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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคการประปานครหลวง กลุมตัวอยาง
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ขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคการประปานครหลวง มีตัวแปรทีม่ี
อิทธิพลตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคมากที่สุด คือ ตัวแปรภาพลักษณองคกร มีอิทธิพลรวม 
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น้ันจะตองสรางภาพลักษณขององคกรใหมีความนาเช่ือถือ ดําเนินงานใหตอบสนองความคาดหวังของ
ผูบริโภคและสรางการรับรูคุณภาพใหเกิดกับผูบริโภค   
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 This research aims to analyze casual relationship model of factors 
effecting on preference of Metropolitan Waterworks Authority’s consumers. The 
sample group was consisted of 440 consumers using service of Metropolitan 
Waterworks Authority obtained by using proportional stratified sampling. Tools used 
for collecting data were 5 sets of questionnaire including questionnaires on corporate 
image, expectation, perceived quality, perceived value, and preference. Statistic used 
for analyzing data was path analysis modeling in case of latent variables. 
 The results showed that the model developed for studying on casual 
relationship model of factors effecting on preference of Metropolitan Waterworks 
Authority’s consumers contained with the largest amount of factors influencing on 
consumer preference was corporate image with total influence of 0.81 followed by 
perceived quality with total influence of 0.37 and expectation with total influence of 
0.06. Factors contained in such model were able to explain variation of preference of 
Metropolitan Waterworks Authority’s consumers at 75% (R2=0.75) and it could be 
concluded that the developed model was consistent with acceptably empirical data 
(X2 = 175.18, df =163, P = 0.24) and Index of Consistency (GFI = 0.96, AGFI = 0.95, CFI = 
1.00,  SRMR = 0.03, RMSEA = 0.01 and CN = 493.60) From the results, it could be 
concluded that factor on corporate image was the most significant factor towards 
consumer preference. As a result, to build consumer preference, it was important to 
create corporate image credibility. Operation to meet the expectation and creation 
quality perception to consumers.  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอทิธิพลตอ
ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคการประปานครหลวง” ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัยมาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย  ดังน้ี 

1. ประวัติความเปนมาของการประปานครหลวง 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแบบสมการโครงสราง 
3. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดผกูขาด 

    3.1 ความหมายและประเภทของตลาด 
    3.2 ความหมายและทฤษฎีตลาดผกูขาด 

4. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีภาพลักษณองคกร 
    4.1 ความหมายของภาพลักษณองคกร 
    4.2 ทฤษฎีภาพลักษณองคกร 

5. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความคาดหวัง 
    5.1 ความหมายของความคาดหวัง 
    5.2 ทฤษฎีความคาดหวัง 

6. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการรบัรูขอมูล 
    6.1 ความหมายของการรับรูขอมลู 
    6.2 ทฤษฎีการรับรูขอมูล 

7. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการรบัรูคุณภาพ 
    7.1 ความหมายของการรับรูคุณภาพ 
    7.2 ทฤษฎีการรับรูคุณภาพ 

8. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูคุณคา 
9. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความพึงพอใจสิทธ์ิขาด 

    9.1 ความหมายของความพึงพอใจสิทธ์ิขาด 
    9.2 ทฤษฎีความพึงพอใจสิทธ์ิขาด 

10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. ประวัติความเปนมาของการประปานครหลวง 
 การประปานครหลวง เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาที่
ผลิตและใหบริการเกี่ยวกับนํ้าประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีและจังหวัด
สมุทรปราการ มีพื้นที่รับผิดชอบ 3,192 ตารางกิโลเมตร ใชนํ้าดิบจาก 2 แหลงในการผลิตนํ้าประปา 
คือ แมนํ้าเจาพระยา และแมนํ้าแมกลอง มีโรงงานผลิตนํ้าหลัก 4 แหง คือ โรงงานผลิตนํ้าบางเขน 
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มหาสวัสด์ิ สามเสนและธนบุรี รวมกําลังการผลิต 5.5 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน นํ้าประปาที่ผลิตได   
มีคุณภาพมาตรฐานองคการอนามัยโลก จํานวนผูใชนํ้ากวา 2.1 ลานราย คิดเปนประชากรประมาณ 
10 ลานคน หรือเปนรอยละ 99% ของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ 
 การประปานครหลวงใหความสําคัญกับผู มีสวนไดสวนเสียทุกกลุม โดยเปาหมาย         
การดําเนินการจึงมุง เนนความสมดุลเพื ่อใหผู มีสวนไดสวนเสียของการประปานครหลวงไดมี         
สวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ของการประปานครหลวงเพื่อรวมเปนพลังในการขับเคลื่อนองคกรใหย่ังยืน 
เชน จัดเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดทําแผนแมบทดานธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบตอสังคม การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นของกลุมเพื่อนประปา (ผูนํา
ชุมชนริมคลองและจิตอาสา) และการเยี่ยมชมข้ันตอนการผลิตนํ้าประปาของทุกภาคสวน เปนตน 
นอกจากน้ีไดใหความชวยเหลือและสนับสนุนสังคมไดดานตางๆ ตามคําขวัญภารกิจขององคกร 
“ประปาเพื่อประชาชน” (การประปานครหลวง, 2555: 60-61, 66) 
 1.1 ประวัติการประปานครหลวง 
  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว นอกจากจะเปนยุคของ        
การพัฒนาความเจริญแลว ยังเริ่มตนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอีกดวย เน่ืองจากสมัยน้ัน
ราษฎรไดอาศัยนํ้าฝนหรือนํ้าในแมนํ้าลําคลองใชในการอุปโภคและบริโภค บางฤดูนํ้าจะกรอยและ
สกปรก บางครั้งมีอหิวาตกโรคระบาด ประชาชนลมตายเปนจํานวนมาก จึงทรงโปรดเกลาฯ ใหต้ัง  
โรงทานข้ึนที่ขางพระบรมมหาราชวัง เพื่อแจกอาหารและนํ้าสะอาดใหประชาชนไดด่ืมกินและหลงัจาก
ที่ตั้งกรมสุขาภิบาลแลว เมื่อ พ .ศ. 2448 จึงมีพระราชดําริใหกรมสุขาภิบาลดําเนินการสํารวจ        
หาวิธีการจัดหานํ้าสะอาดสําหรับประชาชนในพระนคร 
  นายเดอ ลาโรเตียร วิศวกรชาวฝรั่งเศสที่เขามารับราชการเปน ชางสุขาภิบาลใน
สมัยน้ัน  ไดเสนอใหนํานํ้าในแมนํ้าเจาพระยาที่นํ้าเค็มเขาไมถึงมาใช ซึ่งสะดวกและไมตองลงทุนมาก 
ในที่สุด จึงรวมมือกับกรมคลอง พิจารณาขุดคลองรับนํ้าจากเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี นํานํ้ามาใช         
ในพระนครตามแบบอยางที่สมควรแกภูมิประเทศ กิจการที่นํานํ้ามาใชในพระนครและทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ เรียกตามภาษาสันสกฤตวา “การประปา” 
  เริ่มดําเนินการอยางจริงจัง เชน การจัดซื้อที่ดิน การขุดคลอง อางเก็บนํ้า กอสราง
ประตูนํ้า ทอไซฟอนลอดคลอง สะพาน ติดต้ังเครื่องสูบเพื่อใหสามารถสงนํ้าจืดมายังโรงกรองนํ้า
สามเสน ซึ่งไดกอสรางอาคารเพ่ือติดต้ังระบบผลิตนํ้า โดยใชเวลาดําเนินการประมาณ 5 ปเศษ       
จึงสามารถจายนํ้าสะอาดใหกับชาวพระนครไดใช นับวาเปนโครงการใหญที่มีประโยชนตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
  วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จ         
พระราชดําเนินมาทรงเปดกิจการโดยมีช่ือเรียกครั้งน้ันวา การประปากรุงเทพฯ โดยมีพระราชดํารัส  
ใหเห็นถึงความสําคัญของนํ้าที่สะอาดของกิจการประปาตอนหน่ึงวา 

