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ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็ นแนวคิดหนึ่งในทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้ องการของธุรกิจ ด้ วย
เหตุนี ้ทาให้ มีงานวิจยั ที่สนใจแนวคิดเรื่องนี ้มาก แต่วา่ แนวคิดเรื่องความพึงพอใจนี ้มีหลากหลาย และมี
งานวิจยั ที่ทดสอบแนวคิดที่หลากหลายนี ้จานวนมาก จึงได้ มีการรวบรวมแนวคิดเหล่านี ้ (เช่น Yi, 1990)
แต่วา่ ในปั จจุบนั ได้ มีผลการวิจยั ใหม่ๆ มีประเด็นในเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภค เช่น ดัชนีวดั ความพึง
พอใจของผู้บริโภคระดับชาติ หรือการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้ า ทาให้ ควรมีการปรับปรุงการรวบรวม
ใหม่ ในการรวบรวมครัง้ นี ้ได้ ยดึ แนวทางการรวบรวมของ Yi (1990) คือกล่าวถึง 1) คานิยามและการวัด
2) ผลต้ นหรือตัวกาหนดความพึงพอใจ 3) ผลของความพึงพอใจ และในการรวบรวมครัง้ นี ้ได้ เพิ่มเติม 4)
การนาการวิจยั เรื่องความพึงพอใจไปใช้

บทนา
ความพึงพอใจของผู้บริ โภคกาลังเป็ นสิง่ ที่มีความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับธุรกิจ สาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ ความ
พึงพอใจของลูกค้ ามีความสาคัญคือ การรักษาระดับลูกค้ าไว้ ใช้ ต้นทุนน้ อยกว่าการหาลูกค้ าใหม่ ดังนันแล้
้ วการ
ดึงลูกค้ าให้ อยูก่ บั ธุรกิจให้ นานทีส่ ดุ ได้ โดยการทาให้ ลกู ค้ าพึงพอใจในสินค้ าและบริ การเป็ นหนทางหนึง่ ที่จะช่วย
ลดต้ นทุนของธุรกิจลงได้ นอกจากนี ้แล้ วความพึงพอใจของลูกค้ ายังเป็ นตัวชีว้ ดั ที่สาคัญของคุณภาพในสินค้ า
และบริ การ ซึง่ มีประโยชน์ในการนามาใช้ วางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป
นักจิตวิทยาเริ่ มเข้ ามามีบทบาทเกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจของลูกค้ า โดยสังเกตได้ วา่ ตังแต่
้ ปี 1991
เป็ นต้ นมา PsycLIT เริ่ มมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจของลุกค้ ามากขึน้ บทบาทของนักจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจของลูกค้ า โดยสรุปแล้ วเข้ ามามีบทบาทตังแต่
้ การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือการวัด
การนาข้ อมูลไปกาหนดแนวทางพัฒนาองค์การ และการสร้ างกระบวนการ (Intervention) เพื่อพัฒนาองค์การ
เช่น การฝึ กอบรม การวางโครงสร้ างองค์การ เป็ นต้ น
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์ในการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีเรื่ องความพึงพอใจของผู้บริ โภค การวิจยั เกี่ยว
ความพึงพอใจของผู้บริ โภค และแนวคิดในการนาไปประยุกต์ใช้

นิยามของความพึงพอใจ
จากการรวบรวมนิยามของความพึงพอใจแล้ ว Yi (1990) ได้ แบ่งนิยามของความพึงพอใจออกเป็ น 2
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้
้คือ การมองคนละมุม นิยามหนึง่ ได้ มองความพึงพอใจว่าเป็ น
บันทึกจากผูเ้ ขียน
รายงานฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2006 ประกอบรายวิชา การวัดและการประเมินองค์การ คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อผูเ้ ขียน: Sunthud Pornprasertmanit, Email: psunthud@gmail.com

1

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ผลที่เกิดจากประสบการณ์การบริ โภคสินค้ า อีกนิยามหนึง่ มองความพึงพอใจเป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึ ้นขณะ
บริ โภคสินค้ า
แนวคิดทีม่ องความพึงพอใจเป็ นผลที่เกิดจากการบริ โภคสินค้ า ได้ ถกู มองไปหลายรูปแบบ เช่น การมอง
ว่าเป็ นความรู้สกึ ทางปั ญญาว่าเพียงพอหรื อไม่เพียงพอเมื่อเปรี ยบเทียบการลงทุนลงแรงของผู้บริ โภค (Howard
& Sheth, 1969 อ้ างถึงใน Yi, 1990) เป็ นการประเมินโครงสร้ างทางปั ญญาที่เกิดหลังจากการบริ โภค (LinderPelz, 1982) เป็ นการตอบสนองทางอารมณ์ตอ่ การบริ โภค (Good, 1973 อ้ างถึงใน ราณี เชาวนปรี ชา, 2538;
Westbrook & Reilly, 1983) เป็ นภาวะทางจิตใจทีเ่ กิดหลังจากความคาดหวังจากการบริ โภคไม่ได้ รับการ
ตอบสนอง (Oliver, 1981)
อีกแนวคิดหนึง่ มองความพึงพอใจเกิดจากกระบวนการทีเ่ กิดขึ ้นระหว่างได้ รับประสบการณ์การบริ โภค
สินค้ า นิยามรูปแบบนี ้ถูกมองแตกต่างกัน เช่น เป็ นการตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ทงทาง
ั้
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการตอบสนองตามความคาดหวังทีต่ งเอาไว้
ั้
(สุภาวดี จิระชีวะนันท์, 2545) เป็ นการ
เปรี ยบเทียบกันระหว่างประสบการณ์ที่ได้ รับ และมาตรฐานภายในใจของผู้บริ โภค (Pascoe, 1983) เป็ นการรับรู้
ความแตกต่างที่เกิดขึ ้นระหว่างประสบการณ์กบั มาตรฐานภายในใจ (Tse & Wilton, 1988)
Yi (1990) เชื่อว่านิยามที่มองความพึงพอใจเป็ นกระบวนการจะมีประโยชน์มากกว่า เนื่องจากได้ มอง
ประสบการณ์การบริ โภคสินค้ าทังกระบวนการ
้
และทาให้ สามารถรู้ถึงองค์ประกอบภายในของความพึงพอใจได้
ความพึงพอใจยังแบ่งได้ ตามระดับของเป้าหมายในการวัด เป้าหมายในการวัดสามารถแบ่งได้ อย่าง
ง่ายๆ เป็ น 2 ส่วนด้ วยกัน (Pascoe, 1983; Jones & Suh, 2000) คือระดับมหภาค (Macro) หรื อความพึงพอใจ
แบบภาพรวม (Overall Satisfaction) เป็ นความพึงพอใจต่อสินค้ าหรื อบริ การนัน้ โดยภาพรวม และระดับจุลภาค
(Micro) หรื อความพึงพอใจแบบจาเพาะในการแลกเปลีย่ น (Transaction-specific satisfaction) เป็ นความพึง
พอใจต่อสินค้ าหรื อบริ การนัน้ ในประสบการณ์การบริ โภคครัง้ ใดครัง้ หนึง่ เป้าหมายในการวัดแต่ละรูปแบบมี
ประโยชน์แตกต่างกัน การวัดแบบจุลภาค จะช่วยให้ ชี ้ชัดลงไปถึงความพึงพอใจในขณะใดขณะหนึง่ หลังจาก
ได้ รับประสบการณ์ทนั ที แต่ความพึงพอใจแบบภาพรวมจะวัดได้ กว้ างกว่า ไม่เจาะจงลงไปเฉพาะประสบการณ์ที่
ได้ รับล่าสุดอย่างเดียว แต่มองถึงประสบการณ์ในอดีตด้ วย

