริโภค แบงออกเปน 

  3.1 อัตราคาบริการปจจัยน้ีมีอิทธิพลอยางย่ิงสําหรับผูบริโภคในการกําหนดระดับ

ความคาดหวังที่มีตอธุรกิจบริการ ซึ่งลูกคายอมตองมีความคาดหวังสูงสําหรับบริการที่มีอัตรา

คาบริการที่สูง และมีความคาดหวังตํ่าตอบริการที่มีอัตราคาบริการที่ตํ่า 

  3.2 การตบแตงสถานที่ทั้งภายนอก - ภายในสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ  

ในการใหบรกิารปจจยัเหลาน้ี มีอิทธิพลตอความคาดหวังของผูบรโิภคเชนกัน ซึ่งแนนอนวาสถานบริการ 

ที่หรูหรามีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน และอุปกรณที่ทันสมัยจะสงผลใหระดับความคาดหวัง             

ที่ลูกคามีตอบริการสูงข้ึนตามไปดวย 

 4.  ปจจัยทางสภาวการณ (Situational Factors) กลาวคือ สถานการณหรือจังหวะโอกาส 

ที่ลูกคาเขามาใชบริการจะมีอิทธิพลตอการกําหนดระดับความคาดหวังของลูกคา 

 5.  ลูกคาบอกกันแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth Communication) การที่ลูกคา

มีการสื่อสารถึงกันเอง เกี่ยวกับการบริการทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไมดี ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีผลตอ

ความคาดหวังอีกทั้งคําแนะนําของเพื่อนรวมงานและเพื่อนบาน มีผลอยางย่ิงตอความคาดหวังของ

ผูบริโภคที่มีตอบริการประเภทซอมแซมและบํารุงรักษา เปนตน 

สําหรับความคาดหวังจากแนวคิดที่เกี่ยวของขางตน สรุปไดวาความคาดหวังเปนการ

คาดการณลวงหนากอนที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ หรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของตน

ไดตรงกับที่คาดการณไว 

ระดับความพึงพอใจของลูกคาจะเกิดจากความแตกตางระหวางผลประโยชนจากผลิตภัณฑ

และความคาดหวังของบุคคล (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป , 2555 : 74 - 75) การคาดหวังของบุคคล 

(Expectation) เกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซื้อ สวนผลประโยชนจากคุณสมบัติ

ผลิตภัณฑหรือการทํางานของผลิตภัณฑเกิดจากนักการตลาดและฝายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจะตองพยายาม

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณคาเพิ่ม (Value Added) การสรางคุณคาเพิ่ม

เกิดจากการผลิตและจากการตลาด รวมทั้งมีการทํางานรวมกันกับฝายตาง ๆ โดยยึดหลักการสราง 
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คุณคาดานผลิตภัณฑ (Product Value) 

คุณคาดานบริการ (Service Value) 

คุณคาดานบุคลากร(Persernol Value) 

คุณคาดานภาพลักษณ(Image Value) 

ราคา (ตนทุน) รูปตัวเงิน(Cost) 

ตนทุนดานเวลา(Time Cost) 

ตนทุนดานพลังงาน(Energy Cost) 

1.  คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาลูกคา 

(Total Customer Value) 

ตนทุนดานจิตวิทยา 

คุณคา 

ที่สงมอบแกลูกคา 

(Customer Delivered Value) 

2. ตนทุนรวมของลูกคา 

(Total Customer Cost) 

คุณภาพรวม (Total Quality) คุณคาเกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 

คุณคาที่มอบใหกับลูกคาจะตองมากกวาตนทุนของลูกคา (Cost) คุณคารวมสําหรับลูกคา (Total Customer 

Value) เปนผลรวมของผลประโยชนหรืออรรถประโยชนจากผลิตภัณฑหรือบริการใดบริการหน่ึง คุณคา

ผลิตภัณฑพิจารณาจากความแตกตางทางการแขงขัน ซึ่งประกอบดวยความแตกตางดานผลิตภัณฑ 

ความแตกตางดานบริการ ความแตกตางดานบุคลากร ความแตกตางดานภาพลักษณ ซึ่งความแตกตาง

ทั้ง 4 ดานน้ี กอใหเกิดคุณคาผลิตภัณฑ 4 ดานเชนกัน คือ การรับรูคุณคาดานผลิตภัณฑ การรับรู

คุณคาดานบริการ การรับรูคุณคาดานบุคลากร และการรับรูคุณคาดานภาพลักษณเรียกวา การรับรู

คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาของลูกคาตนทุนรวมของลูกคา (Total Customer Cost) เปนตนทุน

ของลูกคาที่เกิดจากการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงซึ่งประกอบดวยตนทุนในรูปตัว

เงินตนทุนดานเวลาตนทุนดานพลังงานและตนทุนดานจิตวิทยาคุณคาที่สงมอบแกลูกคา (Customer 

Delivered Value)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1คุณคาที่สงมอบแกลูกคา 

ที่มา : ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป, 2555 : 74 
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นอกจากน้ี Smith& Huston (1983 : 59 - 62) กลาววามีผลลัพธที่เปนไปไดในการประเมิน

คุณภาพบริการของลูกคาหลังจากที่มีการใชบริการจากผูใชบริการ 4 ประการ คือ ตํ่ากวาคุณภาพ

คุณภาพที่ยอมรับไดคุณภาพที่ดีและคุณภาพที่เหนือกวา ดังปรากฏในภาพที่ 2.2  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.2 ทางเลือกการประเมินคุณภาพ 

ที่มา : Smith & Huston, 1983 

 

จากภาพที่ 2.2 สามารถแปลผลทางเลือกการประเมินคุณภาพของลูกคาออกมาได ดังน้ี 

 1.  ตํ่ากวาคุณภาพ แสดงถึงการรับรูคุณภาพจากประสบการณของลูกคานอยกวา  

ความคาดหวังไวเปนผลทําใหลูกคาเกิดความไมพอใจในบริการที่ไดรับ 

 2.  คุณภาพที่ยอมรับได แสดงถึงลูกคารับรู คุณภาพจากประสบการณไดเทากับ        

ความคาดหวังไวถาผูรับบริการตองการทําใหลูกคามีความสุขกับการใชบริการคุณภาพที่ระดับน้ี            

อาจจะไมเพียงพอ 

 3.  คุณภาพที่ดี แสดงถึงลูกคารับรูคุณภาพจากประสบการณสูงกวาความคาดหวัง          

ซึ่งเปนผลใหลูกคาสนใจที่ยังใชบริการตอไปและมากกวาน้ันยังกอใหเกิดการประชาสัมพันธแบบปาก

ตอปากไปยังลูกคากลุมอื่น 

 4.  คุณภาพที่เหนือกวา แสดงถึงการรับรู คุณภาพจากประสบการณเกินกวาความ

ตองการจริงซึ่งทําใหเกิดความประทับใจในการบริการและยินยอมที่จะจายแพงในการใชบริการ 

เครื่องมือในการติดตามและการวัดความพึงพอใจของลกูคาเปนวิธีการที่จะติดตามวัดผลและ

คนหาความตองการของลูกคาโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาสามารถทําไดดวย

วิธีตาง ๆ (เปนเลิศ เสือเนียม, 2555 : 47 - 48) ดังน้ี 

 1. ระบบการติเตียนและขอเสนอแนะเปนการหาขอมูลทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

และการทํางานขององคการปญหาตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะซึ่งอาจจะใหลูกคาโทรศัพทเขามาหรือ  

มีกลองรบัขอเสนอแนะหรอืมทีี่อยูของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส (E-mail Address) เพื่อใหลูกคาสามารถ

ติดตอได เปนตน 

คุณภาพที่คาดหวังไว (q0) คุณภาพที่ไดรับจากประสบการณ (q1) 

การประเมินคุณภาพของลูกคา 

q1>>q0 

คุณภาพที่เหนือกวา 

q1>q0 

คุณภาพที่ดี 
q1=q0 

คุณภาพที่ยอมรับได 

q1<q0 

ตํ่ากวาคุณภาพ 
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 2. การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา วิธีน้ีองคการจะตองเตรียมแบบสอบถาม เพื่อ

คนหาความพึงพอใจของลูกคาเทคนิคตาง ๆ ที่ใชสํารวจความพึงพอใจของลูกคามีดังน้ี 

  2.1 การใหคะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑหรือบริการ โดยอยูใน

รูปของการใหคะแนน เชน ไมพอใจอยางย่ิง ไมพอใจ ไมแนใจ พอใจ พอใจอยางย่ิง 

  2.2 การถามวาลูกคาไดรบัความพึงพอใจในผลิตภัณฑหรือบริการหรือไม อยางไร 

  2.3 การถามใหลูกคาระบุปญหาจากการใชผลิตภัณฑ และเสนอแนะประเด็นที่จะ

แกไขปญหาน้ัน 

  2.4 การถามลกูคาเพื่อใหคะแนนคุณสมบัติตาง ๆ และการทํางานของผลิตภัณฑ 

  2.5 การสํารวจความต้ังใจในการซื้อซ้ําของลูกคา 

 3. การเลือกซื้อโดยกลุมที่เปนเปาหมาย วิธีน้ีจะเชิญบุคคลที่คาดวาจะเปนผูซื้อที่มี

ศักยภาพใหวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในการซื้อสินคาขององคการและคูแขงขันพรอมทั้งระบุปญหา

เกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 

 4.  การวิเคราะหถึงลูกคาที่สูญเสียไป ในกรณีน้ีจะวิเคราะหหรือสัมภาษณลูกคาเดิม      

ที่เปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่นดังน้ันองคการควรวัดความพึงพอใจของลูกคาอยูเสมอลูกคาที่ไมพอใจในการ

ใชสินคาและบริการรอยละ 96 จะไมบอกปญหาของตนกับองคการทราบองคการควรต้ังระบบที่สนับสนุน

ใหลูกคาเขามารองเรียน ซึ่งจะทําใหสามารถเรียนรูวาจะแกไขและปรับปรุงสินคาใหดีข้ึนไดอยางไร       

โดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคา 

ผูศึกษาไดนําความรูที่ไดจากคาคาดหวังมาประยุกตใหในผลงาน การรับรูคุณคาและจรรยาบรรณ

ของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

การคาดหวังของผูบริการ ประกอบดวยสิ่งที่เห็นได ความรูสึกรวม การสนองตอบ การใหหลักประกัน 

และความเช่ือถือได จึงเปนการสะทอนความพงึพอใจที่จะสงผลตอความจงรักภักดี เน่ืองจากผูมาใชบริการ

ยอมคาดหวังวาจะไดรับการบริการจากจํานักงานบัญชีอยางดี ด้ังน้ันคาคาดหวังจึงเปนองคประกอบ

พื้นฐานของความจงรักภักดี 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู 

 

บุคคลแตละคนจะมีการรับรูที่แตกตางกัน ซึ่งการศึกษาใหเขาใจถึงธรรมชาติของการรับรูจะ

ชวยใหองคกรธุรกิจ สามารถนํามาใชในการปรับพฤติกรรมในการทํางานของแตละบคุคล และกลุมเกิด

ความเหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดตอเปาหมายของการทํางานได การรับรูคุณภาพเกิดจากความ

คาดหวังของลูกคา โดยสินคาหรือบริการจะมีคุณภาพสูงก็ตอเมื่อความตองการของลูกคาตรงกับความ

คาดหวังที่ตองการรับรูคุณภาพที่สูงตอสินคาหรือบริการลูกคาจะทําการพิจารณาจากความเหมาะสม
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ของการใชงานความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไววางใจ และบริการหรือสินคา 

จะมีคุณภาพเมื่อลูกคาไดทําการเปรียบเทียบการรับรูจริงกับความคาดหวังตอสินคา หรือบริการน้ัน ๆ 

(เยาวภา ไชยวัฒน, 2556 : 11) อยางไรก็ตามยังม ีปาริชาติ หัตถะแสน (2549 : 22) ไดกลาววา ลูกคา

ไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การมองเห็น การไดยิน การชิม การสัมผัส และการไดรับรูถึงการบริการ

และขอมูลการสงเสริมการขายหรือบริการของธุรกิจ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะไมเปนเพียงแรงกระตุนตอ

การซื้อหรือใชบริการของลูกคาเทาน้ันแตจะเปนการรับรูวาการบริการตาง ๆ น้ันจะสรางความพอใจ

ตามความปรารถนาและตามความตองการของลูกคาดวย 

ประเภทของการรับรู 

ความสามารถในการรับรูพยากรณและควบคุมน้ีทําใหคนเราสามารถจะอยูรวมกันในสังคม

ไดอยางราบรื่นอยางไรก็ตามปญหาของมนุษยสมัพันธและปญหาทางสงัคมกยั็งมีอยูทั้งน้ีเพราะการรบัรู

ทางสังคมของมนุษยยังคลาดเคลื่อน และแปลการรับรูทางสังคมน้ันยังไมถูกตองและไดแบงประเภท

ของการรับรูเปน 4 ประเภท (เยาวภา ไชยวัฒน, 2556 : 12 - 13) ไดสรุปไวดังน้ี 

 1. การรับรูความรูสึกนึกคิดของบุคคล จะทําไดโดยการรับรูทางอารมณเพราะความรูสึก

นึกคิดน้ันไมสามารถจะมองเห็นได นอกจากน้ันยังเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคลอารมณ หมายถึง

ความรูสึกทีเ่กดิข้ึนภายในจิต เชน รูสึกดีใจ เสียใจ ต่ืนเตน รัก เกลียด ช่ืนชม อารมณที่เกิดข้ึนกับทุกคน 

อารมณของเราเองเมื่อเกิดข้ึนเราไมสามารถรับรูได โดยตรงเรารับรูไดเฉพาะพฤติกรรมภายนอก            

ซึ่งเปนการแสดงออกของอารมณ ซึ่งอยูภายในใจเทาน้ันการรับรูอารมณเกิดข้ึนไดเน่ืองจากการไดรับ

อิทธิพลมา 2 ทาง คือ 

  1.1 จากวิวัฒนาการ เชน อารมณโกรธในสิ่งมีชีวิตตาง ๆ จะแสดงอารมณโกรธมาตาม

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเหลาน้ัน การแสดงออกของอารมณถูกถายทอดทางพันธุกรรมตามวิวัฒนาการ

ของเผาพันธุ สมาชิกทุกตัวในเผาพันธุจะมีการแสดงออกของอารมณเดียวกัน และมีลักษณะเหมือนกัน

เปนที่รับรูไดวิวัฒนาการของเผาพันธุสมาชิกทุกตัวในเผาพันธุจะมีการแสดงออกของอารมณเดียวกัน

และมีลักษณะเหมือนกันเปนที่รับรูได 

  1.2 จากวัฒนธรรมการรับรูอารมณจะสามารถกระทําขามวัฒนธรรมไดแตการรับรู  

ก็จะถูกจํากัดเฉพาะอารมณพื้นฐาน เชน โกรธ เศรา ดีใจ กลัว อารมณที่นอกเหนือจากน้ีมักไมไดรับ

อิทธิพลจากวัฒนธรรม 

 2. การรับรูลักษณะบุคคลกระทําไดจากการดูจากรูปรางหนาตา ลักษณะแขน ขา มือ

เทา สีผิว ตลอดจนการแตงกาย เหลาน้ีเปนขอมูลสําหรับการรับรูลักษณะของบุคคล บางครั้งจะดูได

จากลักษณะหนาตาและรูปราง ซึ่งเรียกวา ปญจลักษณ การรับรูลักษณะบุคคลในบางกรณีก็อาศัยขอมูลน้ี

ในการตัดสินใจที่สําคัญ ๆ เชน การเลือกคูสมรส การเลือกผูรวมงาน การสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคล 

นอกจากการรบัรูลกัษณะบุคคลอื่นแลว มนุษยยังมีการรบัรูตนเองดวยการรับรูตนเองมีพัฒนาการมาต้ังแต
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เปนทารก เด็กแตละคนจะเรียนรูเกี่ยวกับรางกายของตน ช่ือของตน สิ่งของของตน และที่สําคัญ คือ

เรียนรูเกี่ยวกับตนเอง เชน เพศ อายุ รูปราง ความฉลาด รอบคอบ ความเขาใจตนเองในลักษณะน้ี

เรียกวา อัตมโนทัศน (Self-Concept)  

 3. การรับรูภาพพจนของกลุมบคุคล หมายถึง มโนภาพของสิ่งตาง ๆ ที่เรารับรูเปนภาพ 

ที่อยูในหัวของเราและเราสามารถจะบอกลักษณะของภาพเหลาน้ีใหผูอื่นทราบไดดวย 

 4. การรับรูปรากฏการณทางสังคม เปนการตีความสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมตาม

ความเช่ือของตนเองเพื่อใหสามารถเขาใจและอธิบายสิ่งตาง ๆ  เหลาน้ีที่เกิดข้ึนในสังคมการรับรูปรากฏการณ

ทางสังคม เปนการตีความในลักษณะที่มีความทั่วไปสูง และถาการตีความเหลาน้ีมีความสอดคลองกัน

อยางเปนระบบก็จะกลายเปนลัทธิความเช่ือ ไมวาจะเปนลัทธิการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา หรือทฤษฎี