  ทานท้ังหลายที่ไดชวยเราทําการอันน้ีใหสําเร็จไปได ควรรูสึกปลื้มใจวา ไดทําการ
อันเปนประโยชนและกุศลอยางยิ่ง เพราะนํ้าซ่ึงใสสะอาดบริสุทธ์ิใครๆ ยอมรูอยูแลวท้ังใน
โบราณและบัดน้ีวา เปนของจําเปนเพ่ือประโยชนและเพ่ือความสุขสําหรับปองกันโรคอันตราย
ของมนุษย นํ้าใสสะอาดยอมเปนเคร่ืองบําบดัโรคไดดีกวาโอสถหรือเภสัชท้ังหลาย 
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  นํ้าประปาที่สะอาดบริสุทธ์ิ เปนพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เพื่อใหประชาชนในกรุงเทพฯไดบริโภค กิจการประปากรุงเทพฯ กาวหนาเปนลําดับ
จนกระทั่งป พ.ศ. 2496 เมื่อประชาชนเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา จึงมี  
การขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนา ทั้งในพระนคร ธนบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ  
  พ.ศ. 2510 รัฐบาลใหโอนกิจการประปา ไฟฟาใหเปนรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลออก
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยใหโอน
กิจการประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี การประปาเทศบาลนครธนบุรี และ
ประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเปนกิจการเดียวกัน เรียกวา “การประปานครหลวง” 
 1.2 วิสัยทัศน  
  เปนองคกรช้ันนําดานการบริหารจัดการที่ดีสูความเปนเลิศ ที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม ในระดับแนวหนาของกลุมประเทศอาเซียน ที่ใหบริการงานประปา 
 1.3 พันธกิจ 
  ใหบริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพ  อยางมั่นคง  ทั่ว ถึง เ พียงพอ            
ดวยเทคโนโลยีทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสรางความพึงพอใจ และความเช่ือมั่นแกผูใชบริการ 
 1.4 คานิยม  
  มุงมั่น พัฒนาตน พฒันางาน บริการสังคม ดวยความโปรงใส 
 1.5 ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับท่ี 3 (2555 - 2559) 
  ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน จําแนกเปนมุมมองตามหลักการ Balanced 
Scorecard (BSC) และแนวทางบริหารจัดการสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ดังน้ี  
  1. ยุทธศาสตรดานผูมสีวนไดสวนเสีย (Stakeholder Strategic)  
   ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ Stakeholder ซึ่งคําวา "ผูมีสวนได
สวนเสีย” หมายรวมถึง ทุกภาคสวนทั ้งที ่เปนบุคคล หนวยงานภาครัฐ และองคกรธุรกิจที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับการประปานครหลวง มุงเนนตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมดุล 
  2. ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Strategic)  
   สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EP : Economic Profit) โดยสรางรายไดใหเติบโต         
อยางย่ังยืน และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
  3. ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic) 
   ใหบริการนํ้าประปาที่สะอาด อยางทั่วถึง เพียงพอ สรางความนาเช่ือถือและไดรับ        
การยอมรับในระดับสากล 
  4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic) 
   ผลิตและสงนํ้าดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และย่ังยืน โดยมุงเนนลูกคา 
การตลาด และการบริการท่ีเปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพและ   
เกิดประสิทธิผล 
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  5. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth Strategic) 
   ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกร 
  6. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic)  
   ยกระดับการบริหารจัดการที่ดี ดวยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบดวย           
การมีสวนรวม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความโปรงใส (Transparency)    
ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน (Accountability) ตอตานการคอรรัปช่ัน (Anti – Corruption)      
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) เปนฐานการบริหารจัดการทั้งองคกร 
สอดแทรกสูทุกกระบวนงาน (การประปานครหลวง, 2556) 
 
2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับตัวแบบสมการโครงสราง (Structure Equation Model) 
 ตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Model: SEM ) หรือที่รูจักกันอีกช่ึอวา 
ตัวแบบ “LISEL” คําวา “LISREL” ยอมาจากคําเต็มวา “Linear Structural RELationships”     
ถูกพัฒนาข้ึนโดย joreskog (1973), Keesing (1972) และ Wiley (1973) โดยการขยายวิเคราะห   
วิธี Path analysis วัตถุประสงคของตัวแบบสมการโครงสรางเพ่ือวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงเหตุผล  
(causality relationship) ระหวางตัวแปรที่สนใจศึกษา ทั้งน้ีกลุมตัวแปรที่สนใจศึกษาเปนตัวแปร    
ที่ไมสามารถวัดหรือสังเกตได (unobserved variables หรือ unmeasured variables) โดยตรง 
ดังน้ัน จึงไมสามารถหาความสัมพันธในเชิงปริมาณของตัวแปรเหลาน้ีไดดวยตัวสมการถดถอยทั่วไป 
ตัวแบบสมการโครงสรางหรือตัวแบบ LISREL จึงถูกสรางข้ึนมาเพื่อที่จะสามารถจัดการกับปญหา
ดังกลาว โดยมีหลักการท่ีสําคัญ คือ ตองหาวิธีการวัดคาของตัวแปรที่ตองการศึกษาใหไดกอน จากน้ัน
จึงนําตัวแปรเหลานี้มาหาความสัมพันธในเชิงปริมาณดวยวิธีทางสถิติ จุดเดนของตัวแบบสมการ
โครงสราง คือ สามารถจัดการไดกับตัวแปรที่ไมสามารถวัดหรือสังเกตไดโดยตรง จึงไดมีการนํามา
ประยุกตใชในทางสังคมศาสตรอยางแพรหลาย เชน จิตวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตรและ
ศึกษาศาสตร เปนตน 
 2.1 โครงสรางตัวแบบของสมการโครงสราง 
  สมการโครงสรางประกอบดวยตัวแบบยอย 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบโครงสราง 
(structural model) และตัวแบบมาตรวัด (measurement model) รายละเอียดในแตละตัวแบบ
เปนดังน้ี 

1. ตัวแบบโครงสราง (structural model) เปนตัวแบบที่แสดงความสัมพันธในเชิง
เหตุผลซึ่งกันและกันระหวางตัวแปร (casual relationship) และเปนความสัมพันธในลักษณะเชิงสุม 
(stochastic relationship) ตัวแปรเหลาน้ีเปนตัวแปรที่ไดจากการวิเคราะหเรื่องที่ศึกษา กลาวอีก  
นัยหน่ึง คือ เปนตัวแปรที่สรางข้ึนตามขอสมมติฐาน (hypothetical variables) ที่สอดคลองกับ
ทฤษฎีที่ใชเปนกรอบการศึกษาหรือตามความเช่ือของผูวิจัยที่อยูเบื้องหลังการศึกษา อยางไรก็ตาม  
ตัวแปรเหลาน้ีเปนตัวแปรที่เราไมสามารถวัดไดหรือสังเกตได ซึ่งมีช่ือเรียกในภาษาของการวิเคราะห
ภายใตตัวแบบสมการโครงสรางวา “ตัวแปรแฝง” (latent variables) แบงเปน 2 กลุม คือ ตัวแปร
แฝงที่เปนตัวแปรภายใน (endogenous variables) และตัวแปรภายนอก (exogenous variables) 
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ตัวแบบน้ีจะเหมือนกับตัวสมการตอเน่ือง (simultaneous-equation  models) ในการวิเคราะห
ทางดานเศรษฐมิติ (econometrics) แตจะตางกันตรงที่ตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอกของ     
ตัวแบบสมการตอเน่ืองจะเปนตัวแปรที่วัดไดหรือสังเกตเห็นไดโดยตรง ดังน้ัน วิธีการคํานวณหาคา     
ที่แสดงความสัมพันธของตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอก (parameters) ของตัวแบบโครงสราง
และตัวแบบระบบสมการตอเน่ือง จึงเหมือนกัน ซึ่งกระทําไดหลายวิธีเชน Instrument  Variable, 
Two-Stage Least Squares, Generalized Least Squares  และMaximum likelihood เปนตน 

2. ตัวแบบมาตรวัด (measurement model) เปนตัวแบบที่สรางข้ึนเพื่อสนับสนุน
ตัวแบบโครงสราง ทั้งน้ีเพราะตัวแปรที่กําหนดในตัวแบบโครงสรางเปนตัวแปรที่ไมสามารถวัดคาหรือ
สังเกตไดโดยตรง (unobserved or unmeasured variables) หรือที่เรียกวา “ตัวแปรแฝง” (latent 
variables) ดังน้ัน จึงไมสามารถคํานวณหาคาความสัมพันธได จําเปนตองวัดหรือหาคาตัวแปรแฝง
ทางออม โดยตองสังเกตหรือวัดจากตัวแปรตัวอื่นๆ ที่เปรียบเสมือนตัวแทนหรือตัวสะทอนตัวแปรแฝง
ที่อยูในตัวแบบโครงสราง ตัวแปรที่เปนตัวแทนที่สามารถสังเกตไดหรือวัดไดน้ี ในภาษาของตัวแบบ
สมการโครงสรางมีช่ือเรียกหลายช่ือ ไดแก “manifest variables” หรือ “reflective  variables” 
หรือ “indicative variables” ตัวแปรสังเกตไดเหลาน้ีเปนตัวช้ีวัดคาของตัวแปรแฝงซึ่งเปนตัวแปร
หลักที่สนใจศึกษา การนํากลุมตัวแปรสังเกตมาสราง เปนตัวแปรแฝงสามารถกระทําไดดวยวิธี 
confirmatory factor analysis (ถวิล นิลใบ, 2555: 95-97) 
 
3.แนวคิดเก่ียวกับตลาดผูกขาด 
 3.1 ความหมายและประเภทของตลาด 
   ตลาดในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง การท่ีผูซื้อและผูขายทําการตกลงแลกเปลี่ยน
ซื้อขายสินคา บริการ หรือทรัพยสินตางๆ โดยไมจําเปนตองพบกันโดยตรง ไมจําเปนตองมีอาณาเขต         
ที่แนนอนและไมจําเปนตองชําระเงิน และสงมอบของกันทันที ดังน้ัน ความหมายทางเศรษฐศาสตร
ของตลาดในทางเศรษฐศาสตรจึงมีความหมายกวางกวาตลาดทั่วไป ซึ่งประเภทของตลาดสามารถ
จําแนกได 4 ประเภท ดังน้ี 

1. ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfect Competition) เปนตลาดที่มีผูขายจํานวนมาก
และขายสินคาที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ 

2. ตลาดผูขายมากรายหรือตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition)    
เปนตลาดที่มีผูขายจํานวนมาก และขายสินคาที่มีลักษณะแตกตางกันแตสามารถใชทดแทนกันได 

3. ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) เปนตลาดที่มีผูขายจํานวนนอยราย และอาจ
ขายสินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือแตกตางกันแตสามารถใชทดแทนกันได 