การวัดความพึงพอใจของผู้ป่วย
การวัดความพึงพอใจสามารถมองได้ หลายมุมมอง ทังในเรื
้ ่ องของการวัดทางตรงหรื อทางอ้ อม
เป้าหมายของความพึงพอใจ รูปแบบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดความพึงพอใจ คุณภาพของเครื่ องมือ รวมถึงอคติที่
จะเกิดขึ ้นจากการวัดความพึงพอใจไม่วา่ จะใช้ วิธีการวัดรูปแบบใดก็ตาม อคติเหล่านี ้จะลดคุณภาพของเครื่ องมือ
1. วิธีการวัดความพึงพอใจ
วิธีในการสารวจความพึงพอใจของผู้บริ โภค แบ่งได้ อย่างง่ายเป็ น 2 วิธีด้วยกัน (Yi, 1990) คือ วิธี
ทางตรง เป็ นการวัดความพึงพอใจโดยตรงเกี่ยวกับเป้าหมายที่ต้องการวัดความพึงพอใจ อีกวิธีหนึง่ เป็ นวิธีการ
ทางอ้ อม ไม่ได้ วดั ความพึงพอใจโดยตรง มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 วิธีการทางตรง เป็ นการวัดซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดความพึงพอใจโดยตรงเลย ต่างกับวิธีการวัด
ทางอ้ อม ที่จะวัดสิง่ อื่น แล้ วจะอนุมานว่าการวัดนันวั
้ ดความพึงพอใจด้ วย แต่ข้อเสียหลักของวิธีการวัดทางตรง
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คือ การวัดนี ้จะได้ รับผลกระทบต่อวิธีการวัดโดยตรง หมายความว่า ถ้ าใช้ วิธีการวัดที่แตกต่างกัน อาจส่งผลให้
ระดับความพึงพอใจที่ได้ ออกมาแตกต่างกัน และยังมีปัญหาอื่นๆ เช่น อคติจากผู้ไม่ตอบคาถาม อคติจากการ
ตีความของข้ อมูล อคติจากการสุม่ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประโยชน์ จากการวัดที่ตรงไปตรงมานี ้ ยังทา
ให้ วิธีการนี ้เป็ นที่นิยม วิธีการวัดความพึงพอใจทางตรงที่นิยมใช้ กนั มากมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน (Hill, 1996) คือ การ
สร้ างแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
1) การสร้างแบบสอบถาม วิธีการนี ้มีประโยชน์ที่ราคาถูก เพราะไม่ต้องเสียเวลาจากการสัมภาษณ์ ไม่
ต้ องใช้ ผ้ สู มั ภาษณ์ ไม่ต้องฝึ กผู้สมั ภาษณ์ ทาให้ ลดค่าใช้ จา่ ยได้ มาก ส่งผลทาให้ ไม่มีอคติจากผู้สมั ภาษณ์
นอกจากนี ้ยังไม่ลว่ งล ้าผู้ตอบและอาจจะไม่จาเป็ นต้ องรู้ชื่อของผู้ตอบ (Anonymity) สามารถแจกจ่ายได้
หลากหลายรูปแบบ ทังทางแบบไปรษณี
้
ย์ ทาง e-mail หรื ออาจจะส่งกับผู้บริ โภคโดยตรงเลยก็ได้ นอกจากนี ้
ระยะทางในการเข้ าหาลูกค้ าไม่ได้ เป็ นอุปสรรคมากนัก ผิดกับเทคนิคบางอย่าง เช่น การสัมภาษณ์เชิงกลุม่ ที่
ต้ องการคนมาคุยกันหลายๆ คน ทาให้ คนที่อยูไ่ กลๆ ลาบาก และอาจจะทาให้ เก็บข้ อมูลหลังจากการบริ โภคของ
ผู้บริ โภคได้ ทนั ที เช่น การสอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริ การใดบริ การหนึง่ ทันที หรื อผู้ผลิตที่มีระยะห่าง
จากผู้บริ โภคมากๆ ก็ยงั ใช้ แบบสอบถามในการวัดความพึงพอใจของลูกค้ าได้
อย่างไรก็ตาม ก็วดั ด้ วยแบบสอบถามก็มีข้อเสียหลายประการ ซึง่ ข้ อเสียเหล่านี ้ส่งผลต่อคุณภาพของ
เครื่ องมืออย่างมาก เช่น คาถามจาเป็ นต้ องเข้ าใจง่าย ทาให้ ถามอะไรที่ซบั ซ้ อนไม่ได้ แบบสอบถามเหล่านี ้ได้ รับ
ผลกระทบจากอัตราการส่งกลับ (Response rate) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ถ้ าน้ อยทาให้ อาจจะไม่สะท้ อน
ประชากรที่ต้องการ ซึง่ จะกล่าวถึงในเรื่ องอคติตอ่ ไป บางครัง้ ผู้ตอบอาจจะทาแบบสอบถามไม่ครบ ทาให้ ได้
ข้ อมูลไม่ครบถ้ วน หรื ออาจทาให้ ข้อมูลผิดพลาดจากการรี บเร่งของผู้ตอบ
2) การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ได้ ถกู แบ่งแยกย่อยตามเทคนิคการสัมภาษณ์อีกมากมาย ทังแบ่
้ งแยก
ตามจานวนผู้ถกู สัมภาษณ์ในแต่ละครัง้ เวลาที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ ประกอบ เป็ นต้ น Hill (1996) ได้ รวบรวมวิธีการ
สัมภาษณ์ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1) การสัมภาษณ์สว่ นตัว (Personal Interviews) การสัมภาษณ์สว่ นตัวจะเกิดขึ ้นตามท้ องถนนทัว่ ไป
สัมภาษณ์ตามบ้ าน หรื ออาจจะเป็ นสถานที่ที่ซื ้อขายจริง การสัมภาษณ์แบบนี ้มักใช้ เวลาไม่นาน มักจะเวลาไม่
เกิน 15 นาที ข้ อมูลมักจะใช้ ในการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ ทาให้ ใช้ กลุม่ ตัวอย่างค่อนข้ างเยอะ เนื่องจากการ
สัมภาษณ์เป็ นการพบกันตัวต่อตัวทาให้ มีข้อดีในการอธิบายข้ อคาถามหรื อรายละเอียดในการสัมภาษณ์ได้ มาก
ผู้สมั ภาษณ์ยงั สามารถสังเกตอากัปกิริยาท่าทางได้ สามารถใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ในการสัมภาษณ์ได้ เช่น ภาพ เสียง
แต่ทว่าข้ อเสียของการสัมภาษณ์คือค่าใช้ จ่ายสูง โดยเฉพาะถ้ าเกิดต้ องสัมภาษณ์ในสถานที่ไกลๆ ค่าใช้ จา่ ยยิง่ สูง
ต้ องอาศัยผู้สมั ภาษณ์ที่มีการฝึ กฝนที่ดี ไม่สามารถถามคาถามทีเ่ ป็ นส่วนตัวมากๆ เหมือนการสัมภาษณ์เชิงลึกได้
เพราะยังไม่สามารถสร้ างความสัมพันธ์ได้ ดีเพียงพอในระยะเวลาอันสัน้ และมีปัญหาเรื่ องร้ อยละการตอบกลับ
การสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่อนุญาตให้ สมั ภาษณ์เท่านันอาจจะเกิ
้
ดอคติได้
2.2) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interviews) เป็ นวิธีการที่ยืดหยุน่ จากการสัมภาษณ์แบบ
ส่วนตัว คือช่วยลดค่าใช้ จ่ายได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการเดินทาง เสียเวลาการรอคอยการเปลีย่ นสัมภาษณ์คน
ต่อไปน้ อย สามารถสือ่ สารอธิบายได้ สองทางเมื่อเปรี ยบเทียบกับการสร้ างแบบสอบถาม แต่ข้อเสียคือคาถาม
ต้ องสัน้ กระชับ ไม่ต้องอธิบายมาก เพราะการสือ่ สารให้ เข้ าใจยากกว่าการสัมภาษณ์แบบส่วนตัว นอกจากนี ้ต้ อง
ใช้ ระยะเวลาไม่มาก เพราะความสนใจของผู้บริ โภคในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์มจี ากัด และปั ญหาที่ใหญ่ที่สดุ
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ของการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คือเรื่ องกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่างบางประเภทไม่สามารถสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ได้ เช่น กลุม่ ทางานนอกบ้ าน ถ้ าเกิดโทรไปหาตอนเย็นจะเป็ นการรบกวนลูกค้ ามาก เนื่องจากเป็ นเวลา
พักผ่อนของลูกค้ า และจะทาให้ ลกู ค้ าไม่พงึ พอใจ
2.3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interviews) เป็ นวิธีในการหาข้ อมูลเชิงลึกผ่านการสัมภาษณ์ จะเป็ น
การกระตุ้นให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์แสดงความคิด ความเชื่อ เจตคติทยี่ ากจะอธิบายได้ ทาให้ ได้ ข้อมูลที่บางครัง้ ผู้วิจยั
ไม่ได้ คาดหวังว่าจะได้ รับ ได้ ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริการของตนเอง รู้ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้ า ทาให้ เข้ าใจถึงกระบวนการตัดสินใจของลูกค้ าในการเลือกซื ้อสินค้ า ทาให้ เข้ าใจลูกค้ าแต่ละ
คนได้ มากยิ่งกว่าการสัมภาษณ์สว่ นตัว การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรื อการใช้ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบ
นี ้ต้ องใช้ ระยะเวลามาก บางครัง้ ถึงสองชัว่ โมง ทาให้ เก็บข้ อมูลได้ ไม่มาก ดังนันต้
้ องระบุกลุม่ ตัวอย่างให้ ชดั เจนว่า
ต้ องการกลุม่ ตัวอย่างประเภทอะไร เช่น ลูกค้ าปั จจุบนั ลูกค้ าในอนาคต (หรื อกลุม่ เป้าหมายในการทาการตลาด)
ผู้เชี่ยวชาญ หรื อผ่านการสุม่ นอกจากนี ้ต้ องดูลกั ษณะของผู้ถกู สัมภาษณ์เช่น อายุเท่าไร เพศอะไร สถานะทาง
สังคมเศรษฐกิจเป็ นอย่างไร ใช้ สนิ ค้ าหรื อบริ การนันอย่
้ างไร มีวิถีชีวิตอย่างไร และอื่นๆ ข้ อดีของวิธีการนี ้อย่างที่
กล่าวไปข้ างต้ น คือ ได้ รายละเอียดมาก อาจได้ รายละเอียดที่ผ้ สู มั ภาษณ์ไม่ทราบ แต่ข้อเสียของการสัมภาษณ์
เชิงลึกคือ ใช้ เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าใช้ เครื่ องบันทึกเสียง การนาข้ อมูลออกจากเครื่ องบันทึกเสียง
เสียเวลามาก ค่าใช้ จา่ ยสูงมาก อาจได้ กลุม่ ตัวอย่างไม่เป็ นตัวแทนประชากร
2.4) การสัมภาษณ์แบบกลุม่ (Focus group) การสัมภาษณ์แบบนี ้มักจะใช้ กบั ผู้บริ โภคแบบรายบุคคล
มากกว่าผู้บริ โภคแบบเชิงธุรกิจ จะประกอบด้ วยผู้ถกู สัมภาษณ์ประมาณ 6-8 คน เทคนิคนี ้ทาให้ ได้ รายละเอียด
เชิงลึกเหมือนกับการสัมภาษณ์เชิงลึก แต่สว่ นทีด่ ีกว่าการสัมภาษณ์เชิงลึกคือ ทาให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์แต่ละคนได้
แนวคิดจากผู้ถกู สัมภาษณ์คนอื่นด้ วย เป็ นการกระตุ้นสิง่ ที่ยงั ไม่ได้ กล่าวถึง ช่วยให้ จาได้ (Recognize) ด้ วย วิธีนี ้
ช่วยลดระยะเวลาในการสัมภาษณ์หลายๆ คนได้ แต่วา่ ข้ อเสียของการสัมภาษณ์แบบกลุม่ คือการนัดเวลาผู้ถกู
สัมภาษณ์หลายๆ คนให้ ตรงกัน รวมถึงการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างให้ ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการเป็ นสิง่ ที่ยาก
หลายๆ ครัง้ ผู้ถกู สัมภาษณ์มกั จะขอถอนตัวก่อนการสัมภาษณ์แบบกลุม่ ซึง่ อาจต้ องนัดแนะมากกว่าปริ มาณที่
ต้ องการ 2-3 เท่า ลักษณะของผู้ถกู สัมภาษณ์มกั จะทาให้ อ้างอิงกับกลุม่ ลูกค้ าในประชากรให้ มากที่สดุ ทาให้ การ
คัดเลือกเป็ นสิง่ ที่ยาก
Hill (1996) ได้ จดั การสัมภาษณ์สว่ นตัว การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการสร้ างแบบสอบถามไว้ ใน
กลุม่ เดียวกัน แล้ วตังชื
้ ่อว่า ทางเลือกโดยการสารวจ (Survey Options) เนื่องจากจะใช้ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
เป็ นหลัก ขณะที่นาการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์แบบกลุม่ ไว้ ด้วยกัน แล้ วตังชื
้ ่อว่า การวิจยั เชิงอธิบาย
(Exploratory Research) เนื่องจากเป็ นการสัมภาษณ์เพื่อถามรายละเอียดเชิงลึก
1.2. วิธีการทางอ้ อม เช่น จานวนคาร้ องเรี ยนของลูกค้ า การซื ้อซ ้าของลูกค้ า เป็ นข้ อมูลที่มีข้อ
สมมติฐานเบื ้องต้ นว่า ถ้ าลูกค้ าพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจแตกต่างกัน จะส่งผลกระทบต่อตัวชี ้วัดเหล่านี ้ จะเห็นว่า
วิธีการนี ้ไม่ได้ เป็ นการวัดความพึงพอใจโดยตรง ด้ วยเหตุที่ไม่ได้ เป็ นการวัดความพึงพอใจโดยตรงนี ้ ทาให้ เกิดมี
ผลจากปั จจัยอื่นมาปนต่อตัวชี ้วัดเหล่านี ้ ไม่ใช่แค่เพียงความพึงพอใจเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องคา
ร้ องเรี ยนของลูกค้ า ถึงแม้ วา่ ลูกค้ าจะไม่พงึ พอใจเหมือนกัน แต่บางคนก็จะร้ องเรียน แต่บางคนเลือกที่จะไม่
ร้ องเรี ยน อย่างไรก็ตามวิธีการทางอ้ อม ก็มีข้อดี ที่เป็ นการวัดเชิงปรนัย ค่าของตัวเลขที่ได้ ไม่ได้ เปลีย่ นไปตามวิธี
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ของการวัด (Reactivity; Demand characteristics of measurement) และไม่ได้ รบกวนลูกค้ าด้ วย
(Unobtrusive)
2. เป้าหมายของความพึงพอใจ
จากทีก่ ล่าวไปแล้ วข้ างต้ นว่าการวัดความพึงพอใจสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 แบบ คือการวัดแบบจุลภาค
และการวัดแบบมหภาค Wares (1981 อ้ างถึง Pascoe, 1983) ได้ เสนอแนวคิดว่าความพึงพอใจแบบจุลภาค
และมหภาคสามารถพูดได้ อีกรูปแบบหนึง่ ว่า เป็ นความพึงพอใจแบบทางตรงและทางอ้ อม ตามลาดับ โดย
Wares เชื่อว่าถึงแม้ วา่ การวัดความพึงพอใจแบบมหภาคจะไม่สะท้ อนถึงประสบการณ์ทเี่ พิ่งได้ รับมาโดยตรง แต่
ก็จะสะท้ อนอยูใ่ นระดับหนึง่
มีงานวิจยั ที่สนใจว่าการวัดแบบจุลภาคและการวัดแบบมหภาควัดในสิง่ เดียวกันหรื อไม่ จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ พบว่าการประเมินความพึงพอใจจากการรับบริ การของผู้บริ โภค เปรี ยบเทียบระหว่างการประเมิน
แบบจุลภาค และการประเมินระดับมหภาคแล้ ว พบว่าผู้บริ โภคจะประเมินในแบบวัดระดับจุลภาคว่าพึงพอใจ
มากกว่าการประเมินความพึงพอใจระดับมหภาค (Andersen, Kravits, & Anderson, 1971; Strickland, 1972;
Rivkin & Bush, 1974; Ware, Snyder, & Wright, 1977 อ้ างถึงใน Pascoe, 1983) และพบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจทางตรงหรื อแบบจุลภาคและทางอ้ อมหรื อแบบมหภาคไม่สงู มากนัก (Gutek, 1978 อ้ าง
ถึงใน Pascoe, 1983) ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าความพึงพอใจทางตรงและทางอ้ อมอาจจะวัดโครงสร้ างต่างกัน ด้ วยเหตุ
นี ้ก่อนการวัดความพึงพอใจ ต้ องคานึงถึงว่าเป้าหมายของการวัดเป็ นการวัดแบบมหภาคหรื อจุลภาค
Jones & Suh (2000) พบว่าความพึงพอใจแบบจุลภาคและมหภาคส่งผลแตกต่างกันต่อความตังใจที
้ ่
จะใช้ บริ การใหม่ โดยเปรียบเทียบระหว่าง 3 โมเดลด้ วยกัน คือ 1) ความพึงพอใจแบบจุลภาคส่งผลต่อความ
ตังใจที
้ ่จะใช้ บริ การใหม่ผา่ นความพึงพอใจแบบมหภาค 2) ความพึงพอใจแบบจุลภาคส่งผลทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมผ่านความพึงพอใจแบบมหภาคไปยังความตังใจที
้ ่จะใช้ บริ การใหม่ และ 3) ความพึงพอใจแบบจุลภาค
ส่งผลทังทางตรงและทางอ้
้
อมเหมือนโมเดลที่ 2 แต่ความพึงพอใจแบบมหภาคมีผลเป็ นตัวแปรกากับผลทางตรง
ของความพึงพอใจแบบจุลภาคทีม่ ีตอ่ ความตังใจที
้ จ่ ะใช้ บริ การใหม่ด้วย พบว่า 1) ความพึงพอใจแบบมหภาคส่ง
ผลต่อความตังใจที
้ จ่ ะใช้ บริ การใหม่มากกว่าความพึงพอใจแบบจุลภาค (β = .45 และ .35 ตามลาดับ) อย่างไรก็
ตามความแตกต่างอาจจะไม่ถึงระดับนัยสาคัญ ควรจะมีการทดสอบให้ แน่ชดั นอกจากนีพ้ บว่าโมเดลที่ 3
สามารถอธิบายได้ ดีที่สดุ กล่าวคือเมื่อความพึงพอใจแบบมหภาคสูง ความพึงพอใจแบบจุลภาคจะส่งผลได้ ไม่
มากนัก แต่เมื่อความพึงพอใจแบบมหภาคตา่ ความพึงพอใจแบบจุลภาคจะส่งผลได้ มาก
3. องค์ ประกอบของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจมีแนวคิดแบ่งออกเป็ น 2 แนวคิดด้ วยกัน คือ ความพึงพอใจมีองค์ประกอบเดียว คือ
ความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจเป็ นองค์ประกอบเดียวกัน (Larsen et al., 1979) และความพึงพอใจมีหลาย
องค์ประกอบ เช่น แนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Dual factor theory) กล่าวว่าความพึงพอใจ และความไม่พงึ
พอใจเป็ นคนละองค์ประกอบกัน ซึง่ เหตุที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจแตกต่างกัน Swan &
Combs (1976) ได้ ปรับปรุงทฤษฎีนี ้ โดยตังเป
้ ้ าหมาย คือ เป้าหมายปกติ (Instrumental performance) และ
เป้าหมายประทับใจ (Expressive performance) เป้าหมายปกติหมายถึงเป้าหมายด้ านกายภาพของผลิตภัณฑ์
ซึง่ นาไปสูเ่ ป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ส่วนเป้าหมายประทับใจหมายถึงเป้าหมายเชิงจิตใจ ผลลัพธ์ปกติไม่ถึงระดับ
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ความคาดหวังของผู้บริ โภคทาให้ ไม่พงึ พอใจ แต่ผลลัพธ์ปกติที่ถึงระดับไม่สง่ ผลต่อความพึงพอใจ แต่เป้าหมาย
ประทับใจที่ดจี ะส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคพึงพอใจ
ความพึงพอใจอาจแบ่งเป็ นองค์ประกอบต่างๆ ผ่านการจัดองค์ประกอบของคุณสมบัติที่ให้ ประเมิน
ความพึงพอใจ Dutka (1994) ได้ ให้ ข้อเสนอแนะไว้ วา่ คุณสมบัตเิ หล่านี ้นามาจากคุณสมบัติโดยทัว่ ไปของการ
บริ โภค (Universal performance attributes) เช่น ราคา คุณภาพ การออกแบบ การส่งของ เป็ นต้ น หรื ออาจ
นามาจากคุณสมบัตเิ ฉพาะภายในธุรกิจ (Business-specific performance attributes) เช่น ร้ านอาหารจะมี
ด้ านความสะอาดของสินค้ า ร้ านซ่อมบารุงจะมีด้านเวลาซ่อม เป็ นต้ น คุณสมบัติเหล่านี ้ถ้ านามาวิเคราะห์
องค์ประกอบแล้ ว จะทาให้ ได้ องค์ประกอบของความพึงพอใจของเป้าหมายต่างๆ เช่นตัวอย่างของ Dutka
(1994) ได้ จดั องค์ประกอบของด้ านต่างๆ ในความพึงพอใจของบริ ษัทอุตสาหกรรมเคมี พบว่าแบ่งได้ ตาม
ผลิตภัณฑ์ของสินค้ า หรื อตัวอย่างของสันทัด พรประเสริ ฐมานิต (2548) ได้ จดั องค์ประกอบของการบริ การใน
โรงพยาบาลบาบัดยาเสพติด เป็ น 4 องค์ประกอบ คือ ด้ านสถานที่ ด้ านบุคลากร ด้ านคุณภาพการบาบัดและการ
บริ การ และด้ านการตอบสนองความต้ องการของผู้ป่วย
Spreng, MacKenzie & Olshavsky (1996) ได้ เสนอแนวคิดว่าความพึงพอใจไม่ได้ มเี พียงแต่ความพึง
พอใจต่อลักษณะของสินค้ าหรื อบริ การ (Attribute satisfaction) เพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีความพึงพอใจต่อข้ อมูล
ข่าวสารที่ได้ รับ (Information satisfaction) ผ่านทางสือ่ ต่างๆ ความพึงพอใจนี ้เป็ นผลเกิดจากความคาดหวัง
ความต้ องการ หรื อผลงานที่รับรู้ เช่นเดียวกันกับความพึงพอใจของสินค้ าหรื อบริ การ และทังความพึ
้
งพอใจต่อ
สินค้ าหรื อบริ การ และความพึงพอใจต่อข้ อมูลข่าวสารมีผลในการทานายความพึงพอใจแบบภาพรวม (Overall
Satisfaction) เช่นเดียวกัน (β = .52 และ .34)
4. คุณภาพของวิธีการวัด
คุณภาพของวิธีการวัด สามารถแบ่งได้ ตามวิธีการวัดความพึงพอใจ
คุณภาพของการวัดโดยใช้ แบบสอบถาม แบ่งได้ เป็ น 2 แบบ คือ ความเที่ยง และความตรง
1) ความเที่ยงของมาตรวัด แสดงให้ เห็นถึงความคงที่ของมาตรวัด ว่าวัดสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ได้ คงที่หรื อไม่ ยิ่ง
ความเที่ยงสูงมากเท่าไร การวัดยิง่ แม่นยามากขึ ้น
งานของ Westbrook (1980) ได้ ยืนยันว่าการใช้ มาตรที่ตา่ งกัน ส่งผลต่อความเที่ยงทีต่ า่ งกัน งานนี ้
เปรี ยบเทียบมาตร 4 มาตร คือ มาตรยอดเยีย่ มยอดแย่ (Delighted-Terrible Scale) เป็ นมาตรวัด 7 ระดับข้ อ
เดียว ในการวัดความพึงพอใจของผู้ป่วย มาตรร้ อยละ (Percentage Scale) เป็ นมาตรประเมินแบบกราฟิ ก
(Graphical rating scale) ตังแต่
้ ไม่พงึ พอใจที่สดุ คือ 0 คะแนน ไปหาพึงพอใจที่สดุ คือ 100 คะแนน มาตร
ตอบสนองความต้ องการแบบนัยจาแนก (Need Semantic Differential Scale) โดยถามว่าผลิตภัณฑ์ตอบสนอง
ความต้ องการมากน้ อยขนาดไหน ตอบตังแต่
้ ตอบสนองดีอย่างมาก และตอบสนองไม่ได้ อย่างมาก และมาตร
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analytic Scale) ให้ ผ้ ตู อบตอบโดยเขียนอย่างอิสระ แล้ ววิเคราะห์เนื ้อหาว่าพึงพอใจ
หรื อไม่พงึ พอใจ พบว่ามาตรยอดเยี่ยมยอดแย่ มีความเที่ยงสูงที่สดุ ใน 4 มาตร ดังรูปที่ 1 แต่อย่างไรก็ตาม มาตร
ที่วดั โดยข้ อกระทงหลายข้ อ จะมีแนวโน้ มที่จะเที่ยงมากกว่ามาตรแบบข้ อเดียวดังในงานวิจยั ของ Westbrook (Yi,
1990)
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รูปที่ 1 มาตรวัดทังสี
้ ใ่ นงานวิจยั ของ Westbrook (1980)
Ware (1978 อ้ างถึงใน Pascoe, 1983) ได้ ให้ ข้อระมัดระวังในการสร้ างมาตรวัดขึ ้นว่า การสร้ างมาตร
วัดความพึงพอใจของผู้ป่วย ควรสร้ างข้ อกระทงทางบวก ให้ เท่ากับข้ อกระทงทางลบ เนื่องจากว่าถ้ าไม่ทาให้ ข้อ
กระทงทางบวกและทางลบให้ เท่ากันแล้ ว อาจก่อให้ เกิดอคติในการตอบสนองต่อข้ อกระทง (Reactivity) ทาให้
ความเที่ยงสูงเกินจริง
2) ความตรงของมาตรวัด ความตรงเป็ นคุณสมบัติของมาตรวัด ว่ามาตรวัดได้ วดั ในสิง่ ที่ต้องการจริงๆ
ได้ ดีมากเท่าใด ปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความตรงต่างๆ มีดงั ต่อไปนี ้
2.1) ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค มีปัจจัยต่างๆ ที่สง่ ผลทาให้ การตอบความพึงพอใจอยูใ่ นระดับสูง เช่น
ใช้ มาตรวัดความพึงพอใจใด สุม่ ประชากรแบบใด หรื อเป้าหมายของการประเมินความพึงพอใจเป็ นอย่างไร ด้ วย
ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ทาให้ การตอบว่าพึงพอใจในระดับสูงเป็ นเรื่ องปกติของโครงสร้ างตัวนี ้ (Lebow, 1983) การ
อธิบายถึงสาเหตุของการตอบความพึงพอใจในระดับสูง สามารถอธิบายได้ หลายสาเหตุ ทังธรรมชาติ
้
ของการ
ตอบและอคติในการตอบ สรุปไว้ ดงั นี ้
(1) ธรรมชาติของการตอบ เป็ นคาอธิบายถึงลักษณะตามธรรมชาติที่สง่ ผลให้ มาตรวัดความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยมีการตอบว่าพึงพอใจอยูใ่ นระดับสูง
(1.1) ผู้ตอบใช้ กลไกการปรับเปลีย่ น (Assimilation mechanism) ในการประเมินความพึง
พอใจ ซึง่ เกิดจากการปรับเปลีย่ นการรับรู้ผลงานของตนให้ สอดคล้ องกับความคาดหวังที่ตนได้ ตงเอาไว้
ั้
ซึง่ จะ
กล่าวต่อไปในทฤษฎีปรับเปลีย่ นและแตกต่าง (Assimilation-contrast theory)
(1.2) แรงผลักดันด้ านความสอดคล้ องทางปั ญญา (Cognitive consistency pressures)
กล่าวคือ พฤติกรรมความร่วมมือ หรื อการเข้ าร่วมของผู้ป่วย ส่งผลให้ เกิดการปรับเปลีย่ นความพึงพอใจ หรื อเจต
คติของตนที่มีตอ่ การบาบัดให้ เป็ นในทางบวกมากขึ ้น เพื่อลดความไม่สอดคล้ องทางปั ญญา (Cognitive
dissonance) ลง (LeVois, Nguyen, & Attkisson, 1981) ซึง่ จะกล่าวต่อไปในเรื่ องทฤษฎีความไม่สอดคล้ อง
(Dissonace Theory)
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(2) อคติในการตอบ อคติเหล่านี ้ส่งผลกระทบต่อความตรงของมาตรวัด อคติตา่ งๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ให้ การตอบความพึงพอใจอยูใ่ นระดับสูงมีดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ลักษณะของมาตรวัด และวิธีการตอบในมาตรวัด
- การมีองค์ประกอบเดียวของมาตรวัด (Unidimension) หรื อการมีหลายองค์ประกอบ
(Multidimension) Pascoe (1983) ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า มาตรวัดที่มลี กั ษณะเป็ นการวัดมิติเดียว อาจทาให้ ไม่ได้
คานึงถึงปั จจัยหลายๆ ส่วนที่ทาให้ เกิดความไม่พงึ พอใจของผู้ป่วย ซึง่ ทาให้ การตอบว่าพึงพอใจเฟ้ อกว่าความ
เป็ นจริ ง
- มาตรที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อลักษณะการตอบที่แตกต่างกัน เช่น งานวิจยั ของ Westbrook
(1980) ที่ได้ กล่าวไว้ ในเรื่ องความเที่ยง ได้ เปรียบเทียบระหว่างมาตรยอดเยีย่ มยอดแย่ และมาตรร้ อยละ ว่ามาตร
ใดจะมีการตอบที่คนส่วนใหญ่ตอบในทางบวกมากกว่า โดยวัดผ่านความเบ้ (Skewness) ของข้ อมูล พบว่ามาตร
แบบยอดเยี่ยมยอดแย่มีความเบ้ ไปทางซ้ าย (คนส่วนใหญ่ตอบทางบวก) น้ อยกว่ามาตรร้ อยละ
- คาในข้ อกระทงในมาตรวัดความพึงพอใจอาจทาให้ เกิดอคติในการตอบสนองข้ อกระทง
(demand characteristics of items) Ware (1978 อ้ างถึงใน Pascoe, 1983) ได้ ลองสร้ างแบบสอบถามความ
พึงพอใจในการรับบริ การของผู้ป่วย แบบสอบถามดังกล่าวมีลกั ษณะอคติในการตอบสนอง พบว่าผู้ป่วยเห็นด้ วย
กับข้ อความเหล่านันถึ
้ งร้ อยละ 40-60 โดยไม่คานึงถึงเนื ้อหาในมาตรวัด แสดงให้ เห็นว่าอคติในการตอบสนอง
เพิ่มการตอบสนองโดยไม่ได้ ตงใจของผู
ั้
้ ป่วย ซึง่ อาจแก้ ไขได้ โดยทาข้ อกระทงทางบวกและทางลบให้ เท่ากันดังที่
กล่าวเอาไว้ ในเรื่ องของความเทีย่ ง แต่ทว่า Gaston & Sabourin (1992) ได้ ทดสอบหาผลของความคาดหวังทาง
สังคม ที่มีตอ่ การวัดความพึงพอใจของผู้ป่วย พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างมาตรวัดการตอบตามความ
คาดหวังทางสังคม และความพึงพอใจของผู้ป่วย แสดงให้ เห็นว่า ยังไม่แน่ชดั ว่าความคาดหวังของสังคมในการ
ตอบข้ อกระทง หรื อลักษณะของข้ อกระทง ส่งผลต่อการประเมินความพึงพอใจอย่างไร จาเป็ นต้ องมีการศึกษา
ค้ นคว้ าวิจยั เพื่อหาข้ อสรุปต่อไป
- วิธีในการตอบแบบประเมิน Noyes et al. (1974 อ้ างถึงใน Pascoe, 1983) ได้ พบว่าการ
ตอบด้ วยวิธีการรายงานด้ วยคาพูด จะมีลกั ษณะการประเมินทางบวกมากกว่าการตอบด้ วยวิธีการบันทึก แม้ วา่
มาตรวัดที่ใช้ ถามหรื อให้ รายงานเป็ นมาตรวัดชุดเดียวกันก็ตาม
(2.2) อคติจากบรรยากาศในการตอบ ผู้วิจยั ได้ รวบรวมบรรยากาศในการตอบที่อาจส่งผล
กระทบต่อการประเมินในทางบวกของผู้ป่วย คือ
- แนวโน้ มในการทาให้ ตนเองได้ รับความชื่นชอบจากผู้ให้ บริ การ เช่น ผู้ป่วยต้ องการได้ รับ
ความชื่นชอบจากแพทย์ จะทาให้ เกิดการตอบว่าพึงพอใจมากกว่าความเป็ นจริ ง (LeVois, Nguyen, &
Attkisson, 1981)
- ผลจากการเอาใจใส่ (Hawthrone effect) ถ้ าผู้ให้ บริ การให้ ความเอาใจใส่ก่อนการทามาตร
วัด ส่งผลให้ เกิดการตอบว่าพึงพอใจมากกว่าความเป็ นจริ ง (LeVois, Nguyen, & Attkisson, 1981)
- ความรู้สกึ ขอบคุณ (Grateful testimonials) จะพบในงานด้ านบริการ เช่น การรักษาโรค
อาจส่งผลต่อการตอบในทางบวกสูงเกินจริง (Campbell, 1969 อ้ างถึงใน Nguyen et al., 1983)
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- สถานที่ที่ใช้ ในการตอบ Stewart & Wanklin (1978 อ้ างถึงใน Pascoe, 1983) ได้ ทดสอบ
การประเมินมาตรวัดความพึงพอใจในสถานที่ที่ตา่ งกัน คือ บ้ าน และสถานบาบัด พบว่าการประเมินความพึง
พอใจแตกต่างกัน
(2.3) อคติจากการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ จะกล่าวต่อไปในเรื่ องการหลีกเลีย่ งอคติจากการสุม่
กลุม่ ตัวอย่าง
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ข้อสรุปแน่ชดั ว่าอคติเหล่านี ้ มีผลกระทบอย่างไรต่อการตอบมาตรวัดความพึงพอใจ
ถ้ ามีแล้ ว ขนาดของผลกระทบต่อการประเมินความพึงพอใจเป็ นเท่าใด (Pascoe, 1983)
2.2) การหลีกเลีย่ งอคติ จากการสุม่ กลุ่มตัวอย่างส่งผลกระทบต่อความตรงของมาตรวัดสูง กล่าวคือ
อาจจะไม่ใช่แค่เพียงทาให้ ผลลัพธ์ที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลออกมาว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับสูงเท่านัน้ แต่อคติ
นี ้จะทาให้ ผลคะแนนที่ได้ ไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริงด้ วย อคติตา่ งๆ มีดงั ต่อไปนี ้
 ช่วงเวลาในการเก็บข้ อมูล ถ้ าเก็บข้ อมูลหลังจากผ่านการบริ โภคไประยะหนึง่ ทาให้
ผู้บริ โภครู้ถึงรายละเอียดของประสบการณ์ที่ได้ รับ แต่วา่ ถ้ าทิ ้งเวลานานจนเกินไป จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคลืม แล้ วจะนา
ความรู้ความเข้ าใจในขณะนันไปประเมิ
้
นความรู้ในอดีต ทาให้ ได้ ข้อมูลไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง
 ในการเก็บข้ อมูล ถ้ าทิ ้งเวลาให้ ผ้ บู ริ โภคใช้ สนิ ค้ าหรื อบริ การก่อน บางครัง้ อาจไม่ส ามารถ
เก็บข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่ยกเลิกการใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การได้ แต่ถ้าไม่ทิ ้งเวลา หรื อทิ ้งเวลาไว้ น้อยเกินไป จะทา
ให้ ผ้ บู ริ โภคยังไม่ได้ รับประสบการณ์มากเพียงพอทีจ่ ะตอบตรงตามความเป็ นจริ งได้ (Larsen et al., 1979)
 การเก็บข้ อมูลโดยการส่งจดหมาย การโทรศัพท์ หรื อการส่งจดหมายอิเลคทรอนิคส์ วิธี
เหล่านี ้มักมีปัญหาเรื่ องอัตราการส่งคืนแบบสอบถาม (response rate) มักจะตา่ มาก (Larsen et al., 1979)
 การให้ ความร่วมมือในการตอบ อาจส่งผลกระทบต่ออคติจากการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างได้ ด้วย
กรณีทผี่ ้ ตู อบไม่ให้ ความร่วมมือ อาจมีลกั ษณะพึงพอใจแตกต่างจากผู้ให้ การร่วมมือ (Pascoe, 1983)
 ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมการบาบัด ส่วนใหญ่แล้ วอาจเป็ นบุคคลที่เคยได้ รับความพึงพอใจจาก
โปรแกรมนี ้มาแล้ ว จึงได้ เข้ าร่วมโปรแกรมอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ บุคคลเหล่านี ้มีแนวโน้ มในการตอบความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับสูง สิง่ นี ้อาจส่งผลกระทบต่อความตรงในการวัดความพึงพอใจของมาตรวัดความพึงพอใจโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระดับจุลภาค (LeVois, Nguyen, & Attkisson, 1981)
Nguyen et al. (1983) ได้ กล่าวว่า ดูเหมือนว่าจะเป็ นไปไม่ได้ เลยที่จะควบคุมอคติจากการสุม่ กลุม่
ตัวอย่างทังหมด
้
แต่ต้องหาวิธีการที่ลดอคติให้ น้อยที่สดุ อย่างไรก็ตามอคติเหล่านี ้อาจให้ คงอยูไ่ ว้ ได้ ถ้ าควบคุม
ให้ อคติเหล่านี ้มีคา่ คงที่ตลอด ในการเก็บข้ อมูลทุกครัง้
5. การขาดเกณฑ์ ในการแบ่ งระหว่ างความพึงพอใจและไม่ พงึ พอใจ
คะแนนจากการวัดความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจ เป็ นคะแนนการวัดแบบอันตรภาค (Interval scale)
ซึง่ คุณสมบัติของมาตรประเภทนี ้ คือ ไม่มีศนู ย์สมั บูรณ์ (Absolute zero) ดังนัน้ คะแนนของมาตรความพึงพอใจ
เพียงอย่างเดียวไม่มีความหมายใด ถ้ าไม่เกิดการเปรี ยบเทียบกับคะแนนของคนอื่นหรื อกลุม่ อื่น (Howell, 1999)
หรื อคะแนนค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เช่น คะแนน 70 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไม่สามารถสรุปได้ วา่
กลุม่ นี ้มีความพึงพอใจได้ ถ้ าไม่ได้ เกิดจากการเปรี ยบเทียบกับกลุม่ อื่นๆ 70 คะแนนที่ได้ อาจแสดงว่าไม่พงึ พอใจ
ได้ เมื่อกลุม่ อื่นๆ ในประชากรเดียวกันล้ วนแต่มีคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 90 คะแนน (Nguyen et al., 1983)
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ดังนันการสร้
้
างมาตรที่เป็ นมาตรฐาน ที่มีการสร้ างค่าปกติ (Norms) ของมาตรวัดเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นมาก เพื่อหา
เกณฑ์กาหนดว่าคะแนนเท่าใดที่สามารถเรี ยกได้ วา่ พึงพอใจ และคะแนนเท่าใดที่สามารถเรี ยกได้ วา่ ไม่พงึ พอใจ
อย่างไรก็ตาม บางมาตรก็มีคณ
ุ สมบัติในการกาหนดว่าพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจ เช่น มาตรแบบนัยจาแนก มาตร
ยอดเยีย่ มยอดแย่ แต่ก็มีปัญหาเช่นกันว่า คะแนนเท่าไร ถึงจะกล่าวได้ วา่ มีความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจ
ระดับสูง กลาง ตา่ จากสิง่ นี ้ทาให้ จาเป็ นต้ องใช้ คา่ ปกติในการจาแนก
6. ประเด็นเรื่องนิยามการปฏิบัติการที่มีผลต่ อการสร้ างมาตร
1) ถ้ าใช้ นิยามที่มองเรื่ องความพึงพอใจเป็ นกระบวนการแล้ ว ในแต่ละบุคคลจะมีความคาดหวัง
แตกต่างกัน เช่น ความคาดหวังเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การที่พอรับได้ ที่ดี ที่สมบูรณ์ ที่เหมือนๆ กับสินค้ าหรื อ
บริ การทัว่ ไป เป็ นต้ น งานวิจยั เรื่ องมาตรฐานที่แต่ละบุคคลมีนี ้ จะกล่าวถึงต่อไปในเรื่ องของความคาดหวังที่แต่ละ
บุคคลใช้ ในการเปรี ยบเทียบ
2) การประเมินความพึงพอใจควรจะแยกองค์ประกอบ หรื อควรจะประเมินแบบภาพรวม กล่าวคือ
ความคาดหวังต่อสินค้ า อาจมองได้ วา่ สินค้ าแต่ละประเภทถูกผู้บริ โภคแต่ละคนคาดหวังแตกต่างกัน ที่แตกต่าง
กันอาจจะแตกต่างในเรื่ องคุณลักษณะที่คาดหวัง หรื อขนาดของความคาดหวังก็ได้ เช่น ลูกค้ าซื ้ออาหารราคาถูก
ย่อมคาดหวังแตกต่างจากอาหารราคาแพง อาหารราคาแพงอาจจะคาดหวังเพิ่มเติมนอกเหนือจากรสชาติ เช่น
บรรยากาศร้ าน การตกแต่งอาหาร เป็ นต้ น นอกจากนี ้ความคาดหวังต่อคุณสมบัติแต่ละด้ านย่อมแตกต่างกันใน
สินค้ าหรื อบริ การหนึ่ง เช่น ร้ านทีห่ นึง่ อาจจะคาดหวังเรื่ องรสชาติ ขณะที่ร้านที่สองจะคาดหวังเรื่ องบรรยากาศ
มากกว่า ลูกค้ าแต่ละคนย่อมคาดหวังแตกต่างกัน เช่น ในร้ านอาหารเดียวกัน ลูกค้ าคนที่หนึง่ อาจจะคาดหวังให้
อาหารรสชาติดมี ากกว่าลูกค้ าคนที่สอง จึงอาจเป็ นไปได้ วา่ การวัดความพึงพอใจแบบภาพรวมก็จะทาให้ เห็นแต่
ภาพรวมเท่านัน้ แต่ไม่ได้ รายละเอียด แต่ถ้าดูแต่รายละเอียด จะทาให้ ไม่ทราบว่าลักษณะใดที่สง่ ผลต่อคะแนนใน
ภาพรวมมากกว่ากัน ดังนันการประเมิ
้
นความพึงพอใจควรใช้ ทงสองอย่
ั้
างในการพิจารณา
3) ความพึงพอใจโดยทัว่ ไปมีองค์ประกอบหรื อไม่ ถ้ ามีองค์ประกอบมีเท่าไร ถูกต้ องตามที่ Swan &
Combs (1976) ได้ อ้างไว้ วา่ เป็ น 2 องค์ประกอบหรื อไม่
7. ความสาคัญของการวัดความพึงพอใจที่ส่งผลต่ อการวิจัย
การวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นการวิจยั เชิงการตลาดของบริษัท หรื อการวิจยั เชิงการศึกษาก็ตาม ความตรงของ
การวัดส่งผลต่อข้ อมูลที่ได้ อย่างมาก ผลการวิจยั ที่แตกต่างกัน อาจไม่ได้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงในสังคม แต่
อาจเกิดจากระเบียบวิธีวจิ ยั ที่เปลีย่ นแปลง หรื อพูดให้ ชดั เจนขึ ้นคือการวัดที่ใช้ เปลีย่ นแปลงไป ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้
ต้ องมีวิธีการวัดทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการวัดเรื่ องความพึงพอใจของผู้บริ โภค Claes Fornell ได้ จดั ทาแบบวัด
มาตรฐานขื ้นมา 2 ฉบับด้ วยกัน คือ Swedish Customer Satisfaction Model (SCSB; Fornell, 1992) และ
American Customer Satisfaction Index (ACSI; Fornell et al., 1996) ซึง่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นให้ สร้ างแบบวัด
มาตรฐานในความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่อมา เช่น Norwegian Customer Satisfaction Barometer (NCSB;
Andreassen & Lindestad, 1998)
การวัดดัชนี ้ความพึงพอใจของลูกค้ าทังหมดใช้
้
วธิ ีการสร้ างกรอบทฤษฎีขึ ้นมา จากการรวมรวมงานวิจยั
แล้ ววัดความพึงพอใจโดยตรงผ่านตัวชี ้วัดต่างๆ และวัดตัวแปรแฝงอื่นๆ ผ่านตัวชี ้วัดต่างๆ จากนันไปเก็
้
บข้ อมูล
จานวนมาก เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาประมาณค่าพารามิเตอร์ ของความพึงพอใจจากตังชี
้ ้วัดและตัวแปรแฝงทังหมด
้
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ที่ตงเอาไว้
ั้
การประมาณค่าได้ ใช้ วิธี Partial Least Square เพื่อตัดปั ญหาเรื่ องการกระจายแบบเบ้ ของข้ อมูล
ความพึงพอใจ
ผลจากการสร้ างดัชนี ้ความพึงพอใจของลูกค้ าทาให้ บริ ษัทต่างๆ สามารถเปรี ยบเทียบ
(Benchmarking) กับบริ ษัทอื่นๆ เพื่อพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้ า ดัชนี ้นี ้สามารถนาไปคานวณรายได้
ทางการเงิน และผลิตผลของบริ ษัทได้ แต่วา่ จุดอ่อนของทฤษฎีนี ้คือ ค่าความพึงพอใจที่ได้ จะจาเพาะตามโมเดลที่
ได้ ตงเอาไว้
ั้
เช่น ถ้ าเกิดคานวณความพึงพอใจตามวิธีของ SCSB (Swedish Customer Satisfaction
Barometer; Fornell, 1992) หรื อ ACSI (American Customer Satisfaction Index; Fornell et al., 1994) จะ
ส่งผลทาให้ คา่ ความพึงพอใจออกมาแตกต่างกัน และโมเดลเหล่านี ้เมื่อเวลาผ่านไป พบว่ามีงานวิจยั พิสจู น์แย้ ง
กับโมเดลที่ไว้ ประมาณค่าพารามิเตอร์ เช่น งานวิจยั ของ Yi (1993) ได้ พบว่าผลทางตรงของความคาดหวังต่อ
ความพึงพอใจไม่ได้ เกิดขึ ้นเสมอในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ หรื อ Johnson, Nader & Fornell (1996) พบว่าความ
คาดหวังของลูกค้ าไม่สง่ ผลทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้ า เมื่อใช้ SCSB อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ดชั นีความพึง
พอใจของลูกค้ าจะพบจุดอ่อนเรื่ องของโมเดล ทาให้ ในแง่ของการวิจยั มีปัญหาความตรงในการวัด แต่ในทาง
การตลาดซึง่ ไม่ต้องการความแม่นยามากนัก ย่อมเป็ นตัวชี ้วัดทีด่ ี ในการเปรี ยบเทียบ และตังเป
้ ้ าหมายของบริ ษัท

