
การทบทวนงานวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค 

ชยัพร   ภทัรวารีกลุ 
วกิานดา   ศรีจรัสรุ่ง 

สันทดั   พรประเสริฐมานิต 

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



National Customer Satisfaction Index 

• Standard for product and service 

• Advantage of national CSI 

– Industry comparisons 

– Comparisons of individual firms with the 

industry average 

– Comparisons over time 

– Predictions of long-term performance (via 

customer loyalty) 



National Customer Satisfaction Index 

• Problem of measurement is many ways to 

measure 

• How to measure satisfaction 

– Indirect measure estimated by theoretical 

model 

– Because negatively skewed, estimation uses 

partial least square. 

– Advantage: reduced demand characteristics 

of items, maximize impact on loyalty 

– Disadvantage: model specification 



National Customer Satisfaction Index 

• Fornell (1992) Swedish Customer 

Satisfaction Barometer 
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Results found that nondurable goods received most 

   satisfaction and monopolies and services received  
   least satisfaction. 



National Customer Satisfaction Index 

• Fornell et al. (1996) American Customer 

Satisfaction Index 
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CS 
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Results found that nondurable goods received most 
   satisfaction and governments received least satisfaction. 

P Value 



National Customer Satisfaction Index 

• Johnson et al. (2001) Norwegian 

Customer Satisfaction Index 



National Customer Satisfaction Index 

• Johnson et al. (2001) Norwegian 

Customer Satisfaction Index 

– Quality driver: Tangible, reliability, 

responsiveness, assurance and empathy 

– Compare between airlines, buses, banks, gas 

stations and trains 

– Most sat: trains 

– Least sat: buses 



Satisfaction Process 

• โดยทัว่ไปจะเปรียบเทียบ Expectation กบั Perceived 

Performance 

• เกิด Confirmation-Disconfirmation 
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Satisfaction Process 

• Definition 

– Objective Performance 

– Subjective Performance 

– Objective Disconfirmation 

– Subjective Disconfirmation 

 



Satisfaction Process 

• Theory that explain satisfaction process 

– Contrast theory (Cordozo, 1965) 

– Assimilation-contrast theory (Sherif & 

Hovland, 1961) 

– Dissonance theory (Festinger, 1957) 

– Generalized negativity theory (Carlsmith & 

Aronson, 1963) 

– Hypothesis testing theory (Deighton, 1984) 
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• Contrast theory (Cordozo, 1965) 
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Satisfaction Process 

• Assimilation-Contrast theory (Sherif & 

Hovland, 1961) 
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Satisfaction Process 

• Assimilation-Contrast theory (Sherif & 

Hovland, 1961) 
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Satisfaction Process 

• Assimilation-Contrast theory (Sherif & 

Hovland, 1961) 
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Satisfaction Process 

• Dissonance theory (Festinger, 1957) 

– Results is the same as assimilation-contrast 

theory 

– Psychological discomfort from cognitive 

dissonance 

– บรรยากาศท่ีจะเกิด Dissonance theory คือ 
• บุคคลตดัสินใจไดเ้อง 
• ตดัสินใจไปแลว้ยกเลิกไม่ได ้หรือคนอ่ืนรู้การตดัสินใจของเราแลว้ 

• เกิดความไม่สอดคลอ้งแน่นอน 



Satisfaction Process 

• Generalized negativity theory (Carlsmith & 

Aronson, 1963) 
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Satisfaction Process 

• Generalized negativity theory (Carlsmith & 
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Satisfaction Process 

• Generalized negativity theory (Carlsmith & 

Aronson, 1963) 
– บรรยากาศท่ีท าใหเ้กิดทฤษฎีน้ี 

• ความผกูพนัต่อสินคา้สูง (High product involvement) 

• ความคาดหวงัชดัเจนมาก (Clear expectation) 

 

 



Satisfaction Process 

• Hypothesis testing theory (Deighton, 1984) 

– Confirmation Bias 

– Top-down processing 

– Perceived performance adapted from 

expectation more than objective performance 

 



Satisfaction Process 
Babin, B. J., Griffin, M., & Babin, L. (1994). The effect of motivation to process on  

     consumers' satisfaction reactions. Advances in Consumer Research, 21, 406-411. 