4. ตลาดผูกขาด (Monopoly) เปนตลาดที่มีผูขายรายเดียว และขายสินคา              
ไมเหมือนผูผลิตรายอื่นหรือไมมีสินคาใดที่สามารถทดแทนกันได (วิรุณสิริ ใจมา, 2555: 213-214) 
 3.2 ความหมายและทฤษฎีตลาดผูกขาด 
   ราชบัณฑิตยสถาน (2555: 357-358) ใหความหมาย การผูกขาด หมายถึง ลักษณะ
หน่ึงของตลาดผลผลิตที่มีการแขงขันไมสมบูรณ มีลักษณะโครงสรางที่สําคัญ คือ มีผูขายรายเดียว 
การเขาสูตลาดทําไดยาก ทําใหผูผูกขาดมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคาหรือบริการของตน 
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   ตลาดผูกขาดมลีักษณะทีส่ําคัญ 4 ประการ ดังน้ี (ณักษ กุลิสร, 2555: 235) 
1. มีผูขายรายเดียวในตลาด (One Seller) คือ มีผูผลิตหรือขายเพียงรายเดียว 

ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตของผูขายจะสงผลตอปริมาณสินคาในตลาด 
2. มีผูซือ้จํานวนมาก (Many Buyers) ปริมาณอปุสงคของสินคาจะข้ึนกับราคาขาย 
3. สินคาที่มีอยูในตลาดเปนสินคาที่ไมมีสินคาใดสามารถทดแทนได ผูบริโภคจะรูสึก

วาสินคามีความแตกตางจากสินคาอื่น ทําใหไมมีสินคาอื่นมาทดแทนได 
4. การเขาหรืออกจากตลาดเปนไปไดยาก เน่ืองจากมีปจจัยการผลิตหรือเทคโนโลยี

แตเพียงผูเดียว หรือผูผลิตอาจเปนเจาของลิขสิทธ์ิ หรือสัมปทานของรัฐ ทําใหคูแขงขันรายอื่น                
ไมสามารถ เขามาแขงขันได 
   ในประเทศไทยมีธุรกิจผูกขาดของรัฐที่เห็นไดชัดเจน คือ กิจการดานสาธารณูปโภค
ตางๆ เชน  การไฟฟา การประปา การรถไฟ การทาเรือ เปนตน แมธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจผูกขาด         
แตรัฐบาลไมสามารถหากําไรสูงสุดได เน่ืองจากเปนความจําเปนข้ันพื้นฐานที่รัฐบาลตองจัดหาให
ประชาชน ขอดีของตลาดผูกขาด คือ การผลิตที่ปริมาณมากทําใหตนทุนตอหนวยลดลง สงผลให
ผูบริโภคไดรับประโยชนจากการประหยัดตอขนาดการผลิต แตขอเสียของตลาดประเภทนี้ คือ      
การผลิตสินคาอาจจะไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไมมีคูแขงทางการคา จึงทําใหไมสนใจเรื่อง
ประสิทธิภาพการผลิตสงผลใหใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจไมคุมคา  
 
4. แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณองคกร (Image) 
 ภาพลักษณองคกรเปนการผสมผสานการสื่อสารผานทางตราสินคาองคกร รวมถึง        
การแสดงออกของพนักงานและผูบริหารองคกร ซึ่ง เชื่อมโยงกับการประเมินการรับรู  และ         
ความประทับใจ  
 4.1 ความหมายของภาพลักษณองคกร 
   พรทิพย พิมลสินธุ (2552: 14) กลาววา ภาพลักษณ คือ ภาพของบุคคลหรือองคกร
ที่เกิด ในใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง เกิดจากความรูสึกประทับใจ ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณตรงจาก    
การสัมผัสเอง หรือจากประสบการณโดยออมจากการรับฟงคําบอกเลาของบุคคลอื่น หรือการรับสื่อ
จากสื่อสารมวลชน 
   ชูชัย สมิทธิไกร (2553: 139-141) กลาววา ภาพลักษณ คือ สิ่งที่ผูบริโภคคิดและ
รูสึกกับสิ่งหน่ึง ซึ่งภาพลักษณเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการประสบความสําเร็จขององคกร เน่ืองจาก       
หากองคกรใดมีภาพลักษณที่ดียอมไดรับความไววางใจและสนับสนุนจากผูบริโภค 
   มานิตย รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2553: 193) กลาววา ภาพลักษณ คือ        
ภาพในทางจิตวิทยาที่เปนภาพฝงใจในความคิดของลูกคาหรือผูบริโภค เปนผลประโยชนที่จับตองไมได
แตรูสึกได ซึ่งองคกรที่มีภาพลักษณที่ดี ยอมเหมือนกับบุคลิกภาพและการวางตัวของบุคคลที่ดี       
นานับถือ และมีผูอยากติดตอคาขายดวย 
   วิรัช ลภิรัตนกุล (2553: 76) ใหความหมาย ภาพลักษณ คือ ภาพของสิ่งมีชีวิต
หรือไมมีชีวิต ก็ได ที่เกิดข้ึนในใจของบุคคล อาจจะเปนภาพที่มีตอบุคคล องคกร หรือสถาบัน ภาพ
ดังกลาวอาจจะเปนภาพของสิ่งน้ันหรือภาพที่บุคคลนึกหรือสรางข้ึนเองก็ได 
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   เจฟกินส  (Jefkins, 1993: 21-22, อางถึงใน เบญชญา เรืองวิเศษ, 2555: 8) ให
ความหมายภาพลักษณขององคกร ดังน้ี ภาพลักษณองคกร หมายถึง ภาพขององคกรใดองคกรหน่ึงซึ่ง
รวมถึง   ทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับองคกรที่ประชาชนเขาใจ รูจักและมีประสบการณ ซึ่งผานการนําเสนอ        
อัตลักษณขององคกรใหประชาชนรูจัก เชน สัญลักษณ เครื่องแบบ เปนตน 
   รุงนภา พิตรปรีชา (2556: 62) กลาววา ภาพลักษณองคกร หมายถึง ภาพที่องคกร
เปนอยูโดยเปนภาพที่คนทั่วไปมองเห็นหรือรับรู ซึ่งจะเปนภาพลักษณที่ดีหรือไมดีข้ึนอยูกับพฤติกรรม
ขององคกรซึ่งถูกมองโดยประชาชนหรือกลุมเปาหมาย ซึ่งพฤติกรรมองคกรจะถูกสั่งสมจากการรับรู
จากประสบการณของประชาชนเกี่ยวกับองคกรน้ันๆ  
   อภิรัช พุกสวัสด์ิ (2556: 32-33) กลาววา ภาพลักษณ หมายถึง ภาพของหนวยงาน 
องคกร สถาบันตามความคิดเห็นของประชาชนกลุมเปาหมาย หรือสาธารณชนท่ีเกี่ยวของซึ่งเปนผล
มาจากพฤติกรรมตางๆ ของหนวยงาน องคกร สถาบัน ซึ ่งตองใชระยะเวลาและกลไกการ
ประชาสัมพันธ ในการสรางภาพลักษณ 
   จากความหมายที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปวา ภาพลักษณองคกร หมายถึง ภาพ
ที่บุคคลรับรูเกี่ยวกับองคกรใดองคกรหน่ึง ซึ่งรวมทุกอยางท่ีเกี่ยวกับองคกรน้ัน ที่เกิดข้ึนในใจบุคคล
โดยการรวบรวมขอเท็จจริงและการประเมินสวนตัว ทําใหเกิดเปนภาพลักษณในความรูสึกของบุคคล    
ซึ่งภาพลักษณมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร เน่ืองจากหากเกิดภาพลักษณที่ดียอมสงผล   
ใหองคกรไดรับความไววางใจและความเช่ือถือ 
 4.2 ทฤษฎีภาพลักษณองคกร 
   มารโคนี (Marconi, 1996: 3-21, อางถึงใน สุทธิลักษณ หวังสันติธรรม, 2548: 
222) กลาวถึง แนวทางกระบวนการสราง รักษาและแกไขภาพลักษณ ดังน้ี 

1. ศึกษาและเรียนรูกลุมเปาหมาย (Knowing your market) 
    การศึกษาหาขอมูล เพื่อใหทราบถึงกลุมเปาหมาย เพื่อการวางแผนการสื่อสารให
ตรงตามความตองการ โดยผานการศึกษาวิจยั หรือการหาขอมูลทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
เพื่อใหทราบความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่ใกลเคียงความจริงไดมากที่สุด 
   2. สรางการรบัรู (Creating Perception) 
    องคกรตองมีการควบคุมและบริหารจัดการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกร รวมทั้ง
เผยแพรขาวสารที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหกลุมเปาหมายไดขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งจะชวยใหองคกรมี
ภาพลักษณที่เปนไปตามที่ตองการในสายตากลุมเปาหมาย 
   3. การรักษาและคงไวซึ่งการรบัรู (Maintain Perception) 
    การรักษาภาพลักษณที่ดีอยูแลวใหยาวนานน้ัน จะตองมีการประเมินความรูสึก
และการรับรูของกลุมเปาหมายอยูเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานจึงจะสามารถรกัษา
หรือคงไวซึ่งการรับรูที่ดีของกลุมเปาหมายได 
   4. การเปลี่ยนแปลงการรับรู (Change Perception) 
    กรณีภาพลักษณขององคกรในสายตากลุมเปาหมายไมเปนไปตามที่องคกร
กําหนดไว องคกรตองรีบดําเนินการเปลี่ยนแปลงการรับรูที่ผิดของกลุมเปาหมาย กอนการทําการ
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สื่อสารภาพลักษณที่ถูกตองขององคกรไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงการรับรูแบบเดิมที่         
ไมถูกตอง ใหเปนการรับรูที่ถูกตองตามที่องคกรตองการ 
   รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2548: 155-156) กลาววา ภาพลักษณมีลักษณะสําคัญดังน้ี 