กระบวนการเกิดความพึงพอใจ
ตามนิยามของความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่จะเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างประสบการณ์ที่ได้ รับและ
มาตรฐานภายในใจ พบว่าความคาดหวัง (Expectation) ส่งผลต่อความความพึงพอใจ (Johnson, Anderson &
Fornell, 1995) ทฤษฎีสว่ นใหญ่กล่าวไว้ วา่ การที่ความคาดหวังและประสบการณ์ที่ได้ รับหรื อผลลัพธ์
(Performance) สอดคล้ องกันหรือไม่สอดคล้ องกัน (Confirmation-Disconfirmation) ส่งผลต่อความพึงพอใจ
แตกต่างกัน
ก่อนที่จะอธิบายถึงทฤษฎีที่กล่าวถึงกระบวนการทีก่ ่อให้ เกิดความพึงพอใจ จะขออธิบายเรื่ องคาศัพท์ที่
ใช้ ในการอธิบายกระบวนการเกิดความพึงพอใจ ผลลัพธ์ที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบกับความคาดหวังแบ่งได้ เป็ น 2
แบบ คือ ผลลัพธ์จริ ง (Objective performance) คือผลของสินค้ าหรื อบริ การตามความเป็ นจริง จะเป็ นค่าคงที่
และผลลัพธ์ตามการรับรู้ (Subjective performance หรื อ Perceived performance) เป็ นผลลัพธ์ที่ผ้ บู ริ โภคแต่
ละคนประเมินตามการรับรู้ของผู้บริ โภคเอง จากผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนี ้ ทาให้ เกิดกระบวนการสอดคล้ องไม่
สอดคล้ องที่แตกต่างกัน 2 แบบ คือ ความไม่สอดคล้ องตามจริง (Objective disconfirmation) คือความแตกต่าง
ผลลัพธ์จริ งกับความคาดหวัง และความไม่สอดคล้ องตามการรับรู้ (Subjective disconfirmation)
ทฤษฎีที่อธิบายเรื่ องกระบวนการเกิดความพึงพอใจในผู้บริ โภค จะเป็ นทฤษฎีที่อธิบายถึงกระบวนการ
เกิดความพึงพอใจ จากความคาดหวัง ความไม่สอดคล้ อง และผลลัพธ์ของสินค้ าหรื อบริ การตามการรับรู้ หลาย
ทฤษฎีอาจให้ ผลลัพธ์ทีเกิดความพึงพอใจเหมือนกัน แต่กระบวนการที่เกิดแตกต่างกัน ทาให้ การปรับเปลีย่ น หรื อ
การสร้ างให้ เกิดความพึงพอใจแตกต่างกัน เช่น ทฤษฎีปรับเปลีย่ นและแตกต่าง (Assimilation-contrast theory)
และทฤษฎีไม่สอดคล้ อง (Dissonance) ซึง่ จะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป ทฤษฎีตา่ งๆ มีดงั นี ้
1. ทฤษฎีแตกต่ าง (Contrast theory) Cordozo (1965) ได้ พบว่าเมื่อความคาดหวังเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับผลลัพธ์จริ งของผลิตภัณฑ์จะเกิดความแตกต่าง (Contrast) ขึ ้น ระหว่างความคาดหวังและ

11

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ผลลัพธ์ที่ได้ และผู้บริ โภคมีแนวโน้ มที่จะมองเห็นความแตกต่างดังกล่าวชัดขึ ้นมากกว่าความเป็ นจริ ง แสดงให้
เห็นว่าคนรับรู้ผลลัพธ์ของสินค้ าอยูห่ า่ งจากความคาดหวังมากกว่าผลลัพธ์จริ ง กล่าวคือ ถ้ าผลลัพธ์ที่ได้ น้อยกว่า
ความคาดหวัง ผู้บริ โภคจะรับรู้ผลลัพธ์นนั ้ แย่กว่าผลลัพธ์จริ ง จะนาไปสูค่ วามไม่พงึ พอใจ ขณะทีถ่ ้ าผลลัพธ์ที่ได้
มากกว่าความคาดหวัง ผู้บริ โภคจะรับรู้ผลลัพธ์ดงั กล่าวสูงกว่าความเป็ นจริ ง และจะนาไปสูค่ วามพึงพอใจ
2. ทฤษฎีปรับเปลี่ยนและแตกต่ าง (Assimilation-contrast theory) Sherif & Hovland (1961)
ได้ เสนอทฤษฎีไว้ วา่ ถึงแม้ วา่ ผลลัพธ์ที่รับรู้จะแตกต่างจากความคาดหวัง แต่ก็ไม่จาเป็ นเสมอไปที่ผ้ บู ริ โภคจะไม่
พึงพอใจ ถ้ าความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและผลลัพธ์ที่รับรู้น้อย ผลลัพธ์ที่ได้ อาจจะตกอยูใ่ นบริ เวณที่
เรี ยกว่าขอบเขตที่ยอมรับได้ (Acceptance level) ถ้ าผลลัพธ์ตกอยูใ่ นขอบเขตที่ยอมรับได้ แล้ ว ผู้บริ โภคจะ
ปรับเปลีย่ นการรับรู้ผลลัพธ์ให้ ตรงกับความคาดหวังของตนเอง แต่ทว่าถ้ าเกิดผลลัพธ์ที่รับรู้ แตกต่างจากความ
คาดหวังมากจนเกิดขอบเขตที่ยอมรับได้ ไป จะทาให้ เกิดผลแตกต่าง ซึง่ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมองความแตกต่างระหว่าง
ผลลัพธ์และความคาดหวังมากขึ ้น ถ้ าผลลัพธ์ที่ได้ สงู กว่าความคาดหวังจะถูกประเมินว่าพึงพอใจมากกว่า
ผลลัพธ์ที่ได้ ต่ากว่าความคาดหวังเล็กน้ อย จากทฤษฎีนี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ว่าอาจจะสร้ างความ
คาดหวังให้ กบั ลูกค้ าสูงกว่าความเป็ นจริ งเล็กน้ อย เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคปรับเปลีย่ น แต่อย่างไรก็ตามการหาขอบเขตที่
ยอมรับได้ ของผู้บริ โภคเป็ นสิง่ ที่ยาก และยิ่งสินค้ าหรื อบริ การมีความเชื่อมโยงกับลูกค้ าสูง (High humanproduct involvement) ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มจะไม่พงึ พอใจมากกว่าสินค้ าหรื อบริ การที่เชื่อมโยงกับลูกค้ าต่า
3. ทฤษฎีไม่ สอดคล้ อง (Dissonance theory) Festinger (1957) ได้ เสนอทฤษฎีจิตวิทยาสังคม
เรื่ องความไม่สอดคล้ องทางปั ญญา ระหว่างความเชื่อ เจตคติ ถ้ าในที่นี ้เป็ นการรับรู้ผลลัพธ์ของสินค้ าหรื อบริ การ
และความเป็ นจริ ง เมื่อเกิดความไม่สอดคล้ องแล้ วจะทาให้ เกิดภาวะไม่สบายทางใจ (Psychological
discomfort) ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มจะปรับเปลีย่ นการรับรู้ผลลัพธ์ให้ สอดคลอ้ งกับความคาดหวัง ทาให้ ผลออกมา
คล้ ายๆ กับทฤษฎีปรับเปลีย่ นและแตกต่าง ปั ญหาในการทดสอบทฤษฎีนี ้คือการไม่สอดคล้ องของผลลัพธ์และ
ความคาดหวัง ส่งผลต่อความไม่สอดคล้ องทางปั ญญาจริ ง Festinger ได้ สรุปไว้ วา่ ความไม่สอดคล้ องทาง
ปั ญญาจะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อ 1) ตัดสินใจได้ เอง 2) ตัดสินใจไปแล้ วยกเลิกไม่ได้ คนอื่นรู้การตัดสินใจของผู้บริ โภค
แล้ ว 3) เกิดภาวะไม่สอดคล้ องแน่นอน
4. ทฤษฎีการมองทางลบอย่ างแผ่ ขยาย (Generalized negativity theory) Carlsmith &
Aronson (1963) ความไม่สอดคล้ องใดๆ จะถูกรับรู้วา่ น่าพึงพอใจน้ อยกว่าเมือ่ ผลลัพธ์สอดคล้ องกับความ
คาดหวัง มีแนวโน้ มที่สนิ ค้ าหรื อบริ การจะไม่สอดคล้ องกับความคาดหวังที่ได้ ตงเอาไว้
ั้
แสดงว่าถ้ าผู้บริ โภคไม่มี
ความคาดหวังไว้ ก่อนผู้บริ โภคจะมีแนวโน้ มพึงพอใจมากกว่ามีความคาดหวังเอาไว้ Oliver (1976) กล่าวว่า
ทฤษฎีนี ้มีแนวโน้ มทีจ่ ะเกิดขึ ้นเมือ่ ผู้บริ โภคผูกพันกับสินค้ ามาก มีความสนใจมาก และ Weaver & Brickman
(1974) กล่าวว่าทฤษฎีนี ้จะเกิดขึ ้นเมื่อมีความคาดหวังรุนแรง
5. ทฤษฎีทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing theory) Deighton (1984) ได้ เสนอคาอธิบาย
ทางปั ญญาในการอธิบายผลของความคาดหวังที่มตี อ่ การประเมินผลลัพธ์จากสินค้ าหรื อบริ การในการโฆษณา มี
สองขันด้
้ วยกัน ขันแรกโฆษณาสร้
้
างให้ เกิดความคาดหวังหรื อสมมติฐานและต่อมาผู้บริ โภคมีแนวโน้ มที่จะยืนยัน
ความคาดหวังหรื อสมมติฐานของตนเอง คล้ ายๆ กับแนวคิดเรื่ องอคติในการยืนยันความคิดของตนเอง
(Confirmation bias) และถ้ าเกิดมีประสบการณ์กบั สินค้ ามาก จะมีแนวโน้ มที่ทฤษฎีนี ้อธิบายได้ มากขึ ้น
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เนื่องจากบุคคลจะใช้ กระบวนการจากบนสูล่ า่ ง (Top-down processing) คือใช้ ความรู้ความเข้ าใจของตนเอง
ในการตีความผลลัพธ์สนิ ค้ าหรื อบริ การ (Hoch & Ha, 1986)
Babin, Griffin & Babin (1994) ได้ ทดสอบทฤษฎีปรับเปลีย่ นและแตกต่างว่ามีผลแตกต่างกันหรื อไม่
เมื่อความผูกพันต่อสินค้ าเปลีย่ นแปลงไป (สูงหรื อต่า) พบว่าเมื่อความผูกพันต่อสินค้ าสูง จะทาให้ การประเมิน
ความพึงพอใจมีลกั ษณะสุดขัว้ กล่าวคือ เมื่อประเมินว่าพึงพอใจจะประเมินสูงมาก เมื่อประเมินว่าไม่พงึ พอใจจะ
ประเมินตา่ มาก แสดงให้ เห็นว่าใช้ ทฤษฎีแตกต่างในการอธิบาย แต่เมื่อมีความผูกพันต่อสินค้ าต่า จะมีแนวโน้ ม
ใช้ ทฤษฎีปรับเปลีย่ นและแตกต่างอธิบาย ดังรูปที่ 2