ทางสังคมศาสตร ลวนเปนการตีความปรากฏการณทางสังคมอยางเปนระบบ กระบวนการรับรูทาง

สังคม มีการเปลี่ยนแปลงการรับรูได หากผูมีการรับรูในระดับตํ่ากวาไดมีโอกาสพูดคุยและอภิปราย

ปญหาทางสังคมกับผูมีการรับรูในระดับสูงกวา 

กระบวนการรับรู 

ประจักษจงอัศญากุล (2556 : 24) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรูไววาการรับรู

เปนพื้นฐานในการเขาใจถึงพฤติกรรมเพราะสิ่งเราที่มากระทบอินทรียน้ัน ถาบุคคลไมรับรูก็จะไมมีผล

มาสูพฤติกรรม ซึ่งบุคคลจะรับรูแตกตางกันจากประสบการณเดิมแรงกระทบจากภายนอก เชน  

ความเครียด พลังของกลุม และระบบการใหรางวัล เปนตน ซึ่งในกระบวนการน้ีจะมีสิ่งที่เหมือนกัน 

คือ การเลือกรับรูการตีความและการเติมใหสมบูรณ โดยไดอธิบายเพิ่มเติมวา บุคคลจะเลือกรับรู        

ในสิ่งที่ตนพอใจและปฏิเสธสิ่งที่รบกวนจิตใจ แลวตีความออกมาตามประสบการณเดิม และคานิยม  

สวนการเติมใหสมบูรณ คือ การที่คนเราเติมภาพหรือเหตุการณตามแนวโนมที่จะเกิดข้ึน ใหกลายเปน

ภาพหรือสถานการณที่มีความสมบูรณ 

จิราพร พรหมเล็ก (2556 : 36) ไดสรุปวาวากระบวนการของการรับรูจะเกิดข้ึนตอง

ประกอบดวย 

 1. อาการสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัสรับสิ่งเราหรือสิ่งเราผานเขามา

กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสตาง ๆ เพื่อใหคนเรารับรูสภาวะแวดลอมรอบตัว 

 2. การแปลความหมายจากอาการสวนสําคัญที่จะชวยทําใหการแปลความดี หรือ

ถูกตองเพียงใดน้ันตองอาศัยสติปญญาหรือความเฉลียวฉลาด การสังเกตพิจารณาความสนใจและ

ความต้ังใจและคุณภาพของจิตใจในขณะน้ัน 

 3. ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม ซึ่งไดแก ความคิดความรูและการกระทําที่ไดเคย

ปรากฏแกผูน้ันมาแลวในอดีตมีความสําคัญมาก สําหรับชวยในการตีความหรือแปลความหมาย        

ของการสัมผัสไดแจมชัด ความรูด้ังเดิม และประสบการณเดิมที่ไดสะสมไวสําหรับชวยในการแปล



 24

ความหมายไดดี จะตองมีคุณสมบัติเปนความรูที่แนนอน ถูกตอง ชัดเจน และตองมีปริมาณมาก

กลาวคือ รูหลายอยางจึงจะชวยแปลความหมายตาง ๆ ไดสะดวกและถูกตอง 

รัตนาปญญาดี (2551 : 38 - 40) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรู ไวดังน้ี 

 1. อาการสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผสัรบัสิง่เราหรือสิ่งที่ผานเขามากระทบ

อวัยวะรับสัมผัสตาง ๆ  

 2. การแปลความหมายจากอาการสัมผัส คือ สวนสําคัญที่จะชวยใหแปลความน้ัน

ถูกตองเพียงใด ซึ่งตองอาศัยสติปญญา ความเฉลียวฉลาด การสังเกต การต้ังใจ ความสนใจ และ

คุณภาพจิตใจของบุคคลในขณะน้ัน 

 3. การใชความรูเดิมหรือประสบการณที่ผานมาเพื่อชวยแปลความหมาย ไดแก ความคิด

ความรูและการกระทําที่ไดเคยปรากฏแกผูน้ันมาแลวในอดีต ความรูเดิม และประสบการณเดิม          

มีความ สําคัญมากในการแปลความหมาย และในการแปลความหมายไดดีตองมีคุณลักษณะดังน้ี คือ          

เปนความรูที่แนนอนถูกตองชัดเจนและตองมีปริมาณมากหมายถึงมีความรูหลาย ๆ อยางจึงจะชวย

แปลความหมายไดสะดวก 

 4. การรับรูเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาพฤติกรรมทางดานความรูสึกพฤติกรรม

ทางดานความรูสึกมีรูปแบบการพัฒนาตามลําดับข้ันดังน้ี 

  4.1 การรับรูสิ่งเรา คือ การทําใหคนไดรับประสบการณจากสภาพแวดลอมไมวาจะ

เปนสิ่งของคนสัตวหรือขอมูล ฯลฯ แลวเกิดการรับรูวาอะไรเปนอะไรเขาใจถึงลักษณะสําคัญของสิ่งน้ัน

การรับรูสิ่งเราแบงเปน 3 ข้ัน คือ 

   4.1.1 การตระหนักเกี่ยวกับสิ่งเรา 

   4.1.2 การเต็มใจทีจ่ะรับสิ่งเราน้ัน 

   4.1.3 การควบคุมหรือคัดเลือกความสนใจที่มีตอสิ่งเราน้ัน 

  4.2 การตอบสนอง ข้ันตอนน้ีเปนผลสืบเน่ืองมาจากข้ันตอนที่แลวถาในการรับรู        

สิ่งเราน้ัน คนรูสึกยอมรับคนก็จะเต็มใจตอบสนอง แตถารูสึกไมเต็มใจก็จะมีปฏิกิริยาตอตานตรงน้ี        

เปนจุดที่เวลาจะเริ่มตนโครงการใหมตองระมัดระวังอยางรอบคอบ 

  4.3 การสรางคุณคาหลัง จากที่คนรับรูสิ่งเราและมีปฏิกิริยาโตตอบแลว ตอมาเปน

การสรางคุณคาหรือคานิยมซึ่งสังเกตไดจาก 

   4.3.1 การยอมรับคุณคา คือ พรอมที่จะรับวาสิ่งน้ันมีคุณคามีประโยชนอยางไร 

   4.3.2 การชมชอบคุณคา คือ ความรูสึกที่เปนการตัดสินใจวาจะตอบสนองตอ

สิ่งเราในทางใดหรือเลือกวาจะเกิดความยึดถือตอสิ่งน้ันในทางใด 

   4.3.3 การผูกพันในคุณคาน้ัน คือ ความรูสึกหรือความคิดฝงแนนในคุณคาน้ัน

อยางแนนแฟนพฤติกรรม หรือการเรียนรูในขอน้ีเปนลักษณะของทัศนคติและความซาบซึ้ง 
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  4.4 การจัดระบบคุณคาหลังจากคนมีคุณคายอย ๆ ที่กระจัดกระจายเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ 

แลวบุคคลจะตองผานกระบวนการตอไป คือ การคิดพิจารณาและรวบรวมคานิยมเหลาน้ันเพื่อหาวามี

คานิยมอะไรบางทีเ่กี่ยวของหรือไม เกี่ยวของกับสิง่กําลงัพิจารณาอยูกระบวนการในข้ันน้ี ประกอบดวย 

การจัดคุณคาเหลาน้ันเขาไปเปนหมวดหมู เปนเรื่อง หรือเปนระบบมองเห็นความสัมพันธของคุณคา

เหลาน้ันและตัดสนิวาคุณคาอะไรที่มีความสําคัญมีบทบาทมากที่สุด กระบวนการน้ีแยกเปน 2 ระดับ คือ 

   4.4.1 การสรางมโนภาพเกี่ยวกบัคุณคาคือการจัดคุณคาตาง ๆ เปนพวกได 

   4.4.2 จัดระบบคุณคาเหลาน้ันใหเปนเปนการจัดจนมองเห็นภาพ โดยสวนรวม

ของคุณคาที่มารวมกันไดทั้งหมด ลักษณะสุดทายของการจัดระบบคุณคาน้ีจะออกมาในรูปลักษณะ

ของการพัฒนาปรัชญาแหงชีวิตหรืออุดมการณในความคิด 

  4.5 การสรางลักษณะนิสัยเปนการพัฒนาความรูสึกถึงข้ันสูงสุดที่ทําใหคนมีระบบ

คานิยมเปนสิ่งควบคุมพฤติกรรมทําใหคน ๆ น้ันมีลักษณะในการแสดงออกอยางใดอยางหน่ึงที่เรียกวา

เปนเอกลักษณการเกิดเอกลักษณที่เปนลักษณะใดควรประกอบดวย 

   4.5.1 การรวมสรุปคานิยมที่ฝงแนนในรูปใดรูปหน่ึงคือระบบคานิยมที่มีผลใหมี

การแสดงออกเปนลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

   4.5.2 การเกิดเปนคุณลักษณะข้ึนเปนผลรวมของความรูสึกและการแสดงออก

ช้ีใหเห็นถึงลักษณะของบุคคลน้ัน ๆ  โดยมีลักษณะที่มั่นคงสามารถทํานายไดการเกิดคุณลักษณะเฉพาะ

บุคคลน้ันเปนลักษณะหน่ึงของการปรับตัวในดานสวนตัวอารมณและสังคม 

สรุปไดวากระบวนการรับรู เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล ประกอบดวย สิ่งเราหรือ

ขอมูลนํามาสูการสัมผัส การเลือก การแปลความ หรือการใหคุณคา โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ ที่อยูภายใน

และภายนอกตัวบุคคลมาแปลความหรือตีความหมายสิ่งเราน้ัน ใหกลายมาเปนสิ่งที่รับรูซึ่งอาจ

ตอบสนองออกมาในรูปของความนึกคิด หรือการกระทํา อยางไรก็ตาม กระบวนการรับรูจะเกิดข้ึนได 

ยอมมีปจจัยหลายอยางที่สงผลใหบุคคลรับรูแตกตางกัน 

องคประกอบของการรับรูของบุคคล 

การรบัรูของบุคคลมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ (จิราพร พรหมเล็ก, 2556 : 50) คือ 

 1. สิ่งเราที่บุคคลจะรับรู หมายถึง สิ่งที่มากระตุนใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง

หรือแสดงพฤติกรรมแบงออกเปน 

  1.1 สิ่งเราภายใน (Internal Stimulus) เปนสิ่งเราที่อยูภายในรางกาย ไดแก ความ

ตองการความหิวความกระหายความรูสึกและความคิด เปนตน 

  1.2 สิ่งเราภายนอก (External Stimulus) เปนสิ่งเราที่อยูภายนอกรางกายในสภาวะ

แวดลอมบุคคล ไดแก วัตถุสิ่งของตาง ๆ คน พืช สัตว ตลอดจนความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี

วัฒนธรรมในสังคม และเหตุการณตาง ๆ ดังน้ี 
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   1.2.1 อวัยวะสัมผัสและความรูสึกสัมผัสของบุคคลคืออวัยวะที่มีประสาทสัมผัส

ไดแกหูตาจมูกลิ้นและกายถาสวนใดสวนหน่ึงบกพรองหรือพิการก็ไมสามารถรับสิ่งตางได 

   1.2.2 ลักษณะหรือสภาพของบุคคลขณะที่รับรูที่สําคัญคือประสบการณเดิม 

และความเอาใจใสตอสิ่งเราทีมากระทบประสาทสัมผัสอยางไรก็ตามความเอาใจใสของบุคคลยังข้ึน       

อยูกับความพรอมของสภาพรางกายของบุคคลในขณะน้ันและข้ึนอยูกับลักษณะของสิ่งเราดวย 

นอกจากน้ี Gronroos (1997 : 407 - 419) กลาววาการรับรูคุณภาพการบริการประกอบไป

ดวย 2 ลักษณะ คือ ลักษณะทางดานเทคนิคหรือผลที่ไดและลักษณะตามหนาที่หรือความสัมพันธของ

กระบวนการดังภาพที่ 2.3 โดยที่คุณภาพดานเทคนิคเปนการพิจารณาเกี่ยวกับผูใหบริการจะใชเทคนิค

อะไรที่จะทําใหลูกคาที่เขามาใชบริการเกิดความพอใจตามความตองการพื้นฐานการรับรูคุณภาพที่ดี

เกิดข้ึนเมื่อความคาดหวังของลูกคาตรงกับการรับรูที่ไดจากประสบการณที่ผานมาถาความคาดหวัง

ของลูกคาที่ต้ังไวตรงกับการรับรูจริงในคุณภาพของสินคาหรือบริการน้ันจะสูง โดยที่ความคาดหวังตอ

คุณภาพจะไดรับอิทธิพลมาจากการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสารแบบปากตอปาก ภาพลักษณ  

ขององคกรและความตองการของลูกคาเอง สวนลักษณะตามหนาที่จะเปนการพิจารณาจากผูใหบริการ

จะทําอยางไรใหการบริการดีเทากับการรับรูจากประสบการณของลูกคาทีผานมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธของกระบวนการ 

ที่มา : Gronroos, 1997 : 407 - 419 
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ผูศึกษาไดนําความรูที่ไดจากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูมาประยุกตใหในผลงาน 

การรับรูคุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจ           

ใน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เน่ืองจากประเภทของการรับรูแบงเปน 4 ประเภท คือ        

การรับรูความรูสึกนึกคิดของบุคคล การรับรูลักษณะบุคคล การรับรูภาพพจนของกลุมบุคคล และ       

การรับรูปรากฏการณทางสังคม สงผลตอความจงรักภักดี เน่ืองจากผูมาใชบริการยอมคาดหวังวาจะ

ไดรับการบริการจากจํานักงานบัญชีอยางดี ด้ังน้ันคาคาดหวังจึงเปนองคประกอบพื้นฐานของความ

จงรักภักดี 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณคา 

 

ความหมายของคุณคาตราสินคา 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา (Brand Equity) เปนแนวคิดที่ไดรับความสนใจอยางมาก

จากนักวิชาการและนักการตลาดมาตลอด โดยพยายามที่จะหาคําจํากัดความ วิธีการในการวัดคุณคา

ตราสินคา ตลอดจนศึกษาวิธีการและผลของการสรางตราสินคาใหแข็งแกรง สําหรับความหมายของ

คุณคาตราสินคา มีผูใหคําจํากัดความดังน้ี 

ภูษิต วงสหลอชายชล (2553 : 8) กลาววา คุณคาตราสินคา หมายถึง คุณคาทางธุรกิจและ

ความคาดหวัง ๆ ที่ผูบริโภคมีตอองคกร สินคา และบริการ รวมถึงประสบการณจากการสื่อสารและ

การรับรูมาจากตราสินคา 

เบญจวรรณ ทองสิงห (2554 : 11) คุณคาตราสินคา หมายถึง ผลกระทบทางการตลาด         

ที่เกิดจากลักษณะเฉพาะตัวของสินคาและเปนคุณคาเพิ่มที่ใสเขาไปในผลิตภัณฑ ซึ่งตราสินคาทําให

เกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ โดยเฉพาะคุณคาตราสินคาในสายตาผูบริโภค ทําใหการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง

คุณคาตราสินคาสวนใหญจะเนนไปในมุมมองของผูบริโภคเปนหลัก 

ดังน้ันคุณคาตราสินคา หมายถึง คุณคาที่มีอยูในช่ือตราสินคาที่มีช่ือเสียง เปนลักษณะ           

ที่แสดงถึงการยอมรับผลิตภัณฑใหม ในการรูจักตราสินคา คุณภาพการรับรู ความผูกพันกับตราสินคา

และความภักดีตอตราสินคา 

องคประกอบคุณคาตราสินคา 

จากการศึกษาองคประกอบคุณคาตราสินคาของ พงษศิริ คําขันแกว (2555 : 700) พบวา 

องคประกอบคุณคาตราสินคาจากมุมมองของลูกคาประกอบไปดวย 4 องคประกอบ คือ 

 1. ความต้ังใจซื้อสินคา (Purchase Intention) เปนกระบวนการที่เปนเหตุเปนผล         

อันเกี่ยวของกับจิตใจของลูกคาที่แสดงถึงการวางแผนในการเลือกซื้อสินคาของลูกคา โดยเปนการ

พิจารณาถึงประโยชนของสนิคา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตนเองอันสะทอนถึงความมั่นใจ

ของลูกคาที่มีตอตราสินคา และยังสงผลตอสะทอนถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาในอนาคตของลูกคา 
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 2. แนวคิดคุณคาตราสินคาจากมุมมองของลูกคา (Customer Based Brand Equity)

แนวคิดคุณคาตราสินคาแบงออกเปน 2 มุมมอง คือ คุณคาตราสินคาจากมุมมองทางการเงินและ

คุณคาตราสินคาจากมุมมองของลูกคา 

 3. การรับรูคุณภาพของตราสนิคา (Brand Perceived Quality) เปนสิ่งที่สําคัญของคุณคา

ตราสินคาลูกคารับรูคุณภาพของตราสินคาผานคุณภาพของสินคาที่ลูกคามีประสบการณไดใชมาแลว 

 4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) เปนแกนหลักของมิติคุณคาตราสินคาที่มี

ความสําคัญแรกสุด ความภักดีตอตราสนิคาเปนสิ่งที่แสดงถึงความยึดมั่นและความพึงพอใจของลูกคา 