- Product involvement moderate relationship between level of  
  disconfirmation and satisfaction in assimilation-contrast theory 
- Not support generalized negativity theory 



Standard in Satisfaction Process 

• Is expectation only standard in satisfaction 

process? 

• Idea about standard in satisfaction 

process: 

– Expectation-disconfirmation paradigm 

– Comparison level theory 

– Equity theory 

– Norms 

– Value-percept theory 



Standard in Satisfaction Process 

• Expectation-disconfirmation paradigm 

– Standard: expectation – expected outcome 

– Churchill & Suprenant (1982) – support 

assimilation-contrast theory 

– Now: not clear about relationship between 

expectation-disconfirmation-satisfaction 

 



Standard in Satisfaction Process 

• Comparison level theory (Latour & Peat, 

1979) 

– Determinants of CS are 

• Former experience in the same product 

• Expectation in various circumstances 

• Significant persons experiences 

– Latour & Peat (1980) found that former 

experience is the most affecting CS 

 



Standard in Satisfaction Process 

• Equity Theory (Latour & Peat, 1979) 

– Standard: Perceived Justice 

– Discrepancy between Perceived 

performance/Input in customers and 

perceived profit of manufacturers, service 

providers 

– Yi (1990): equity theory is complement of 

expectation-disconfirmation paradigm 



Standard in Satisfaction Process 

• Norms 

– Standard: Average norms across product 

(ANP), average norms across brand (ANB), 

best-brand product (BBP) 

– Woodruff & Jenkins (1987) explained that 

ANP & BBP explain variance in CS more than 

ANB 



Standard in Satisfaction Process 

• Value-percept theory (Westbrook & Reilly, 

1983) 

– Standard: Values, Desires 

– i.e. no defect, easy-to-use 

– Westbrook & Reilly (1983) said that this 

theory is complement of expectation-

disconfirmation paradigm 



Standard in Satisfaction Process 

• Value-percept theory (Westbrook & Reilly, 

1983) 
Spreng, R. A., MacKenzie, S. B., & Olshavsky, R. W. (1996). A reexamination 

of the determinants of consumer satisfaction. Journal of Marketing, 60, 15-
32. 

– Manipulate desires (easy-to-use: ask) and 

expectation (easy-to-use: tell) of comcorders 

– Measure desires, expectation, perceived 

performance, desire congruency, expectation 

congruency, information satisfaction, attribute 

satisfaction and overall satisfaction 

 



Standard in Satisfaction Process 

• Value-percept theory (Westbrook & Reilly, 

1983) 
Spreng, R. A., MacKenzie, S. B., & Olshavsky, R. W. (1996). A reexamination 

of the determinants of consumer satisfaction. Journal of Marketing, 60, 15-
32. 
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Standard in Satisfaction Process 

• Compare standard (Tse & Wilton, 1988) 

– Expectation, best-brand norms, equity 

– Expectation: direct effect 

– Ideal: indirect effect mediated by perceived 

performance 

– Expectation – assimilation process – 

satisfaction 

– Ideal – contrast process – dissatisfaction 

– Conclusion: multiple standards 



Process of expectation and 

disconfirmation 

• Definition of expectation 

– วดัโดย semantic-differential scale วา่ไม่ดีเลย จนดีเยีย่ม 
– วดัโดย (bi)  

– วดัโดย (biei)  

• ส่งผลต่อความถูกตอ้งของการวิจยัและการเปรียบเทียบการวิจยั 



Process of expectation and 

disconfirmation 

• Definition of disconfirmation 

– Objective disconfirmation 

– Subjective disconfirmation 

• Inferred disconfirmation 

• Perceived disconfirmation 

– Perceived disconfirmation differ from inferred 

disconfirmation because change in 

expectation after consuming 



Process of expectation and 

disconfirmation 

• Former model 
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Process of expectation and 

disconfirmation 

• Tse & Wilton (1988) 
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Process of expectation and 

disconfirmation 

• Yi (1993) 
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Process of expectation and 

disconfirmation 
• Tsiros, Mittal & Ross (2004) 

– Valle & Frieze (1976) model of attribution theory 

เก่ียวข้องกบับริษัท 
(Company-related) 

ไมเ่ก่ียวข้องกบับริษัท 
(Company-unrelated) 
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Process of expectation and 

disconfirmation 
• Tsiros, Mittal & Ross (2004) 