1. ภาพลักษณเกิดจากความประทับใจ ข้ึนกับขอมูลขาวสารและประสบการณที่
เกี่ยวกับองคกรที่ประชาชนไดรับ อาจทําใหเกิดความประทับใจหรือความไมประทับใจก็ได ซึ่ง
ประสบการณอาจเกิดจากประสบการณตรงที่ไดรับหรือประสบการณที่บุคคลอื่นไดรับและนํามา
สื่อสาร 

2. ภาพลักษณสามารถเปลี่ยนแปลงได เน่ืองจากปจจัยหรือสถานการณภายนอก
องคกรที่มากระทบ 

3. ภาพลักษณเปนสิ่งที่อยูน่ิง หมายถึง ภาพลักษณตองถูกนําเสนอใหสอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกับความเปนจริง 

4. ภาพลักษณเปนสิ่งที่นาเช่ือถือ เปนการสรางภาพในใจบุคคลเกี่ยวกับบุคคล 
สถาบันหรือองคกรซึ่งอยูบนพื้นฐานความนาเช่ือถือ   

5. ภาพลักษณเปนสิ่งที่เห็นไดชัดเจน สรางขึ้นมาจากนามธรรมเปนรูปธรรม ให
ความรูสึกทางอารมณไดอยางชัดเจน 

6. ภาพลักษณเปนสิ่งที่ถูกทําใหดูงายและแตกตาง งายตอการเขาใจ งายตอการ
จดจํา มีความแตกตาง แตสามารถสื่อสารความหมายไดครบถวนตามความตองการ 
   ประเด็นที่องคกรสามารถนําไปใชเพื่อประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ มีดังน้ี                  
(พรทิพย  วรกิจโภคาทร, 2533: 121, อางถึงใน รัตนาวดี ศิริทองถาวร, 2548: 164-165) 

1. ความสัมพันธกับกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ (Related with target publics) คือ       
การสรางภาพลักษณโดยเนนภาพของการใหความชวยเหลือ ความซื่อสัตยในลักษณะการเปนเพ่ือนที่ดี   
ไมวาจะเปนเพื่อนในฐานะผูขาย หรือเพ่ือนรวมดําเนินธุรกิจเดียวกัน 

2. สินคาหรือตราสินคา (Product or Brand) หากตองการสรางภาพลักษณใหกับ
สินคาหรือบริการ ควรพิจารณาถึงตราสินคาดวย 

3. ความปลอดภัย มลภาวะ และเทคโนโลยี (Safety, Pollution and Technology) 
ปจจุบันเรื่องของความปลอดภัย การไมมีมลภาวะ และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในระบบ    
การทํางานหรือใชในกระบวนการผลิตถูกพูดถึงมาก ซึ่งถือวาเปนลักษณะที่จําเปนขององคกรธุรกิจ
ทั่วไป 

4. การมีสวนเสริมสรางเศรษฐกิจสังคม (Socio-Economic Contribution) ภาพลักษณ 
ที่นิยมนํามาสรางในฐานะที่องคกรเปนสวนหน่ึงของสังคมซึ่งยอมมีหนาที่สรางความรุงเรืองใหสังคม 
คือ การสรางงาน พัฒนาความเปนอยูในสังคมใหดีข้ึน พรอมทั้งมีสวนรวมในการเสริมสรางความมั่นคง
และความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจประกอบกันไดดวย 

5. พนักงาน (Employee) องคกรไมสามารถดําเนินงานไดหากขาดพนักงาน 
ภาพลักษณเกี่ยวกับพนักงานจึงเปนเรื่องที่คอนขางสําคัญ ซึ่งภาพลักษณดานน้ีสามารถสรางดวยเรื่อง
คาตอบแทนที่ยุติธรรม การมีสวัสดิการท่ีดี เปนตน 
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6. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) การสรางภาพลักษณเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม คือ การมีความรับผิดชอบชวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย หรือการเขารวม
โครงการรณรงคตางๆของภาครัฐ  

7. การจัดการ (Management) ถือวาเปนระบบที่จะทําใหองคกรเจริญรุงเรือง
กาวหนา หรือทําใหผลผลิตขององคกรมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังน้ัน หากองคกรใดมีการ
บริหารจัดการที่ดียอมมีภาพลักษณที่ดี 

8. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ (Law and Regulation) องคกรที่จะเปนที่ยอมรับ
แกสมาชิกของสังคมไดน้ัน องคกรน้ันตองมีการปฏิบัติอยูในกรอบกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมทีดี่ของ
สังคมน้ัน ดังน้ัน ภาพลักษณที่เกี่ยวกับเรื่องน้ีจึงเปนเรื่องที่จําเปน 
   สุวิมล แมนจริง (2552: 342) ไดกลาววา สามารถจําแนกประเภทของภาพลักษณที่
เกี่ยวของกับธุรกิจไดเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

1. ภาพลักษณองคกร (Corporate Image) หรือภาพลักษณบริษัท คือ ภาพที่
เกิดข้ึนในใจของประชาชนที่มีตอองคกรหรือบริษัท โดยเนนภาพรวมของท่ีองคกรหรือบริษัท รวมไป
ถึงการบริหารจัดการ บุคลากร และหมายรวมถึง ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ตราสินคา เครื่องหมาย
การคา ช่ือบริษัทและแผนการตลาด 

2. ภาพลักษณสถาบัน (Institution Image) มีลักษณะคลายภาพลักษณองคกรแต
ขอบเขตแคบลงมา โดยมุงเนนเพียงสถาบันอยางเดียว เชน ความรับผิดชอบของสถาบันตอสังคม เปนตน  

3. ภาพลักษณผลิตภัณฑหรือบริการ คือ ภาพที่เกิดข้ึนในใจของประชาชนเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการเพียงอยางเดียว ไมรวมดานอื่นๆ ขององคกร  

4. ภาพลักษณตราสินคา คือ ภาพที่เกิดข้ึนในใจของประชาชนโดยเนนคุณลักษณะ
เฉพาะที่มีตอตราสินคาใดสินคาหน่ึง องคกรอาจจะมีสินคาหลายชนิดแตไมจําเปนที่ตองมีภาพลกัษณที่
เหมือนกัน เพราะภาพลักษณตราสินคาเปนภาพลักษณเฉพาะตัวของตราสินคาน้ัน 

5. ภาพลักษณรานคา มีลักษณะคลายกับภาพลักษณองคกรหรือสถาบัน แตเปน
ภาพลักษณของรานคาตางๆ เชน รานอาหาร หางสรรพสินคา เปนตน 
   ประทุม ฤกษกลาง (2552: 149-150, อางถึงใน อภิชัจ พุกสวัสด์ิ, 2556: 43-44)         
แบงประเภทของภาพลักษณออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังน้ี 

1. ภาพลักษณสถาบัน (Institutional image) คือ ทัศนคติของกลุมเปาหมายหรือ
สาธารณชนที่มีตอองคกรโดยรวม แบงยอยไดดังน้ี 

1.1 ภาพลักษณองคกรหรือบริษัท (Corporate image) เปนภาพประทับใจของ
เปาหมายของกลุมธุรกิจน้ันๆ ในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของชุมชน 

1.2 ภาพลักษณรานคา (Store image) เปนภาพที่เกิดจากความสามารถของ
องคกรในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ซึ่งเกิดจากประสบการณตรงของลูกคา 

2. ภาพลักษณในบทบาทหนาที่ (Functional image) คือ ภาพลักษณที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมของธุรกิจน้ันๆ แบงยอยไดดังน้ี 

2.1 ภาพลักษณการบริการ (Service image) เปนทัศนคติของลูกคาที่มีตอการ
ใหบริการขององคกร เชน ความรวดเร็ว ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนตน 
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2.2 ภาพลักษณราคา (Price image) เปนความประทับใจของลูกคาตอระดับ
ราคา สวนลด    

2.3 ภาพลักษณการสงเสริมการตลาด (Promotion image) เปนทัศนคติของ
ลูกคาที่มีตอลักษณะของกิจกรรมทางการตลาด ในชวงที่มีการสงเสริมการขาย 

3. ภาพลักษณสินคาและผลิตภัณฑ (Commodity image) คือ ทัศนคติของลูกคา  
ที่มีตอ การเสนอขายสินคา หรือผลิตภัณฑตางๆ ขององคกร แบงยอยไดดังน้ี 

3.1 ภาพลักษณผลิตภัณฑ (Product image) เปนความรูสึกของลูกคาตองผลิตภัณฑ 
ในดานคุณภาพความเหมาะสม 