มีตอตราสินคา ความภักดีตอตราสินคาชวยควบคุมตนทุนทางการตลาดทั้งยังชวยปองกันคูแขงขัน         

ในตลาดเดียวกันอีกดวย 

จากการศึกษาองคประกอบคุณคาตราสินคาของ ปทมาพร จิระบุญมา (2556 : 287) พบวา 

องคประกอบคุณคาตราสินคาจากมุมมองของลูกคาประกอบไปดวย 4 องคประกอบ คือ 

 1.  การรูจักตราสินคา 

 2.  การรบัรูคุณภาพตราสินคา 

 3.  ความเช่ือมโยงตราสินคา 

 4.  ความภักดีตอตราสินคา 

ผูศึกษาไดนําความรูที่ไดจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคามาประยุกตใหในผลงาน การรับรู

คุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี องคประกอบของคุณคาตราสินคา ดานความต้ังใจซื้อสินคา แนวคิด

คุณคาตราสินคาจากมุมมองของลูกคา การรับรูคุณภาพของตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา 

สงผลตอการรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ 

 

ตารางท่ี 2.1 การรับรูคุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาผูประกอบธุรกิจ 

 

การรับรูคุณคาผลิตภัณฑรวม 

ในสายตาผูประกอบธุรกิจ 
เบญจวรรณ 

ทองสิงห 

นงนุช 

สารทอง 

สุพรรณา 

บุญมาวงศ 

แกวตา 

ฮวดใหม 

ธนกร 

วรกิตตมิงคล 

นภาลัย 

บุญทิม 

เบญจวรรณ 

ทองสิงห 

พัชรียาพรรณ 

หมดุสุวรรณ 

ซัลมา 

สุมาล ี

คุณคาดานผลิตภัณฑ  /  / / /  / / 

คุณคาดานบริการ    / / /  /  

คุณคาดานบุคลากร    /  /    

คุณคาดานภาพลักษณ /  /    /  / 

ราคา (ตนทุน) รูปตัวเงิน     /    / 

ตนทุนดานพลังงาน          

ตนทุนดานจิตวิทยา          
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แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญช ี

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผูซึ่งข้ึนทะเบียน

ไวกับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุมความประพฤติ และการดําเนินงานของ          

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผูซึ่งข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชีใหถูกตองตามจรรยาบรรณ              

(กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2556) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7(4) (9) และ (11) มาตรา 30 มาตรา 46 และมาตรา 47

แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี

จึงออกขอบังคับไว (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2556) ดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของ        

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2553” 

ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามเดือนนับแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ 3 ในขอบังคับน้ี 

“ผูประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานการทําบัญชี ดานการ

สอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษา และ

เทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชี ดานอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปนวิชาชีพ

บัญชี รวมทั้งผูซึ่งข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี และใหหมายรวมถึงหัวหนาคณะบุคคลหรือ

หัวหนาสํานักงานหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลตามมาตรา 11 ดวย 

“ผูซึ่งข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี” หมายความวา ผูซึ่งข้ึนทะเบียนเพื่อเปนผูทําบัญชี

ตามมาตรา 11 มาตรา 44 หรือที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 9 

“ผูรบับริการ” หมายความวาผูรับบรกิารตามมาตรา 47 (3) ไดแก 

 (1) ผูวาจางผูประกอบวิชาชีพบัญชีและ/หรอื 

 (2) สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐและบุคคลอื่นที่ใชผลงานของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีดวยความสุจริตและจําเปน 

“ผูที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ให” หมายความวา ผูที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ปฏิบัติหนาที่ใหอันไดแกผูถือหุนผูเปนหุนสวนบุคคลหรือนิติบุคคล 

“ความโปรงใส” หมายความวา ภาพลักษณที่แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ

ตาง ๆ และมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว และไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปน

สาระสําคัญ ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได 
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“ความเปนอิสระ” หมายความวา การปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่น           

ที่ทําใหเกิดความสงสัยในความเปนกลางหรือความเที่ยงธรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ความเปน

อิสระน้ีจะตองเปนที่ประจักษเพื่อใหผลงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนที่เช่ือถือได 

“ความเที่ยงธรรม” หมายความวา การใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพโดยปราศจาก

ความลําเอียงอคติความขัดแยงทางผลประโยชนและอิทธิพลของบุคคลอื่น 

“กรอบวิชาชีพบัญชี” หมายความวา หลกัการมาตรฐานและแนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี 

“ความซื่อสัตยสุจริต” หมายความวา การประพฤติอยางตรงไปตรงมาจริงใจซื่อตรงตอ

วิชาชีพไมคดโกง ไมหลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เปนจริงและเช่ือถือได ไมอางหรือยินยอม         

ใหบุคคลอื่นอางวาไดปฏิบัติงานถาไมไดปฏิบัติงานจริง 

“ความรูความสามารถ” หมายความวา การใชความรูความสามารถความชํานาญในการ

ปฏิบัติวิชาชีพบัญชีดวยความเอาใจใสอยางเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวัง

รอบคอบเพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจไดวามีผลงานทาง

วิชาชีพที่อยูบนพื้นฐานของกฎเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงานและวิชาการที่เกี่ยวของ 

“การรักษาความลับ” หมายความวา การไมนําขอมูลใด ๆ ที่โดยปกติองคกรไมไดเปดเผย

ตอสาธารณชนไปเปดเผยหรือใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น เวนแตในกรณีที่เปนการเปดเผย

ตามสิทธิหรือหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายหรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

“ความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพบัญชี” หมายความวา 

 (1) การกระทําการใด ๆ ที่เปนเหตุใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไดรับโทษการประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณตามมาตรา 49 โดยมีลักษณะการกระทําอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

  (ก) ลงลายมือช่ือแสดงความเหน็ในการสอบบญัชี โดยมิไดปฏิบัติงานตรวจสอบใด ๆ  

หรือควบคุมการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

  (ข) มีพฤติกรรมรับจางลงลายมือช่ือ หรือยอมใหใชช่ือทั้งที่ไมไดมีการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชี 

  (ค) แสดงความเห็นตองบการเงินที่นําสงหนวยราชการหลายแหงโดยงบการเงิน        

แตละชุดแสดงขอมูลตางกันโดยไมมีเหตุผลสมควร 

  (ง) แจงขอความ หรือจัดทํารวมถึงการใชพยานหลักฐานอันเปนเท็จหรือรูอยูวา          

เปนพยานหลักฐานอันเปนเท็จไมวาจะจัดทําโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวิชาชีพบัญชี 

  (จ) แนะนําใหผูรับบริการเสียภาษีอากรไมถูกตองตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือ            

มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร 

  (ฉ) มีพฤติกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดวา เปนพฤติกรรม

อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพบัญชี 
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 (2) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบัญชีจากหนวยงานราชการหรือ

สถาบันวิชาชีพอื่นที่ควบคุม และหรือกํากับดูแลเน่ืองจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีในสาระสําคัญ 

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 เปนแนวทางในการควบคุมความประพฤติ

และการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผูซึ่งข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชีใหถูกตอง

ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชี ระบุใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 

ปฏิบัติงานอยางเปนอิสระภายใตกรอบวิชาชีพบัญชี ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความ

เที่ยงธรรม ซื่อตรงตอวิชาชีพ จริงใจ ไมคดโกง การใชความรูความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติ

วิชาชีพบัญชีดวยความเอาใจใสอยางเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวัง

รอบคอบเพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การไมนําขอมูลใด ๆ ที่เปน

ความลับขององคกรไปเปดเผย หรือใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น เวนแตเปนการเปดเผยตาม

สิทธิหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายหรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี รวมไปถึงการไมปฏิบัติตนให

เปนที่เสื่อมเสียเกียรติแหงวิชาชีพบัญชี และมีความรับผิดชอบตอผูรับบริการและเพื่อนรวมวิชาชีพ 

ผูศึกษาไดนําความรูที่ไดจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจรรยาบรรณมาประยุกตใหในผลงาน 

การรับรูคุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจ      

ใน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ที่ผูศึกษาไดเลือกนํามาใช

ในผลงานประกอบดวย ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม กรอบวิชาชีพบัญชี ความ

ซื่อสัตยสุจริต ความรูความสามารถ และการรักษาความลับ ไดนํามาใชเปนกรอบแนวคิด และต้ัง        

เปนแบบสอบถามในการศึกษาครั้งน้ี  

 

ตารางท่ี 2.2 จรรยาบรรณของสํานักงานบัญช ี

 

จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 
รุงทพิย 

ไชยเจริญ 

วันวิสา 

เน่ืองสมศร ี

ปยรัตน  

คูณรงคนันทกุล 

มาล ี

สุขสําราญ 

ธนกรวร 

กิตตมิงคล 

ณัฐณิชา 

กาวิชัย 

Lon &  

Brian 

Vivien 

& Stella 

ความโปรงใส /     /   

ความอิสระ /     /   

ความเที่ยงธรรม /     /   

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน / /    /   

ความซ่ือสัตย /   /  /   

ความรูความสามารถในงาน / / / / / / / / 

การรักษาความลับ /     /   
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แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการและคุณภาพการบริการ 

 

การใหบริการเปนหนาที่หลักที่สําคัญในการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะในลักษณะงาน         

ที่ตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนหรือลูกคา โดยตรงโดยหนวยงานและเจาหนาที่ผูใหบริการ        

มีหนาที่ในการสงตอการบริการ (Delivery Service) ใหแกผูรับบริการซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดให

แนวคิดกับ “การใหบริการ” ดังน้ี 

Millet (1954) กลาววา เปาหมายสําคัญของการบริการคือการสรางความพึงพอใจในการ

ใหบริการแกประชาชน โดยมีหลักดังน้ี 

 1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริการที่มีฐานคติวาทุกคนมีความเทาเทียมกัน ดังน้ันทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน          

ในแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดดันในการใหบริการ และไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปน

ปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

 2. การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตองมองการ

ใหบริการจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานจะถือวาไมประสิทธิภาพ ถาไมมีการตรง

เวลาซึ่งจะสรางความไมพึงพอในใหกับประชาชน 

 3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการมีจํานวน

ใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม เห็นวาความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมมีความหมาย

เลยถาไมมีจํานวนการใหบริการที่เพียงพอ และสถานที่ต้ังใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึน  

แกผูมารับบริการ 

 4. การใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการที่เปนไป

อยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของลูกคาเปนหลกัไมใชยึดความพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวาจะ

ใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได 

 5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการที่มีการ

ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหน่ึงการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถ           

ที่จะทําหนาที่ไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

ซัลมา สมุาลี (2556 : 27) ไดสรุปหลกัการใหบริการ ไวดังน้ี 

 1. หลักความสอดคลองกับความตองการของประชาชนสวนใหญกลาว คือ ประโยชน

และบริการที่องคกรจัดใหน้ันจะตองสนองความตองการของบุคคล สวนใหญมิใชเปนการจัดใหแก

บุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ 

 2. หลักความสม่ําเสมอคือการใหบริการน้ัน ๆ ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ

ไมใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูปฏิบัติงาน 
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 3. หลักความเสมอภาคบริการที่จัดน้ันจะตองใหแกผูมารับบริการทุกคนอยางเสมอภาค

และเทาเทียมกันไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะที่แตกตางจากบุคคลอื่น 

 4. หลักความประหยัดคาใชจายในการบริการตองไมมากเกินกวาผลทีจ่ะไดรบั 

 5. หลักความสะดวกบริการที่จะจัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะที่ปฏิบัติ 

ไดงายสะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากทั้งยังไมเปนการสรางความยุงยากใหแกผูบริการหรือ

ผูรับบริการมากเกินไป 

สมิตสัชฌุกร (2546 : 173 - 174) กลาวไววาการบริการซึ่งถือเปนการใหความชวยเหลือ

หรือการดําเนินเพื่อประโยชนของผูอื่นน้ันตองมีหลักยึดปฏิบัติ มิใชวาการใหความชวยเหลือ หรือ       

การทําประโยชนตอผูอื่นจะเปนไปตามใจของเราผู ซึ่งเปนผูใหบริการโดยทั่วไปหลักการใหบริการ              

มีขอควรคํานึงดังน้ี  

 1.  สอดคลองตรงความตองการของผูรับบริการเปนหลัก การใหบริการตองคํานึงถึง

ผูรับบริการเปนหลักจะตองนําความตองการของผูรับบริการ มาเปนขอกําหนดในการใหบริการแมวา

จะเปนการใหความชวยเหลือที่เราเห็นวาดี และมีความเหมาะสมแกผูใหบริการเพียงไร แตผูรับบริการ 

ไมสนใจไมใหความสําคัญการบริการน้ันก็อาจจะไรคา 

 2.  ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจคุณภาพ คือ ความพอใจของลูกคาเปนหลักเบื้องตน

เพราะฉะน้ันการบริการจะตองมุงใหผูรับบริการเกิดความพอใจ และถือวาเปนหลักสําคัญในการ

ประเมินผลการใหบริการไมวาเราจะต้ังใจใหบริการมากนอยเพียงใด แตก็เปนเพียงดานปริมาณ              

แตคุณภาพของบริการวัดไดดวยความพอใจของลูกคา 

 3.  ปฏิบัติโดยความถูกตองสมบูรณครบถวนการใหบริการ ซึ่งจะสนองความตองการ

และความพอใจของผูรับบริการที่เห็นไดชัดเจน คือ การปฏิบัติที่มีความตองการตรวจสอบความถูกตอง

และความสมบูรณครบถวน เพราะหากมีขอผิดพลาดขาดตกบกพรองแลวก็ยากที่จะทําใหลูกคาพอใจ

แมมีคําขอโทษขออภัยก็ไดรับเพียงความเมตตา 

 4.  เหมาะสมแกสถานการณการใหบริการที่รวดเร็วสงสินคาหรือการใหบริการตรงตาม

กําหนดเวลาเปนสิ่งที่สําคัญ ความลาชา ไมทันกําหนดทําใหเปนการที่ไมสอดคลองกับสถานการณ

นอกจากการสงสินคาทันกําหนดเวลาแลวยังจะตองพิจารณาความรีบเรงของลูกคา และตอบสนอง        

ใหรวดเร็วกอนกําหนดดวย 

 5.  ไมกอผลเสียหายกับบุคคลอื่น ๆ การใหบริการในลักษณะใดก็ตามจะตองพิจารณา

โดยรอบคอบรอบดานจะมุงแตประโยชนที่จะเกิดแกลูกคาและฝายเราเทาน้ัน ไมเปนการเพียงพอ

จะตองคํานึงถึงผูที่เกี่ยวของหลายฝาย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม จึงควรยึดหลักในการใหบริการวา

จะระมัดระวังไมทําใหเกิดผลกระทบทําความเสียหายใหแกบุคคลอื่น ๆ ดวย 

สรุปไดวาการบริการ หมายถึง การชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการองคประกอบ

ที่สําคัญของการบริการคือมีการดําเนินการตามกระบวนการหรือข้ันตอนเพื่อใหผูรับบริการไดประโยชน



 34

ตามตองการ และผูรับบริการสามารถรับรูถึงบริการที่สอดคลองกับความตองการดวยความพึงพอใจ       

ซึ่งหลักในการใหบริการที่สําคัญ มีดังน้ี คือ ตรงตามความตองการเกิดความพอใจถูกตองสมบูรณ

ครบถวนเหมาะสมแกสถานการณไมกอผลเสยีหายแกบคุคลอื่น มีความสม่ําเสมอเสมอภาคสะดวกและ

ประหยัดคาใชจายสวนหลักการหรือแนวทางในการสรางความพึงพอใจในการบริการน้ันตองใหบริการ

อยางเสมอภาคดวยบริการที่ตรงเวลาอยางพอเพียงและตอเน่ือง และจะตองมีการปรับปรุงคุณภาพ

หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 

เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2545 : 45 - 46) กลาววา Garvin แบงการมองคุณภาพออกเปน          

5 ประเภท คือ  

 1. คุณภาพในเชิงกลยุทธ (Strategic Quality) เปนการมองวาคุณภาพทําใหสินคา  

ขององคการแตกตางจากคูแขงขัน และคุณภาพเปนแนวทางที่จะทําใหเอาชนะคูแขงขันไดทําให

องคการมีสวนแบงการตลาดเพิ่มข้ึน และเปาหมายสําคัญ คือ ทําใหลูกคามีการรับรูเกี่ยวกับสินคา          

ขององคการในทางที่ดีข้ึน 

 2. คุณภาพเปนสิ่งที่อยูเหนือสุด (Transcendent Quality) เปนการมองวาคุณภาพ 

คือ การอยูเหนือกวาสิ่งอื่นใดทั้งหมดหรือเปนความยอดเย่ียม การมองในแงน้ีถือวาคุณภาพเปนทั้งสิ่ง

สัมบูรณ (Absolute) ความเปนสากลและการอยูในมาตรฐานสูงสุดโดยไมมีขอสงสัยบอยครั้งที่มีการ