The effect of mood on CS 

• Mood congruence effect 

• Elaboration of Likelihood model (Cacioppo & 

Petty, 1986) 

– Central route 

– Peripheral route 

– Product involvement is the moderator of mood effect 

(Babin, Griffin & Babin, 1994) 

 

Mood CS 

Product involvement 



Research issue in CS 

• Control group 

– No expectation group 

– True expectation group 

• Manipulation check 

• Expectation measurement 

• Demand characteristics of items 



Response to CS 

(1) Compliance Behavior 

(2) Word - of – Mouth 

(3) Repeated Purchase Behavior  

      & Brand Loyalty 

 



Response to CS 

(1) Compliance Behavior 
- Determining Factors  : Personality, Attribution, 

Expectation, Cost, etc,. 

- Gronhang & Zaltman (1981) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม
ร้องเรียน แบ่งออกเป็น 3 แนวคิด 
- แนวคิดดา้นทรัพยากร : เวลา เงิน หรือพลงังาน ก าหนดพฤติกรรมร้องเรียน  
- แนวคิดดา้นการเรียนรู้ : ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคก าหนดพฤติกรรมร้องเรียน  
- แนวคิดดา้นบุคลิกภาพ : บุคลิกภาพก าหนดพฤติกรรมร้องเรียน 
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Response to CS 

(1) Compliance Behavior (ต่อ) 
- Attribution theory : ผูบ้ริโภคหาสาเหตุของสินคา้หรือบริการ

ท่ีผิดพลาด  สาเหตุท่ีอธิบายนั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

- Folks (1984) จ าแนกการอนุมานสาเหตุออกเป็น 3 มิติ  
- ความยนืนาน (Stability) 

- ความผดิพลาด (Locus)  

- การควบคุม (Controlability)  



Response to CS 

(2) Word - of – Mouth 

 - ส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคมาก 
 - ไม่มี Discounting Effect 

 - การพดูแบบปากต่อปากในทางลบจะส่งผลมากกวา่ทางบวก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าและสามารถควบคุมได ้
(Lutz, 1975; Richins, 1983)   



Response to CS 

(3) Repeated Purchase Behavior &  

      Brand Loyalty 

 - ความพึงพอใจมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมซ้ือซ ้าและความภกัดี
ต่อสินคา้ (Anderson, Fornell & Rust, 1997)   

 - ส่งผลต่อรายไดข้องธุรกิจในระยะยาว  
 - price elasticities ลดลง 

  



Response to CS 

(3) Repeated Purchase Behavior &  

      Brand Loyalty (ต่อ) 
  - ทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมซ้ือซ ้ าและความภกัดีต่อตรา

สินคา้คือ Theory of planned behavior ของ
Fishbein & Ajzen   

 - ผลการวิจยัท่ีน่าสนใจ : พฤติกรรมร้องเรียนมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมซ้ือซ ้ าและความภกัดีต่อตราสินคา้ 



Response to CS 

 - การตอบสนองต่อการร้องเรียนของผูบ้ริโภคส่งผลต่อความพึงพอใจและ
พฤติกรรมการซ้ือซ ้า Gilly & Gelb (1982)  

 - Resnik & Harmon (1983) พบวา่ องคก์ารมงการร้องเรียน
แตกต่างจากลูกคา้ ลูกคา้มองในแง่กฏหมายความยติุธรรม องคก์ารมองในแง่
การเรียกร้อง 

 - Fornell & Westbrook (1984) บริษทัท่ีไดรั้บการ
ร้องเรียนจ านวนมาก จะมีการรับรู้จ านวนการร้องเรียนของตนเองนอ้ยกวา่
ความเป็นจริง  

 - การร้องเรียนสร้างโอกาสแก่ผูผ้ลิตหายอยา่ง 1) เป็นfeedback 2) 

รักษาฐานลูกคา้ ลดกรเปล่ียนตราสินคา้ 



ผลของการวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อผูบ้ริโภค  

 - การวดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 - Dholakia & Morwitz (2002)  ท าการวิจยัก่ึงการ

ทดลองกบัผูใ้ชบ้ริการธนาคารแห่งหน่ึงจ านวน 945 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองถูกถามเร่ืองการบริการและ
ความพึงพอใจโดยรวม ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมไม่ถูกถามความพึง
พอใจ 