3.2 ภาพลักษณช่ือย่ีหอ (Brand image) เปนภาพในใจของลูกคาที่มีตอย่ีหอของ
สินคา 

3.3 ภาพลักษณตอตัวสินคา (Brand-line image) เปนทัศนคติตอสินคาในแง
การออกแบบ บรรจุหีบหอ คุณสมบัติผลิตภัณฑ 
   จากที่กลาวมาภาพลักษณสามารถจําแนกไดหลายประเภทข้ึนอยูกับเกณฑในการ
จําแนก   ซึ่งภาพลักษณมักเกิดจากขอมูลขาวสารและประสบการณเกี่ยวกับองคกรที่ประชาชนไดรับ 
สามารถเปลี่ยนแปลงได องคกรสามารถสราง รักษาและแกไขภาพลักษณได โดยผานกระบวนการ
ศึกษาและเรียนรูกลุมเปาหมาย สรางการรับรู การรักษาและคงไวซึ่งการรับรูพรอมทั้งเปลี่ยนแปลง
การรับรู  และองคกรสามารถนําการประชาสัมพันธมาชวยในการสรางภาพลักษณได เชน การสราง
ความสัมพันธกับกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของโดยผานการชวยเหลือ การสรางภาพลักษณใหกับสินคาหรอื
บริการขององคกร การสรางภาพลักษณกับพนักงานขององคกร โดยผานเรื่องการจายคาตอบแทน 
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีสวนรวมความรับผิดชอบชวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย หรือการเขารวม
โครงการรณรงคตางๆของภาครัฐ  เปนตน 
 
5. แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation) 
 5.1 ความหมายของความคาดหวัง 
   ความคาดหวังเปนลักษณะทางจิตวิทยา ซึ่งมิไดจําเพาะการกระทําอยางใดอยางหน่ึง        
แตรวมถึงความเชื่อ ความรูส ึก ทัศนคติ คานิยมและแรงจูงใจดวย มีผู ใหความหมายเกี่ยวกับ        
ความคาดหวังหลายทาน ดังน้ี 
   เวบสเตอร (Webster’s New World Dictionar, 1976: 172) ใหความหมายความ
คาดหวังคือ “สิ่งทิ่คิดเอาไวลวงหนาเหตุผลที่คาดเอาไวในบางเรื่อง” 
   พาราสุรามาน, ไซแธมอล และแบรรี (Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 
1988: 16) กลาววา ความคาดหวัง หมายถึง ทัศนคติเกี่ยวกับความปรารถนาหรือความตองการของ
ผูบริโภควา จะเกิดข้ึนในบริการน้ันๆ โดยลูกคาซื้อสินคาหรือบริการ เน่ืองจากตองการตอบสนอง
ความตองการเฉพาะเจาะจง ลูกคาจะประเมินผลของการซื้อจากพื้นฐานสิ่งที่คาดวาจะไดรับ ซึ่ง
ความตองการเปนผลมาจากสภาพความเปนอยูของแตละบุคคล  
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   กิลเบอรต (Gilbert, 2001: 40) กลาววา ความคาดหวัง คือ ความเช่ือของผูบริโภค
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่อยูบนพื้นฐานของประสบการณและการสื่อสารของบุคคลใด
บุคคลหน่ึง หากไมไดตามความคาดหวัง ผูบริโภคมักจะเกิดความไมพึงพอใจ 
   ฟฟท-ชูวา และคณะ (Fife-Schaw et al., 2007: 5) อธิบายถึงความคาดหวัง คือ 
ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยกลาวถึงตัวอยางผูบริโภคสวนมากในยุโรป คาดหวังวา
จะมีนํ้าที่สะอาดและปลอดภัยมาจากกอกนํ้าเมื่อพวกเขาเปดเพื่อใชงาน แตในทางเทคนิค ความ
คาดหวัง คือ การประเมินอยางเปนทางการของความนาจะเปนของเหตุการณที่เกิดข้ึน 
   ฐิรญา มาชู (2555) ใหความหมายของความคาดหวัง หมายถึง ความคิด ความเช่ือ        
ความตองการหรือความรูสึกสวนบุคคลซึ่งคาดการณลวงหนาโดยมุงหวังถึงความเปนไปไดที่จะเกิด
ตามที่ตนคิด ซึ่งความคาดหวังของบุคคลมักข้ึนกับความตองการหรือประสบการณของแตละบุคคล 
   ภัทรนิดา อักษรถึง (2555) ใหความหมาย ความคาดหวัง คือ ทัศนคติเกี่ยวกับความ
ปรารถนา ความตองการ หรือคาดหมายวาจะเกิดข้ึนจากการบริการหรือการซื้อสินคาตางๆ ของลูกคา 
ซึ่งหากสามารถรับรูไดตามความตองการของลูกคาจะเกิดความพึงพอใจและจะกลับมาใชบริการอีก   
ในภายหลัง 
   สรุปความคาดหวัง หมายถึง ความคิด ความรูสึกของบุคคลที่คาดการณลวงหนาตอ
สิ่งใดสิ่งหน่ึงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตในสินคาหรือบริการน้ันๆ สะทอนถึงความตองการและประสบการณ  
ของบุคคลน้ันๆ ซึ่งความคาดหวังของบุคคลมักข้ึนกับความตองการหรือประสบการณของแตละบุคคล 
 5.2 ทฤษฎีความคาดหวัง 
   วรูม (Vroom, 1970: 103) กลาวถึง ทฤษฎี Valence, Instrumentality and 
Expectancy (V.I.E.) มีองคประกอบที่สําคัญของทฤษฎี 3 ประการดังน้ี 

1. V มาจากคําวา Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอผลลัพธ 
2. I มาจากคําวา Instrumentality หมายถึง สื่อ เครื่องมือ หรือวิธีการท่ีจะนําไปสู         

ความพึงพอใจ 
3. E หมายถึง Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในของตัวบุคคลซึ่งมีความ

ตองการและคาดหวังในหลายสิ่งหลายอยาง โดยความพยายามกระทําวิธีใดวิธีหน่ึง เพื่อตอบสนอง          
ความตองการหรือความคาดหวัง เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการ บุคคลจะเกิดความพึงพอใจ 
   วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2539: 21) กลาววา ความคาดหวังเกิดจากปจจัย 7 
ประการ ดังน้ี 

1. ช่ือเสียง ภาพพจนองคกร รวมถึงเสียงร่ําลือเกี่ยวกับองคกร 
2. พนักงานผูใหบริการ เชน การแตงกาย การบรกิาร ความรูความสามารถ เปนตน 
3. ตัวสนิคา หรือบริการ 
4. ราคาของสินคาหรือบรกิารน้ันๆ 
5. สภาพแวดลอมขณะใหบรกิาร เชน สถานที่ บรรยากาศการใหบริการ เปนตน 
6. มาตรฐานหรือคุณภาพของผูบริโภค 
7. คูแขง 
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   บางครั้งความคาดหวังของผูบริโภค มีการรับรูเขามาปะปน โดยสามารถอธิบาย
ความแตกตางขอมูลที่ผูบริโภคไดรับ ผนวกกับเหตุการณขณะใหบริการ ทําใหผูบริโภคอาจคิดวา          
ผูใหบริการตองมีสินคาหรือบริการท่ีดี ผูบริโภคจึงคาดหวังในระดับสูง หรือเกินกวาความเปนจริง ซึ่ง
เมื่อไดรับสินคาหรือบริการตามมาตรฐาน อาจทําใหผูบริโภคเกิดความไมพอใจได 
   จิตตินันท นันทไพบูลย (2551: 38) กลาววา เมื่อลูกคาจะรับบริการจากองคกรยอม
มีความคาดหวังในการไดรับบริการ ซึ่งปจจัยที่มีผลตอความคาดหวัง มีดังน้ี 

1. ช่ือเสียง หากองคกรมีช่ือเสียงในทางที่ดี ลูกคายอมเกิดความคาดหวังบางอยาง
ในการรับบริการ 

2. คําบอกเลาหรือคําพูดปากตอปาก ซึ่งถือวาเปนปจจัยที ่มีความสําคัญที ่ส ุด  
เน่ืองจากคําบอกเลาถือวาเปนการประชาสัมพันธที่มีพลังมากที่สุด หากลูกคาไดรับฟงประสบการณที่
ดีที่ไดรับจากองคกร ยอมมีความคาดหวังสูง 

3. ราคา มีความแปรผันตรงกับความคาดหวัง ลูกคายอมคาดหวังสูงกับสินคาที่มี
ราคาสูง 
   จากการศึกษาของพาราสุรามาน (Parasuraman et al., 1985, อางถึงใน ชูชัย 
สมิทธิไกร, 2553: 369-371) ทําใหทราบวา ความคาดหวังจากการบริการไดรับอิทธิพลจาก 4 แหลง 
ดังน้ี 

1. ความตองการสวนบุคคล (Personal needs) ความตองการสวนบุคคลจะ
แตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับลักษณะบุคคลและสภาพแวดลอมของแตละคน ดังน้ัน กลาวไดวา ความ
คาดหวังบริการจะแตกตางกันไปตามความตองการสวนบุคคล 

2. การบอกเลาปากตอปาก (Word-of-mouth communication) คือ ขอมูลที่
ผูบริโภคไดรับจากผูอื่นที่ใชบริการมากอน อาจจะเปนไดทั้งการแนะนํา คําชมเชย หรือแมกระทั่งคําตําหนิ    
ซึ่งเปนการบอกเลาขอมูลเกี่ยวกับการบริการน้ันๆ 

3. ประสบการณเดิม (Past experience) ประสบการณตรงจากการใชบริการยอม
สงผลตอความคาดหวังในการใชบริการ เพราะประสบการณเหลาน้ีทําใหเกิดการเรียนรูและความ
จดจํา  