นําลักษณะเดนของสินคาของตัวเองไปเปรียบเทียบกับสินคาอื่น ๆ โดยฝายการตลาดพยายามพัฒนา

คุณภาพน้ีข้ึนมาเพื่อใหเปนภาพลักษณที่อยูในใจลูกคา แตความยอดเย่ียมมีสภาพเปนนามธรรมและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปนจิตวิสัยมาตรฐานของความยอดเย่ียมจึงแตกตางกันไปตาม

วิธีการจัดการขององคการแตละแหง และลูกคาแตละคนความหมายในแงของความยอดเย่ียม                 

จึงไมคอยมีความหมายในทางการบริหารเพราะยากที่จะกําหนดเกณฑในการวัดและประเมินผล 

 3. คุณภาพจากการมองที่สินคา (Product-Based Quality) เปนการทําหนาที่เฉพาะ           

ในดานใดดานหน่ึงของสนิคา เชน ตะเข็บผาตางกันทําใหเสือ้ผามคุีณภาพไมเหมือนกนั หรือกระบอกสูบ        

ไมเทากัน ทําใหเครื่องยนตมี คุณภาพตางกัน คุณภาพประเภทน้ีเกิดจากการออกแบบ และ

กระบวนการผลิต 

 4. คุณภาพจากการมองของผูใช (User-Based Quality) คุณภาพประเภทน้ีมาจาก

หลักวาคุณภาพถูกกําหนดดวยความตองการของผูใช แตคนมีความตองการไมเหมือนกันมาตรฐาน       

จึงแตกตางกันคุณภาพ จึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคสําหรับการใชหรือข้ึนอยูกับการทําหนาที่ที่ตองการ 

 5. คุณภาพจากการมองที่คุณคา (Value-Based Quality) เปนการมองความสัมพันธ

ระหวางคุณประโยชนของสินคาที่มีตอราคา มองวาสินคาที่มีคุณภาพน้ันมีประโยชนแตขณะเดียวกัน  

ก็มีราคาตํ่าสินคาที่มีคุณภาพ สามารถใหไดทั้งประโยชนและความพอใจสูงสุด เมื่อเทียบกับราคาแนวทาง

คุณคาเปนแนวทางที่มุงรวมลักษณะของสินคาทีลู่กคาพึงพอใจซึง่เปนคุณภาพดานลูกคา (Customer Side 

of Quality) เขากับการมีประสทิธิภาพภายในซึ่งเปนดานกระบวนการปฏิบัติการ (Operations Side)  
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แนวคิดคุณภาพบริการจะเกี่ยวของกับความสามารถขององคการ ในการใหบริการใหเปนไป

ตามหรือเกนิกวาความคาดหวังของลูกคา การวัดการปฏิบัติงานเปนเรื่องของการรับรูในคุณภาพของลูกคา

ดังน้ันคุณภาพบริการจงึอยูบนพื้นฐาน การรับรูของลกูคาธุรกิจบรกิารตองปรบัปรงุคุณภาพของการบริการ 

และใชคุณภาพสรางความแตกตางเพื่อใหไดเปรียบในการแขงขัน โดยลูกคาจะประเมินคุณภาพบริการ

ซึ่งจากผลการศึกษาของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985 : 41 - 50) ผลลัพธที่เกิดข้ึนจาก

การที่ลูกคาประเมินคุณภาพของการบริการที่เขาไดรับเรียกวา คุณภาพของการบริการที่ลูกคารับรู 

(Perceived Service Quality) ซึ่งก็คือ ประสบการณที่เกิดข้ึนหลังจากที่เขาไดรับบริการแลวน้ันเอง  

ในการประเมินคุณภาพของการใหบริการดังกลาวน้ันลูกคามักจะพิจารณาจากเกณฑที่เขาคิดวามี

ความสําคัญ 10 ประการ (วรางคณา พละศักด์ิ, 2553 : 39 - 40) ดังตอไปน้ี  

 1.  ความไววางใจได (Reliability) เกี่ยวของกับความถูกตองในกระบวนการใหบริการ 

ไดแก ความสามารถในการใหบริการแกลูกคาไดอยางถูกตองต้ังแตแรก และสามารถใหบริการแก

ลูกคาไดตามที่สัญญาไวอยางครบถวน 

 2.  การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) คือ ความต้ังใจและความพรอม         

ที่จะใหบริการของพนักงาน รวมไปถึงความเหมาะสมของระยะเวลาใหบริการดวย เชน พนักงาน

จะตองใหบริการ และแกปญหาของลูกคาอยางรวดเร็วตามความตองการของลูกคา 

 3.  ความสามารถของผูใหบริการ (Competence) หมายถึง คุณสมบัติในการมีทักษะ

และความรูความสามารถในการใหบริการ น่ันคือ พนักงานที่ใหบริการลูกคาตองมีความรูความชํานาญ

และความสามารถในงานที่ใหบริการ 

 4.  การเขาถึงการบริการ (Access) หมายถึง ความสะดวกในการติดตอสื่อสาร เชน

สามารถโทรศัพทติดตอไดตลอดเวลาการบริการที่มอบแก ลูกคาตองอํานวยความสะดวกในดานเวลา

และสถานที่ไมใหลูกคาตองคอยนาน ทําเลตองมีความเหมาะสมสะดวกสบายในการเดินทาง 

 5.  ความมีอัธยาศัย (Courtesy) พนักงานที่ใหบริการลูกคาตองมีอัธยาศัยไมตรี มีความ

สุภาพ และมีมนุษยสัมพันธที่ดีรวมไปถึงการแตงกายที่สุภาพและเหมาะสมของพนักงานดวย 

 6.  การติดตอสื่อสาร (Communication) ความสามารถในการอธิบายลูกคาใหเขาใจ

อยางถูกตองโดยใชภาษาที่เขาใจงายเชนการใหขอมูลเกีย่วกับการบรกิารรวมทัง้อัตราคาบรกิารและสวนลด 

 7.  ความนาเช่ือถือ (Credibility) ไดแก ช่ือเสียงขององคกรลักษณะที่นาเช่ือถือของพนักงาน

ที่ติดตอกับลูกคาความซื่อสัตยนาไววางใจความเช่ือถือไดและการนําเสนอบริการที่ดีที่สุดใหแกลูกคา 

 8.  ความปลอดภัย (Security) การบริการที่สงมอบแกลูกคาไมมีอันตรายความเสี่ยง

และปญหาตาง ๆ ซึ่งไดแกความปลอดภัยของรางกายทรัพยสินและความเปนสวนตัว 

 9.  การเขาใจและการรูจักลูกคา (Understanding/ Knowing the Customer) การเขาใจ 

ความตองการของลูกคาและเรียนรูเกี่ยวกับความตองการสวนตัวใหความสนใจลูกคาเฉพาะบุคคลและ

สามารถจําช่ือลูกคาได 
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 10. ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ไดแก ลักษณะทางกายภาพ          

ขององคกรลักษณะภายนอกของพนักงานรวมถึง อุปกรณอํานวยความสะดวกในการใหบริการตาง ๆ  

จากการพัฒนาการศึกษาและการวิจยัมาโดยตลอด Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988 : 

12 - 40) กลาววา คุณภาพบริการข้ึนอยูกับความแตกตางระหวางความคาดหวังกับการรับรูของผูรบับรกิาร

เมื่อผูรับบริการมารับบริการในแตละครั้งก็จะเปรียบเทียบบริการที่ตนไดรับจริงกับบริการที่คาดหวังไว

มีเกณฑในการประเมินคุณภาพของบริการ โดยสรางและใชเครื่องมือแบบประเมินคุณภาพการบริการ

ที่เรียกวา SERVQUAL (Service Quality) แลวนําไปวิเคราะหคาทางสถิติและหาคาสหสัมพันธระหวาง

มิติทั้ง 10 ดาน จนกระทั่งพบวา เกณฑการประเมินคุณภาพสามารถสรุปรวมมิติสําคัญที่บงช้ีถึงคุณภาพ

บริการไดเพียง 5 หลัก ดังน้ี  

 1.  ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ

ใหเห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และการบริการน้ันเปนนามธรรม สามารถรับรูไดแสดงใหเห็น

วาผูรับบริการสามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการไดชัดเจน ซึ่งไดแก เครื่องมือและอุปกรณ บุคลากร

และการใชที่ใชในการติดตอสื่อสารใหผูรบับริการไดสัมผัส เชน สถานที่ที่ใหบริการมคีวามสะดวกสบาย

และเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการใหบริการสวยงามทันสมัย เปนตน 

 2.  ความเช่ือถือและไววางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการน้ัน

ตรงกับสัญญาที่ใหไวกับผูใชบริการบริการที่ใหทุกครั้ง มีความถูกตองเหมาะสม และมีความสม่ําเสมอ 

มีความถูกตองเที่ยงตรงในทุกครั้งของการใหบริการที่จะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับน้ัน          

มีความนาเช่ือถือและสามารถไววางใจได 

 3. การตอบสนองตอผูใชบรกิาร (Responsiveness) หมายถึง ผูใหบริการมีความพรอม

และเต็มใจที่จะใหบรกิารผูรับบริการไดรับความสะดวกจากการการมารบับริการ รวมทั้งจะตองกระจาย

การบริการอยางทั่วถึง รวดเร็ว ไมตองรอนาน สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดตาม

ตองการ 

 4.  การใหความมั่นใจแกผูใชบริการ (Assurance) หมายถึง ผูใหบริการมีทักษะความรู

ความสามารถในการใหบริการตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ มีกิริยาทาทาง

และมารยาทที่ดีในการใหบริการ สามารถที่จะทําใหผูรับบริการเกิดความไววางใจและเกิดความเช่ือมั่น 

 5.  การเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ (Empathy) หมายถึง ผูใหบริการ 

มีความสามารถในการดูแลความเอื้ออาทร เอาใจใสผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางกัน         

ของผูรับบริการแตละคน โดยคํานึงถึงจิตใจของผูรับบริการตามลักษณะของแตละบุคคลเปนสําคัญ 

ผูศึกษาไดนําความรูที่ไดจากแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ มาประยุกตใหในผลงาน 

การรับรูคุณคา และจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจ   

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี สรุปไดวาคุณภาพการบรกิาร คือ เปนการประเมินของผูรับบริการ
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หรือผูบริโภค วามีความดีเลิศหรือดีกวาเหนือกวาการบริการใด ๆ ที่เคยสัมผัสและความหวัง โดยมี

ปจจัยที่เปนตัวกําหนดคุณภาพการบริการดังกลาวดังน้ี มีความคงเสนคงวา ผูใหบริการมีความเต็มใจ 

และพรอมใหบริการ ใหบริการดวยความสามารถ มีความสุภาพออนนอม รับฟงความคิดเห็นของลูกคา 

มีความซื่อตรงปราศจากการเสี่ยงและอันตราย รูจักและเขาใจลูกคา และพยายามใหในสิ่งที่ลูกคาสัมผัสได 

และโดยปกติแลวคุณภาพการบริการข้ึนอยูกับความรูความรูสึก และประสบการณของผูใหบริการดังน้ัน

คุณภาพการบริการจึงตองเริ่มจากความรูสึกที่ดีงามของผูใหบริการที่จะสงผานไปใหเกิดความรูสึกที่ดีงาม

แกผูรับบริการสวนมิติที่ใชวัดคุณภาพการใหบริการ ไดแก ความรูสึกความชํานาญความสุภาพความ

ไววางใจ การเขาถึงบริการการสื่อสารอยางเขาใจ การเขาใจลูกคา บริการที่เปนรูปธรรม ความปลอดภัย 

การตอบสนอง และความนาเช่ือถือ โดยปจจัยที่ผูรับบริการใชในการประเมินคุณภาพ การใหบริการ

ประกอบดวย การบริการที่เปนรูปธรรม ความเช่ือถือไดในมาตรฐานคุณภาพบริการ ความมั่นใจได         

ในบริการ และความเขาใจและเห็นอกเห็นใจตอลูกคาหรือผูรับบริการ 

 

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ 

 

Kotler & Keller (2006 : 136) ไดกลาววา ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนความรูสึก

ของบุคคลที่แสดงความยินดีหรือผิดหวัง อันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดจากการใช

สินคาหรือบริการกับความคาดหวัง ถาผลจากการใชสินคาหรือบริการตํ่ากวาความคาดหวังลูกคาก็จะ

ไมพอใจ ถาผลลัพธเปนไปตามคาดหวังลูกคาก็พอใจ และถาผลลัพธมีคาเกินความคาดหวังลูกคา              

ก็ย่ิงพอใจมากข้ึน 

ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549 : 18) ไดกลาววาความพอใจลูกคา คือความรูสึกของลูกคา

ทั้งที่เกิดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ อันเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ไดรับจากการใชสินคา

หรือบริการ (Perceived Performance) กับความคาดหวัง (Expectation) กลาวคือ ความภักดีของลูกคา 

(Customer Loyalty) คือ ทัศนคติของลกูคาที่มีตอสนิคาและบริการทีนํ่าไปสูความสมัพันธในระยะยาว 

เปนการเหน่ียวรังลูกคาไวกับองคกร ความภักดีของลูกคามิใชเพียงพฤติกรรมการซื้อซ้ําเทาน้ัน หากแต

ครอบคลุมความหมายไปถึงความรูสึกนึกคิดและความสัมพันธระยะยาวดวยการที่ลูกคาซื้อสินคาและ

บริการซ้ํา ๆ  มิไดหมายความวา ลูกคามีความภักดีเสมอไป เพราะพฤติกรรมการซื้อซ้ําอาจเกิดหลายปจจัย

รวมกัน เชน ที่ต้ังของจุดบริการอาจอยูใกลที่พักหรือที่ทํางานของลูกคา หรือลูกคาอาจซื้อซ้ําเพราะ

ความเคยชิน หรือสินคา/บริการขายในราคาตํ่ากวาคูแขงรายอื่น นอกจากน้ีการซื้อซ้ําของลูกคาอาจมา

จากความผดิพลาดของคูแขงเอง หรอืความสมัพนัธ/ประทับใจในอดีตทีลู่กคามตีอสนิคา/บริการกเ็ปนได 

ความภักดีของลูกคา และความพึงพอใจลูกคามีความแตกตางกันตรงที่ ความพึงพอใจลูกคาจะมีลักษณะ

เชิงพลวัตมากกวา (Dynamic) กลาวคือ ความพึงพอใจลูกคามักเปลี่ยนแปลงเสมอ อาจจะเพิ่มข้ึนหรือ
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ลดลงไดตลอดเวลา ในขณะที่ความภักดีของลูกคามักจะมีความเสถียรมากกวา (Static) หรือหาก

เปลี่ยนแปลงตองอาศัยเวลา เน่ืองจากความภักดีของลูกคาเปนความรูสึกประทับใจในตัวสินคา ตราสินคา 

ตลอดจนความสัมพันธที่ดีระหวางธุรกิจกับลูกคา หรือพนักงานกับลูกคา ซึ่งมักเปลี่ยนแปลงชากวา

ความพึงพอใจ โดยปกติความพึงพอใจลูกคาและความภักดีลูกคามักมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน 

กลาวคือ หากสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในแตละครั้งที่มาใชบริการไดอยางตอเน่ืองความ

ภักดีของลูกคาจะคอย ๆ เกิดข้ึนโดยไมรูตัว (ดุสิทธ จุยสุข, 2555 : 31 - 32) 

เปนเลิศ เสือเนียม (2555 : 27) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติทาง  

ดานบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการ

ใหแกบุคคลน้ันได แตทั้งน้ี ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันข้ึนกับคานิยมและ

ประสบการณที่ไดรับ 

ความพึงพอในตอการใหบริการ 

ดุสิทธ จุยสุข (2555 : 21) ไดสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการ (Service -

Satisfaction) โดยพิจารณาองคประกอบ 5 ดาน ดังน้ี  

 1.  การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริการงานทีม่ีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน 

 2.  การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการจะตองตรงเวลา

ผลการปฏิบัติงานจะถือวาไมมีประสิทธิภาพเลยถาไมตรงเวลา ซึ่งจะสรางความไมพึงพอใจแกผูบริโภค 

 3.  การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง ตองมีจํานวนการใหบริการ

และสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม 

 4.  การใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการที่เปนไป

อยางสม่ําเสมอ 

 5.  การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการที่มีการ

ปรับปรุงคุณภาพกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือสามารถจะทําหนาที่ไดมากข้ึน โดยใช

ทรัพยากรเทาเดิม 

ชวลิต เหลารุงกาญจน (2553 : 8) ไดกลาวเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการ

ใหบริการวา เปนมาตรการที่ใชวัดประสิทธิภาพการใหบริการ และในการวัดความพึงพอใจของการ

ใหบริการสามารถวัดได 7 ดาน คือ 

 1.  การใหบริการอยางรวดเร็วและถูกตองแมนยําเปนการใหบริการอยางกระตือรือรน

เอาใจใสลูกคาที่มาใชบริการ 

 2.  การใหบริการอยางเพียงพอ โดยคํานึงถึงจํานวนคนที่เหมาะสม และเครื่องมือ

อุปกรณเพียงพอกับผูมาใชบริการเพื่อไมใหเกิดการรอคอยในการใหบริการนานเกินไป 
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 3.  การใหบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมยืดตัวบุคคลไมดูที่ฐานะวัยวุฒิคุณวุฒิเปนการ