มาตรฐานที่ใช้ ในกระบวนการสร้ างความพึงพอใจ
ถึงแม้ วา่ กระบวนการที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจจะสร้ างมาจากความคาดหวัง และผลลัพธ์ของสินค้ า
แล้ วนาข้ อมูลทังสองนี
้
้มาดูวา่ สอดคล้ องหรื อไม่สอดคล้ องกัน แต่วา่ มีคาถามต่อไปว่าความคาดหวังของผู้บริ โ ภค
ใช้ เกณฑ์อะไรในการสร้ างขึ ้น แนวคิดเรื่ องของมาตรฐานในการสร้ างความพึงพอใจมีดงั นี ้

ความพึงพอใจ

ความผูกพันต่อสินค้ าต่า
ความผูกพันต่อสินค้ าสูง

ต่ากว่าคาด ตรงตามคาด สูงกว่าคาด
ลักษณะความไม่ สอดคล้ อง

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่สอดคล้ องและความพึงพอใจที่แปรผันไปตามความผูกพันต่อสินค้ า
ในงานวิจยั ของ Babin, Griffin & Babin (1994)
1. แนวคิดความคาดหวังและความไม่ สอดคล้ อง (Expectation-disconfirmation paradigm)
แนวคิดนี ้มองว่ามาตรฐานในใจของผู้บริ โภคคือความคาดหวัง โดยหมายถึงการคาดการณ์ของผู้บริ โภคในเรื่ อง
ผลลัพธ์ของสินค้ าหรื อบริ การที่นา่ จะได้ หรื อกล่าวอย่างง่ายคือ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ ความคาดหวังจะสร้ าง
กรอบอ้ างอิง (Frame of reference) ในการตัดสินใจของผู้บริ โภค อย่างไรก็ตามหลักฐานที่แสดงถึงผลของความ
คาดหวังที่มตี อ่ ความพึงพอใจยังไม่แน่ชดั แต่วา่ งานวิจยั ส่วนใหญ่จะกล่าวว่าความคาดหวังสามารถทานายความ
พึงพอใจได้ อย่างมีนยั สาคัญ (เช่น Churchill & Surprenant, 1982; Bearden & Teel, 1983) แต่วา่ จากข้ อ
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ค้ นพบที่ผา่ นมา ผลของความคาดหวัง ความไม่สอดคล้ อง ระดับผลลัพธ์ของสินค้ าหรื อบริ หาร และเจตคติตอ่
สินค้ าหรื อบริ การ ที่มีตอ่ ความพึงพอใจของผู้บริ โภคยังซับซ้ อน ไม่ใช่แค่เพียงผลลัพธ์ที่รับรู้มากกว่าความคาดหวัง
แล้ วพึงพอใจ หรื อผลลัพธ์น้อยกว่าความคาดหวังแล้ วไม่พงึ พอใจ ประเด็นนี ้จะกล่าวถึงต่อไปในเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความไม่สอดคล้ อง
2. ทฤษฎีระดับการเปรียบเทียบ (Comparison level theory) Latour & Peat (1979) ไม่เห็นด้ วย
กับแนวคิดความคาดหวังและความไม่สอดคล้ อง เพราะว่าแนวคิดนี ้ไม่ได้ รวมถึงแหล่งที่อาจก่อให้ เกิดความ
คาดหวังอื่นๆ เช่น ประสบการณ์เก่าของผู้บริ โภค และประสบการณ์ของผู้บริ โภคคนอื่นต่อสินค้ าหรือบริ การ
เดียวกัน แล้ วก็เสนอแนวคิดใหม่ โดยกล่าวว่ามีสงิ่ ที่กาหนดความคาดหวังของผู้บริ โภคอยู่ 3 สิง่ ด้ วยกัน คือ
ประสบการณ์เก่าของผู้บริ โภคในผลิตภัณฑ์เดียวกัน ความคาดหวังที่สร้ างขึ ้นจากสถานการณ์ตา่ งๆ (เช่น การ
โฆษณา การลดราคา เป็ นต้ น) และประสบการณ์จากผู้บริ โภคคนอื่นผู้ที่เป็ นบุคคลอ้ างอิงของผู้บริ โภค Latour &
Peat กล่าวว่าทัง้ 3 ด้ านนี ้เป็ นแหล่งแห่งความคาดหวังที่แตกต่างกัน และมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค
แตกต่างกัน เช่น งานวิจยั ขอ ง Latour & Peat (1980) พบว่าประสบการณ์ก่อนส่งผลมากที่สดุ และความ
คาดหวังที่ถกู สร้ างขึ ้นส่งผลน้ อยที่สดุ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีตวั แปรอื่นๆ ที่สง่ ผลต่อสิง่ ที่กาหนดความคาดหวัง
ของผู้บริ โภค เช่น ผู้บริ โภคเคยมีประสบการณ์ก่อนหรื อไม่ ระยะเวลาที่ได้ รับประสบการณ์เดิมเท่ากับเท่าไร
3. ทฤษฎีเท่ าเทียม (Equity theory) ทฤษฎีนี ้ปรับปรุงจากแนวคิดของ Adams (1965) ที่กล่าวว่าแต่
ละบุคคลจะเปรี ยบเทียบอัตราส่วนระหว่างผลลัพธ์ที่ได้ และสิง่ ที่ลงทุนลงแรงไป (Outcome/input ratios) กับผู้อื่น
ที่คนนันมี
้ ปฏิสมั พันธ์ด้วย เช่น ถ้ าทางานเท่ากัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่นแล้ ว ตนเองได้ รับผลตอบแทนน้ อย
กว่า จะรู้สกึ ไม่ยตุ ิธรรม ถ้ าในบริบทของความพึงพอใจของผู้บริ โภค อัตราส่วนของร้ านค้ า หรื อที่เจ้ าของ
ผลิตภัณฑ์ได้ รับเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับ ผู้บริ โภคจะพึงพอใจก็ตอ่ เมื่อตนเองรู้สกึ ว่าอัตราส่วน
ดังกล่าวยุติธรรมสาหรับเขา เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่ร้านค้ าหรื อเจ้ าของผลิตภัณฑ์ได้ ไม่ร้ ูสกึ ว่าถูกคดโกง Fisk &
Young (1985) ได้ จดั กระทาอัตราส่วนระหว่างเวลาที่รอคอย กับค่าบริ การ พบว่าเมื่อผู้บริ โภครู้สกึ ว่าไม่ยตุ ิธรรม
จะรู้สกึ ไม่พงึ พอใจ และลดความตังใจที
้ ่จะใช้ สนิ ค้ าซ ้า Yi (1990) ได้ เสนอว่าทฤษฎีนี ้อาจใช้ เป็ นส่วนเติมเต็มของ
กระบวนการไม่สอดคล้ อง อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี ้จะใช้ ได้ ก็ตอ่ เมื่ออัตราส่วนของตนเองน้ อยกว่าของร้ านค้ าหรื อ
เจ้ าของผลิตภัณฑ์อย่างมากเท่านัน้
4. ใช้ ค่าปกติเป็ นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ ค่ าปกติ (Norms) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ควรจะได้ ที่
ควรจะเป็ นตามปกติ ต่างกับความคาดหวัง ที่หมายถึงผลงานที่นา่ จะเป็ นถ้ าจะมีประสบการณ์กบั บริ การหรื อ
สินค้ านันในครั
้
ง้ ต่อไป ประสบการณ์ของผู้บริ โภค เช่นจากสินค้ ายีห่ ้ อนัน้ สินค้ าเดียวกันแต่ตา่ งยี่ห้อ สินค้ า อื่นใน
ยี่ห้อเดียวกัน จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคสร้ างค่าปกติภายในใจขึ ้น อย่างไรก็ตาม ค่าปกติอาจจะมีหลายรูปแบบในคน
เดียวกัน เช่น ค่าปกติของผลิตภัณฑ์ (Product-norm) ค่าปกติของยี่ห้อที่ดีที่สดุ (Best-brand norm) Cadotte,
Woodruff & Jenkins (1987) พบว่าค่าปกติทงสองนี
ั้
้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ มากกว่าความคาดหวัง
เกี่ยวกับยี่ห้อนัน้ โดยเสนอว่าผู้บริ โภคใช้ คา่ ปกติทงสองในการประเมิ
ั้
นความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
5. ทฤษฎีการรับรู้ความแตกต่ างจากค่ านิยม (Value-percept disparity theory) Westbrook &
Reilly (1983) กล่าวว่าปั ญหาของแนวคิดความคาดหวังและความไม่สอดคล้ องจะมีปัญหาว่าแนวคิดนี ้ไม่
สามารถแยกแนวคิดเรื่ องทางปั ญญา (Cognitive) หรื อเรื่ องการประเมิน (Evaluative) สิง่ ที่คาดหวังจาก
ผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ได้ สอดคล้ องกับค่านิยม หรื อสิง่ ที่ต้องได้ จากผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้ าไม่เสียหาย Locke
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(1967) ได้ จดั กระทาความคาดหวังและค่านิยมแยกจากกัน พบว่าค่านิยมมีผลในการกาหนดความพึงพอใจ
มากกว่า อีกปั ญหาหนึง่ ของแนวคิดความคาดหวังและความไม่สอดคล้ อง คือ ถึงแม้ วา่ จะไม่เคยได้ รับ
ประสบการณ์ของสินค้ ามาก่อน หรื อไม่ได้ สร้ างความคาดหวังมาก่อน ผู้บริ โภคยังสามารถประเมินความพึงพอใจ
ได้ ทฤษฎีนี ้เสนอว่าความพึงพอใจเป็ นการตอบสนองทางอารมณ์ที่เกิดจากกระบวนการประเมินทางปั ญญา
(Cognitive-evaluative process) ซึง่ เกิดจากการรับรู้ผลลัพธ์ของสินค้ าเปรี ยบเทียบกับค่านิยมหรื อความ
ต้ องการของแต่ละบุคคล Westbrook & Reilly (1983) พบว่าทังแนวคิ
้
ดความคาดหวังและความไม่สอดคล้ อง
และทฤษฎีการรับรู้ความแตกต่างจากค่านิยม ไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ แต่แนวคิดความ
คาดหวังและความไม่สอดคล้ องอธิบายได้ ดกี ว่า แต่อย่างไรก็ตามตัวชี ้วัดทีใ่ ช้ ระบุทฤษฎีการรับรู้ความแตกต่าง
จากค่านิยมมีเพียงค่านิยมข้ อกระทงเดียวว่าตอบสนองความต้ องการของตนเองได้ มากน้ อยขนาดไหน ทาให้ เป็ น
จุดอ่อนของงานวิจยั Spreng, MacKenzie & Olshavsky (1996) ได้ ทดสอบว่านอกเหนือจากความคาดหวังแล้ ว
ค่านิยม (ในงานวิจยั นี ้ใช้ ศพั ท์วา่ ความต้ องการพื ้นฐานของผู้บริ โภค (Desire)) มีผลต่อความพึงพอใจหรื อไม่ โดย
ใช้ วธิ ีการทดลองจัดกระทาทังความคาดหวั
้
งและค่านิยมของผู้บริ โภค พบว่าทังค่
้ านิยมและความคาดหวัง
สามารถอธิบายได้ ด้วยแนวคิดความไม่สอดคล้ อง (Disconfirmation) ว่าความคาดหวัง และความต้ องการส่งผล
ต่อการเปรี ยบเทียบความคาดหวัง และค่านิยมในความเป็ นจริ ง (Desire Congruency and Expectations
Congruency) ซึง่ เป็ นตัวส่งผ่าน ไปยังความพึงพอใจดังรูปที่ 3
Desires
Desires
Congruency

Attribute
Satisfaction

Expectations
Congruency

Information
Satisfaction

Perceived
Performance

Overall
Satisfaction

Expectations

รูปที่ 3 ผลของความต้ องการพื ้นฐานและความคาดหวังที่มตี อ่ ความพึงพอในในภาพรวม
จากงานวิจยั ของ Spreng, MacKenzie & Olshavsky (1996)
Tse & Wilton (1988) ได้ เปรี ยบเทียบมาตรฐานภายในใจของบุคคล 3 แบบ คือ ความคาดหวัง (ใน
แนวคิดความคาดหวังและความไม่สอดคล้ อง หรื อทฤษฎีระดับการเปรี ยบเทียบ) อุดมคติ (ค่าปกติ) และความ
เท่าเทียม (ทฤษฎีความเท่าเทียม) พบว่าความคาดหวังและอุดมคติสง่ ผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภคอย่างมี
นัยสาคัญ โดยความคาดหวังส่งผลโดยตรงทางบวกต่อความพึงพอใจ และอุดมคติสง่ ผลโดยอ้ อมทางลบผ่านการ
รับรู้ผลลัพธ์ของสินค้ าหรื อบริ การ ตามทฤษฎีปรับเปลีย่ นและแตกต่าง อาจเป็ นไปได้ ที่ความคาดหวังส่งผลให้
เกิดผลการปรับเปลีย่ น ส่วนอุดมคติสง่ ผลให้ เกิดผลความแตกต่าง จากงานวิจยั นี ้สนับสนุนแนวคิดที่วา่ ผู้บริ โภค
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อาจใช้ มาตรฐานในการประเมินหลายอย่างพร้ อมกัน อาจจะเป็ นไปได้ วา่ ใช้ การถ่วงน ้าหนักจากมาตรฐานหลายๆ
อย่างรวมกัน

คานิยามของความคาดหวัง และความไม่สอดคล้ อง
ความคาดหวัง และความไม่สอดคล้ องเป็ นสองแนวคิดทีม่ ีคานิยาม และวิธีการวัดแตกต่างกัน (Yi,
1990) ถึงแม้ วา่ คนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าความคาดหวังและความไม่สอดคล้ องส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค
แต่วิธีการวัดที่ตา่ งกัน ก็อาจส่งผลให้ กระบวนการที่ตวั แปรเหล่านี ้ส่งผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกัน ความ
คาดหวังแบ่งเป็ น 3 แนวคิดดังนี ้
1. ความคาดหวังเป็ นความเชื่อก่อนการบริ โภคเกี่ยวกับผลลัพธ์ของสินค้ าหรื อการบริ การ อาจจะเกิด
จากคากล่าวอ้ างของผู้ผลิต หรื อข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าหรื อการบริการที่ร้ ูมา แนวคิดนี ้จะวัดโดยมาตรคล้ ายนัย
จาแนก (Semantic-like differential scale) ระหว่าง ไม่ดเี ลย จนถึง ดีเยี่ยม
2. ความคาดหวังเป็ นความเชื่อของผู้บริ โภค (Bi) ที่มีตอ่ คุณสมบัตติ า่ งๆ ของสินค้ าหรื อการบริ การ
มักจะใช้ เป็ นความเชื่อเพียงอย่างเดียว หรื อเป็ นผลรวมของการประเมินความเชื่อ (Bi) เป็ นคะแนนความ
คาดหวัง
3. ความคาดหวังในโมเดลของ Oliver ได้ รวมแนวคิดเรื่ องการประเมินความเชื่อต่างๆ เข้ าไปด้ วย โดย
ใช้ ผลรวมของความเชื่อคูณกับการประเมินความเชื่อ (biei) เป็ นคะแนนความคาดหวัง
Swan & Trawick (1981) พบว่าแนวคิดที่ 2 และ 3 มีความสัมพันธ์กนั สูง แต่นา่ จะใช้ แนวคิดที่สอง
มากกว่า เพราะมองเป็ นความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดผลงานในสินค้ าหรื อบริ การ ไม่นา่ จะเกี่ยวข้ องกับการประเมิน
ความเชื่อแต่ละด้ าน
ส่วนความไม่ สอดคล้ อง (Disconfirmation) ได้ แบ่งออกเป็ น 3 แนวคิด แนวคิดหนึง่ เป็ นแนวคิดความ
ไม่สอดคล้ องตามจริง (Objective disconfirmation) และอีกสองแนวคิดเป็ นความไม่สอดคล้ องตามการรับรู้
(Subjective disconfirmation) มีรายละเอียดดังนี ้
1. ความไม่สอดคล้ องตามความจริ ง (Objective disconfirmation) เป็ นความแตกต่างตามจริ งระหว่าง
ความคาดหวังและผลลัพธ์ตามความจริ ง (Objective performance) ซึง่ สันนิษฐานว่าความไม่สอดคล้ องนี ้จะ
เหมือนกันในทุกคน และผู้วจิ ยั สามารถจัดกระทาความไม่สอดคล้ องนี ้ได้ ข้ อดีของแนวคิดนี ้คือง่ายต่อการวัด แต่
ข้ อเสียคือไม่ได้ มองว่าแต่ละคนอาจจะรับรู้ผลลัพธ์ของสินค้ าหรื อบริ การแตกต่างกัน
2. ความไม่สอดคล้ องจากการอนุมาน (Inferred disconfirmation) เป็ นความแตกต่างที่คานวณได้ จาก
ความคาดหวัง (หรื อมาตรฐานอืน่ ) และผลลัพธ์จากการรับรู้ (Perceived performance) มาหักลบกัน ซึง่
สามารถวัดได้ ในภาพรวม และวัดได้ เป็ นรายคุณลักษณะ
3. ความไม่สอดคล้ องตามการรับรู้ (Perceived disconfirmation) เป็ นการประเมินตามการรับรู้ของ
ผู้บริ โภค ว่าผลลัพธ์ของสินค้ าหรื อบริ การแตกต่างจากความคาดหวังอย่างไร ความไม่สอดคล้ องรูปแบบนี ้
สามารถวัดได้ ในภาพรวมและรายคุณลักษณะเช่นเดียวกัน
ความไม่สอดคล้ องตามการอนุมานและตามการรับรู้อาจจะวัดในสิง่ เดียวกัน แต่ทงสองโครงสร้
ั้
างนี ้
แตกต่างกันด้ วยหลายเหตุผลด้ วยกัน คือ การประเมินความคาดหวังของทังสองโครงสร้
้
างนี ้แตกต่างกัน เนื่องจาก
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ในขณะที่ประเมินความไม่สอดคล้ องตามการรับรู้ ความคาดหวังอาจจะถูกจาผิดเพี ้ยนไป ไม่เหมือนกับความ
คาดหวังก่อนการบริ โภคเดิม เช่นเกิดจากกระบวนการแตกต่าง (Contrast) ปรับเปลีย่ น (Assimilation) และ
ความไม่สอดคล้ องทางปั ญญา (Cognitive dissonance) ความคาดหวังอาจได้ รับผลกระทบจากผลลัพธ์ที่ได้
เช่น ผลลัพธ์ประทับใจมากๆ นอกจากนี ้ยังใช้ การวัดแตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าสองแนวคิดนี ้แตกต่างกัน (Oliver, 1977) ถ้ าอิงหลักเหตุผลทางทฤษฎีแล้ ว ความไม่
สอดคล้ องตามการรับรู้จะเหมาะสมกว่า เนื่องจากความไม่สอดคล้ องจากการอนุมาน ใช้ การวัดซ ้าสองครัง้ อาจมี
อคติที่ผ้ ตู อบตอบสองครัง้ ตรงกัน (Consistency bias) ผลเรื่ องขอบเขตทางบวกหรื อทางลบ (Ceiling or floor
effect) และขาดความเที่ยง เพราะเกิดจากแหล่งความแปรปรวนสองแหล่ง (การวัดสองครัง้ ) นอกจากนี ้ความไม่
สอดคล้ องจากการอนุมานต้ องการข้ อสมมติฐานเบื ้องต้ นคือผู้บริ โภคต้ องสร้ างความคาดหวังเกี่ยวกับสินค้ า และ
สามารถตัดสินใจผลลัพธ์ของสินค้ าหรื อบริ การได้ แต่ความสอดคล้ องตามการรับรู้ไม่ได้ ต้องการข้ อสมมติฐาน
เบื ้องต้ นนี ้ และผู้บริ โภคมีแนวโน้ มจะใช้ ความสอดคล้ องตามการรับรู้ในการประเมินความพึงพอใจ (Tse &
Wilton, 1988; Oliver & Bearden, 1985)