4. การโฆษณาประชาสัมพันธ (External communications to customers) การ
โฆษณาประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณหรือสงเสริมการขาย  
   เลิฟล็อค (Lovelock, 1996: 123-125, อางถึงใน ฐิรญา มาชู, 2555: 12-13) ศึกษา
เกี่ยวกับความคาดหวังในสินคาและบริการ พบประเด็นที่นาสนใจ ดังน้ี 

1. ความคาดหวังตอสินคาและบริการ จะมีความผันแปรตามสถานการณที่แตกตาง
กันและความคาดหวังของลูกคาตอผูใหบริการแตละรายในธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันก็มีความ
แตกตางกัน 

2. ความคาดหวังจะผันแปรตามกลุมประชากรที่แตกตางกัน และยังพบวาในแตละ
ประเทศความคาดหวังของผูบริโภคยังมีความแตกตางกัน 
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3. ความคาดหวังจะไดรับอิทธิพลจากประสบการณการรับบริการจากผูใหบริการ
รายตางๆ ซึ่งแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ กรณีผูบริโภคไมเคยมี
ประสบการณ มากอน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบกับความคาดหวังกอนซื้อ  
   สรุปวาความคาดหวังเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและความเปนไปในอนาคตของบุคคล 
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ ไมวาจะเปนสถานภาพสวนบุคคล สภาพแวดลอม ประสบการณ 
เปนตน 
   นพรัตน ภูมิวุฒิสาร (2556: 14) กลาววา หนวยงานที่ตองการประสบความสําเร็จ
ตองเปนหนวยงานที่สามารถทํานายความคาดหวังของผูใชบริการ โดยตองทราบ 

1. ลักษณะที่ลูกคาตองการ หนวยงานตองทราบความตองการท่ีแทจริงของลูกคา 
โดยความตองการของลูกคาอาจจะประกอบดวยหลายสวน เชน คุณภาพสินคา ความรวดเร็ว เปนตน 

2. ระดับการปฏิบัติงานที่ลูกคารูสึกพอใจ ลูกคาจะคาดหวังตอสินคาหรือบริการใน
ระดับที่ตางกัน โดยมักจะเปรียบเทียบกับมูลคาเงิน ช่ือเสียงและประสบการณในอดีต 

3. ความสัมพันธของลักษณะงานบริการท่ีสําคัญ ประสบการณของลูกคาทําใหเกิด       
ความคาดหวังในสินคาหรือบริการในแตละธุรกิจ 

4. ความพึงพอใจของลูกคาตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน ความตองการของลูกคามี         
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังน้ัน ตองทราบถึงความตองการในปจจุบัน 
   จากที่กลาวมามีหลายปจจัยที่สงผลตอความคาดหวัง ไมวาจะเปนช่ือเสียง ภาพลักษณ
องคกร คําบอกเลา ประสบการณเดิม สภาพแวดลอมขณะใหบริการ มาตรฐานของผูบริโภค เปนตน 
 
6. แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการรับรู (Perception) 
 6.1 ความหมายของการรับรู 
   การรับรูเปนการตีความจากสิ่งที่พบในสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนรอบตัวเรา เกี่ยวของ
กับการเลอืกสรร จัดระเบียบและการประมวลผลของแตละบุคคล มีผูใหความหมายการรับรูไวหลายทาน 
ดังน้ี 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550: 116) ใหความหมายการรับรู วาเปนกระบวนการในการ
เลือกสรร จัดระเบียบและตีความเกี่ยวกับสิ่งกระตุน ซึ่งการรับรูเปนกระบวนการสวนบุคคลเกี่ยวกับ          
ความตองการ คานิยมและความคาดหวัง มักสงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 
   ชูชัย สมิทธิไกร (2553: 120) กลาววา การรับรู คือ กระบวนการมองโลกรอบตัว
ของบุคคล แมวาในสถานการที่มีสิ่งเราเดียวกัน แตการรับรูของแตละบุคคลแตกตางกัน เน่ืองจาก
ความแตกตางดานความตองการ คานิยม หรือประสบการณ 
   วิเชียร วงศณิชชากุล, ไกรฤกษ ปนแกว และโชติรส กมลสวัสด์ิ (2554: 84) กลาววา       
การรับรู คือ กระบวนการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตีความและแสดงอาการปฏิบัติตอบจาก             
การรับตัวกระตุนตางๆ ซึ่งเปนการรับรูเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การมองเห็น การสูดดม 
การชิมรสชาติ การรูสึกหรือการสัมผัส ซึ่งการรับรูของบุคคลจะแตกตางกัน เน่ืองจากความรูและ
ประสบการณในอดีต รวมทั้งปจจัยภายในตัวอื่นๆ ของแตละบุคคล 
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   ฮอรคินส, เบสส และคอนเนย (Hawkins, Best and Coney, 2004: 278-279 
อางถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555: 129) กลาววา การรับรูมีความเกี่ยวของกับกระบวนการประมวลผล
ขอมูล แบงได 4 ระยะ คือ การสัมผัสสิ่งกระตุน การใหความสนใจ การแปลความหมายและการจดจํา      
ซึ่ง 3 ระยะแรกเปนองคประกอบการรับรู 
   สรุป การรับรู หมายถึง กระบวนการของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในการเลือกสรรรับรู            
จัดระเบียบและตีความเกี่ยวกับสิ่งที่เขามากระตุน เพื่อสรางใหเปนภาพที่มีความหมาย หรือตอบสนอง
สิ่งที่เกิดข้ึน ซึ่งการรับรูจะแตกตางกันตามความเขาใจขอมูลขาวสาร ความสนใจ ความตองการ 
คานิยม และประสบการณของบุคคลน้ันๆ 
 6.2 ทฤษฎีการรับรู 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550: 118-121) ไดกลาวเกี่ยวกับคุณลักษณะการรับรูที่มีผลตอ
ผูบริโภคดังน้ี 

1. การตอบสนองของผูบริโภคจะข้ึนอยูกับการรับรู (Consumer response base 
on perception) ความตองการ ประสบการณของบุคคลทั้งในอดีตและปจจุบัน ยอมสงผลตอการรับรู
ของบุคคลที่ตางกัน 

2. การรับรูจะเกี่ยวของกับแรงจูงใจของผูบริโภค (Perception relates to consumer’s 
motive) ความตองการ แรงจูงใจ และการรับรูของบุคคลมีความสัมพันธ ดังนั้น ผูบริโภคที่มี      
ความตองการและแรงจูงใจที่ตางกัน ยอมสงผลใหเกิดการรับรูที่ตางกัน 

3. การรับรูของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงได (Consumer perception can change)           
ตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การโฆษณาใหมๆ เปนตน 

4. การรับรูของผูบริโภคเปนเรื่องสวนตัวที่แตกตางกัน (Consumer perception is 
subjective different) การรับรูขาวสารของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน สงผลใหการรับรูแตกตาง
กันไปดวย 

5. ระดับตํ่าสุดที่บุคคลรับรูได (The absolute threshold) หมายถึง ระดับตํ่าสุดที่
แตละบุคคลสามารถรับรูในบางสิ่งได ตัวอยางเชน ระยะทางที่หมาะสมที่คนขับรถจะสามารถสังเกต
ปายโฆษณาจากถนน จากลักษณะดังกลาว นักการตลาดนํามาประยุกตในการต้ังราคาสินคา เชน             
ต้ังราคาตํ่าในระดับที่ผูบริโภครับรูในคุณภาพสินคา เปนตน 

6. ขีดข้ันความแตกตาง (The difference threshold) หมายถึง ความแตกตาง
ระหวางสิ่งกระตุนที่สังเกตได ไมสามารถบอกจํานวนแนนอนได ซึ่งนักการตลาดนํามาพัฒนาเกี่ยวกับ     
ความแตกตางที่สามารถสังเกตไดดวยเหตุผล 2 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงทางลบ มักสราง   
ความไมพอใจกับผูบริโภค เชน การข้ึนราคาสินคา การลดขนาดสินคา เปนตน และการปรับปรุงสินคา 
เชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ การลดราคาสินคา เปนตน  ซึ่งตองพยายามทําใหผูบริโภคเกิดความแตกตางที่
สามารถสังเกตไดชัด เชน ตนทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน ผูผลิตตองพิจารณาทางเลือกระหวางการเพิ่ม
ราคาสินคาหรือลดขนาดสินคาแตราคาเทาเดิม หากทางเลือกใดที่จะทําใหผูบริโภคสามารถสังเกตเห็น
ไดนอยกวาเลือกทางน้ัน 

7. การรับรูในระดับตํ่า (Subliminal perception) หรือการรับรูโดยไมรูตัว หมายถึง      
การรับรูที่ออนแอมากหรือสิ่งกระตุนแยมาก ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุนไมดีพอที่จะทําใหรูจัก การรบัรูระดับ
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ตํ่ามี 3 แบบ ดังน้ี การนําเสนอสั้นๆ ดวยภาพ การเพิ่มขอความหรือคําพูดดวยระดับเสียงตํ่า          
และการซอนภาพหรือคําพูดเกี่ยวกับการโฆษณา 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550: 121-127) กลาววา บุคคลจะจัดระเบียบสิ่งกระตุนโดยใช
จิตใตสํานึก ในทางจิตวิทยาใหความสอดคลองของความตองการ ความคาดหวังและประสบการณ     
โดยกลไกการเรียนรูจะพิจารณา 3 ประเด็นดังน้ี 