ใหบริการที่เสมอภาค 

 4.  การใหบริการอยางกาวหนา เปนการใหบริการที่มีความกาวหนาทันสมัยทั้งทางดาน

ผลงานและการใหบริการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไมหยุดอยูกับที่มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ 

 5.  การใหการบริการอยางสุภาพออนนอมมีมนุษยสัมพันธ เปนการใหบริการตอผูที่มา

ใชบริการดวยถอยคําที่ไพเราะสุภาพออนหวานถูกกาลเทศะ 

 6.  เปนการใหบริการอยางตอเน่ือง เปนการใหบริการที่มีรูปแบบการใหบริการครบ        

ทุกอยางในจุดเดียวกัน 

 7.  สภาพแวดลอมตาง ๆ กัน เชน สถานที่ต้ังมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน           

มีสถานที่จอดรถหองนํ้าเปนตน 

สิทธ์ิ ธีรสรณ (2551 : 5) ไดกลาววา สินคาและบริการมีใหลูกคาเลือกมากมาย การที่ลูกคา

จะเลือกสิ่งใดข้ึนอยูกับการรับรูในเรื่องคุณคา (Value) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ของลูกคา       

ที่มีตอสินคาและบริการ 

คุณคาสําหรับลูกคา (Customer Value) หมายถึง ผลตางของคุณคาที่ลูกคาไดรับจากการ

เปนเจาของผลิตภัณฑหน่ึง ๆ กับคาใชจายที่ตองเสียไป คุณคาที่ผูบริโภครับรูเปนการชดเชยระหวาง

ประโยชนของผลิตภัณฑที่ลูกคาจะซื้อกับการยอมเสียอะไรบางอยางเพื่อใหไดผลิตภัณฑน้ันมาซึ่งสิ่งที่

ยอมเสียอาจเปนเงินทอง เวลา กําลังกายและกําลังความคิด สวนประโยชนที่ไดจากผลิตภัณฑอาจเปน

การบริการ บุคลากร และภาพลักษณ ลูกคามีความคาดหวังในเรื่องคุณคาของขอเสนอทางการตลาด

จึงซื้อสินคาน้ัน ความคาดหวังน้ีเกิดจากประสบการณในอดีต ความเห็นของผูอื่นและขอมูลที่ไดจาก

ผูทําการตลาดและคูแขงขัน 

ความพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนความรูสึกเชิงบวกในใจของลูกคาที่มีตอ

สินคาที่ซื้อ ความรูสึกน้ีจะเกิดข้ึนหรือไมข้ึนอยูกับวาสินคาที่ซื้อมีคุณภาพใชงานตามที่คาดหวังไวหรือไม 

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีผลตอการซื้อในอนาคต ลูกคาที่พึงพอใจจะกลับมาซื้ออีกและบอกเลา

ประสบการณที่ดีน้ันแกผูอื่น สวนลูกคาที่ไมพึงพอใจจะไมซื้อสินคาน้ันอีกเลยและอาจนําไปบอกให

ผูอื่นไมซื้อสินคาน้ันดวย 

การวัดความพึงพอใจ 

บรรยงค โตจินดา (2548 : 24) กลาววาการวัดความพึงพอใจเปนเรื่องที่เปรียบเทียบไดกับ

ความเขาใจทั่ว ๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดไดโดยการสอบถามจากบคุคลที่ตองการจะถามมเีครื่องมือที่ตองการ

จะใชในการวิจัยหลาย ๆ อยาง อยางไรก็ดีถึงแมวาจะมีการวัดอยูหลายแนวทางแตการศึกษาความ    

พึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดไดสองแนวคิดตามความคิดเห็นของคริสเทนส (อางถึงใน ดุสิทธ             

จุยสุข, 2555 : 24) กลาวคือ 
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 1.  วัดจากสภาพทั้งหมดของแตละบุคคลเชนที่ทํางานที่บานและทุก ๆ อยางที่เกี่ยวของ

กับชีวิตการศึกษา ตามแนวทางน้ีจะไดขอมูลที่สมบูรณแตทําใหเกิดความยุงยากกับการที่จะวัดและ

เปรียบเทียบ 

 2.  วัดไดโดยแยกออกเปนองคประกอบเชนองคประกอบที่เกี่ยวกับงานการนิเทศงาน

เกี่ยวกับนายจาง 

เปนเลิศ เสือเนียม (2555 : 47) กลาววา มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระทําไดหลายวิธี 

ไดแก 

 1.  การใชแบบสอบถาม โดยผูสอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตองการทราบความ

คิดเห็น ซึ่งสามารถทําไดในลักษณะที่กําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาว

อาจถามความพึงพอใจในดานตาง ๆ เชน การบริหาร และการควบคุมงาน และเงือ่นไขตาง ๆ เปนตน 

 2.  การสัมภาษณ เปนวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและ

วิธีการที่ดีจึงจะทําใหไดขอมูลที่เปนจริงได 

 3.  การสังเกต เปนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย  

ไมวาจะแสดงออกจากการพูด กิริยาทาทาง วิธีน้ีจะตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และการสังเกต

อยางมีระเบียบแบบแผน 

ผูศึกษาไดนําความรูที่ไดจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการมาประยุกต

ใหในผลงาน การรับรู คุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดีของ         

ผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ในการวัดความพึงพอใจในการใหบริการ คือ 

การใหบริการอยางรวดเรว็ การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางเทาเทียมกัน การใหบริการ

อยางกาวหนา การใหบริการอยางสภุาพ การใหบริการอยางตอเน่ืองและสภาพแวดลอมตาง ๆ  ผูศึกษา

ไดนําหลักการวัดความพึงพอใจมาเปนกรอบแนวคิด และ แบบสอบถามในการศึกษาในครั้งน้ี 

 

ตารางท่ี 2.3 ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 

 

ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 
รุงทิพย 

ไชยเจริญ 

วันวิสา 

เนื่องสมศรี 

เกศนภา   

ไลซานดรา ยะเสน 

มาลี 

สุขสําราญ 

นภาลัย  

บญุทิม 

การใหบริการอยางรวดเร็ว     / 

การใหบริการอยางเพียงพอ   /   

การใหบริการอยางเทาเทียมกัน      

การใหบริการอยางสุภาพ /   /  

การใหบริการอยางตอเน่ือง   /   

การใหบริการดานสภาพแวดลอม / /    
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แนวคิดเก่ียวความจงรักภักดีในตราสินคา 

 

ความหมายของความจงรักภักดี 

Oliver (1999 : 34) กลาววา ความจงรักภักดีคือขอผูกมัดอยางลึกซึ้งที่จะซื้อซ้ํา หรือใหการ

อุปถัมภสินคา หรือบริการทีพ่ึงพอใจอยางสม่ําเสมอในอนาคต ซึ่งลักษณะการซื้อจะซื้อซ้ําในตราสินคา

เดิมหรือชุดของตราสินคาเดิม การเปลี่ยนพฤติกรรมน้ีจะไดรับอิทธิพลจากสถานการณที่มีผลกระทบ

และศักยภาพของความพยายามทางการตลาด 

Hawkins & Coney (2001) กลาววา ความจงรักภักดีในตราสินคานอกจาก หมายถึง        

การซื้อตราสินคาใดตราสินคาหน่ึงอยางสม่ําเสมอ แลวยังรวมถึงสาเหตุที่ลึกซึ้งมากข้ึนกวาน้ัน น่ันคือ 

การซื้อสินคาในตราสินคาลักษณะดังกลาวเกิดข้ึน เน่ืองจากมีความรูสึกทางอารมณตอตราสินคารวม

อยูดวย ดังน้ันเมื่อลูกคาไดรับรูมูลคาจริงจากสินคาหรือบริการและรูสึกพึงพอใจ จะมีผลตอการเพิ่ม

การใชสินคาการซื้อซ้ํา และความจงรักภักดีในตราสินคา ซึ่งสามารถนําไปสูการบงช้ีบุคลิกภาพของลูกคา

เพราะปฏิกิริยาตอบโตจากตราสินคา และการเสริมแรงจากตราสินคาเพียงในบางสวนเปนลักษณะ 

ของภาพลักษณที่เกี่ยวของกับตนเอง ความจงรักภักดีตอตราสินคาพบไดโดยทั่วไปสําหรับสินคาที่มี 

ตราสินคาติดตลาดจนเปนสัญลักษณทีม่ีความโดดเดนลูกคาที่มีความจงรักภักดีไมคอยหาขอมูลเพิ่มเติม 

เพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจซื้อ นอกจากน้ันแลวกลยุทธการตลาดของคูแขงขัน เชน คูปอง

สวนลดแมจะดึงดูดใจใหกลุมลูกคาผูจงรักภักดีไปจากสินคาเดิม แตจะเปนเพียงเพราะผลประโยชน        

ที่จะไดรับจากการสงเสริมการขาย ซึ่งจะกลับมาซื้อตราสินคาเดิมเมื่อการสงเสริมการขายน้ันสิ้นสุดลง

และจะใหอภัยไดหากตราสินคาที่จงรักภักดีน้ันเกิดความบกพรองเกี่ยวกับสินคาหรือบริการอีกดวย

ลูกคาที่มีความจงรักภักดีในตราสินคาจะเปนแหลงที่ใหขอมูลดวยคําบอกเลาตอบุคคลอื่นซึ่งถือวาเปน

การเพิ่มคุณคาใหกับองคกรโดยการสื่อสารแบบปากตอปากในเชิงบวกของลูกคาที่มีความจงรักภักดีจะ

สามารถทําใหปริมาณลูกคาในอนาคตเพิ่มข้ึน ดังน้ันลูกคาที่มีความจงรักภักดีในตราสินคาจะชวยสราง

ผลกําไรใหกับองคกรไดมากกวาลูกคาที่มีการซื้อซ้ํากลาว โดยสรุปความจงรักภักดี หมายถึง ขอผูกมัด

อยางลึกซึ้งของลูกคาที่จะใหการอุปถัมภสินคาหรือบริการที่พึงพอใจอยูอยางสม่ําเสมอน้ัน ซึ่งความ

จงรักภักดีน้ี นอกจากจะมีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมการซื้อของลูกคาแลวยังเกี่ยวของกับทัศนคติ 

ของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการกลาวคือหากลูกคามีทัศนคติที่ดีตอสินคาและบริการและเกิดความ 

สัมพันธที่ดีในระยะยาวระหวางลูกคากับองคกรแลวจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ําสม่ําเสมอได 

ความสําคัญของความจงรักภักดี 

Pearce (1997 : 1 - 31) กลาววาลูกคาที่มีคุณคาตอธุรกิจมากที่สุดคือลูกคาที่มีความ

จงรักภักดีตอตราสินคาอยางมาก และเปนผูที่ใชสินคาในปริมาณมากข้ึนดวย ดังน้ันกลยุทธทางการตลาด

จึงควรมุงสรางความจงรักภักดีและตองมุงไปที่กลุมลูกคาซึ่งมีความจงรักภักดีในตราสินคา และกลุม      
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ที่ซื้อสินคาในปริมาณมาก จึงจะทําใหธุรกิจไดรับกําไรในระยะยาว ดังน้ันกําไรในระยะยาวจะเกิดจาก 

กลยุทธการตลาดที่มุงสรางความจงรักภักดี และทําใหนักการตลาดตระหนักถึงความสําคัญวา          

ความจงรักภักดีเปนเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายและปองกันสวนครองตลาด ซึ่งมีผลใหเกิดการจูงใจ 

ที่หลากหลายเพื่อสรางความจงรักภักดี แตอยางไรก็ตามความจงรักภักดีเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดยากกวา        

การที่ลูกคาซื้อสินคาเปนประจําที่รานใดรานหน่ึงหรือเกิดข้ึนไดยากกวาพฤติกรรมการซื้อซ้ํา 

Lau (1999) กลาววา นักการตลาดมีความสนใจในแนวคิดดานความจงรักภักดี เพราะความ

จงรักภักดีในตราสินคาสามารถดึงดูดใจใหลูกคามาใชบริการและตราสินคา เปนประโยชนตอการซื้อ

หรือใชบริการซ้ํา และบอกตอไปยังบุคคลอื่น การบริหารตราสินคาจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอการสรางความ

จงรักภักดี 

Assael (1995) กลาววา ความจงรักภักดีในตราสินคาที่เกิดจากทัศนคติที่ดีตอตราสินคา 

ของลูกคาน้ันจะสงผลใหลูกคาซื้อสินคาตราสินคาน้ันอีกหลายครั้ง เน่ืองจากลูกคาไดเกิดการเรียนรู

เกี่ยวกับสินคาตราสินคาน้ันซึ่งไดสนองความตองการและทําใหลูกคารูสึกพึงพอใจ 

กลาวโดยสรุปความจงรักภักดีมีความสําคัญตอกําไรในระยะยาวของธุรกิจการบริการ ดังน้ัน

นักการตลาดควรวางแผนกลยุทธการตลาดที่มุงความสําคัญสูกลุมลูกคาที่มีความจงรักภักดีเปนหลัก 

เพราะกลุมลูกคาทีจ่งรกัภักดีจะมีปริมาณการซื้อมากข้ึน เน่ืองจากมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคาจึงสงผลให

ยอดขายเพิ่มข้ึนและรักษาสวนครองตลาดใหเหนือจากคูแขงขันได 

ความจงรักภักดีในการบริการ 

การวัดองคประกอบของความจงรักภักดีในการบริการ 

Oliver (1999 : 33 - 34) กลาววาการวัดระดับความจงรักภักดีของลูกคาในแตละองคประกอบ

น้ันมีความจําเปนที่จะตองกําหนดขอบเขตตามระดับทัศนคติของลูกคาที่รูสึกตอสินคาและบริการดวย 

โดยการประเมินระดับทัศนคติน้ันจะประกอบดวยองคประกอบ 3 ลําดับข้ัน ซึ่งจะเช่ือมโยงตอเน่ืองไป

ยังการประเมินระดับความจงรักภักดีอยางลึกซึ้งได ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 ลําดับข้ัน ไดแก (1) ความ 

พึงพอใจตอองคประกอบของตราสินคา ซึ่งหมายถึง ความเช่ือ (Beliefs) (2) ความรูสึกพึงพอใจที่มีตอ

ผลิตภัณฑซึ่งหมายถึงทัศนคติ (Attitude) และ (3) ความต้ังใจอยางแนวแนที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอยาง        

ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซึ่งหมายถึงพฤติกรรม (Conation) ดังน้ันแนวความคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดี

จึงเปนการเช่ือมโยงระหวางงานวิจัยความจงรักภักดีดานทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) ที่ยอมรับกัน

ในอยางกวางขวางกับงานวิจัยความจงรักภักดีดานพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) 

Jacoby & Chestnut (1978 cited in Bourdeau, 2005 : 17) กลาววาความจงรักภักดีน้ัน

ไมใชเปนเพียงการวัดพฤติกรรมการซื้อซ้ําและไมใชการวัดในระยะสั้นเทาน้ัน แตความจงรักภักดียัง

ตองมีการวัดในมิติอื่นอีกและจะตองวัดในระยะยาวดวย ดังน้ันแนวคิดดานความจงรักภักดีมีการขยาย

ขอบเขตของความหมายออกไปโดยสามารถแบงเปน 2 มิติ คือ มิติดานพฤติกรรม (Behavioral) และ
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มิติดานทัศนคติ (Attitudinal) สําหรับการศึกษาเรื่องความจงรักภักดีตลอด 25 ปที่ผานมามีการมุงเนน

เฉพาะความถ่ีและการซื้อซ้ําเทาน้ัน ซึ่งสําหรับความเปนจริงในปจจุบันจะพบวา โดยพื้นฐานแลวผูบริโภค

จํานวนมากซื้อสนิคาดวยเหตุผลหลัก คือ ความสะดวก สบายหรือความบังเอิญ (Happenstance) เทาน้ัน

และที่สําคัญ คือ พฤติกรรมการซื้อดังกลาวจะถูกปกปดอยูภายใตความพึงพอใจในตราสินคาที่แทจริง

นอกจากน้ีผูบริโภคอาจจะมีความจงรักภักดีหลายตราผสมกัน (Multi-brand Loyal) ในสินคาชนิด

เดียวกันหรือไมมีตราสินคา ผูนําอยูในใจจึงควรศึกษาขอมูล โดยการแบงระดับช้ันเพื่อการเปรียบเทียบ

และนําไปอนุมานเปนระดับความจงรักภักดี 

Dick & Basu (1994) ก็ไดทําการแบงประเภทของความภักดีของผูบริโภคโดยพิจารณาจาก

ทัศนคติตอสินคาและระดับของพฤติกรรมการซื้อซ้ํา โดยสามารถแบงไดเปน 

 1. True Loyalty เปนผูบริโภคมีทัศนคติและระดับของการซื้อซ้ําสูงคือผูบริโภครูสึกดี

กับย่ีหอน้ันและมีการซื้อเปนประจําอยางตอเน่ือง 

 2. Latent Loyalty หรือความภักดีที่แอบแฝงผูบริโภคจะมีทัศนคติที่ดีตอสินคาแตมี

การซื้อ ซ้ําตํ่าคือผูบริโภคมคีวามชอบและรูสึกดีกับสินคาย่ีหอหน่ึงแตผูบรโิภคคนน้ันไมไดซื้อสินคาน้ันบอย