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความไม่สอดคล้ อง
Oliver (1977) พบว่าความคาดหวังและความไม่สอดคล้ องไม่มีสหสัมพันธ์ กนั และมีผลเพิ่มพูนกัน แต่
ว่าตามแนวคิดของความไม่สอดคล้ องกัน ที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ตามการรับรู้และความ
คาดหวัง ทาให้ สองโครงสร้ างนี ้น่าจะมีความสัมพันธ์ กนั และก็พบผลว่าความคาดหวังเกิดก่อนความไม่
สอดคล้ องกัน และความคาดหวังเป็ นสิง่ ที่กาหนดความไม่สอดคล้ องกันด้ วย (Churchill & Surprenant, 1982)
และ Tse & Wilton (1988) พบว่าความไม่สอดคล้ องกันส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจ และส่งผลทางอ้ อมโดย
ทาปฏิสมั พันธ์กบั ความคาดหวัง แต่ในสองการศึกษา พบผลถึงระดับนัยสาคัญในการศึกษาหนึง่ และไม่ถึงระดับ
นัยสาคัญในอีกการศึกษาหนึง่
Yi (1993) ได้ ศกึ ษาวิจยั เพิม่ เติมว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง ผลลัพธ์ที่รับรู้ ความไม่
สอดคล้ องกัน และความพึงพอใจต่อสินค้ าหรื อบริ การ น่าจะมีตวั แปรกากับที่จะทาให้ โมเดลความสัมพันธ์ออกมา
แตกต่างกัน Yi (1993) ใช้ ความกากวม (Ambiguity) ในการประเมินผลลัพธ์ของสินค้ าเป็ นตัวแปรกากับ ถ้ า
สินค้ าไหนกากวม (ในงานวิจยั ใช้ ผงซักฟอก) จะประเมินผลลัพธ์ของสินค้ าได้ ยาก แต่ถ้าสินค้ าไหนไม่กากวม (ใน
งานวิจยั ใช้ Cereal) จะประเมินผลลัพธ์ของสินค้ าได้ งา่ ย ผลการวิจยั พบว่า ทังในสิ
้ นค้ าความกากวมสูงและต่า
ความคาดหวังและผลลัพธ์ที่รับรู้จะมีผลทางอ้ อมผ่านความไม่สอดคล้ องไปสูค่ วามพึงพอใจ แต่ในสินค้ าที่มีความ
กากวมสูงจะมีผลทางตรงจากความคาดหวัง สินค้ าทีม่ ีความกากวมต่าจะมีผลทางตรงจากผลลัพธ์จากการรับรู้
ผลงานวิจยั ที่ออกมานี ้สามารถอธิบายได้ ด้วยกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ที่แบ่งเป็ นการประมวลข้ อมูลจากบนลง
ล่าง (Top-down processing) เป็ นการประมวลข้ อมูลด้ วยประสบการณ์เก่า และการประมวลข้ อมูลจากล่างขึ ้น
บน (Bottom-up processing) เป็ นการประมวลข้ อมูลโดยใช้ สงิ่ ทีม่ องเห็น ถ้ ากระบวนการล่างขึ ้นบนชัดเจน
(สินค้ าไม่มคี วามกากวม) จะมีผลทางตรงจากผลลัพธ์ที่รับรู้ แต่กระบวนการล่างขึ ้นบนไม่ชดั เจน (สินค้ ากากวม)
จะใช้ กระบวนการบนลงล่างมาช่วยในการตีความ ทาให้ มีผลทางตรงจากความคาดหวัง
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ผลจากความไม่สอดคล้ องยังได้ รับอิทธิพลจากการอนุมานสาเหตุของผู้บริ โภคในการส่งผลถึงความพึง
พอใจ (Tsiros, Mittal, & Ross, 2004) จากงานวิจยั ได้ ปรับปรุงการอนุมานสาเหตุตามแนวคิดของ Valle &
Frieze (1976) ว่าการอนุมานสาเหตุของผู้บริ โภคมี 2 มิติด้วยกัน คือมิติด้านความรับผิดชอบ (Responsibility)
ว่าบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบหรื อไม่ และมิติด้านความยืนนาน (Stability) ว่าความไม่สอดคล้ องนี ้จะเกิดขึ ้นตลอดไป
หรื อไม่เกิดขึ ้นตลอดไป ประกอบกันได้ ดงั รูปที่ 4
Tsiros, Mittal, & Ross (2004) ได้ นามิติทงสองนี
ั้
้มาทดสอบว่ามีปฏิสมั พันธ์ร่วมกับความไม่สอดคล้ อง
ในการอธิบายความพึงพอใจหรื อไม่ พบผลปฏิสมั พันธ์พบผลปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างความไม่สอดคล้ อง ความ
ยืนนาน และความรับผิดชอบ ต่อความพึงพอใจ ว่าผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างความรับผิดชอบและความพึงพอใจถ้ า
อยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่ยืนนาน จะไม่มีผลร่วมกัน แต่ถ้าความรับผิดชอบและความพึงพอใจอยูใ่ นสถานการณ์ที่
ยืนนาน จะพบผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างความรับผิดชอบ และความไม่สอดคล้ อง กล่าวคือ ถ้ าความรับผิดชอบ
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ผลจากความไม่สอดคล้ องจะสูงกว่าเมื่อเป็ นความไม่สอดคล้ องในทางบวก และผลจากความ
ไม่สอดคล้ องจะต่ากว่าเมื่อเป็ นความไม่สอดคล้ องในทางลบ ดังรูปที่ 5
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ไม่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
(Company-related) (Company-unrelated)
ยืนนาน
(Stable)

ความสามารถ
(Ability)

ผลจากงานยากหรื อ
ง่าย (Task)

ไม่ยืนนาน
(Unstable)

ความพยายาม
(Effort)

โชค
(Luck)

รูปที่ 4 โมเดลในงานวิจยั ของ Tsiros, Mittal & Ross (2004) ที่ใช้ ประกอบในการอธิบายว่าผลของการอนุมาน
สาเหตุเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างความไม่สอดคล้ องและความพึงพอใจอย่างไร

ผลของผลลัพธ์จากการรับรู้
Churchill & Surprenant (1982) พบว่าผลลัพธ์มีผลทางตรงต่อการตัดสินความพึงพอใจ โดยผลลัพธ์
จากการรับรู้มีผลในการทานายความความพึงพอใจ ตัวชี ้วัดเดีย่ วอื่นๆ รวมถึงโมเดลความคาดหวังและความไม่
สอดคล้ องด้ วย (Tse & Wilton, 1988) นอกจากนี ้ยังพบว่าผลลัพธ์จากการรับรู้ยงั มีผลทางอ้ อมต่อความพึงพอใจ
ผ่านความไม่สอดคล้ องจากการรับรู้ Oliver & Desarbo (1988) ได้ พบผลทางตรงของผลลัพธ์จากการรับรู้ตอ่
ความพึงพอใจเช่นเดียวกัน และเสริ มว่าผลกระทบของผลลัพธ์จากการรับรู้และความไม่สอดคล้ องกันต่อความพึง
พอใจอาจจะแตกต่างกันไปในรายบุคคล นอกจากนี ้ยังมีผลจากงานวิจยั ของ Yi (1993) ที่กล่าวไปข้ างต้ นว่าผล
ของผลลัพธ์จากการรับรู้จะมีผลทางตรงก็ตอ่ เมื่อความกากวมในการประเมินผลลัพธ์ ต่า
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การอนุมานสาเหตุวา่ ยืนนาน

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

การอนุมานสาเหตุวา่ ไม่ยืนนาน

เกี่ยวข้ องกับบริษัท

ไม่เกี่ยวข้ องกับบริษัท

รูปที่ 5 แสดงผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างการอนุมานสาเหตุแบบยืนนานหรื อไม่ยืนนาน
การอนุมานสาเหตุแบบเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทหรื อไม่เกี่ยวข้ อง และการไม่สอดคล้ อง
ทางบวกหรื อทางลบต่อความพึงพอใจในงานวิจยั ของ Tsiros, Mittal & Ross (2004)

มุมมองทางด้ านอารมณ์
นอกเหนือจากตัวแปรทางปั ญญาแล้ ว ความพึงพอใจน่าจะได้ รับผลจากความรู้สกึ หรื ออารมณ์ด้วย เมื่อ
ผู้บริ โภคมีอารมณ์ตา่ งๆ แม้ วา่ จะไม่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าหรื อบริ การก็ตาม อาจส่งอิทธิพลต่อการประเมินทาง
ปั ญญาที่มีตอ่ การประเมินความพึงพอใจ หรื อการประเมินความพึงพอใจโดยตรง เช่น แนวคิดเรื่ องผลความ
สอดคล้ องทางอารมณ์ (Mood congruence effect) เมื่ออารมณ์ดี ก็จะคิดถึงเรื่ องดีๆ เหตุการณ์ดๆี ได้ แต่เมื่อ
อารมณ์ไม่ดี ก็จะส่งผลให้ คดิ ถึงเรื่ องแย่ๆ ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ อารมณ์ขณะประเมินความพึงพอใจ อาจส่งผลต่อ
คะแนนความพึงพอใจได้
ทฤษฎีแนวโน้ มในการคิด (Elaboration likelihood theory; Cacioppo & Petty, 1986) ได้ อธิบายถึง
วิธีการของมนุษย์ในการประมวลผลข้ อมูล มนุษย์จะใช้ วิธีการประมวลผลข้ อมูลแบบทางสายแกน (Central
route) คือการประมวลอย่างรอบคอบ ละเอียด ก็ตอ่ เมื่อข้ อมูลนันมี
้ ความสาคัญ มีเวลาในการประมวลข้ อมูล
หรื อมีแรงจูงใจการในการคิด ขณะที่อีกวิธีการหนึง่ ในการประมวลข้ อมูลคือแบบทางสายเปลือก (Peripheral
route) คือการประมวลข้ อมูลตามข้ อมูลเด่นในขณะนัน้ ไม่ได้ ใช้ ความคิดอย่างรอบคอบ ข้ อมูลเด่นในขณะนัน้
อาจจะเป็ นอารมณ์ของตนเอง จะใช้ วิธีก็ตอ่ เมื่อไม่เวลาในการประมวลผล หรื อไม่มีแรงจูงใจในการประมวลผล
Babin, Griffin, & Babin (1994) พบว่าอารมณ์สง่ ผลต่อความพึงพอใจมาก เมื่อความผูกพันต่อสินค้ าตา่ (Low
involvement) ขณะที่เมื่อความผูกพันต่อสินค้ าสูง การประเมินความพึงพอใจจะไม่ได้ รับผลจากอารมณ์

19

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค

ประเด็นเรื่ องระเบียบวิธีวิจยั
วิธีวจิ ยั ในเชิงการศึกษา ทาความเข้ าใจเรื่ องความพึงพอใจของผู้ป่วย เพื่อให้ ได้ ความจริ งแล้ ว จะมี
ประเด็นที่เป็ นประเด็นเฉพาะในการศึกษาเรื่ องนี ้ ที่ควรระมัดระวัง มีดงั นี ้
1. กลุ่มควบคุม มีสองรูปแบบที่อาจจะใช้ ในการศึกษาเชิงทดลองในเรื่ องผลของความคาดหวังและ
ความไม่สอดคล้ องได้ คือ
1) กลุม่ ไม่มีความคาดหวัง เป็ นกลุม่ ที่จดั กระทาโดยไม่ให้ ผ้ รู ่วมการทดลองมีความคาดหวังต่อสินค้ า
หรื อบริ การ และให้ ประเมินสินค้ าโดยไม่มีการประเมินความคาดหวังก่อนการใช้ สนิ ค้ าหรื อบริ การ กลุม่ รูปแบบนี ้
ทาได้ ยาก เนื่องจากผู้บริ โภคจะมีประสบการณ์ได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ าต่างๆ หรื อเคยได้ ใช้ สนิ ค้ า
ประเภทต่างๆ แล้ ว กลุม่ นี ้จะทาได้ ก็ตอ่ เมื่อเป็ นสินค้ าชนิดใหม่เท่านัน้
2) กลุม่ ที่ได้ รับความคาดหวังถูกต้ อง คือกลุม่ ที่ได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าอย่างถูกต้ อง
ในการทดสอบทฤษฎีการมองทางลบแบบแผ่ขยาย หรื อทฤษฎีทดสอบสมมติฐาน กลุม่ ที่ได้ รับความ
คาดหวังที่ถกู ต้ องจะประเมินสูงกว่ากลุม่ ไม่ได้ รับความคาดหวัง แต่วา่ ถ้ าเกิดผลจากสองทฤษฎีนี ้จริ ง ทาให้ การ
สร้ างกลุม่ ควบคุมในการทดสอบทฤษฎีอื่นเป็ นไปได้ อย่างลาบาก เนื่องจากไม่ทราบว่าจะใช้ กลุม่ ควบคุมอะไร ถ้ า
ใช้ กลุม่ ควบคุมที่ไม่มคี วามคาดหวังก็ยากที่จะจัดกระทา แต่ถ้าให้ กลุม่ ที่ได้ รับความคาดหวังถูกต้ องอาจจะมีผล
ปะปนที่สองทฤษฎีข้างต้ นได้ อธิบา่ ยเอาไว้
2. การวิจยั ควรจะมีการตรวจสอบว่าการจัดกระทาก่อให้ เกิดผลจากการจัดกระทาจริ งหรื อไม่
(Manipulation check) เช่น การสร้ างความคาดหวัง ความไม่สอดคล้ อง
3. เวลาในการวัดความคาดหวัง ถ้ าวัดความคาดหวังโดยให้ นกึ ย้ อนไปในอดีตแล้ ว จะทาให้ เกิดอคติ
ได้ จากผลลัพธ์ของสินค้ าหรื อบริการในปั จจุบนั กลไกที่จะอธิบายอย่างเช่น การลืม (Memory loss) อคติจากการ
นึกย้ อนไปข้ างหลัง (Hindsight bias) เนื่องจากความจาบกพร่อง จึงนาข้ อมูลปั จจุบนั ไปตีความข้ อมูลในอดีต
หรื อผลต้ น (Primacy effect) คือนาข้ อมูลที่ได้ จากความประทับใจแรกมาช่วยตีความความคาดหวังเดิมทีจ่ า
ไม่ได้ เต็มที่
4. ลักษณะมาตรวัดที่อาจทาให้ อคติในการตอบสนอง (Demand characteristics of items) ซึง่
กล่าวไปแล้ วในข้ างต้ น สิง่ นี ้จะทาให้ การวัดไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ส่งผลให้ การวิจยั อาจจะส่งผลไม่ตรงกับความ
จริ งด้ วย