1. การเลือกสรรการรับรู (Perception selection / Selection attention) หมายถึง    
การรับรูระดับสูงจากสิ่งกระตุนซึ่งเกี่ยวของกับความตองการหรือความสนใจของแตละบุคคลซึ่งปจจัย
ที่มีผลตอการเลือกสรรรับรู มีดังน้ี 

1.1 ลักษณะของสิ่งกระตุน (Nature of the stimulus) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพ   ซึ่งทางการตลาดมีตัวแปรที่มผีลตอการรับรูของผูบริโภคมากมาย เชน ช่ือสินคา สื่อโฆษณา          
การออกแบบบรรจุภัณฑ เปนตน 

1.2 ความคาดหวัง (Expectation) ผูบริโภคมีแนวโนมจะรับรูผลิตภัณฑและ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑตามความคาดหวังของตนเอง ซึ่งเกณฑทั่วไปของบุคคลในการคาดหวัง 
คือความคลายคลึงกัน (Familiarity) ประสบการณในอดีต (Previous experience) และสภาพกอน
สภาวะ (Precondition set) 

1.3 สิ่งจูงใจ (Motives) หมายถึง สิ่งเราในตัวบุคคลซึ่งกระตุนในการปฏิบัติของ
บุคคลรับรูสิ่งที่ตองการ ซึ่งกระบวนการเรียนรูแตละบุคคลจะใกลชิดกับสภาพแวดลอม ผูบริโภคมัก
รับรูสิ่งตางๆตามแรงผลักและความตองการของตนเอง ย่ิงระดับความตองการสูงมากเทาใด การใสใจ
ตอ สิ่งกระตุนที่สามารถตอบสนองความตองการย่ิงมากข้ึนเทาน้ัน 

1.4 การรับรูแบบเลือกสรร (Selective Perception) หมายถึง การรับรูระดับสงูจาก    
สิ่งกระตุนซึง่เกี่ยวของกับความสนใจหรือความตองการของบุคคล มีแนวคิดดังน้ี 

1.4.1 การเปดรับขาวสารที่ไดเลือกสรร (Selective exposure) หมายถึง 
การเลือกเปดรับรูขาวสารเฉพาะสิ่งที่ตองการรับรูเทาน้ัน ผูบริโภคมักจะคนหาขอมูลขาวสารที ่มี
ความเห็นตรงกันและหลีกเลี่ยงขาวสารที่มีความเห็นไมตรง 

1.4.2 การต้ังใจรับขาวสารที่ไดเลือกสรร (Selective attention) หรือการ
รับรูที่ไดเลือกสรร (Selective perception) หมายถึง การที่ผูบริโภครับรูระดับสูงกับสิ่งที่
เกี่ยวกับความตองการและรับรูในระดับตํ่ากวากับสิ่งที่ไมตรงกับความตองการ 

1.4.3 การปองกันการรับรู (Perceptual defense) ผูบริโภคมักมีจิตใตสํานึก
หลีกเลี่ยงการรับรูในสิ่งที่ไมตรงกับความตองการ คานิยมและความเช่ือของตน 

1.4.4 การปดกั้นการรับรู (Perceptual blocking) เปนการปองกันตนเอง
จากสิ่งกระตุนไมใหรับรูแบบรูสึกตัว 

2. การจัดระเบียบการรับรู (Perception organization) หมายถึง การจัดระเบียบ
จิตใตสํานึกและการรับรูสิ่งกระตุนออกเปนกลุมโดยแยกและวิเคราะหจากประสาทสัมผัส 

3. การตีความหมายการรับรู (Perceptual interpretation) การตีความของแตละ
บุคคลมาจากสิ่งกระตุนซึ่งมีความปนเอกลักษณของตนเองโดยข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังน้ี 

3.1 ความคาดหวังจากประสบการณในอดีต 
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3.2 การอธิบายที่มีเหตุผล สามารถตีความได 
3.3 สิ่งกระตุนและความสนใจในชวงเวลาการรับรู 

   วุฒิ สุขเจริญ (2555: 142) สรุปแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการรับรู ดังน้ี 
1. การเลือกรับ (Selective exposure) ผูบริโภคจะมองหาหรือเลือกรับสิ่งที่ทําให          

ตนสบายใจ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําใหตนเจ็บปวด 
2. การเลือกใหความสนใจ (Selective attention) ผูบริโภคจะเลือกใหความสนใจ

สิ่งที่ตรงกับความตองการของตน หรือสิ่งที่ตนเองสนใจ และขจัดหรือลดสิ่งกระตุนที่ไมเกี่ยวของ และ
ผูบริโภคยังใหความสนใจรายละเอียดตางกันในสิ่งเดียวกัน 

3. การตอตานการรับรู (Perception defense) จิตใตสํานึกของผูบริโภคจะกรอง
สิ่งกระตุนที่เห็นวาเปนภัยคุกคามออกไป ถึงแมจะรับรูแลว หรือบางครั้งอาจมีการบิดเบือนขอมูล
เพื่อใหตนเองสบายใจ 

4. การปดกั้นการรับรู (Perceptual blocking) การปองกันตนเองจากสิ่งกระตุนที่
เขามามากมายโดยการปดกั้น 
   จากที่กลาวมาพบวา การรับรูมีความสอดคลองกับความตองการ ความคาดหวัง 
ประสบการณ โดยมีกลไก การเลือกสรรรับรู การจัดระเบียบการรับรู และการตีความการรับรู        
การตอบสนองของผูบริโภคข้ึนอยูกับความตองการสวนบุคคล ประสบการณ และสามารถเปลี่ยนแปลงได
ตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
7. แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการรับรูคุณภาพ (Quality Perception) 
 7.1 ความหมายของการรับรูคุณภาพ 
   กิลเบอรต (Gilbert, 2001: 49) กลาววา คุณภาพคือ ระดับความเปนเลิศของสินคา
หรือบริการ จะเปนประโยชนมาก หากทั้งสินคาและบริการมีคุณภาพ เปนไปตามความคาดหวังและ
รับรูคุณภาพตามที่องคกรนําเสนอ หากองคกรนําเสนอสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ
ยอมทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ 
   กรอนรูส , บัซเซลและเกลล (Gronroos, 1990; Buzzell and Gale 1987, อางถึงใน 
ธีรกิตติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549: 179) กลาววา คุณภาพ คือ สิ่งที่เกิดจากการที่ลูกคารับรู 
   พิชัย นิรมานสกุล (2554: 40-41) กลาววา การรับรูคุณภาพเปนสิ่งที่จับตองไมไดเปน   
เพียงความรูสึกที่มีตอสินคาหรือบริการน้ันๆ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจและการยอมรับของลูกคา
ที่จะใหความสําคัญกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง รวมถึงทัศนคติดวย ซึ่งการรับรูคุณภาพจะแตกตางกันตามความ
พึงพอใจของลูกคา อาจมาจากความคาดหวังและทัศนคติของลูกคา นอกจากการรับรูคุณภาพ  จะ
สามารถสรางคุณคาใหกับสินคาหรือบริการแลว ยังสามารถสงเสริมคุณคาใหกับตราสินคาใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จในระยะยาว รวมทั้งเกิดประโยชนทางดานการเงิน เชน ยอดขาย สวนแบง
การตลาด เปนตน 
   คอตเลอรและเคลเลอร (Kolter and Keller, 2006: 138, อางถึงใน อรจันทร ศิริโชติ, 
2556: 248) กลาววา คุณภาพ หมายถึง ลักษณะทั้งหมดของสินคาและบริการซึ่งตอบสนอง       
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ความตองการของลูกคาได ซึ่งหมายรวมถึง การมุงลูกคาเปนศูนยกลาง ผูผลิตหรือผูขายจะสงมอบ
สินคาหรือบริการท่ีตรงตามความคาดหวังหรือมากกวาความคาดหวังของลูกคา 
   สรุปการรับรูคุณภาพ คือ การรับรูของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่มีตอสินคาหรือบริการท่ี
ผูผลิตหรือผูขายสงมอบให ซึ่งมีความสัมพันธกับการยอมรับและการตัดสินใจซื้อสินคาหรือใชบริการ
ของผูบริโภค 
 7.2 ทฤษฎีการรับรูคุณภาพ 
   กรอนรูส (Gronroos 1990, อางถึงใน ธีรกิตติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549: 180-
181) อธิบายหลักการแบงคุณภาพซึ่งเกิดจากการรับรูของลูกคาออกเปน 2 ประเภทหลัก ดังน้ี 

1. คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) หมายถึง คุณภาพที่ลูกคาประเมินจาก
ผลลัพธที่ไดรับ หลังจากกระบวนการของการบริการสิ้นสุดลง ซึ่งมักจะประเมินจากสภาพความเปนจริง 

2. คุณภาพเชิงหนาที่ (Functional Quality) หมายถึง การที่ลูกคาประเมิน
กระบวนการหรือวิธีใหบริการซึ่งอาจจะพิจารณาจากสวนประกอบตางๆ เชน เครื่องมือหรืออุปกรณ
ใหบริการ พนักงานที่ใหบริการ เปนตน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงการประเมินเชิงหนาที่มักใชความรูสึก
สวนตัวเปนหลัก 
   แอคเกอร (Aaker, 1991, อางถึงใน ดิสพร ออนนุช, 2550: 70-71) กลาววา การ
รับรูคุณภาพ คือ การยอมรับคุณภาพโดยรวมของสินคาหรือบริการของลูกคาแตละคน เปนเรื่องของ
ความรูสึกโดยรวมของลูกคาที่มีตอสินคาสินคาหรือบริการ อาจเกิดจากหลายปจจัย เชน สวนผสม
การตลาด ทัศนคติ เปนตน คุณสมบัติที่ลูกคาใชในการพิจารณาคุณภาพ แบงเปน  