เมื่อตองการซื้อสนิคาประเภทน้ันก็จะนึกถึงย่ีหอน้ันเปนย่ีหอแรกนอกจากน้ีอาจจะมีการแนะนําคนอื่นดวย 

 3. Spurious Loyalty หรือความภักดีเทียมคือผูบริโภคจะมีการซื้อซ้ําสูงแตมีทัศนคติที่

ไมดีตอองคกรเชนผูบริโภคซื้อยาสีฟนย่ีหอหน่ึงเปนประจําแตผูบริโภคคนน้ันไมรูสกึชอบในยาสฟีนย่ีหอ

น้ันเลยการซื้อที่เกิดข้ึนประจําน้ันอาจจะเกิดจากการที่คนในครอบครัวคนอื่น ๆ ชอบตนเองก็ตองซื้อ

ย่ีหอน้ันดวย 

 4. No Loyalty คือ ไมมีทั้งระดับของทศันคติและการซือ้ซ้าํผูบริโภคไมซื้อสินคาย่ีหอน้ัน

และไมมีความชอบในสินคาย่ีหอน้ันดวย 

Baldinger & Rubinson (1996) ไดแบงผูบริโภคตามลักษณะของความภักดีทางทัศนคติ

และความภักดีทางดานพฤติกรรมคือ 

 1. Real Loyalty หมายถึง ผูบริโภคที่มีระดับความภักดีทั้งทางดานทัศนคติและ

พฤติกรรมสูง 

 2. Vulnerable หมายถึง ผูบริโภคที่มีทศันคติตอตราสินคาหนักแนนนอยกวาพฤติกรรม

ที่แสดงออก 

 3. Prospects หมายถึง ผูบริโภคที่มีทัศนคติที่มั่นคงตอตราสินคามากกวาพฤติกรรม         

ที่แสดงออกมา 

การวัดความจงรักภักดีตอการบริการ 

ความภักดีตอการบริการน้ันเปนสิ่งทีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมทศันคติและความรูจึงสรุปปจจัยที่

ใชในการวัดความภักดีตอการบรกิารไดดังน้ี 



 44

 1. พฤติกรรมการซื้อซ้ํา (Repeat Purchase Behavior) เปนการแสดงถึงความผูกพัน

ที่ลูกคามีตอผูใหบริการ 

 2. คําบอกเลา (Words of Mouth) เปนผลของการวัดความภักดีที่ดีและมีประสิทธิภาพ

การบอกเลาน้ันรวมถึงการแนะนําผูอื่นดวย และคนที่มีความภักดีก็มักจะมอบผลในทางบวกกลับสู              

ผูใหบริการ 

 3. ชวงเวลาที่ผูบริโภคเลือกรับบริการ (Period of Usage) เปนการวัดการเขารับบริการ

วามีความตอเน่ืองหรือไมหรือรับบริการเดือนละกี่ครั้ง ซึ่งสามารถสะทอนสถานการณการบริโภควาจะ

เปนความภักดีในระยะยาวหรือไม 

 4. ความไมหว่ันไหวตอราคาที่เปลี่ยนแปลง (Price Tolerance) คือ การที่ราคาสูงข้ึน

ผูบริโภคที่มีความภักดีก็ยังเลือกการบริการของเราอยู ทําใหเห็นวาราคาไมไดสงผลตอการเลือกการ

บริการของผูบริโภค 

 5. ความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repeat Purchase Intention) เปนการเลือกซื้อในบริการเดิม

เปนประจํา 

 6. ความชอบมากกวา (Preference) ผูบริโภคมีความภักดีที่แทจริงจะแสดงความชอบ

มากกวาออกมาเห็นไดชัด 

 7. การลดตัวเลือก (Choice Reduction Behavior) ผูบริโภคที่มีความภักดีจะมีการหา

ขอมูลเพื่อนการตัดสินใจนอยลง 

 8. การเปนอันดับแรกในใจ (First-in-Mind) การบริการน้ันจะเปนตัวเลือกแรกเสมอ

หากผูบริโภคมีความภักดี 

ความจงรักภักดีในตราสินคา 

ความหมายของความจงรักภักดีในตราสินคา 

ความจงรักภักดีในตราสินคาไดมีการศึกษามาอยางตอเน่ือง โดยไดมีการพยายามอธิบายวา

ความจงรักภักดีในตราสินคาเปนการแสดงถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมที่มีการใชซ้ํา

ในตราสินคาน้ัน ๆ (Kuzgun, 2012 : 19) โดยไดมีผูใหความหมายของความจงรักภักดีในตราสินคาดังน้ี 

Hofmann (2010 : 1) กลาววาความจงรักภักดีในตราสินคา หมายถึง ผูบริโภคมีความตองการ

ที่จะซื้อสนิคา เน่ืองจากผูบรโิภคมกีารรับรูวาสินคามีคุณลกัษณะทีถู่กตองหรือสินคามีคุณภาพเหมาะสม

กับราคา ซึ่งความจงรักภักดีในตราสินคาน้ีจะสรางนิสัยใหมใหกับผูบริโภค ซึ่งในข้ันตนผูบริโภคจะ

ทดสอบซื้อสินคามาลองใชกอนและหลังจากที่เกิดความพึงพอใจในตัวสินคา จะมีแนวโนมที่จะมีนิสัย           

ในการซื้อสินคาเดิมเน่ืองจากมีความคุนเคย  

Mao (2010 : 213) กลาววา ความจงรักภักดีในตราสินคา หมายถึง ผูบริโภคมีความต้ังใจ  

ที่จะจายเงินเพื่อซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับ การรับรูวาสินคาหรือผลิตภัณฑที่เคยซื้อมา

น้ันทําใหผูบริโภคไดรับคุณคามากกวาเดิม 
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Ghafoor (2013 : 168) กลาววาความจงรักภักดีในตราสินคา หมายถึง ผูบริโภคไดรับ

ประสบการณจากเอกลักษณของสินคาและรับรูวาสินคามีความเหมาะสมกับราคาและคุณภาพที่ไดรับ

ทําใหลูกคาสามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดในโอกาสตอไป 

Kuzgun (2012 : 22) กลาววา ความจงรักภักดีในตราสินคา หมายถึง การมีทัศนคติที่ดีตอ

สินคาอยางแนนแฟน  

สรุปไดวา ความจงรักภักดีในตราสินคา หมายถึง ผูบริโภคสามารถที่จะตัดสินใจซื้อสินคา

เดิมที่ลูกคามีการรับรูวาสินคาน้ันสามารถที่จะตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี

และสรางความพึงพอใจในการซื้อสินคาน้ัน 

ความสําคัญของความจงรักภักดีตอตราสินคา 

Hoffman (2010 : 1) ไดกลาวถึงความจงรักภักดีในตราสินคาวามีสามเหตุผลหลักที่ความ

จงรักภักดีในตราสินคามีความสําคัญ คือ ทําใหยอดจําหนายของสินคาสูงข้ึน ความสามารถในการ

กําหนดราคาสินคา และลดคาใชจายในการแขงขันทางการตลาด 

Ghafoor (2013 : 168) ไดกลาวถึงความสําคัญของความจงรักภักดีตอตราสินคาวา ผูบริโภค

จะกลายมาเปนบุคคลที่จงรักภักดีในตราสินคาไดน้ัน เน่ืองจากผูบริโภคไดรับประสบการณโดยตรง 

จากเอกลักษณสวนตัวของสินคา และทําใหเกิดความพึงพอใจและมีความมั่นใจในตัวสินคา จึงทําให

ผูบริโภคและสินคามีความใกลชิดกัน 

Mao (2010 : 213 - 214) ไดกลาวถึงความสําคัญของความจงรักภักดีตอตราสินคาวา 

ความจงรักภักดีตอตราสินคามีความสําคัญในดานการตลาด ซึ่งประกอบดวย การทําใหสินคามี

เอกลักษณเฉพาะ ลดคาใชจายทางการตลาด สามารถกําหนดราคาสินคาได สรางผูบริโภคที่มีความ

จงรักภักดีรายใหมและเปนผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม 

Mehranjani, Seresht & Mokhles (2011 : 154) ไดกลาวถึงความสําคัญของความ

จงรักภักดีตอตราสินคาวา จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาไดอยางไมลังเลและอีกทั้งผูบริโภคจะทํา

หนาที่ในการสรางผูจงรักภักดีรายใหมใหกับสินคาซึ่งทําใหสินคามียอดขายเพิ่มข้ึน 

จากความสําคัญของความจงรักภักดีตอตราสินคาสามารถสรุปไดวา ผูบริโภคสามารถที่จะ

ตัดสินใจซื้อสินคาไดอยางไมลังเล เพราะไดรับประสบการณและความพึงพอใจจากสินคาโดยตรง            

ซึ่งจะสงผลใหมีการซื้อซ้ําและเปนแบบอยางใหผูบริโภครายใหมใชตาม และมีความสําคัญทางดาน

การตลาดที่เปนผลดีตอองคกรอีกดวย 

กระบวนการเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา 

ในการศึกษาการวัดองคประกอบของความจงรักภักดีในตราสินคาไดมีการพยายามที่จะอธิบาย

ถึงความสัมพันธระหวางความจงรกัภักดีในตราสนิคากับกลยุทธในการกําหนดราคา (William & Timothy, 

2009 : 1) การสรางทัศนคติที่ดีของสนิคากับความจงรกัภักดีในตราสินคาเพื่อใหเกิดการซื้อซ้ํา (Hoffman, 
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2010 : 1 - 2) หรือการสรางความจงรักภักดีในตราสินคากับคุณภาพการใหบริการ (Mehranjani, 

Seresht & Mokhles, 2011 : 155) และการสรางความจงรักภักดีในตราสินคากับความผูกพัน       

ของลูกคาที่มีตอตัวสินคา (Kuzgun, 2012 : 44) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

William & Timothy (2009 : 11-17) ไดทําการศึกษาตัวช้ีวัดความจงรักภักดีในตราสินคา

โดยไดเสนอแนวคิดทีว่ากระบวนการเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาโดยมีองคประกอบทางดานราคา

ของสินคามาเปนสวนประกอบกลาว คือ 

 1.  ความตองการของผูบริโภค กลาวคือ เมื่อสินคาที่มีคุณภาพเหมือนกันแตราคาที่ตางกัน

จะทําใหผูบริโภคเกิดการทดลองใชสนิคาทัง้สองชนิด เมื่อผูบริโภคประทบัใจในสินคาชนิดใดแลวก็มักจะ

มีการซื้อซ้ําในสินคาชนิดเดิมถึงแมวาภายหลังจะมีราคาที่สูงข้ึนไปกวาเดิมก็ตาม 

 2.  ความแข็งแกรงของตราสินคา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีความประทับใจในตราสินคา

ชนิดหน่ึงแลว เมื่อมีการกําหนดราคาสินคาใหมหรือมีสินคาชนิดใหมวางจําหนาย ผูบริโภคก็จะยังซื้อ

ซ้ําในสินคาเดิม 

Hoffman (2010 : 1 - 2) ไดทําการศึกษาการสรางทัศนคติที่ดีของสนิคากับความจงรักภักดี

ในตราสินคาเพื่อใหเกิดการซื้อซ้ํา โดยไดระบุวาการเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาน้ันมีกระบวนการ

ดังน้ี 

 1.  การพัฒนาสินคาใหเหนือช้ัน กลาวคือ จะตองใหผูบริโภคมีความมั่นใจวาเมื่อซื้อ

สินคาไปแลวจะไดรับความประทับใจมากกวาที่คาดไว 

 2.  สรางแรงจูงใจใหมีการซื้อซ้ํา กลาวคือ การสรางโอกาสใหกับสินคาที่จะทําให

ผูบริโภคมีการซื้อซ้ํา เชน การสะสมคะแนนหรือสวนลดในการซื้อครั้งตอไป 

 3.  ไมโออวดสรรพคุณเกินจริง กลาวคือ หากผูบริโภคไมมีความไววางใจในสินคาแลว 

ผูบริโภคจะไมกลับมาซื้ออีกเปนครั้งตอไป 

 4.  ใหความสําคัญกับผูบริโภคที่มีความจงรักภักดีในตราสินคา กลาวคือ ควรปฏิบัติตอ

ผูบริโภคที่มีความจงรักภักดีในตราสินคาเปนพิเศษ ซึ่งหากผูบริโภคเหลาน้ีไดรับการปฏิบัติอยางดีก็จะ

ทําใหเกิดความแนนแฟนกับตราสินคามากข้ึน 

 5.  ทําใหสินคาหาซื้อไดงาย กลาวคือ หากผูบริโภคมีความสะดวกสบายในการซื้อสินคา

ชนิดใด โอกาสที่ผูบริโภคจะมีความจงรักภักดีตอตราสินคาน้ันก็จะมีสูงข้ึน 

 6.  เปนผูเช่ียวชาญในการใหบริการแกผูบริโภค กลาวคือ มีความกระตือรือรนในการ

ใหบริการแกลูกคา จะทําใหเกิดการซื้อซ้ําในตราสินคาไดมากข้ึน 

Mehranjani, Seresht & Mokhles (2011 : 155) ไดศึกษาการสรางความจงรักภักดี            

ในตราสินคาที่เกิดมาจากคุณภาพการใหบริการ กลาวคือ ความจงรักภักดีในตราสินคาเกิดมาจาก

คุณภาพการใหบริการ ซึ่งประกอบดวย 
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 1.  ภาพลักษณของสินคา กลาวคือ แนวคิดทางอารมณที่ผูบริโภคมีทัศนคติตอ

เอกลักษณอันเปนพิเศษของสินคาซึ่งทําใหเกิดความประทับใจ 

 2.  ภาพลักษณขององคกร กลาวคือ แนวคิดทางอารมณของผูบริโภคที่มีตอองคกร         

ผูเปนเจาของสินคาที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการทางสังคมของผูบริโภคไดอยางเช่ียวชาญ

และแสดงถึงความเหมาะสมของสินคามีความสัมพันธกับองคกรไดเปนอยางดี 

 3.  องคกรมีความนาเช่ือถือและความนาไววางใจของพนักงาน กลาวคือ ผูบริโภคมี

ความมั่นใจและสามารถคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่ดีและมีคุณภาพจากพนักงานและเมื่อไดรับ

การบริการที่เหนือความคาดหมายจะทําใหเกิดการใชบริการซ้ําในครั้งตอไป 

Kuzgun (2012 : 44) ไดศึกษาการสรางความจงรักภักดีในตราสินคากับความผูกพันของลูกคา

ที่มีตอตัวสินคา ซึ่งประกอบไปดวย 

 1.  ความจงรักภักดีในองคความรูของตัวสินคา (Cognitive Loyalty) กลาวคือ ตัวสินคา

สามารถที่จะทําใหผูบริโภคมีความมั่นใจวาจะไดรับคุณภาพและการบริการที่ดีกวาเมื่อเทียบกับสินคา

อื่น ๆ ประเภทเดียวกัน และไมมีสินคาอื่นใดในประเภทเดียวกันที่จะมีประสิทธิภาพดีกวาสินคาน้ี           

อีกทั้งผูบริโภคยังเช่ือมั่นวาสินคาชนิดน้ีจะใหประโยชนมากกวาสินคาอื่นที่อยูในประเภทเดียวกันอกีดวย 

 2.  ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดี (Affective Loyalty) กลาวคือ ผูบริโภคมีความชอบ        

ที่จะใชสินคาน้ี และรูสึกดีเมื่อไดใชสินคา และย่ิงชอบสินคาน้ีมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาอื ่น            

ในประเภทเดียวกัน 

 3.  ความซื่อสัตยในความจงรักภักดี (Conative Loyalty) กลาวคือ แมวาเมื่อเปรียบเทียบ

กับสินคาชนิดอื่นที่มีราคาถูกกวาลูกคาก็ยังชอบทีจ่ะใชสินคาเดิมและก็ยังยืนยันวาถึงอยางไรก็ตามก็จะ

ใชสินคาชนิดน้ี และพิจารณาอยางถ่ีถวนแลววาสินคาชนิดน้ีจะเปนสินคาชนิดแรกที่จะเลือกหยิบ          

เปนชนิดแรกเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกัน 

 4.  พฤติกรรมในความจงรกัภักดี (Behavioral Loyalty) กลาวคือ ผูบริโภคเสียคาใชจาย

กับสินคาชนิดหน่ึงเปนจํานวนมากเมื่อเปรยีบเทียบกับสนิคาที่เปนชนิดเดียวกัน และมีความถ่ีในการซื้อ

สินคาชนิดน้ีเปนอยางมากและใชสินคาชนิดน้ีบอยครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาอื่นในชนิดเดียวกัน 

ผูศึกษาไดนําความรูที่ไดจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีมาประยุกตใหในผลงาน 

การรับรูคุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจ       

ใน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี .ในการสรางความจงรักภักดีในตราสินคากับความผูกพัน 

ของลูกคาที่มีตอตัวสินคา คือ ความจงรักภักดีในองคความรูของตัวสินคา ปจจัยที่สงผลตอความ