การตอบสนองต่อความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจของผู้บริโภค
รูปแบบการตอบสนองของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ความพึงพอใจมีหลายรูปแบบ เช่น ความจงรักภักดีของลูกค้ า
(Customer loyalty) การซื ้อซ ้า (Repeated purchase) และรูปแบบที่ผ้ บู ริ โภคตอบสนองต่อความไม่พงึ พอใจก็มี
หลากหลายเช่นกัน เช่น ไม่แสดงพฤติกรรมอะไร เปลีย่ นยี่ห้อ ร้ องเรี ยน
รูปแบบการตอบสนองต่อความไม่พงึ พอใจ ตามทฤษฎีของ Hirschman (1970) ได้ อธิบายไว้ ถึงการ
เลือกวิธีการตอบสนองของผู้บริ โภคต่อความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจ ปั จจัยอื่นๆ จะส่งผลต่อวิธีการตอบสนอง
ของผู้บริ โภคด้ วยคือ 1) การรับรู้จานวนทางเลือกทีม่ ีในสินค้ าเหล่านัน้ เช่น มีหลายยี่ห้อ มีหลายระดับราคา 2)
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ประสบการณ์หรื อความเชี่ยวชาญของผู้บริ โภคต่อสินค้ านัน้ 3) ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า 4) กาแพงในการเลิกใช้
สินค้ าหรื อกลับมาใช้ สนิ ค้ าใหม่อกี ครัง้ หนึง่ 5) โอกาสสาเร็ จเมื่อร้ องเรี ยน 6) จานวนการร้ องเรี ยนที่ได้ รับของ
กิจการ และ 7) ต้ นทุน (ทังเรื
้ ่ องของราคา เวลา และอื่นๆ) ในการเลิกใช้ สนิ ค้ า การร้ องเรี ยน
นอกจากนี ้ ยังพบว่าผู้บริ โภคแต่ละคนตอบสนองต่อความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจแตกต่างกันออกไป
ซึง่ เกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ผู้บริ โภคที่คานึงถึงคุณภาพของสินค้ ามาก ผู้บริ โภคที่มีแนวโน้ มชอบ
ร้ องเรี ยน หรื อผู้บริ โภคที่มีประสบการณ์ในการใช้ สนิ ค้ ามาก จะเป็ นผู้บริ โภคที่จะร้ องเรี ยนต่อผู้บริ โภค เป็ นต้ น
รูปแบบการตอบสนองของผู้บริ โภค มีหลากหลายรูปแบบ เริ่มต้ นจะกล่าวถึงพฤติกรรมร้ องเรียน
(Complaint behaviors) ซึง่ เป็ นพฤติกรรมการตอบสนองต่อความไม่พงึ พอใจ จากนันจะกล่
้
าวถึงการพูดปากต่อ
ปาก (Word-of-Mouth) ซึง่ อาจจะเกิดขึ ้นทังพึ
้ งพอใจหรื อไม่พงึ พอใจ และเรื่ องการซื ้อซ ้า (Repeated purchase
behavior) และการจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Brand loyalty) ซึง่ จะเกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคเกิดความพึงพอใจต่อ
สินค้ าหรื อบริ การ
พฤติกรรมร้ องเรียน (Complaint behaviors)
โดยทัว่ ไปจะคิดว่าความบ่อยครัง้ ของผู้บริ โภคที่จะร้ องเรี ยนมีความสัมพันธ์ทางตรงกับความไม่พงึ พอใจ
และนอกเหนือจากนี ้การที่ผ้ บู ริ โภคจะร้ องเรี ยนบ่อยครัง้ ขนาดไหน ได้ รับผลกระทบจากปั จจัยอื่น เช่น ลักษณะ
ของผู้บริ โภค การอนุมานสาเหตุของความไม่พงึ พอใจ ความคาดหวังของผลที่ได้ รับจากการร้ องเรียน ต้ นทุนใน
การร้ องเรี ยนแต่ละครัง้ รูปแบบของสินค้ า และอื่นๆ ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ ผ้ บู ริ โภคที่ไม่พงึ พอใจส่วนใหญ่ไม่ได้ มี
พฤติกรรมร้ องเรี ยน
Gronhang & Zaltman (1981) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการร้ องเรี ยนว่ามี 3 แนวคิดในการอธิบาย
พฤติกรรมร้ องเรี ยน คือ แนวคิดทรัพยากร (Resource model) แนวคิดการเรียนรู้ (Learning model) และแนวคิด
ด้ านบุคลิกภาพ (Personality model)
 แนวคิดด้ านทรัพยากร จะเน้ นที่เวลา เงิน หรื อพลังงาน ที่ใช้ ในการกาหนดพฤติกรรมร้ องเรี ยน
 แนวคิดด้ านการเรียนรู้ จะเน้ นที่ประสบการณ์ของผู้บริ โภค ผู้บริ โภคที่มีประสบการณ์ในการใช้
สินค้ ามาก ก็จะรับรู้ถงึ สิทธิที่เขาพึงจะได้ รับ ทาให้ มีแนวโน้ มจะร้ องเรี ย น
 แนวคิดด้ านบุคลิกภาพ ได้ กล่าวไว้ วา่ ลักษณะของผู้บริ โภคเกี่ยวข้ องต่อการรับรู้ความไม่พงึ พอใจ
และการจัดการต่อการร้ องเรี ยน พบว่าผู้บริ โภคที่มีแนวโน้ มจะร้ องเรี ยน จะเป็ นคนที่มีลกั ษณะ
ความมัน่ ใจ และก้ าวร้ าวมากกว่าผู้ไม่ร้องเรี ยน
จากการทดสอบพบว่าแนวคิดด้ านการเรี ยนรู้มีนยั สาคัญมากที่สดุ และโดยภาพรวมแล้ วแนวคิดทังสาม
้
นี ้อธิบายความแตกต่างระหว่างผู้บริ โภคที่ร้องเรี ยนและไม่ร้องเรียนได้ ไม่มาก แสดงให้ เห็นว่าต้ องมีปัจจัยมากกว่า
นี ้ในการอธิบายเรื่ องพฤติกรรมร้ องเรี ยน
ทฤษฎีการอนุมานสาเหตุ (Attribution theory) เป็ นทฤษฎีที่ผ้ บู ริ โภคหาสาเหตุของสินค้ าหรื อบริ การที่
ผิดพลาด สาเหตุที่อธิบายนันจะส่
้ งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภคต่อไป เหตุผลที่ผ้ บู ริ โภคใช้ อธิบายสามารถแบ่ง
ได้ เป็ นหลายๆ มิติ Folks (1984) ได้ จาแนกการอนุมานสาเหตุของความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ไว้ เป็ น 3 มิติ
ด้ วยกัน คือ ความยืนนาน (Stability) ว่าความผิดพลาดจะเกิดเป็ นประจา หรื อเกิดบางครัง้ บางคราว ผู้ก่อให้ เกิด
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ความผิดพลาด (Locus) ว่าเกี่ยวข้ องกับผู้ผลิตหรื อเกี่ยวข้ องกับผู้บริ โภคเอง และความสามารถในการควบคุม
(Controlability) ว่าความผิดพลาดนี ้ควบคุมได้ หรื อควบคุมไม่ได้
ผลงานวิจยั พบว่าถ้ าสาเหตุความผิดพลาดอนุมานว่าเกิดเป็ นประจา ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มจะขอเงินคืน
มากกว่าเปลีย่ นสินค้ า เมื่อสาเหตุความผิดพลาดเกิดจากผู้ผลิต ผู้บริ โภคจะมีแนวโน้ มขอคืนเงิน หรือพยายามให้
ผู้ผลิตขอโทษ และถ้ าคิดว่าความผิดพลาดนี ้ควบคุมได้ ผู้บริ โภคจะโกรธ การอนุมานสาเหตุไม่เพียงจะมีผ ล
ทางตรงต่อพฤติกรรมร้ องเรี ยน และยังมีผลทางอ้ อมเป็ นตัวแปรส่งผ่านระหว่างความพึงพอใจ และความโกรธต่อ
ผู้ผลิต
การพูดปากต่ อปาก (Word-of-mouth)
การพูดปากต่อปาก หรื อการบอกต่อมีผลกระทบสาคัญต่อการตอบสนองของลูกค้ าอย่างมาก เนื่องจาก
1) เป็ นการพูดแบบเห็นหน้ ากัน จะส่งผลกระทบต่อผู้บริ โภคมากกว่าข้ อความที่ได้ รับจากการโฆษณา หรื อการ
เขียนแนะนา 2) การพูดปากต่อปากเกิดจากผู้ที่ไม่ได้ ประโยชน์ หรือบุคคลที่ไม่ใช่ผ้ ผู ลิต ถ้ าพูดในทางที่ดี ผู้บริ โภค
จะคิดว่าสินค้ าหรื อบริ การดีจริ งๆ ไม่ได้ อนุมานสาเหตุวา่ ที่พดู ปากต่อปากเพราะผู้ผลิต หรื อคนที่ เกี่ยวข้ องได้
ประโยชน์จากการพูดครัง้ นี ้ ผลนี ้เรี ยกว่าผลการหักลบ (Discounting effect) 3) การสือ่ สารแบบปากต่อปาก
สามารถสือ่ สารได้ กบั คนหลายคน อาจส่งผลกระทบได้ มาก ถ้ าเป็ นเรื่ องที่ไม่ดี
Richins (1983) พบว่าการพูดปากต่อปากทางลบจะเกิดขึ ้นเมื่อมีปัญหารุนแรงและการตอบสนองของ
ผู้ผลิตต่อผู้บริ โภคถูกรับรู้วา่ ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าผลแห่งความไม่พงึ พอใจเกิดจากผู้ผลิต หรื อผู้จาหน่ายเอง
นอกจากนี ้ผลที่เกิดขึ ้นเป็ นประจา ที่สามารถควบคุมได้ จะได้ รับการกล่าวถึงมากกว่าผลที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นเป็ นประจา
ไม่วา่ จะเป็ นการพูดกับใคร หรื อพูดในทางที่ดีหรื อไม่ดกี ็ตาม
การพูดปากต่อปากแบบทางลบจะมีผลกระทบมากกว่าการพูดทางบวก เพราะผู้บริ โภคจะให้ น ้าหนัก
แก่ข้อมูลทางลบมากกว่าข้ อมูลทางบวก (Lutz, 1975) ผู้บริ โภคจะพูดถึงในเรื่ องทางลบน้ อยกว่าเรื่ องในทางบวก
(Tesser & Rosen, 1975) แต่บางงานวิจยั ผู้บริ โภคจะพูดเรื่ องทางลบมากกว่าทางบวก (TARP, 1981) และบาง
งานวิจยั ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญในการพูดปากต่อปากทางบวกหรื อทางลบ (Engel, Kegerreis &
Blackwell, 1969) ดังนันผลงานวิ
้
จยั ยังไม่ได้ ข้อสรุป
พฤติกรรมซือ้ ซา้ (Repeat purchase behavior) และความจงรักภักดีต่อตราสินค้ า
ความพึงพอใจส่งผลในทางบวก และความไม่พงึ พอใจส่งผลในทางลบต่อกาไรของบริ ษัทผ่านการพูด
ปากต่อปาก การลดคาร้ องเรียนอย่างทีก่ ล่าวไปข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม Anderson, Fornell & Rust (1997) เชื่อว่า
กระบวนการที่ทาให้ ความพึงพอใจของลูกค้ าส่งผลต่อยอดขายหรือกาไรหรื อประสิทธิผลของบริ ษัทมากขึ ้น
เนื่องจาก ความพึงพอใจของลูกค้ านันมี
้ ความสัมพันธ์ทางบวกกับความจงรักภักดีตอ่ สินค้ า หรื อ องค์กรด้ วย
ความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ าจะนามาซึง่ การซื ้อซ ้าหรื อความตังใจที
้ ่จะซื ้อซ ้า มีผลสืบเนื่องช่วยให้ รายได้ ใน
อนาคตนันคงตั
้ ว หรื อ มากขึ ้น เมือ่ รายได้ นนคงตั
ั ้ วความยืดหยุน่ ของราคา (price elasticities) ก็จะลดลง ทาให้
ลูกค้ าได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสินค้ าน้ อยลง นอกจากนี ้ความพึงพอใจยังเป็ นการลดต้ นทุนของ
สินค้ าและบริ การ ยกตัวอย่างเช่น การที่องค์กรไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยในการจัดการกับข้ อตาหนิจากลูกค้ า และ
เมื่อลูกค้ าเกิดความพอใจก็จะมีการบอกต่อ ผลของการบอกต่อนันจะลดค่
้
าใช้ จ่ายในการสร้ างลูกค้ ารายใหม่ได้
อย่างมากโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ ในการโฆษณา
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แนวคิดและทฤษฎีที่สามารถอธิบายถึงกระบวนการซื ้อซ ้าและความจงรักภักดีคือ ทฤษฎีแสดง
พฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) ของ Fishbein & Ajzen ได้ อธิบายถึงเจตคติ ส่งผลต่อความ
ตังใจที
้ ่จะซื ้อซ ้า ความพึงพอใจก็สง่ ผลทางบวกต่อเจตคติ (Constantine, 2002) ความพึงพอใจยังส่งผลให้
จงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ าด้ วยซึง่ ส่งผลทางอ้ อมผ่านความพึงพอใจและเจตคติ จากทฤษฎีนี ้เป็ นการอธิบายว่า
ผู้บริ โภคที่ไม่พงึ พอใจจะมีแนวโน้ มซื ้อซ ้าสินค้ าหรื อบริ การนันน้
้ อยกว่าผู้บริ โภคที่พงึ พอใจ
ผลการวิจยั ยังพบว่า ผู้บริ โภคที่ไม่พงึ พอใจที่ร้องเรี ยนจะมีความตังใจที
้ จ่ ะซื ้อซ ้ามากกว่าผู้บริ โภคที่ไม่
ร้ องเรี ยน แม้ วา่ การร้ องเรี ยนจะไม่ได้ รับการตอบสนองก็ตาม จากสิง่ นี ้ทาให้ ผ้ ขู าย ผู้ผลิตเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ โภคที่
ไม่พงึ พอใจร้ องเรียน มากกว่าที่จะเปลีย่ นไปใช้ ตราสินค้ าอื่น
การตอบสนองของผู้ผลิตที่มตี ่ อการร้ องเรียนของผู้บริโภค
ผลการวิจยั พบว่าการตอบสนองของผู้ผลิตที่มีตอ่ การร้ องเรียนของผู้บริ โภคส่งผลต่อความพึงพอใจและ
พฤติกรรมการซื ้อซ ้า Gilly & Gelb (1982) พบว่าการตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื ้อซ ้าทีต่ อบสนองอย่าง
ทันท่วงที หรื อการคืนเงินผู้บริ โภค ช่วยให้ เกิดความพึงพอใจมากยิง่ ขึ ้น ซึง่ ส่งผลให้ เพิม่ ความตังใจในการซื
้
้อซ ้า
Resnik & Harmon (1983) ได้ ศกึ ษาการรับรู้ของผู้จดั การและผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน พบว่าผู้บริ โภคจะ
มองเป็ นในเชิงกฎหมายมากกว่าผู้จดั การ เมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ทคี่ ลุมเครื อ ผู้บริ โภคจะต้ องการให้ ผ้ ผู ลิต
ตอบสนองอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ใช่นิ่งเฉย แต่วา่ ผู้จดั การจะมองว่าผู้บริ โภคต้ องการเรียกร้ องอะไรบางอย่างจาก
การร้ องเรี ยน แสดงถึงผู้จดั การและผู้บริ โภคมองการร้ องเรี ยนคนละรูปแบบกัน
บริ ษัทที่ได้ รับการร้ องเรี ยนจานวนมาก จะมีการรับรู้จานวนการร้ องเรี ยนของตนเองน้ อยกว่าความเป็ น
จริ ง (Fornell & Westbrook, 1984) และลดการตอบสนองต่อลูกค้ า จากการเพิกเฉย ไม่สนใจ ส่งผลให้ การ
ร้ องเรี ยนยิง่ สูงขึ ้น แทนที่จะมีผลทางบวก กลายเป็ นวงจรอันน่ากลัว ดังนันการมองการร้
้
องเรี ยนของผู้บริ โภค ควร
มองในทางบวก เพื่อลดวงจรนี ้ลง ส่งผลให้ องค์กรมีประสิทธิภาพขึ ้น การจัดการคาร้ องเรี ยนน่าจะมองเป็ นวิธีทาง
การตลาดที่ดี มากกว่ามองเป็ นการเสียเงิน (Fornell & Wernerfelt, 1987) เป็ นกระบวนการทางการตลาดแบบตัง้
รับ (Defensive marketing) ผลดีของการตลาดแบบตังรั้ บคือ ช่วยลดค่าใช้ จ่ายได้ มาก การรักษาลูกค้ ามี
ค่าใช้ จา่ ยน้ อยกว่าการหาลูกค้ าใหม่ถึง 3 เท่าด้ วยกัน นอกจากนี ้พบว่าผู้บริ โภคที่ไม่พงึ พอใจ ถ้ าได้ รับการ
ตอบสนองหรื อถูกเชิญชวนให้ อยูแ่ ล้ วจะมีความจงรักภักดีและเป็ นลูกค้ าที่มคี า่ มากกว่าเดิม และทาให้ เกิดการพูด
ปากต่อปากในทางบวก การตลาดแบบตังรั้ บจะมีความสาคัญต่อตลาดที่มกี ารเติบโตตา่ และการแข่งขันสูง
เพราะลูกค้ ามีทางเลือก มีต้นทุนในการเปลีย่ นตราสินค้ าต่า
Yi (1990) ได้ สรุปไว้ วา่ การร้ องเรียนของลูกค้ าสร้ างโอกาสแก่ผ้ ผู ลิตหลายอย่าง คือ 1) การร้ องเรียนเป็ น
ผลป้อนกลับในเรื่ องผลงานของสินค้ า บริ การ หรื อบริ ษัท 2) การร้ องเรี ยนถ้ าได้ รับการจัดการอย่างดีจะช่วยลด
การเปลีย่ นตราสินค้ าของผู้บริ โภคที่ไม่พงึ พอใจ 3) ราคาในการรักษาลูกค้ าเดิมต่ากว่าการหาลูกค่าใหม่
การจัดการคาร้ องเรี ยนที่มีประสิทธิภาพโดยระดับความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่เคยร้ องเรี ยน แต่การ
จัดการคาร้ องเรี ยนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้ องรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้ าด้ วย เพราะลูกค้ าบางคน
ไม่ร้องเรี ยน นอกจากนี ้ การใช้ คา่ ใช้ จา่ ยกับการสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าต้ องหาจุดสมดุลสูงสุดที่จะลด
ค่าใช้ จา่ ยและสร้ างความพึงพอใจ
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ผลของการวัดความพึงพอใจที่มีตอ่ ผู้บริโภค
Dholakia & Morwitz (2002) ได้ ทดสอบผลของการสารวจความพึงพอใจของผู้บริ โภคว่าผู้บริ โภคที่
ได้ รับการสารวจและไม่ได้ รับการสารวจ มีพฤติกรรมการซื ้อซ ้าแตกต่างกันหรื อไม่ มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
สินค้ าแตกต่างกันหรื อไม่ และผลของการสารวจนี ้ยืนยาวมากน้ อยขนาดไหน โดยไม่คานึงถึงว่าตอนแรกผู้บริ โภค
จะตอบว่าพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจอย่างไร Dholakia & Morwitz (2002) ได้ ใช้ วิธีการแบบกึ่งทดลองโดยแบ่ง
ผู้ใช้ บริ การสถาบันการเงินจานวน 945 คน แล้ วแบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยการสุม่ เริ่ มต้ นกลุม่
ทดลองจะได้ รับการสารวจความพึงพอใจทางโทรศัพท์ ถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริ การ แล้ วถามความพึง
พอใจแบบภาพรวม ส่วนกลุม่ ควบคุมไม่ได้ ถามเรื่ องความพึงพอใจ จากนันได้
้ มีการเก็บข้ อมูลจากสถาบันการเงิน
ดังกล่าว ว่าลูกค้ าได้ มีการเปิ ดบัญชีใหม่หรื อไม่ มีจานวนบัญชีเท่าไร ได้ รายได้ จากลูกค้ ามากน้ อยขนาดไหน
(คานวณผ่านการทาบัญชีเชิงพฤติกรรม) และจานวนลูกค้ าปิ ดบัญชีทงหมดในบริ
ั้
ษัท ในช่วง 2 ปี หลังจากสารวจ
ความพึงพอใจ
ผลการทดสอบความพึงพอใจของกลุม่ ทดลองตอนเริ่ มต้ นมีแนวโน้ มในทางบวก และพบว่า 51 % ของ
กลุม่ ทดลองได้ มาเปิ ดบัญชีใหม่ ขณะที่เพียงแค่ 13 % ของกลุม่ ควบคุมมาเปิ ดบัญชีใหม่ ซึง่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ และเมื่อทดสอบการปิ ดบัญชีทงหมดของบริ
ั้
ษัท พบว่ากลุม่ ทดลองปิ ดบัญชีน้อยกว่าอย่างมีนยั สาคัญ
ทดสอบจานวนบัญชีที่มีอยู่ พบว่ากลุม่ ทดลองมีจานวนบัญชีสงู กว่ากลุม่ ควบคุม และยังพบว่ากลุม่ ทดลองจะมี
แนวโน้ มมีบญ
ั ชีเพิ่มขึ ้น ขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมมีแนวโน้ มจะมีจานวนบัญชีลดลงหลังจากเวลาผ่านไป และรายได้
จากลูกค้ า พบว่าลูกค้ ากลุม่ ทดลองมีรายได้ มากกว่ากลุม่ ควบคุม และยังพบว่าหลังจากหนึง่ ปี ผ่านไป กลุม่
ทดลองรายได้ ลดลงไม่ถึงระดับนัยสาคัญ ขณะที่กลุม่ ควบคุมรายได้ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ดังรูปที่ 6
ผลการสารวจความพึงพอใจจะทาให้ กลุม่ ทดลองเปิ ดบัญชีใหม่สงู ขึ ้นมากในช่วง 6 เดือนแรก แล้ วจะ
ค่อยๆ ลดขนาดลง แต่ยงั มากกว่ากลุม่ ควบคุมอยู่ ประมาณเวลาที่การสารวจความพึงพอใจมีผลต่อการเปิ ดบัญชี
ใหม่เท่ากับ 31 เดือน ส่วนการสารวจความพึงพอใจมีผลต่อจานวนคนปิ ดบัญชีทงหมดน้
ั้
อยลงมากในช่วง 8
เดือนแรก หลังจากนันกลุ
้ ม่ ควบคุมยังปิ ดบัญชีมากกว่าอยู่ ประมาณเวลาทีก่ ารสารวจความพึงพอใจมีผลเท่ากับ
93 เดือน อย่างไรก็ตามจานวนเดือนที่ประมาณได้ ต้ องใช้ ความระมัดระวังในการตีความ
ผลการทดลองสามารถอธิบายได้ วา่ เมื่อผู้บริ โภคได้ ยืนยันความพึงพอใจของตนเองผ่านการสารวจ
ความพึงพอใจในช่วงเวลาหนึง่ แล้ ว จาทาให้ เกิดอคติทางบวกในการแผ่ขยายความพึงพอใจต่อช่วงเวลาทังหมด
้
และทาให้ เกิดการซื ้อซ ้า และความภักดีตอ่ สินค้ ามากขึ ้น แต่ถ้าเกิดความพึงพอใจของตนเองเป็ นไปในทางลบ จะ
ทาให้ เกิดผลแผ่ขยายทางลบ ทาให้ การซื ้อซ ้าและความภักดีตอ่ สินค้ าน้ อยลง แต่จากผลการทดลองอื่นถ้ าความ
พึงพอใจได้ รับการตอบสนอง จะช่วยให้ เกิดการซื ้อซ ้าและความภักดีตอ่ สินค้ ามากขึ ้น
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กลุม่ ทดลอง

กลุม่ ควบคุม

เวลา (เดือน)

้
ความเป็ นไปได้ ในการยกเลิกบริการทังหมด

กลุม่ ควบคุม

กลุม่ ทดลอง

เวลา (เดือน)