 - ผลการทดลองพบวา่ 51% ของกลุ่มทดลองซ่ึงส่วนใหญ่มี
แนวโนม้ในความพึงพอใจ กลบัมาเปิดบญัชีมากข้ึน แตกต่างกบักลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ผลของการวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อผูบ้ริโภค  

 - ผลการทดลองสามารถอธิบายไดว้า่เม่ือผูบ้ริโภคไดย้นืยนัความพึง
พอใจของตนเองผา่นการส ารวจความพึงพอใจในช่วงเวลาหน่ึงแลว้ 
จ าท าใหเ้กิดอคติทางบวกในการแผข่ยายความพึงพอใจต่อช่วงเวลา
ทั้งหมด และท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้า และความภกัดีต่อสินคา้มากข้ึน แต่
ถา้เกิดความพึงพอใจของตนเองเป็นไปในทางลบ จะท าใหเ้กิดผลแผ่
ขยายทางลบ ท าใหก้ารซ้ือซ ้ าและความภกัดีต่อสินคา้นอ้ยลง 



การพฒันาและประยุกต์การวดัความพงึพอใจของผู้บริโภค  

 - Shahani-Denning, Barriere, Shapiro, 
Kaplan, & Metlay (1999) พฒันาแนวคิดการสร้าง
เคร่ืองมือวดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยองคก์าร 

 - ใชเ้ทคนิค Quality Function Deployment 

(QFD) เช่ือมโยงความตอ้งการของลูกคา้เขา้สู่ฟังคช์ัน่การท างาน
ขององคก์ารโดยการใช ้Focus Group 

 - สร้างแบบสอบถามตามการวิเคราะห์  
  

  



การพฒันาและประยุกต์การวดัความพงึพอใจของผู้บริโภค  
  

- ผูว้ิจยัไดแ้นะน าเทคนิคการน าผลไปใชเ้พื่อเพิ่มความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคเรียกวา่ 3x3 matrix  

 

  

Performance คือระดบัความพึงพอใจขอลกูคา้ต่อลกัษณะงานตามสายงานต่างๆ 
Important คือระดบัความส าคญั โดยการหา relation ระหวา่งความพึงพอใจใน
สายงาน กบัความพึงพอใจโดยรวมของสายงานนั้นๆ  

ช่องสีเทาคือส่วนงานท่ีควรจะมุ่งพฒันาเพราะมีความส าคญัแต่ประสิทธิภาพต ่า 



การพฒันาและประยุกต์การวดัความพงึพอใจของผู้บริโภค  
  

- ตวัอยา่งงานวิจยัของ Shahani-Denning, Barriere, 

Shapiro, Kaplan, & Metlay (1999 

 

  

Process M SD n Process M SD n 

1. ส่วนงานตวัแทนลูกคา้  
- จ านวนการติดต่อ  
- การแก้ปัญหา 
- ความรวดเร็ว 
-ความถ่ีในการเย่ียม 
- ความง่ายในการเข้าถึง 
- การแนะน าสินค้าและบริการ 
- การท างานกบัผู้ อ่ืน 
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84.0 

20.9 
27.0 
22.5 
22.6 
21.7 
26.0 
29.9 
25.7 

482 
444 
456 
465 
478 
314 
446 
425 

2. ส่วนงานบริการลูกคา้  
- ความง่ายในการเข้าถึง 
- ความรวดเร็วในการบริการ 
- การแก้ปัญหา 
- การท างานกบัผู้ อ่ืน 
3. ส่วนงานคอมมิชชัน่ 

- ระยะเวลาในการจ่าย 
- ความถกูต้องในการจ่าย 
- ความชดัเจนของหลกัฐาน 
- อตัราค่าคอม 
4.ความพึงพอใจโดยรวม 

87.9 
89.0 
88.0 
87.9 
79.7 
86.0 
89.4 
88.9 
85.9 
76.9 
84.8 

18.9 
17.0 
18.0 
18.9 
25.8 
21.9 
18.3 
18.9 
22.3 
25.1 
19.8 

335 
319 
320 
335 
280 
478 
475 
445 
456 
478 
481 



  

- ตวัอยา่งงานวิจยัของ Shahani-Denning, Barriere, 

Shapiro, Kaplan, & Metlay (1999 

 

  



ดชันีความพงึพอใจของลูกค้าบอกอะไร ? 