จงรักภักดี ความซื่อสัตยในความจงรักภักดี และพฤติกรรมในความจงรักภักดี ผูศึกษาไดนํา การสราง

ความจงรักภักดีในตราสินคามาเปนกรอบแนวคิด และแบบสอบถามในการศึกษาในครั้งน้ี 
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ตารางท่ี 2.4 ความจงรักภักดีท่ีมีตอสํานักงานบัญชี 

 

ความจงรักภักดีที่มีตอสํานักงานบัญชี 
ศุภชาติ  

เกตุแค 

ชุลีรัตน  

กอนทอง 

เบญจวรรณ  

ทองสิงห 

พัชรียาพรรณ  

หมุดสุวรรณ 

วรางคณา  

เสามาสุวพันธ 

ความจงรักภักดีในองคความรูของตัวสินคา / / / / / 

ความรูสึกตอความจงรักภักดี / /   / 

ความซ่ือสัตยในความจงรักภักดี / /    

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

วรารัตน สันติวงษ (2549) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความจงรกัภักดีของลกูคาธนาคารตอการใช

บริการ E-Banking พบวา ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกันซึ่งไดแก อายุ อาชีพ รายได สถานภาพ 

ระยะเวลาการเปนลูกคาตอความจงรักภักดี ซึ่งหากลูกคาธนาคารกรุงเทพมีความพึงพอใจ ความไววางใจ 

และอุปนิสัยการใชบริการ E-Banking ที่ดี ก็จะสงผลตอความจงรักภักดีที่ดี 

นงนุช สารทอง (2550) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของ            

ผูประกอบธุรกิจในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ            

ผูประกอบธุรกิจสวนใหญ มีความตองการใหสํานักงานบัญชีมีความรับผิดชอบ มีความสามารถจัดทําบัญชี

ไดอยางถูกตองไมมีปญหากับสรรพากร และสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนภายหลังกับสรรพากรได 

ปจจัยดานราคา ผูประกอบธุรกิจสวนใหญตองการใหมีการคิดคาธรรมเนียมในการใหบริการ โดยพิจารณา

จากปริมาณเอกสารที่ลงบัญชี และดูจากประเภทของกิจการ ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการ

ธุรกิจ สวนใหญเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีที่ต้ังอยูในจังหวัดพะเยา และไดใหความสําคัญกับการ

ติดตอสื่อสารที่สะดวก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการธุรกิจสวนใหญ ไดใหความสําคัญ

ตอการบริการที่ครบวงจรโดยมีการแจงขาวสารดานภาษีอากร มีการใหคําแนะนําดานเอกสาร สวนการ 

ศึกษาความตองการตามลักษณะการใหบริการ พบวา ผูประกอบธุรกิจ ตองการใหสํานักงานบัญชี      

มีความรับผิดชอบ สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนภายหลังกับสรรพากร มีความสามารถจัดทําบัญชี

ไดอยางถูกตองไมมีปญหากับสรรพากร การติดตอสื่อสารสามารถติดตอสื่อสารไดสะดวก มีการคิด

คาบริการที่เหมาะสม และสามารถเก็บความลับของลูกคาได 

สุพรรณา บุญมาวงศ (2551) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการตรวจสอบบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัทมัชฌิมาการบัญชีและกฎหมาย จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัย 

ที่มีผลตอการเลือกใชบริการ สํานักงานหรือผูสอบบัญชี ลูกคาสวนใหญไมเจาะจงเพศ อายุ ของผูสอบ

บัญชีที่ตองการ และตองการผูสอบบัญชีและผูชวยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ลูกคาใหความสําคัญ
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กับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี ดานลักษณะทั่วไปของสํานักงานบัญชี ดานลักษณะ

และรูปแบบของงบการเงิน ดานกระบวนการในการใหบริการตรวจสอบบัญชี และดานลักษณะทาง

กายภาพอื่น ๆ โดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก ลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยทีม่ีผลตอการเลือกใชบริการ

สํานักงานหรือผูสอบบัญชี ดานอาคารและสถานที่ต้ังของสํานักงาน ดานราคาคาบริการของสํานักงาน 

และดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

ณัฐชา เลิศโกวิทย (2551) ศึกษาการบริการประสบการณลูกคาที่มีผลตอความจงรักภักดี  

ในการใชบรกิารธนาคารพาณิชยในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา ลูกคามีความจงรักภักดีในการใชบริการ

อยูในระดับมาก ลักษณะประชากรที่มีผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการธนาคารพาณิชย ไดแก 

ดานการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี มีผลตอพฤติกรรมการรองเรียนดานรายไดตอเดือนต้ังแต 

50,001 บาทข้ึนไป มีผลตอการกลับมาใชบริการธนาคารพาณิชย สวนการบริการประสบการณและ

ความประทับใจในการใชบริการของธนาคารพาณิชย มีผลตอความจงรักภักดีในทุกดานของการใช

บริการธนาคารพาณิชย 

รุงทิพย ไชยเจริญ (2551) ศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีในอําเภอเมืองพิษณุโลกที่มีตอ

การปฏิบัติงานวิชาชีพอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม พบวา นักบัญชีในอําเภอเมืองพิษณุโลกมีความเห็น

ดวยกับมีคุณธรรมข้ันพื้นฐาน 5 ประการ คือ ขยันซื่อสัตยมีวินัยสุภาพมีนํ้าใจและตองการใหนักบัญชี

ในอําเภอเมืองพิษณุโลก ยึดถือหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีดาน คือ ความซื่อสัตย สุจริต ความเที่ยงธรรม ความรู ความสามารถทางวิชาชีพ และความ

ระมัดระวัง รอบคอบ การรักษาความลับ การปฏิบัติตนเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ ความโปรงใส ความ

เปนอิสระ ความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน แตเมื่อไดใหนักบัญชี

กระทาการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม

พบวา มีการปฏิบัติงานตามหลักความซื่อสัตยสุจริต โดยรวมและไมปฏิบัติงานตามหลักความซื่อสัตย

สุจริต โดยรวมมีการปฏิบัติตามหลักความรู ความสามารถทางวิชาชีพ และความระมัดระวังรอบคอบ

โดยรวมไมมีการปฏิบัติตามหลักความรู ความสามารถทางวิชาชีพ และความระมัดระวังรอบคอบ

โดยรวมมีการปฏิบัติตนเย่ียงผูประกอบวิชาชีพไมมีการปฏิบัติตนเย่ียงผูประกอบวิชาชีพมีมาตรฐาน  

ในการปฏิบัติงานโดยรวมไมมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยรวม และมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานไมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

วันวิสา เน่ืองสมศรี (2551) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมธุรกิจและความคาดหวัง      

ในการทางานที่มีตอจรรยาบรรณวิชาชีพ และความนาเช่ือถือในการทํางานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs      

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย พบวา นักบัญชีธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ

การมีสภาพแวดลอมธุรกิจโดยรวมเปนดานอยูในระดับมากนักบัญชีธุรกิจ SMEs ที่มีจํานวนพนักงาน

ตางกันมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีสภาพแวดลอมธุรกิจ ดานการเมือง และความคาดหวังในการ

ทํางานโดยรวมแตกตางกันนักบัญชีธุรกิจ SMEs ที่มีระยะเวลาการดําเนินงานแตกตางกันมีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพดานความรู ความสารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

นักบัญชีธุรกิจ SMEs ที่มีรูปแบบธุรกิจเปนหางหุนสวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความนาเช่ือถือในการ

ทํางานโดยรวมแตกตางกันนักบัญชีธุรกิจ SMEs ที่มีรายไดตอปแตกตางกันมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ

การมีความนาเช่ือถือในการทาํงาน โดยรวมแตกตางกนัและนักบัญชีธุรกิจ SMEs ที่มีรายไดตอปตางกัน

มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีความนาเช่ือถือในการทํางานดานความเปนจริงของขอมูล และความ

เปนกลางแตกตางกันสภาพแวดลอมธุรกิจ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพและความคาดหวังในการทํางานมีความสัมพันธ และผลกระทบเชิงบวกกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของนักบัญชีธุรกิจ SMEs 

ปยรัตน คูณรงคนันทกุล (2552) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการผูทําบัญชี

ของผูประกอบการธุรกิจยางพาราในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา สาเหตุสําคัญที่เลือกใชบริการ

สํานักงานบริการรับทําบัญชี คือ การมีบริการที่หลากหลายครบวงจรสวนผูประกอบการที่เลือกใชบริการ

ดานบัญชีกับผูทําบัญชีอิสระ ใหเหตุผล คือ รูจักกับผูทําบัญชีเปนการสวนตัว โดยผูประกอบการเห็นวา

คุณสมบัติที่ดีของผูทําบัญชี ตองมีความรูและความชํานาญในดานบัญชีและภาษีอากร โดยปจจัยดาน

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการผูทําบัญชี ไดแก การใหคําปรึกษาหรือแนะนําดานบัญชี 

ภาษี มีการวางระบบงานในสวนงานยอย ๆ ของกิจการ แกไขปญหาจากการถูกตรวจสอบภาษี และ

บุคลากรมีบริการที่ดี เอาใจใสตองาน สําหรับผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ตําแหนงงาน 

รูปแบบของกิจการ ลักษณะของกิจกรรม และพนักงานรายเดือนของกิจการ มีความสัมพันธกับ

ประเภทของผูทําบัญชีที่เลือกใชบริการ  

เพ็ญธิดา พงษธานี (2552) ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของสํานักงาน

บัญชีในประเทศไทย และศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการปรบัปรุงคุณภาพการบริการของสํานักงาน

บัญชีปจจัยที่นํามาใชในการศึกษาเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับนโยบายและกระบวนการ

ของสํานักงานบัญชีคุณสมบัติของสํานักงานบัญชี และรูปแบบของสํานักงานบัญชี พบวา 1) นโยบาย

และกระบวนการของสํานักงานบัญชีในดานความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายและกระบวนการ

ของสํานักงานบัญชี ความสามารถดานการปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 

ความสามารถดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสํานักงานบัญชี ความสามารถดานการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานบัญชี และความสามารถดานการติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชีมีผลกระทบเชิงบวก

ตอคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี 2) คุณสมบัติผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในดานความรู     

ในวิชาชีพ และดานคานิยมจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพการบริการ        

ของสํานักงานบัญชี 3) รูปแบบสํานักงานบัญชีตางกัน คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีตางกัน 

และ 4) รูปแบบสํานักงานบญัชีตางกัน นโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชีตางกันนอกจากน้ี

ประโยชนของการวิจัยและขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคตไดนําเสนอในบทความวิจัยน้ีดวย 
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มาลี สุขสําราญ (2552) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี

ของผูประกอบการในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ผูประกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี ดานความซื่อสัตย 

ดานการตอบสนอง ดานความเช่ือถือ ดานความสามารถ ดานความสุภาพออนโยน ดานการสื่อสาร 

ดานการเขาถึงบริการ ดานความเขาใจ ดานความมั่นคง และดานการสรางสิ่งที่จับตองได อยูในระดับ

ปานกลาง ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สํานักงานบัญชี ของผูประกอบการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูประกอบการที่มีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประเภทธุรกิจ และระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจตางกันมีความคิดเห็น ในภาพรวม 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูประกอบการที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน ระดับการ ศึกษาตางกัน           

มีความคิดเห็นโดยรวม ดานความเช่ือถือ ดานการตอบสนอง ดานความสามารถ ดานความสุภาพออนโยน 

ดานความเขาใจ ดานการสรางสิ่งที่จับตองไดแตกตางกัน และประเภทของธุรกิจตางกัน ระยะเวลา 

ของการดําเนินธุรกิจตางกันมคีวามคิดเห็นโดยรวม ดานการเขาถึงบริการ ดานการสื่อสารแตกตางกัน 

ศุภชาติ เกตุแค (2552) ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและความภักดีตอตรา

สินคาโทรศัพทมือถือ ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจตอตราสินคามีความสัมพันธเชิงบวกกับความ

ภักดีตอตราสินคาโทรศัพทมือถือ โดยความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ

เชิงบวกมากที่สุดกับความภักดีแบบคิดไตรตรองไวแลว และความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ            

มีความสัมพันธเชิงบวกมากที่สุดกับความภักดีแบบพฤติกรรมซื้อซ้ําระดับความพึงพอใจตอโทรศัพทมือถือ

ย่ีหอโนเกีย มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด รองลงมา ไดแก ซัมซุง โมโตโรลา และโซน่ี-อิริคสัน ตามลําดับ 

และระดับความภักดีตอตราสินคาย่ีหอโนเกีย มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด รองลงมา ไดแก โซน่ี-อิริคสัน  

โมโตโรลา และซัมซุง ตามลําดับ 

แกวตา ฮวดใหม (2553) ศึกษาความคาดหวังการรับรูจริงและแนวโนมการใชบริการซ้ํา       

ของลูกคาที่ใชบริการเงินฝากกับธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สาขาอโศก พบวา ผูใชบริการ       

มีความคาดหวังตอสวนประสมการตลาดบริการทุกดาน อยูในระดับมาก การรับรูจริงของผูใชบริการ

เงินฝากกบัธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สาขาอโศก ที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการธนาคาร

เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สาขาอโศก พบวา ผูใชบริการมีการรับรูตอสวนประสมการตลาดบริการ

ทุกดาน อยูในระดับมากเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวัง และการรับรูจริงตอสวนประสม

การตลาดบริการของผูใชบริการธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สาขาอโศกพบวา ผูใชบริการมี

ความคาดหวัง โดยรวมสูงกวา การรับรูจริงโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวา

ผูใชบริการไมพึงพอใจ ตลอดจนผูใชบริการมีความคาดหวังมากกวาการรับรูจริงตอสวนประสมการตลาด

บริการของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ในทุกดานซึ่งแสดงวาผูใชบริการไมพึงพอใจในทุกดาน 
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ซึ่งสามารถเรียงลาํดับความไมพึงพอใจจากระดับคะแนนเฉลี่ยที่แตกตางกัน ระหวางความคาดหวังและ

การรับรูจากมากไปนอยได คือ ดานการบริการ ดานการจัดจําหนาย ดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ 

และดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

ธนกร วรกิตติมงคล (2553) ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของ

ผูประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการประเภทบริษัท

จํากัด สวนใหญดําเนินธุรกิจบริการมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจไมเกิน 10 ป ทุนจดทะเบียน

มากกวา 1 ลานบาท จํานวนพนักงานไมเกิน 10 คน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5 แสนบาทข้ึนไป ปจจัยที่มี

ผลตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี คือ ดานผลิตภัณฑ/บริการกลาว คือ พนักงานมีความรูและ

ประสบการณในการทํางาน รองลงมาคือ ปจจัยดานสถานที่กลาว คือ สํานักงานบัญชีต้ังใกลแหลง

ชุมชนและติดตอไดสะดวก ผูประกอบการสวนใหญใชบริการการจัดทําบัญชีรายเดือนจากสํานักงาน

บัญชีมากที่สุด โดยใชบริการมาแลวไมเกิน 5 ป เสียคาบริการเดือนละไมเกิน 3,000 บาท โดยชําระ

คาบริการเปนรายเดือน สวนผูประกอบการประเภทหางหุนสวนจํากัด สวนใหญดําเนินธุรกิจคาปลีก      

มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจไมเกิน 10 ป ทุนจดทะเบียน 7 แสนบาทข้ึนไป จํานวนพนักงาน      

ไมเกิน 10 คน รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 5 แสนบาทข้ึนไป ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ

สํานักงานบัญชี คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ กลาวคือ พนักงานมีความรูและประสบการณในการ

ทํางาน รองลงมาคือ ปจจัยดานราคากลาวคือ คา บริการมีความเหมาะสมกับงานที่ทําผูประกอบการ 

สวนใหญใชบริการการจัดทําบัญชีรายปจากสํานักงานบัญชีมากที่สุด โดยใชบริการมาแลวไมเกิน 5 ป

เสียคาบริการเดือนละไมเกิน 3,000 บาท โดยชําระคาบริการเปนรายเดือน 

ชุลีรัตน กอนทอง (2553) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของอูซอมรถยนตและ

ศูนยบริการของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการอูซอมรถยนตที่มี

เพศอายุรายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความจงรักภักดีตอการบริการ

แตกตางกัน ในขณะที่ผูใชบริการศูนยบริการที่มีเพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีความ

จงรักภักดีตอการบริการแตกตางกัน 2) คุณคาที่รบัรูจากการใชบริการและความไววางใจที่มีตอการใช

บริการมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอการบริการของอูซอมรถยนตในดานการบอกตอ ดานการใช

บริการซ้ํา และดานพฤติกรรมการรองเรียน ยกเวนในดานความออนไหวตอราคา ในสวนของศูนยบริการ

คุณคาที่รับรูจากการใชบริการ และความไววางใจที่มีตอการใชบริการมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอ

การบริการในทุกดาน และในดานพฤติกรรมพฤติกรรมการใชบริการของผูใชบริการอูซอมรถยนต และ

ศูนยบริการน้ัน มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอการบริการในทุกดาน 