รูปที่ 6 ผลของการวัดความพึงพอใจที่มตี อ่ ผู้บริ โภคเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ ทดลองที่มกี ารวัดความพึงพอใจ
และกลุม่ ควบคุมที่ไม่มกี ารวัดความพึงพอใจทีม่ ีตอ่ พฤติกรรมซื ้อซ ้าในแต่ละช่วงเดือน (รูปบน)
และการยกเลิกการใช้ บริ การของบริ ษัท (รูปล่าง) ในช่วงเวลา 2 ปี หลักจากวัดความพึงพอใจ
จากงานวิจยั ของ Dholakia & Morwitz (2002)
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การนาผลการวิจยั ไปใช้
ข้ อควรระวังในการเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภค
การเพิม่ ความพึงพอใจของผู้บริ โภคมีผลดีตามที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น แต่วา่ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ได้
กล่าวไว้ วา่ การเพิ่มคุณภาพของสินค้ าและบริ การนันกลั
้ บจะเพิม่ ต้ นทุนมากกว่าการทีจ่ ะลดต้ นทุน เนื่องจากใน
การพัฒนาคุณภาพนันองค์
้ กรจาเป็ นต้ องมีการลงทุน มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น และ เมื่อมีการลงทุนมากขึ ้นตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ แล้ วก็ต้องได้ รับผลตอบแทนมากขึ ้นเป็ นธรรมดา ดังนันปั
้ จจุบนั จึงยังไม่สามารถสรุปได้ วา่ การเพิ่ม
คุณภาพของสินค้ าและบริ การจะสามารถเพิ่มประสิทธิผลได้ จริ งหรื อไม่ ความสัมพันธ์นี ้อาจจะขึ ้นอยูก่ บั ระดับ
ของคุณภาพทีต่ ้ องการจะพัฒนาของแต่ละผลิตภัณฑ์
ในการศึกษาเรื่ องนี ้ยังมีข้อโต้ แย้ งมากมายเกี่ยวกับผลของการศึกษาว่าบางทีนนความพึ
ั้
งพอใจของ
ลูกค้ าเพียงปั จจัยเดียวอาจไม่สามารถส่งผลในระดับที่สงู นักต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารงานของบริษัท
และความภักดีตอ่ สินค้ าของลูกค้ า ในการกาหนดเป้าหมายทางการตลาด ควรพิจารณาว่าบริ ษัทต้ องการความ
พึงพอใจของลูกค้ าหรื อความจงรักภักดีของลูกค้ า (การวิจยั เดิมพบว่าความภักดีของลูกค้ านันส่
้ งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ผลกาไรของบริ ษัท) ถ้ าเป็ นความจงรักภักดีของลูกค้ า ดังนันการอนุ
้
มานว่าความ
พึงพอใจของลูกค้ าจะส่งผลอย่างเดียวกับด้ วยนันเป็
้ นเรื่ องทีค่ วรระวัง ด้ วยเหตุนี ้ ถ้ านาความพึงพอใจของลูกค้ า
เป็ นตัวบ่งชี ้ประสิทธิภาพ หรื อ ประสิทธิผลในการบริ หารงานขององค์กรนัน้ ควรจะใช้ ประกอบตัวชี ้วัดอื่นๆ เช่น
ตัวบ่งชี ้ทางการเงิน ตัวชี ้วัดด้ านการเรี ยนรู้ในองค์กร เป็ นต้ น และนาข้ อมูลเหล่านี ้มาหาความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของลูกค้ า แต่อย่างไรก็ดี การวิจยั ที่ผา่ นมาแสดงแนวโน้ มว่าความพึงพอใจของลูกค้ านันส่
้ งผลทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพของธุรกิจจริ ง
ในปั จจุบนั บริษัทส่วนใหญ่พยายามที่จะสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าด้ วยความเชื่อที่กล่าวมาข้ างต้ น
อย่างไรก็ตามบางบริษัทมองความพึงพอใจของลูกค้ าแตกต่างกันไป จากการศึกษาโดยพิจารณา จากระดับของ
ประสิทธิผล ระดับของความพึงพอใจของลูกค้ าและ ค่า Return of Investment (ROI) พบผลว่าธุรกิจที่แตกต่าง
กัน มีกลวิธีในการสร้ างค่า ROI ให้ สงู ที่สดุ ด้ วยวิธีที่ตา่ งกันดังรูปที่ 7
เมื่อดูจากรูป ส่วนซ้ ายบนจะพบว่าเป็ นธุรกิจที่ใช้ ทงความพึ
ั้
งพอใจของลูกค้ าและการมีประสิทธิผลที่สงู
ในการทีจ่ ะได้ รับ ROI ที่มากที่สดุ ธุรกิจที่อยูใ่ นกลุม่ นี ้ค่า ROI จะมาจากทังสิ
้ นค้ า และบริ การที่ได้ หรื อ อาจจะ
เป็ นได้ วา่ ธุรกิจในประเภทนี ้จะเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันมากจึงต้ องมีการพัฒนาทังสองเรื
้
่ อง ส่วนในช่องขวาบน
นันเป็
้ นธุรกิจที่เรียกได้ วา่ เน้ นทีค่ วามพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหลักจะสังเกตได้ วา่ ส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจที่ขายบริ การ
ช่องล่างซ้ ายจะไม่เน้ นเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้ า แต่คา่ ROI ที่สงู นันอาจมาจากการขายสิ
้
นค้ าเพียงอย่าง
เดียว และเป็ นที่นา่ สังเกตว่าธุรกิจเหล่านี ้จะมีคแู่ ข่งในบริ เวณเดียวกันน้ อย ในกรณีสดุ ท้ ายได้ แก่ supermarket
ในการวิจยั แจ้ งว่าอาจจะเกิดจากข้ อผิดพลาดในการวิจยั
ถ้ าจะถามว่าจาเป็ นหรื อไม่ที่ทกุ บริ ษัทต้ องสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าให้ อยูร่ ะดับสูงที่สดุ จากการ
วิจยั ข้ างต้ นจึงสามารถสรุปได้ วา่ การที่องค์กรจะสร้ างระดับของประสิทธิผลและระดับของความพึงพอใจของ
ลูกค้ านันไม่
้ จาเป็ นเสมอไป ไม่จาเป็ นต้ องสร้ างระดับทังสองประการนี
้
้ การพิจารณาว่าจะเพิม่ หรื อพัฒนาตัวใดก็
ต้ องขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของสินค้ าและสินค้ าทดแทนในสายของสินค้ าหรื อบริ การนันๆดั
้ งนันบางบริ
้
ษัท หรื อ
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ประสิทธิผลสูง

ประสิทธิผลต่า

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้ าสูง

รถยนต์
อาหาร
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ประมวลผลสูง
ร้ านเสื ้อผ้ า
สัง่ ของทางไปรษณีย์
บริ ษัทประกัน

สายการบิน
ธนาคาร
บริ ษัทท่องเทีย่ ว
ร้ านเฟอร์ นิเจอร์
shipping

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้ าตา่

ห้ างสรรพสินค้ า
ปั๊ มน ้ามัน
หนังสือพิมพ์

supermarket

รูปที่ 7 วิธีการที่องค์กรแต่ละประเภททาเพื่อที่จะได้ คา่ ROI มากทีส่ ดุ จาก Anderson & Fornell (1997)
องค์กร อาจเลือกทีจ่ ะเน้ นเรื่ องประสิทธิผลมากกว่าการสร้ างความพึงพอใจให้ ลกู ค้ าเพื่อได้ มาซึง่ ระดับ ROI ที่สงู
ที่สดุ ได้
บางกรณีในเชิงของบริ ษัทถ้ ามีกลุม่ ลูกค้ าทัว่ ไปมาก การสร้ างระดับความพึงพอใจนันอาจไม่
้
จาเป็ นแต่
ถ้ ากลุม่ ลูกค้ ามีกลุม่ เดียวการรักษาความพึงพอใจของลูกค้ าเก่านันมี
้ ความสาคัญมาก
นอกจากนี ้การศึกษาพบว่าการนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ ามาทดแทนทรัพยากรมนุษย์มีสว่ นช่วยให้ บริ ษัท
หรื อ องค์กรมีประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพมากขึ ้นในการทาให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจ เช่น การนาเครื่ อง ATM
มาใช้ หรื อ การ Self check-in machine ตามสนามบินที่ไม่ต้องต่อแถวรอคิว
ผลจากการจัดการความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าที่มตี ่ อความพึงพอใจของลูกค้ า
การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า (Customer Relationship Management) เป็ นแนวคิดที่ต้องการให้
ลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง และจัดการกับความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและประโยชน์ของลูกค้ า ในการจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้ ายุคปั จจุบนั ได้ อาศัยเทคโนโลยีด้านข้ อมูลข่าวสาร เพื่อหาองค์ความรู้ (Customer Knowledge) เกี่ยวกับ
ลูกค้ า ทังในเรื
้ ่ องของการแบ่งส่วนทางการตลาด การทานายการซื ้อของลูกค้ า พฤติกรรมการซื ้อของลูกค้ า
ความสาคัญของลูกค้ า เป็ นต้ น
Mithas, Krishnan & Fornell (2005) ต้ องการทดสอบว่าการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าส่งผลต่อ
องค์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้ า ความพึงพอใจของผู้บริ โภค อย่างไรบ้ าง โดยใช้ ตวั ชี ้วัด ACSI การทดสอบว่าบริ ษัทไหน
ใช้ การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าหรื อไม่ องค์ความรู้จากลูกค้ าจะทดสอบโดยการสอบถามว่าบริ ษัทรับรู้วา่ ได้
องค์ความรู้จากลูกค้ าหรื อไม่ พบว่าการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้ ามีทงผลทางตรงและทางอ้
ั้
อมผ่านองค์
ความรู้จากลูกค้ า ต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค ผลการวิจยั อื่นในงานวิจยั นี ้พบว่าถ้ าบริ ษัทมีการร่วมใช้ ข้อมูล
ระหว่างลูกค้ าของเขาทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีองค์ความรู้มากยิง่ ขึ ้น นอกจากนี ้การลงทุนทางด้ านเทคโนโลยีข้อมูล
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ข่าวสารส่งผลทางบวกต่อองค์ความรู้ที่ได้ จากลูกค้ า แต่ก็สง่ ผลทางลบต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค ผู้วิจยั ได้
อธิบายว่าการพบแบบส่วนบุคคลจะส่งผลให้ ลกู ค้ าพึงพอใจมากกว่า
การนาผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้ า
เมื่อเราได้ ผลจากการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้ าในองค์กรแล้ วนันสิ
้ ง่ ที่ควรทาคือวิเคราะห์วา่
ปั จจัยใดที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ ามากที่สดุ และระดับของปั จจัยนันที
้ ่ทางบริษัทเป็ นอยู่ ซึง่ ได้ กล่าวไป
ในเรื่ ององค์ประกอบของความพึงพอใจ เช่น ดาเนินธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า ความสะอาดของห้ องน ้ามีผลต่อความ
พึงพอใจต่อบริ ษัทถึง 50 % ดังนันก็
้ จะต้ องตรวจสอบดูวา่ ตอนนี ้ห้ องน ้าสะอาดในระดับใดแล้ วจะพัฒนาได้ อีก
หรื อไม่ วิธีการต่อไปนี ้จะช่วยในการตัดสินใจว่าปั จจัยใดควรจะพัฒนา หรื อไม่
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่า
ประสิทธิภาพดีอยู่แล้ ว
-ควรรักษาระดับเดิ มไว้ให้คงที ่

ปั จจัยที่มีผลกระทบสูง
ประสิทธิภาพดีอยู่แล้ ว
-ควรรักษาระดับเดิ มหรื อพัฒนา
เพิ่ มเติ มเพือ่ ทีจ่ ะได้เพิ่มอานาจแข่งขัน
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่า
ปั จจัยที่มีผลกระทบสูง
ประสิทธิภาพต่า
ประสิทธิภาพต่า
- ไม่ตอ้ งพัฒนา หรื อ เลิ กพัฒนาไป
-ต้องเน้นทีก่ ารพัฒนาอย่างเต็มที ่
เลย เพราะไม่คมุ้
เพราะถือว่าเป็ นจุดอ่อนของบริ ษทั
รูปที่ 8 การจัดการปั จจัยตามผลกระทบต่อความพึงพอใจและประสิทธิภาพ
ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั จาก Johnson & Gustafsson (2000)
หลังจากที่ได้ คดั เลือกปั จจัยที่ต้องการพัฒนาแล้ วควรพิจารณาว่าปั จจัยนันสอดคล้
้
องกับนโยบาย
กลยุทธ์ของบริษัท หรื อ ช่วยส่งเสริ มจุดแข็งของบริษัทหรื อไม่ ถ้ าไม่อาจจะต้ องตัดของนันไป
้ จากนันก
้ าหนดระดับ
เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาและผลที่คาดหวัง เปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่ง (Benchmarking) หรื อเปรี ยบเทียบกับ
มาตรฐานที่ตนเองได้ ตงเอาไว้
ั้
เพือ่ ช่วยในการกาหนดระดับของการพัฒนา หลังจากนันเป็
้ นเรื่ องที่ขาดได้ ไม่ได้ คือ
ต้ องนาเสนอให้ ฝ่ายบริ หารรับทราบเกี่ยวกับการพัฒนาและค่าใช้ จ่ายทีจ่ ะเกิดขึ ้น และ ผลตอบแทนที่บริ ษัทจะ
ได้ รับ เพื่อเป็ นการทบทวนแผนการพัฒนาให้ การทางานมีประสิทธิภาพไม่ได้ เป็ นการเสียเงินเปล่า จากนันเมื
้ ่อ
เลือกปั จจัยที่ต้องการพัฒนาได้ แล้ วนันควรลงรายละเอี
้
ยดว่าจาเป็ นต้ องพัฒนาอย่างไร ต้ องอาศัยความร่วมมือ
จากฝ่ ายใดบ้ าง กระบวนการเป็ นอย่างไร นี ้คือการเชื่อมต่อระหว่างคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้ า
ดังรูปที่ 9
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Customer
satisfaction
Customer
benefits

กระบวนการที่จะช่วย
พัฒนาความพึงพอใจ

Product and
service attributes
Engineering
characteristics
or service
Quality
Part characteristics
or service function
กระบวนการสร้ าง
ความพึงพอใจ

Process operations or
service process designs
Production requirement
or Operating policies

รูปที่ 9 การพัฒนาความพึงพอใจโดยเชื่อมโยงการทางานกับฝ่ ายอื่นๆ จาก Johnson & Gustafsson (2000)
จากรูปจะเห็นได้ วา่ การสร้ างความพึงพอใจและการปรับปรุงนันจะอาศั
้
ยกระบวนการเดียวกันแล้ วไปใน
ทิศทางทีก่ ลับกันซึง่ จะต้ องอาศัยทุกหน่วยงานของทางบริ ษัทที่จะร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้ าและ
บริ การในด้ านต่างๆ เพื่อเพิ่มประโยชน์ในแก่ลกู ค้ าที่บริ โภคสินค้ าและบริ การ จนนาไปสูค่ วามพึงพอใจของ
ผู้บริ โภค
ตัวอย่ างงานวิจัยที่นาความรู้ด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคไปใช้
งานวิจยั ของ Shahani-Denning, Barriere, Shapiro, Kaplan, & Metlay (1999) แสดงให้ เห็นถึง
แนวทางในการประยุกต์ของนักจิตวิทยาในการพัฒนาเครื่ องมือการวัดความพึงพอใจ และการนาผลไปใช้ พฒ
ั นา
องค์การ ผู้วิจยั เริ่ มจากการพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้ า ด้ วยวิธีการที่เรี ยกว่า Quality Function
Deplyment (QFD) (Day, 1993; Fuller, 1998; Hauser & Clausing, 1988; Raynor, 1994) QFD เป็ น
กระบวนการที่มีระบบในการรวบรวมความต้ องการของลูกค้ าเข้ าเชื่อมโยงกับฟั งก์ชนั หรื อกระบวนการทางานของ
องค์การ อันจะทาให้ องค์การล่วงรู้ปัญหาที่ทาให้ ลกู ค้ าไม่พงึ พอใจและสามารถวางแนวทางในการพัฒนาการ
ทางานขององค์การเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ าได้ กระบวนการนี ้ต้ องอาศัยลูกค้ าในการระบุความต้ องการ
และการให้ ความสาคัญต่อสินค้ าและบริ การ และยังต้ องอาศัยทีมที่ประกอบไปด้ วยพนักงานจากฝ่ ายต่างๆ ใน
การเชื่อมโยงความต้ องการของลูกค้ าเข้ าสูส่ ายงานขององค์การด้ วยวิธีการหาความสัมพันธ์ ระหว่างความ
ต้ องการขององค์การกับกระบวนการทางานขององค์การที่เรี ยกว่ากระบวนการ “House of Quality” (Fuller,
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1998; Hauser & Clausing, 1988; Raynor, 1994) ซึง่ เป็ นกระบวนการแบบ Chart-based method ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้ จากลูกค้ า หาความสัมพันธ์กบั กระบวนการทางานขององค์การ ว่ากระบวนการไหน
สามารถ Provide สิง่ ที่ลกู ค้ าต้ องการได้ ดีที่สดุ เช่นหากลุกค้ าให้ ความสาคัญกับความรวดเร็วในการรับสินค้ า
ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้ องมากที่สดุ คืองานขนส่ง ซึง่ ต้ องมีความรวดเร็ ว ความปลอดภัยของสินค้ า เป็ นลักษณะที่ชี ้วัด
เป็ นต้ น
Shahani-Denning, Barriere, Shapiro, Kaplan, & Metlay (1999) ได้ ทาการพัฒนาเครื่ องมือวัดตาม
แบบวิธีที่อธิบายข้ างต้ น ตลอดจนได้ แนะนาแนวทางในการประยุกต์ใช้ ผู้วิจยั เริ่ มตังแต่
้ การทา Focus Group กับ
กลุม่ ลูกค้ าขององค์การหนึง่ จานวน 482 คน ซึง่ การทากลุม่ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความต้ องการของลุกค้ าในตัวสินค้ า
หรื อบริ การของบริ ษัท จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์โดยทีมที่ประกอบไปด้ วยฝ่ ายต่างๆของบริ ษัท เพื่อ
วิเคราะห์และจัดอันดับว่ากระบวนการไหนในองค์การทีเ่ กี่ยวข้ องกับความต้ องการของลูกค้ า ตามวิธี QFD ที่ได้
อธิบายไปข้ างต้ น จากนันท
้ าการพัฒนาสร้ างแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจในกระบวนการทางานของ
องค์การ ซึง่ จะแบ่งออกเป็ นสายงานหลัก และลักษณะย่อยๆ อาทิเช่น สายงานบริ การและดูแลลูกค้ า ประกอบไป
ด้ วยลักษณะ ความสะดวกการเข้ าถึงบริการ ความรวดเร็ วในการให้ บริ การ การแก้ ปัญหา เป็ นต้ น ลูกค้ าเป็ นคน
ประเมินว่าสายงานโดยรวมเป็ นอย่างไร และลักษณะย่อยของสายงานเป็ นอย่างไร สเกลของแบบสอบถามเป็ น
แบบ 0% - 100% ไม่พงึ พอใจเลย จนถึง พึงพอใจมากที่สดุ เมื่อถึงขันตอนนี
้
้จะได้ ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้ า
ในกระบวนการทางาน ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดไปยังความพึงพอใจในสินค้ าและบริ การของลูกค้ า
Shahani-Denning, Barriere, Shapiro, Kaplan, & Metlay (1999) ยังได้ แนะแนวทางในการผลที่ได้
ไปใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการทางานขององค์การ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกอีก
ด้ วย ผู้วจิ ยั ได้ ใช้ วธิ ีการแบบ 3x3 matrix ดังรูปที่ 10

Low

Important
Moderate

High

Performance

High
Moderate
Low
รูปที่ 10 วิธีการแบบ 3x3 matrix ในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ประสิทธิภาพ (Performance) ระบุได้ โดยดูความพึงพอใจขอลูกค้ าต่อลักษณะงานตามสายงานต่างๆ
ตัวองคืการเป็ นผู้กาหนดว่าลุกค้ าพึงพอใจต่ากว่าเท่าไรจึงจะจัดอยูใ่ นกลุม่ Low ในส่วนของความสาคัญ
(Important) ระบุโดยการหา relation ระหว่างความพึงพอใจในลักษณะสายงาน กับความพึงพอใจโดยรวมของ
สายงานนันๆ
้ ดังนัน้ ลักษณะไหนที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจโดบรวมสูง ย่อมต้ องมีความสาคัญมากกว่า
ถึงขันตอนนี
้
้จะได้ ภาพรวมของประสิทธิภาพ และความสาคัญของสายงานต่างๆ จากตารางเราจะทราบว่า
ลักษณะใด ในงานไหนมีปัญหา และต้ องการการพัฒนา กลุม่ ทีค่ วรจะเพ่งเล็งอันดับแรงคือ กลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นส่วนที่มี
ความสาคัญมากและมีประสิทธิภาพต่า ต่อมาคือ ส่วนทีม่ ีความสาคัญปานกลางและมีประสิทธิภาพต่า อันดับ
ถัดมาคือส่วนที่มคี วามสาคัญมาก และมีประสิทธิภาพปานกลาง (ตามช่องที่แรเงา) องค์การสามารถจัดการ
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พัฒนาเพื่อให้ สายงานนันๆท
้ างานให้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น อาทิ เช่น การฝึ กอบรม การปรับเปลีย่ นโครงสร้ าง
การทางาน การกาหนดภาระหน้ าที่ใหม่ เป็ นต้ น
ตัวอย่าง Case ทีผ่ วู้ ิ จยั ได้ทา
ผลการวิเคราะห์ความต้ องการจากลุกค้ าของบริ ษัทหนึง่ และทาการวิเคราะห์และจัดอันดับแบบ QFD
ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบสัมภาษณ์ 3 ส่วนย่อย ถามเกี่ยวกับส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับความต้ องการของลูกค้ ามากที่สดุ
รายละเอียดการสัมภาษณ์ดงั รูปที่ 11
1. ส่วนงานตัวแทนลูกค้า
- จานวนการติดต่อ
- การแก้ ปัญหา
- ความรวดเร็ว
-ความถี่ในการเยี่ยม
- ความง่ายในการเข้ าถึง
- การแนะนาสินค้ าและบริ การ
- การทางานกับผู้อื่น
- อัตราค่าคอมมิชชัน่

2. ส่วนงานบริ การลูกค้า
- ความง่ายในการเข้ าถึง
- ความรวดเร็วในการบริ การ
- การแก้ ปัญหา
- การทางานกับผู้อื่น
3. ส่วนงานคอมมิ ชชัน่
- ระยะเวลาในการจ่าย
- ความถูกต้ องในการจ่าย
- ความชัดเจนของหลักฐาน