• ผลการท างาน 
  
• ประสิทธิภาพการจดัการของบริษทั  



ท าไมจึงตอ้งมี Customer Satisfaction 

• External : บริษทัไดรั้บความพึงพอใจของลกูคา้มากเท่าไร ความจงรักภกัดี
ต่อองคก์รของลูกคา้ต่อบริษทักจ็ะยิง่มากข้ึนดว้ย เกิดการซ้ือซ ้ า และการท่ีบริษทั
ไดรั้บความภกัดีจากลกูคา้มากข้ึนจะช่วยใหร้ายไดใ้นอนาคตนั้นคงตวั หรือ มากข้ึน 
เม่ือรายไดน้ั้นคงตวัความยดืหยุน่ของราคา (price elasticities) กจ็ะ
ลดลง ท าใหล้กูคา้ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสินคา้นอ้ยลง  
 

• Internal: การท่ีองคก์รไดรั้บความพึงพอใจจากลกูคา้มากๆนั้นจะท าใหเ้กิด
การลดตน้ทุนของสินคา้และบริการ ex. (Word of Mouth) 



ท าไมจึงตอ้งมี Customer Satisfaction 

 

Customer 
satisfactio

n 

Customer 
Loyalty 

Profit Internal 
Quality 

Reputation 



ISSUE concerned 

• Customer satisfaction not equal to Loyalty 

• What is the good representation of 

Company management or productivity? 

– Financial 

– Non Financial 



จ าเป็นหรือไม่ทีทุ่กบริษทัจะต้องพยายามสร้างความพงึ
พอใจของลูกค้า? 

ประสิทธิผลสูง ประสิทธิผลต ่า  

ระดบัความพงึพอใจของลูกค้าสูง  รถยนต ์
อาหาร 
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ประมวลผลสูง 
ร้านเส้ือผา้ 
สัง่ของทางไปรษณีย ์
บริษทัประกนั  

สายการบิน 
ธนาคาร 
บริษทัท่องเท่ียว 
ร้านเฟอร์นิเจอร์ 

shipping  

ระดบัความพงึพอใจของลูกค้าต า่  หา้งสรรพสินคา้ 
ป๊ัมน ้ ามนั 
หนงัสือพิมพ ์ 

supermarket  

ดูจากค่า ROI ท่ีสูงสุด 



What can Improve both CS and 
Productivity? 

 

• Improving quality 

• Bright in IT solution ex. ATM , self check-in 



เราจะสามารถน า ผลความพงึพอใจของลูกค้าไปใช้ หรือ 
ปรับปรุงอย่างไร? 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต ่าประสิทธิภาพดีอยู่
แล้ว 
-ควรรักษาระดับเดิมไว้ให้คงท่ี  

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบสูง 

ประสิทธิภาพดอียู่แล้ว 
-ควรรักษาระดับเดิมหรือพัฒนาเพ่ิมเติม
เพ่ือท่ีจะได้เพ่ิมอ านาจแข่งขนั  

ปัจจัยที่มผีลกระทบต ่า 

ประสิทธิภาพต ่า 
- ไม่ต้องพัฒนา หรือ เลิกพัฒนาไปเลย 
เพราะไม่คุ้ม  

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบสูง 

ประสิทธิภาพต า่ 
- ต้องเน้นท่ีการพัฒนาอย่างเตม็ท่ี เพราะ
ถือว่าเป็นจุดอ่อนของบริษัท  



ขั้นตอนการน าผลมาใช ้

• คดัเลือกปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 
• ตดัเลือกปัจจยัท่ีส่งเสริม สนบัสนุนนโยบายองคก์ร และส่งเสริมจุดแขง็

องคก์ร 

• เปรียบเทียบ position ของตนกบั คู่แข่ง 
• ตั้งระดบัเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันา และ ผลท่ีคาดหวงั 
• น าเสนอใหฝ่้ายบริหารทราบ เก่ียวกระบวนการและค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน 



กระบวนการปรับปรุง 
Customer 

satisfaction 

Customer 
benefits 

Product and service 
attributes 

Engineering 
characteristics or 
service Quality 

Part characteristics or 
service function 

Process operations or service 
process designs 

Production requirement or 
Operating policies 

กระบวนการท่ีจะช่วย
พฒันาความพึงพอใจ 

กระบวนการสร้าง
ความพึงพอใจ 