เกศนภา ไลซานดรา ยะเสน (2553) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความจงรักภักดีของลูกคา

ในการใชสินคาและบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  

ในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ลูกคาในเขตจังหวัดปทุมธานี มีความจงรักภักดีตอการใช
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สินคาและบริการอยูในระดับมาก และมีการรับรูคุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความมั่นใจ ดานการบริการที่เปนรูปธรรม ดานความเช่ือถือได และ

ดานความเขาใจตามลําดับ และระดับการรับรูคุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับ

ระดับความจงรักภักดีในการใชสินคาและบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี 

นภาลัย บุญทิม (2554) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี

ของผูประกอบธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเพชรบูรณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบธุรกิจ SMEs สวนใหญเปนเพศหญิง ดําเนินธุรกิจมากกวา 15 ปข้ึนไป 

ธุรกิจใชบริการของสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี ผูประกอบธุรกิจใชบริการสํานักงานบัญชี เพราะ

กิจการไมมีพนักงานบัญชี กิจการเลือกใชบริการจากมาตรฐานใหบริการของสํานักงานบัญชี และ       

ผูประกอบธุรกิจ SMEs หาขอมูลของสํานักงานบัญชีจากคําแนะนําของผูอื่นที่เคยใชบริการ ปจจัยที่มี

ผลตอการตัดสินใจเลอืกใชบริการสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจ SMEs พบวา ผูประกอบธุรกจิให

ความสําคัญเปนอยางมากกับปจจยัดานสนิคาและบรกิาร ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานประสิทธิภาพ

และคุณภาพ และปจจัยดานบุคคล เชน ความรูความสามารถของพนักงานในสํานักงานบัญชี ขอมูล

ทางดานบัญชีและภาษีที่จัดทําข้ึนมีความถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และพนักงานสามารถแกไขปญหา

ที่เกิดข้ึน รวมถึงผูประกอบการธุรกิจสามารถนําขอมูลไปใชในการดําเนินธุรกิจได สํานักงานบัญชี   

ควรจัดทําบัญชี และนําเสนองบการเงินของธุรกิจตามที่กฎหมายกําหนด โดยนําเทคโนโลยีมาชวย         

ในการบันทึกรายการ เก็บรวบรวมขอมูล และประมวลผลเพื่อจัดทํางบการเงินไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง

และแมนยํามากที่สุด อีกทั้งสํานักงานบัญชีควรเพิ่มการบริการเกี่ยวกับใหคําปรึกษาทางดานบัญชีและ

ภาษี การสอบบัญชี การวางแผนทางการเงินไดอยางถูกตอง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

แบบครบวงจร และผูประกอบธุรกิจสามารถนําขอมูลเหลาน้ันไปใชในการวางแผนและตัดสินใจทาง

ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

เบญจวรรณ ทองสิงห (2554) ศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาของผูบริโภคผานอัตลักษณ

ตราสินคาบนถุงช็อปปง ผลการศึกษาพบวา การรับรูภาพลักษณอัตลักษณตราสินคาที่ปรากฏบนถุง          

ช็อปปง พบวา ภาพลักษณอัตลักษณตราสินคาทั้ง 3 องคประกอบ ไดแก คุณประโยชนดานหนาที่ , 

คุณประโยชน ดานสัญลักษณและคุณประโยชน ดานประสบการณในการใชสินคามีความความโดดเดน

อยูในระดับปานกลาง ผลการศึกษาความสัมพันธ พบวา คุณคาตราสินคามีความสัมพันธกับภาพลักษณ 

อัตลักษณตราสินคาเชิงผลประโยชนที่ปรากฏบนถุงช็อปปงในระดับปานกลางอยางมนัียสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 โดยปจจัยที่มีผลตอการรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณคาตราสินคา คือ 

ภาพลักษณอัตลักษณตราสินคาเชิงผลประโยชนดานประสบการณในการใชสินคาภาพลักษณตรา

สินคาเชิงผลประโยชน ดานสัญลักษณและภาพลักษณตราสินคาเชิงผลประโยชนดานหนาที ่ตามลําดับ 
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พัชรียาพรรณ หมุดสุวรรณ (2554) ศึกษาการเปรียบเทียบการรับรูตอตราสินคาผูบริโภค  

ในอําเภอเมืองเชียงใหมที่มตีอตราสินคาแอมเวยและกิฟฟารีน ผลการศึกษาพบวา ดานกายภาพ พบวา 

ผูบริโภคมีการรบัรูวาตราสนิคากิฟฟารนีมีราคาผลติภัณฑที่เหมาะสมกวาตราสินคาแอมเวยสวนตราสินคา

แอมเวยผูบริโภคมีการรับรูวาเปนตราสินคาที่มีผลิตภัณฑหรูหรากวาตราสินคากิฟฟารีนดานบุคลิกภาพ 

พบวา ผูบริโภคมีการรับรูวาตราสินคาแอมเวยเปนตราสินคาทีบ่งบอกถึงความเปนผูนําในธุรกิจการตลาด

แบบหลายช้ัน (MLM) ขณะที่ผูบริโภคมีการรับรูวาตราสินคากิฟฟารีนเปนตราสินคาที่แสดงถึงความ

เปนวัยรุนและมีจินตนาการกวาตราสินคาแอมเวย ดานความสัมพันธระหวางผูใชตราสินคาและตัวตรา

สินคา พบวา ผูบริโภคมีการรับรูวาตราสินคาแอมเวยเปนตราสินคาที่ใหความรูสึกถึงความปลอดภัย  

ในการใชผลิตภัณฑและยังเปนตราสินคาที่สอดคลองกับความเปนตัวตนของตัวลูกคามากกวาตราสินคา

กิฟฟารีน ดานวัฒนธรรมพบวา ผูบริโภคมีการรับรูวาตราสินคาแอมเวยเปนตราสินคาที่แสดงถึงความ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมพรอมทั้งมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถมากกวา ตราสินคากิฟฟารีนดาน

ความสามารถในการสะทอนตัวตนของผูใชตราสินคา พบวา ผูบริโภคมีการรับรูวาผูใชตราสินคาภายใต

ตราสินคาทั้ง 2 น้ี เปนผูมีรสนิยมดีฉลาดเลือกและพิถีพิถันละเอียดรอบคอบในการเลือกโดยมีการรับรู

ตอตราสินคาแอมเวยมากกวาตราสินคากิฟฟารีนดานการรับรูเกี่ยวกับตนเองของบุคลากรในองคกรพบวา 

ผูบริโภคมีการรับรูวาผูประกอบการธุรกิจ MLM ภายใตตราสินคาน้ีทั้ง 2 น้ีมีความเช่ือมั่นในคุณภาพ

ของสินคาและมีความเช่ือมั่นในช่ือเสียงและความมั่นคงของบริษัทโดยมีการรับรูตอตราสินคาแอมเวย

มากกวาตราสินคากิฟฟารีน 

วรางคณา เสามาสุวพันธ (2554) ศึกษาการเปรียบเทียบความผูกพันของลูกคาตอตราสินคา

ของธุรกิจบริการ ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอตราสินคาของบริการประเภทพึงผูปฏิบัติงาน พบวา 

ระดับความผูกพันตอตราสินคาโดยรวมอยูในระดับมีความผูกพันตอตราสินคา (Engaged Customer) 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี ระดับความผูกพันตอองคประกอบดานความเช่ือมั่นในตราสินคามีระดับความ

ผูกพันในระดับปานกลาง (Moderate Engaged Customer) และระดับความผูกพันตอองคประกอบ 

ดานความภูมิใจในตราสินคาดานความหลงใหลในตราสินคาดานเหตุผลและดานความซื่อสัตยในตรา

สินคาอยูในระดับมีความผูกพันตอตราสินคา (Engaged Customer) ผลการศึกษาความผูกพันตอตรา

สินคาของบริการประเภทบริการพึ่งตนเองพบวา ระดับความผูกพันตอตราสินคาโดยรวมอยูในระดับ  

มีความผูกพันตอตราสินคา (Engaged Customer) โดยมีรายละเอียดดังน้ีระดับความผูกพันตอ

องคประกอบดานความเช่ือมั่นในตราสินคามีระดับความผูกพันในระดับปานกลาง (Moderate Engaged 

Customer) ระดับความผูกพันตอองคประกอบดานความภูมิใจในตราสินคาดานความหลงใหลในตรา

สินคาและดานเหตุผลอยูในระดับมีความผูกพันตอตราสินคา (Engaged Customer) ระดับความผูกพัน

ตอองคประกอบดานความซื่อสัตยในตราสินคาอยูในระดับไมผูกพันตอตราสินคา (Disengaged Customers) 

ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจบริการประเภทพึ่งผูปฏิบัติงานและธุรกิจ
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บริการแบบพึ่งตนเองพบวาแตกตางกันเมื่อทดสอบดวยสถิติ t-test ณ ระดับความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 

ในดานความซื่อสัตยในตราสินคาดานความภูมิใจในตราสินคาดานความหลงใหลในตราสินคาและดาน

เหตุผลโดย พบวา ผูใชบริการพึงผูปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอตราสินคามากกวาผูใชบริการ

แบบพึ่งตนเอง 

ซัลมา สุมาลี (2556) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพการใหบริการผูเสียภาษีอากร 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา รอยละ 65.19 มีระดับความคาดหวังเกี่ยวกับการใหบริการ ดานผลิตภัณฑดาน

ราคาดานการจัดจําหนายดานการสงเสริมการตลาดดานเจาหนาที่ผูใหบริการดานลักษณะทางกายภาพ

และดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการดานความเปนรูปธรรมของบริการความเช่ือถือและไววางใจไดการ

ตอบสนองตอผูใชบริการการใหความมั่นใจแกผูใชบริการการเขาใจการรับรูความตองการของผูรับบริการ 

โดยภาพรวมมีคุณภาพการใหบริการในระดับสูง ผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางปจจัย

สวนบุคคลกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการโดยรวมพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน

เพศสถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาและประเภทการเลือกเสียภาษี มีความสัมพันธกับระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาความ 

สัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยความคาดหวังในการบริการ กับระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ พบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดาน

ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันกับระดับความคิดเห็นการ

ใหบริการเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ สวนดานบริการ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาดและ

ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีความสัมพันธในระดับตํ่าในทิศทางเดียวกันกับระดับ

ความคิดเห็นการใหบริการเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ณัฐณิชา กาวิชัย (2556) ศึกษาความคิดเห็นของผูทําบัญชีวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม

ในจังหวัดเชียงใหมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ผลการศึกษาพบวา ผูทําบัญชี

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดเชียงใหมมีความคิดเห็นวามีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการ

มีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยูในระดับมาก ไดแก ดานความโปรงใสความเปนอิสระความเที่ยงธรรม และ

ความซื่อสัตยสุจริตดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดานความรับผิดชอบ

ตอผูรับบริการและการรักษาความลับซึง่การเปนผูทําบัญชีจะปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองเหมาะสมน้ัน

ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายองคประกอบแตองคประกอบที่สําคัญคือจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

งานวิจัยตางประเทศ 

Lon & Brian (1994) ศึกษาเหตุผลในการเลือกและเปลี่ยนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท 

เอกชนในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่บริษัทใหความสําคัญตอการเลือกสํานักงานสอบ
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บัญชี 5 อันดับแรก ไดแก ความสัมพันธระหวางบุคคลของสํานักงานสอบบัญชีกับผูมีอํานาจในการ

ตัดสินใจของบริษัทในระหวางการเสนอคาธรรมเนียมสอบบัญชี คุณภาพในการใหบริการของสํานักงาน 

สอบบัญชีในดานความชํานาญงานสอบบัญชี คาสอบบัญชีที่เสนอคุณภาพในการใหบริการของสํานัก

งานสอบบัญชี ดานความชํานาญลักษณะของอุตสาหกรรมคุณภาพการเสนองานดวยคําพูด สวนปจจัย

ที่มีผลตอการเปลี่ยนสํานักงานสอบบัญชี 5 อันดับแรก พบวา บริษัทใหความสําคัญกับปจจัยความ   

ไมเพียงพอของการบริการที่มีใหกับลูกคา ความไมประทับใจของลูกคาตอบริการของสํานักงานสอบบัญชี 

ขาดความคิดใหม ๆ ที่จะชวยเหลือบริษัทลูกคา มีความเขาใจไมเพียงพอในธุรกิจของบริษัทลูกคา              

คาสอบบัญชีสูงเกินไปในความรูสึกของลูกคา 

Vivien & Stella (1995) ศึกษาคุณลักษณะที่สําคัญของสํานักงานสอบบัญชี และปจจัยที่มีผล

ตอการเปลี่ยนผูสอบบัญชีของบรษัิทจดทะเบยีน และรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพยของสหราชอาณาจักร 

ผลการศึกษาพบวา บริษัทจดทะเบียนและรบัอนุญาตในตลาดหลักทรัพยใหความสําคัญกบัคุณลักษณะ

ของสํานักงานผูสอบบัญชีในเรื่องความมีช่ือเสียงและคุณภาพ การยอมรับจากบุคคลภายนอก มีความรู

ความชํานาญงานเฉพาะดาน และการมีที่ต้ังสํานักงานอยูในบริเวณใกลเคียงกับบริษัท นอกจากน้ียัง

พบวา บริษัทไมไดใหความสําคัญในปจจัย เกี่ยวกับสํานักงานสอบบัญชีที่มีขนาดเล็ก หรือสํานักงาน     

ไมมีช่ือ สวนปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาเปลี่ยนผูสอบบัญชี พบวา บริษัทมีการพิจารณาเปลี่ยนผูสอบ

บัญชีโดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราคาสอบบัญชี ความไมพอใจในเรื่องคุณภาพงานสอบบัญชี และ         

การเปลี่ยนตัวผูบริหารระดับสูงของบริษัท 

Gordon & Terrence (2000) ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการบริการในการเพิ่ม

คุณคาการรับรูในผลิตภัณฑ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบของคุณภาพการใหบริการ

ที่มีความสัมพันธกับคุณภาพ และคุณคาการใหบริการและความพึงพอใจของลูกคาและความต้ังใจ

กลับมาใชบริการในอนาคต ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการและคุณคาของการรับรูเปน

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา โดยเฉพาะในดานบริการที่มีคุณภาพมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่ความพงึพอใจและความต้ังใจทีจ่ะกลบัมาใชบริการในอนาคตมีความสัมพันธกับ

คุณภาพการใหบริการอยางมีนัยสําคัญ ขอสรุปที่สําคัญคือคุณภาพการรับรูและมิติในการใหบริการจะ

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดดีที่สุด 

Jorge & Andrea (2013) ศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการลูกคาที่เหนือกวาการรับรูคุณคา

ของธนาคารกรณีศึกษาผูบริโภคชาวเม็กซิกัน เปนการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการในภาคธนาคาร 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาธนาคาร จํานวน 209 ราย โดยทําการเก็บขอมูล

จากประสิทธิภาพดานคุณภาพการใหบริการของธนาคาร พฤติกรรมของลกูคาความพึงพอใจ ความภักดี

ในผลิตภัณฑ คุณคาการรับรู ผลการศึกษาพบวา คุณคาการรับรูที่ดีกวาจะแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง

ระหวางคุณภาพการบริการของธนาคาร ในขณะที่ระดับความพึงพอใจและความภักดีในผลิตภัณฑ
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ลูกคาไมเต็มใจที่จะตองมีคาใชจายมากข้ึนเพื่อใหไดรับความพึงพอใจหรือความภักดีในผลิตภัณฑ                 

ที่มากข้ึน 

Maarten & Frank (2013) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคา การควบคุมคาใชจายและ

คุณคาที่ไดรับจากการใหบริการอุตสาหกรรมทางการเงิน เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางความ     

พึงพอใจของลูกคาที่มีตอคาใชจายในการใหบริการลูกคาและคุณคาการรับรูในการใหบริการทาง

การเงิน ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของลูกคาและคุณคาการรับรูมีความสัมพันธกันในเชิงบวก

กับคาใชจายในการใหบริการของลูกคาในอนาคตอยางมีนัยสําคัญ และความสัมพันธระหวางความ      

พึงพอใจของลูกคาและคุณคาการรับรูไมมีความสัมพันธกันในขณะที่ความพึงพอใจของลูกคาที่เพิ่ม

ข้ึนกับผลตอบแทนที่ไดรับและผลการศึกษายังพบอีกวา กลุมลูกคาที่ไดรับผลตอบแทนที่มากข้ึนมี

ความพึงพอใจของลูกคามากข้ึนในขณะที่ลูกคาไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม 

จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของ สรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอตอการใชบริการสํานักงานบัญชี 

ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานบริการ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานภาพลักษณ และ

ผูใชบริการจะใหความสําคัญในเรื่องของตนทุนที่ตองจายใหกับการใชบริการสํานักงานบัญชี อีกทั้ง

ผูใชบริการยังใหความสําคัญในเรื่องการใหบริการ เชน ดานการบริการ ดานการจัดจําหนาย ดาน

บุคลากร ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานความปลอดภัย ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิด               

ของงานวิจัยดังกลาวขางตนมาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและไดมีการปรับปรุงเพื่อใหมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย 