4.ความพึงพอใจโดยรวม
รูปที่ 11 รายละเอียดการสัมภาษณ์ในงานวิจยั ของ
Shahani-Denning, Barriere, Shapiro, Kaplan, & Metlay (1999)
และในแต่ละส่วนจะถามถึงความพึงพอใจในการทางานของสายงานต่างๆ เป็ นลักษณะต่างๆรวม
คาถามทังสิ
้ ้น 19 ข้ อ สเกลมีลกั ษณะ 0% - 100% ไม่พงึ พอใจเลย จนถึง พึงพอใจมากที่สดุ การวิจยั ได้ ทาการ
เก็บข้ อมูลโดยการโทรศัพท์สมั ภาษณ์ลกู ค้ าของบริษัท 2000 คน ได้ ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอร้ อยละ 25
จากนันผู
้ ้ วจิ ยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลพบผลดังตารางที่ 1
ผู้วิจยั ได้ จดั ทาตาราง 3x3 matrix เพื่อดูความสาคัญและประสิทธิภาพของสายงาน อันจะนาไป
วางแผนพัฒนาต่อไป พบว่าหน่วยงานทีค่ วรจะแก้ ไขปรับปรุงการทางานในอันดับแรกคือการแนะนาสินค้ าและ
บริ การของตัวแทนลูกค้ า ซึง่ พบว่ามีความสาคัญแต่ยงั ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การฝึ กอบรมให้ พนักงานรู้จกั
สินค้ าและเทคนิคการนาเสนอลูกค้ าอาจเป็ นแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะเพิ่มความพึงพอใจขอลูกค้ าได้ เป็ นต้ น
การวิจยั ได้ แสดงให้ เห็นว่าการระบุความสาคัญและประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน นามาซึง่
ความเข้ าใจในปั ญหาขององค์การและสามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาต่อไปได้ ซึง่ ผลการวิจยั พบว่าเมื่อทา
การพัฒนาด้ วยวิธีการที่ดแี ละมีประสิทธิภาพแล้ ว สามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ าได้ ดังภาพที่แสดงจะเห็น
ได้ วา่ กระบวนการทางานต่างๆทีส่ ามารถพัฒนาได้ เมื่อพัฒนาแล้ วความพึงพอใจของลูกค้ าสูงขึ ้น ในขณะที่
กระบวนการที่ไม่สามารถพัฒนาได้ หรื อพัฒนาได้ ยากการทางานระหว่างสายงาน หรื อ อัตราค่าคอมมิชชัน่ จะไม่
มีการเปลีย่ นแปลง
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ตารางที่ 1

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกรณีตวั อย่างจากงานวิจยั ของ Shahani-Denning, Barriere,
Shapiro, Kaplan, & Metlay (1999)
Process
M SD
n
Process
M SD
n
1. ส่วนงานตัวแทนลูกค้า 87.2 20.9 482 2. ส่วนงานบริ การลูกค้า
87.9 18.9 335
- จานวนการติดต่อ
86.8 27.0 444 - ความง่ายในการเข้ าถึง
89.0 17.0 319
- การแก้ ปัญหา
86.8 22.5 456 - ความรวดเร็วในการ
88.0 18.0 320
- ความรวดเร็ว
86.8 22.6 465 บริ การ
-ความถี่ในการเยี่ยม
83.7 21.7 478 - การแก้ ปัญหา
87.9 18.9 335
- ความง่ายในการเข้ าถึง
85.9 26.0 314 - การทางานกับผู้อื่น
79.7 25.8 280
- การแนะนาสินค้ าและ
83.4 29.9 446
บริ การ
3. ส่วนงานคอมมิ ชชัน่
86.0 21.9 478
89.4 18.3 475
- การทางานกับผู้อื่น
84.0 25.7 425 - ระยะเวลาในการจ่าย
- ความถูกต้ องในการจ่าย 88.9 18.9 445
- ความชัดเจนของหลักฐาน 85.9 22.3 456
- อัตราค่าคอม
76.9 25.1 478
4.ความพึงพอใจโดยรวม

84.8 19.8 481

สรุป
จากแนวคิดทางการตลาดในการรักษาลูกค้ าเก่า ทาให้ ในทางการตลาดพยายามทาให้ ลกู ค้ าเกิดความ
พึงพอใจมากที่สดุ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมซื ้อซ ้า และเกิดความภักดีในตัวลูกค้ า ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ ความพึง
พอใจของผู้บริ โภคมีนกั วิจยั ให้ ความสนใจมาก ความพึงพอใจของผู้บริ โภคสามารถนิยามได้ 2 รูปแบบด้ วยกัน
คือ มองความพึงพอใจเป็ นผลลัพธ์ และมองความพึงพอใจเป็ นกระบวนการ
การวัดความพึงพอใจสามารถทาได้ หลายรูปแบบ ทังใช้
้ แบบสอบถามหรื อการสัมภาษณ์ ทังการวั
้
ด
แบบมหภาคหรื อจุลภาค แต่ทว่าความพึงพอใจเหล่านี ้มักจะมีปัญหาในเรื่ องของความตรง ในการวัดความพึง
พอใจมีความละเอียดอ่อนในด้ านความตรงมาก เช่น การสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง การตอบความพึงพอใจไปในลักษณะ
เบ้ ซ้าย การขาดเกณฑ์แบ่งความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจ หรื อองค์ประกอบที่แน่นอนของความพึงพอใจว่าความ
พึงพอใจจริ งๆ แล้ วมีองค์ประกอบเดียว หรื อแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ (พึงพอใจ และไม่พงึ พอใจ) หรื อหลาย
องค์ประกอบ แต่ทว่างานวิจยั ส่วนใหญ่จะวัดความพึงพอใจเป็ นองค์ประกอบเดียว และได้ กล่าวถึงดัชนีวดั ความ
พึงพอใจ ซึง่ เป็ นการวัดความพึงพอใจของบริ ษัทต่างๆ เปรี ยบเทียบกัน
ทฤษฎีที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจ มีโมเดลอธิบายไว้ หลายโมเดลว่าความคาดหวัง ความไม่สอดคล้ อง
ผลลัพธ์ที่รับรู้ ส่งผลต่อความพึงพอใจได้ อย่างไร ทังทฤษฎี
้
แตกต่าง ทฤษฎีปรับเปลีย่ นและแตกต่าง ทฤษฎีไม่
สอดคล้ อง ทฤษฎีการมองทางลบแบบแผ่ขยาย และทฤษฎีทดสอบสมมติฐาน งานวิจยั ในช่วงหลังจะใช้ ทฤษฎี
ปรับเปลีย่ นและแตกต่างในการอธิบายมาก
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นักวิจยั หลายท่านได้ ตงข้
ั ้ อสงสัยว่า ความคาดหวังเป็ นมาตรฐานที่ไว้ เปรี ยบเทียบกับผลลัพธ์ที่รับรู้จริ ง
หรื อไม่ มีมาตรฐานอื่นที่สามารถอธิบายได้ หรื อไม่ ทาให้ เกิดแนวคิดว่ามาตรฐานอาจจะเป็ นอย่างอืน่ เช่น การ
เปรี ยบเทียบกับประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น การเปรียบเทียบผลตอบแทนต่อการลงทุนลงแรงของตนเองว่า
สูงกว่าหรื อต่ากว่าผู้ผลิต ค่าปกติ ค่าในอุดมคติ หรื อค่านิยม งานวิจยั ในช่วงหลัง ได้ มีนกั วิจยั ทดสอบมาตรฐาน
หลายแบบ พบว่ามีแนวโน้ มที่ผ้ บู ริ โภคใช้ มาตรฐานมากกว่า 1 แบบในการตัดสินใจนอกเหนือจากความคาดหวัง
ที่งานวิจยั เกือบทุกงานจะยืนยันว่าผู้บริ โภคใช้ ความคาดหวังในการตัดสินใจ
อย่างไรก็ตาม ความคาดหวัง และความไม่สอดคล้ องสามารถนิยามได้ หลายรูปแบบ ทาให้ การวิจยั อาจ
ได้ รับผลกระทบจากคานิยามที่แตกต่างกัน การวิจยั ในช่วงหลังพบว่าไม่ใช่แค่เพียงการเปรี ยบเทียบทางปั ญญา
เพียงอย่างเดียว (การเปรี ยบเทียบระหว่างมาตรฐานกับการรับรู้ผลลัพธ์ ) ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ยังมีตวั แปรอื่น
ที่ทาให้ การใช้ กระบวนการทางปั ญญาเปลีย่ นแปลงไป เช่น ความผูกพันต่อสินค้ า การอนุมานสาเหตุ หรื อยังมี
อารมณ์มาเกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจด้ วย
ผลที่เกิดจากความพึงพอใจที่ได้ อธิบายไว้ ในที่นี ้มี 4 เรื่ องด้ วยกัน คือ พฤติกรรมร้ องเรี ยน การพูดปาก
ต่อปาก พฤติกรรมซื ้อซ ้า และความภักดีของลูกค้ า การวิจยั ยืนยันว่าพบผทัง้ 4 อย่างเกิดจากความพึงพอใจ แต่
ว่ามีตวั แปรอื่นที่ทาให้ ความพึงพอใจส่งผลต่อผลทัง้ 4 อย่างนี ้แตกต่างกัน เช่น การอนุมานสาเหตุ บุคลิกภาพของ
ลูกค้ า ลักษณะของสินค้ า เป็ นต้ น
นอกจากผลจากความพึงพอใจแล้ ว ผลจากการวัดความพึงพอใจได้ อธิบายไว้ ณ ที่นี ้ด้ วย สุดท้ ายได้
กล่าวถึง การนาผลการวิจยั ไปใช้ ข้ อควรระวังในการนาไปใช้ ตัวอย่างในการนาไปใช้ และกล่าวถึงว่าการจัดการ
ความสัมพันธ์ของลูกค้ าส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ าอย่างไรด้ วย
สุดท้ ายนี ้ งานวิจยั ทางด้ านความพึงพอใจยังมีช่องว่างอีกมากที่ให้ นกั วิจยั ไปค้ นคว้ า ทังในเรื
้ ่ องของการ
วัดความพึงพอใจ มาตรฐานที่ใช้ เปรี ยบเทียบในการวัดความพึงพอใจ โมเดลที่ใช้ อธิบายความพึงพอใจ
นอกเหนือจากกระบวนการทางปั ญญา คานิยามทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการใช้ วดั ความพึงพอใจ ผลจากความพึง
พอใจซึง่ เป็ นจุดมุง่ หมายสูงสุดของบริ ษัทว่าได้ รับผลกระทบจากตัวแปรอื่นหรื อไม่นอกเหนือจากความพึงพอใจ
และการนาไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์จากงานวิจยั ในเรื่ องความพึงพอใจนี ้ย่อมเป็ นผลดีตอ่ ทังผู
้ ้ ผลิตที่จะได้ รับ
ผลลัพธ์ทางการเงินที่ต้องการ และผู้บริ โภคจะได้ รับการบริ การที่ดี พึงพอใจต่อสิง่ ที่ผ้ ผู ลิตมอบให้

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
ราณี เชาวนปรีชา. (2538). ความพึงพอใจของผู้ใบริ การที ส่ ถานีอนามัยขนาดใหญ่จงั หวัดอุตรดิ ตถ์ . วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาวดี จิระชีวะนันท์. (2545). ความพึงพอใจของผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรมต่อการบริ การของโรงพยาบาลเจริ ญกรุงประชารักษ์ .
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สันทัด พรประเสริฐมานิต. (2548). การทานายความร่ วมมื อของผู้ป่วยในการบาบัดยาเสพติ ด ด้วยความพึงพอใจของผู้ป่วย และ
เจตคติ ของผู้ป่วยต่อการบาบัดยาเสพติ ด กรณีศึกษาในสถาบันธัญญารักษ์ . โครงงานทางจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ
จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

33

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ภาษาอังกฤษ
Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology
(Vol. 2, pp. 267-299). New York: Academic Press.
Anderson, E. W., Fornell, C., & Rust, R. T. (1997). Customer satisfaction, productivity, and profitability: Differences
between goods and services. Marketing Science, 16, 129-145.
Andreassen, T. W., & Lindestad, B. (1998). The effects of corporate image in the formation of customer loyalty. Journal
of Service Marketing, 1, 82-92.
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.
Bearden, W. O., & Teel, J. E. (1983). Selected determinants of consumer satisfaction and complaint reports. Journal
of Marketing Research, 20, 21-28.
Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1986). Central and peripheral routes to persuasion: An individual difference
perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1032-1043.
Cadotte, E. R., Woodruff, R. B., & Jenkins, R. L. (1987). Expectations and norms in models of consumer satisfaction.
Journal of Marketing Research, 24, 305-314.
Carlsmith, J. M., & Aronson, E. (1963). Some hedonic consequences of the confirmation and disconfirmation of
expectancies. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 151-156.
Churchill, G. A., & Surprenant, C. (1982). An investigation into the determinants of customer satisfaction. Journal of
Marketing Research, 19, 491-504.
Constantine, M. G. (2002). Predictors of satisfaction with counseling: Racial and ethnic minority clients’ attitudes
toward counseling and ratings of their counselors’ general and multicultural counseling competence. Journal of
Counseling Psychology, 49, 255-263.
Cordozo, R. N. (1965). An experimental study of consumer effort, expectation and satisfaction. Journal of Marketing
Research, 2, 244-249.
Day, R. G. (1993). Quality function development: Linking a company with its customers. Livonia: American Supplier
Institute.
Deighton, J. (1984). The interaction of advertising and evidence. Journal of Consumer Research, 11, 763-770.
Dholakia, U. M., & Morwitz, V. G. (2002). The scope and persistence of mere-measurement effects: Evidence from a
field study of customer satisfaction measurement. Journal of Consumer Research, 29, 159-167.
Dutka, A. (1994). AMA handbook for customer satisfaction: A complete guide to research, planning &
implementation. Lincolnwood, AMA.
Engel, J. F., & Blackwell, R. D. (1982). Consumer behavior. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford University Press.
Fisk, R. P., & Young, C. E. (1985). Disconfirmation of equity expectations: Effects on consumer satisfaction with
services. Advances in Consumer Research, 11, 340-345.
Folkes, V. S. (1984). Consumer reactions to product failure: An attributional approach. Journal of Consumer
Research, 10, 398-409.
Fornell, C. (1992). A national customer satisfaction barometer: The Swedish experience. Journal of Marketing, 56, 621.
Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J., & Bryant, B. E. (1996). The American customer satisfaction
index: Nature, purpose, and findings. Journal of Marketing, 60, 7-18.

34

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
Fornell, C., & Wernerfelt, B. (1988). Defensive marketing strategy by customer complain management: A theoretical
analysis. Journal of Marketing Research, 24, 337-346.
Fornell, C., & Westbrook, R. A. (1984). The vicious circle of consumer complaints. Journal of Marketing, 48, 68-78.
Fuller, N. (1998). The house of quality. Supply Management, 3, 44-48.
Gaston, L., & Sabourin, S. (1992). Client satisfaction and social desirablilty in psychotherapy. Evaluation and Program
Planning, 15, 227-231.
Gilly, M., & Gelb, B. (1982). Post-purchase consumer processes and the complaining consumer behavior. Journal of
Consumer Research, 9, 323-328.
Gronhaug, K., & Zaltman, G. (1981). Complainers and noncomplainers revisited: Another look at the data. Advances
in Consumer Research, 8, 83-87.
Hauser, J. R., & Clausing, D. (1988). The house of quality. Harvard Business Review, 66, 63-71.
Hill, N. (1997). Handbook of customer satisfaction measurement. (2nd ed.). Brookfield: Gower.
Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty. Cambridge: Harvard University Press.
Hoch, S J., & Ha, Y. (1986). Consumer learning: Advertising and the ambiguity of product experience. Journal of
Consumer Research, 13, 221-233.
Howell, C. D. (1999). Fundamental statistics for the behavior sciences. (4th ed.). New York: Duxbery.
Jones, M. A., & Suh, J. (2000). Transaction-specific satisfaction and overall satisfaction: An empirical analysis. Journal
of Services Marketing, 14, 147-159.
Johnson, M. D., Anderson, E. W., & Fornell, C. (1995). Rational and adaptive performance expectations in a customer
satisfaction framework. Journal of Consumer Research, 21, 695-707.
Johnson, M. D., & Gustafsson, A. (2000). Improving customer satisfaction, loyalty, and profit: an integrated
measurement and management system. San Francisco: Jossey-Bass.
Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, T. W., Lervik, L., & Cha, J. (2001). The evolution and future of national
customer satisfaction index models. Journal of Economic Psychology, 22, 217-245.
Johnson, M. D., Nader, G., & Fornell, C. (1996). Expectations, perceived performance, and customer satisfaction for a
complex service: The case of bank loans. Journal of Economic Psychology, 17, 163-182.
Larsen, D. L., Attkisson, C. C., Hargreaves, W. A., & Nguyen, T. D. (1979). Assessment of client/patient satisfaction:
Development of a general scale. Evaluation and Program Planning, 2, 197-207.
LaTour, S. A., & Peat, N. C. (1979). Conceptual and methodological issues in consumer satisfaction research.
Advances in Consumer Research, 6, 431-437.
LaTour, S. A., & Peat, N. C. (1980). The role of situationally-produced expectations, others' experiences, and prior
experience in determining consumer satisfaction. Advances in Consumer Research, 7, 588-592.
Lebow, L. J. (1983). Research assessing consumer satisfaction with mental health treatment: A review of findings.
Evaluation and Program Planning, 6, 211-236.
LeVios, M., Nguyen, T. D., & Attkisson, C. C. (1981). Artifact in client satisfaction assessment: Experience in
community mental health setting. Evaluation and Program Planning, 4, 1-12.
Linder-Pelz, S. (1982). Social psychological determinants of patient satisfaction: A test of five hypotheses. Social
Science & Medicine, 16, 583-589.
Locke, E. A. (1967). Relationship of success and expectation to affect on goal seeking tasks. Journal of Personality
and Social Psychology, 7, 125-134.

35

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
Lutz, R. J. (1975). Changing brand attitudes through modification of cognitive structure. Journal of Consumer
Research, 1, 49-59.
Mithas, S., Krishnan, M. S., & Fornell, C. (2005). Why do customer relationship management applications affect
customer satisfaction? Journal of Marketing, 69, 201-209.
Nguyen, T. D., Attkisson, C. C., & Stegner, B. L. (1983). Assessment of patient satisfaction: Development and
refinement of a service evaluation questionnaire. Evaluation and Program Planning, 6, 299-314.
Oliver, R. L. (1977). Effects of expectation and disconfirmation on postexposure product evaluations: An alternative
interpretation. Journal of Applied Psychology, 62, 480-486.
Oliver, R. L. (1981). Measurement and evaluation of satisfaction process in retail setting. Journal of Retailing, 57, 2548.
Oliver, R. L., & Bearden, W. O. (1985). Disconfirmation processes and consumer evaluations in product usage.
Journal of Business Research, 13, 235-246.
Oliver, R. L., & DeSarbo, W. S. (1988). Response determinants in satisfaction judgments. Journal of Consumer
Research, 14, 495-507.
Pascoe, G. C. (1983). Patient satisfaction in primary health care: A literature review and analysis. Evaluation and
Program Planning, 6, 185-210.
Raynor, M. E. (1994). The ABCs of QFD: Formalizing the quest for cost-effective customer delight (quality function
development). National Productivity Review, 13, 351-357.
Resnik, A. J., & Harmon, R. R. (1983). Consumer complaints and managerial response: A holistic approach. Journal of
Marketing, 47, 86-97.
Richins, M. L. (1983). Negative word-of-mouth by dissatisfied consumers: A pilot study. Journal of Marketing, 47, 6878.
Shahani-Denning, C., Barriere, M., Shapiro, T., Kaplan, I., & Metlay, W. (1999). The psychologist's role in measuring
and improving customer satisfaction. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 51, 37-46.
Sherif, M., & Hovland, C. I. (1961). Social judgment: Assimilation and contrast effects in communication and attitude
change. New Haven: Yale University Press.
Spreng, R. A., MacKenzie, S. B., & Olshavsky, R. W. (1996). A reexamination of the determinants of consumer
satisfaction. Journal of Marketing, 60, 15-32.
Swan, J. E., & Combs, L. J. (1976). Product performance and consumer satisfaction: A new concept. Journal of
Marketing, 40, 25-33.
Swan, J. E., & Travick, I. F. (1981). Disconfirmation of expectations and satisfaction with a retail service. Journal of
Retailing, 57, 49-67.
Technical Assistance Research Programs (1979). Consumer complaints handling in America: Summary of findings
and recommendations. Washington: U.S. Office of Consumer Affairs.
Tse, D. K., & Wilton, P. C. (1988). Models of consumer satisfaction formation: An extension. Journal of Marketing
Research, 25, 204-212.
Tsiros, M., Mittal, V., & Ross Jr., W. T. (2004). The role of attributions in customer satisfaction: A reexamination. Journal
of Consumer Research, 31, 476-483.
Valle, V. A., & Frieze, I. H. (1976). Stability of causal attributions as a mediator in changing expectations for success.
Journal of Personality and Social Psychology, 33, 579-587.
Westbrook, R. A. (1980). A rating scale for measuring product/service satisfaction. Journal of Marketing, 44, 68-72.

36

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
Westbrook, R. A., & Reilly, M. D. (1983). Value-percept disparity: An alternative to the disconfirmation of expectations
theory of consumer satisfaction. Advances in Consumer Research, 9, 256-261.
Yi, Y. (1990). A critical review of customer satisfaction. In V. Zeithaml (Eds.), Annual review of marketing, 1990. (pp.
68-123). Chicago: American Marketing Association.
Yi, Y. (1993). The determinants of consumer satisfaction: The moderating role of ambiguity. Advances in Consumer
Research, 20, 502-506.

37