1. การรับรูคุณภาพในบริบทสินคา โดยพิจารณาทั้งหมด 7 องคประกอบ ดังน้ี 
ความสามารถในการทํางานของสินคา (Performance) เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคา, ลักษณะสินคา 
(Features) ซึ่งมีความแตกตางและโดดเดน โดยพิจารณาในกรณีที่สินคา 2 ชนิดมีความคลายคลึงกัน, 
การปฏิบัติตามรายละเอียดที่ต้ังไว (Conformance with specifications) เกี่ยวของกับสินคาที่ไมมี
ตําหนิหรือขอบกพรอง, ความเช่ือมั่น (Reliability) เกี่ยวของกับคุณภาพของสินคาที่มีอยางสม่ําเสมอ
ทุกครั้งที่ซื้อสินคา, ความคงทน (Durability) พิจารณาตามอายุการใชงานวาสามารถใชงานไดนาน
เพียงใด, ความสามารถในการใหบริการ (Serviceability) หมายถึง ประสิทธิภาพในการสราง
ประโยชนใหลูกคา และความเหมาะสมและผลงานข้ันสุดทาย (Fit and finish) เกี่ยวของกับ        
การพิจารณาภาพรวมของสินคาที่ลูกคาใชพิจารณา 

2. การรับรู คุณภาพในบริบทการบริการ  โดยพิจารณา  7 องคประกอบ ดังน้ี 
ความสามารถในการใหบริการ (Competence) โดยเปรียบเทียบกับความสามารถในการทํางาน, สวน
ที่จับตองได (Tangible) เปรียบเทียบกับความเหมาะสมและผลงานสุดทาย, ความเช่ือมั่น (Reliability) 
ความมีมาตรฐานในการทํางาน และการอํานวยความสะดวกตางๆ จนนําไปสู ความเชื่อมั่นและ
ไววางใจ,  การตอบสนอง (Responsiveness), การมีอารมณรวม (Empathy), ความนาเชื่อถือ 
(Creditability), ความไววางใจ (Trustworthiness) และความสุภาพ (Courtesy) 
   จากการศึกษาของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry เกี่ยวกับคุณภาพของ
การบริการท่ีลูกคารับรู (Perceived Service Quality) (Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 
1985: 41-50, อางถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2552: 183-185) พบวา ลูกคาประเมินคุณภาพ
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การบริการจากการเปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวัง กับบริการท่ีรับรู โดยมีเกณฑในการพิจารณา 10 
ประการ ดังน้ี  

1. ความไววางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถที่จะใหบริการตามที่สัญญา
กับลูกคาไวอยางถูกตอง ประกอบดวย ความสม่ําเสมอและความพึงพอใจ 

2. สิ่งที่สามารถจับตองได (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ
พรอมสําหรับใหบริการ อํานวยความสะดวกแกลูกคา และสถานที่สวยงาม สะอาด 

3. การสนองตอบลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะใหบริการ         
อยางรวดเร็วและพรอมใหบริการดวยความเต็มใจ ประกอบดวย ความเต็มใจที่ใหบริการ ความพรอม
ใหบริการและความตอเน่ืองในการติดตอ 

4. ความนาเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง ความซื่อสัตย เช่ือถือไดของผูใหบรกิาร 
5. ความปลอดภัย (Security) หมายถึง ความปลอดภัยดานกายภาพของเครื่องมือ 

บุคลิก ปราศจากอันตราย ความเสี่ยงและความลังเล  
6. ความสะดวก (Access) หมายถึง ความสามารถเขาถึงไดสะดวก และติดตอสื่อสาร            

ไดงาย ประกอบดวย ลูกคาไดรับความสะดวก ระเบียบข้ันตอนไมซับซอนมากเกินไป ลูกคาใชเวลา
คอยนอย เวลาใหบริการเปนเวลาที่สะดวกสําหรับลูกคาและสถานที่ที่ลูกคาสามารถติดตอไดสะดวก 

7. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การรับฟงลูกคาและใหขอมูลโดย
ใชภาษาที่เขาใจงาย 

8. ความเขาใจลูกคา (Understanding the Customer) หมายถึง การพยายามทํา
ความรูจัก เขาใจความตองการของลูกคา การใหคําแนะนําและเอาใจใสลูกคา 

9. ความสามารถ (Competency) หมายถึง ความรูหรือทักษะที่จําเปนของพนักงาน          
ที่ใหบริการ ประกอบดวย ความสามารถในการใหบริการ ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถ
ในความรูวิชาการที่จะใหบริการ 

10. ความสุภาพและเปนมิตร (Courtesy) หมายถึง ลักษณะของพนักงานที่ใหบริการ
ลูกคา ประกอบดวย การแสดงความสุภาพตอลูกคา การใหการตอนรับที่เหมาะสมและพนักงานที่
ใหบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี 
   ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2552: 138-139) กลาวถึง กลยุทธการตลาดเพื่อสราง
คุณภาพโดยรวม มีดังน้ี 

1. คุณภาพจะตองเปนที่ยอมรับของลูกคา (Quality must by perceived by 
customers) คุณภาพตองเริ่มจากการศึกษาความตองการและการรับรูของลูกคาเปนจุดสิ้นสุด เพื่อให
เกิดคุณภาพสูงจากการยอมรับของลูกคา องคกรควรใชเกณฑน้ีมาใชในการปรับปรุงคุณภาพ 

2. คุณภาพจะสะทองถึงทุกกิจกรรมของบริษัทไมใชเฉพาะผลิตภัณฑเทาน้ัน 
(Quality must be reflected in every company activity, not just in company products) 
นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑแลว จะตองมีคุณภาพดานอื่นๆ ดวย เชน การบริการ การขนสง การ
บริการหลังการขาย เปนตน 
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3. คุณภาพตองการความรวมมือจากบุคลากรทั้งหมด (Quality requires total 
employee commitment) การสรางคุณภาพน้ันตองมีแรงจูงใจ และการฝกอบรมบุคลากรเพื่อ    
สงมอบคุณภาพใหลูกคา ซึ่งคุณภาพน้ันตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ  

4. คุณภาพตองการผูรวมงานที่มีคุณภาพสูง (Quality requires high-quality 
partners) โดยอาศัยเครือขายการสรางคุณคา (value chain) โดยผูจัดจําหนายและผูขายปจจัย
การผลิต ทีม่ีคุณภาพสูง 

5. คุณภาพสามารถปรับปรุงใหดีข้ึนตลอดเวลา (Quality can always be improved)    
ซึ่งเปนการปรับปรุงทุกสิ่งตลอดเวลาโดยทุกคน 

6. คุณภาพตองมีการปรับปรุงใหดีข้ึนอยางเห็นไดชัด (Quality improvement 
sometimes requires quantum leaps) ผลลัพธที่เกิดจากการปรับปรุงคุณภาพตองปรากฏเห็น   
ชัดเจนจากลูกคา 

7. คุณภาพไมไดทําใหตนทุนเพ่ิมข้ึนเสมอไป (Quality does not cost more) 
ในทางกลับกัน คุณภาพที่สูงข้ึน อาจทําใหตนทุนลดลงได เชน การทํางานที่มีประสิทธิภาพและ            
ไมสูญเสียยอมทําใหตนทุนลดลง และทําใหลูกคาพึงพอใจมากข้ึน เปนตน 

8. คุณภาพเปนสิ่งจําเปนแตไมมีคําวาพอเพียง (Quality is necessary but may 
not be sufficient) การปรับปรุงคุณภาพเปนสิ่งที่ตองทําและไมมีที่สิ้นสุด เน่ืองจากลูกคามีความ
ตองการ  มากข้ึนตลอดเวลา หากสามารถสรางคุณภาพที่เหนือกวาคูแขงได ยอมทําใหเกิดความไดเปรียบ 

9. คุณภาพจะทําใหไมมีสินคาดอยคุณภาพ (A quality drive cannot save a 
poor product) หมายความวา สินคาที่ดอยคุณภาพตองเลิกผลิต เพื่อไมใหสงผลกระทบตอภาพลักษณ 
   ดังน้ัน นักการตลาดควรทราบขอแตกตางระหวางคุณภาพการทํางานและคุณภาพที่
ตรงกับความคาดหวังของลูกคา ซึ่งคุณภาพที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกคาได ยอมสราง     
ความพึงพอใจใหกับลูกคาได 
 
8. แนวคิดเก่ียวกับการรับรูคุณคา (Value Perception) 
 คุณคาเปนสิ่งที่ผูบริโภคไดรับจากจากผลิตภัณฑหรือบริการจากองคกร เมื่อนํา              
ไปเปรียบเทียบกับคาใชจายหรือทางเลือกอื่นๆ ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางหนาที่ ความจําเปน และ
ตนทุน คุณคาที่ดีก็ตอเมื่อหนาที่น้ันๆ ตอบสนองตอความจําเปนดวยตนทุนที่ตํ่าที่สุด 
 พรพรรณ ชินพงสานนท (2550: 18-19) กลาวถึง ประเภทของคุณคาทางเศรษฐศาสตร   
แบงไดดังน้ี 

1. คุณคาทางตนทุน (Cost value) คือ จํานวนเงินที่นํามาผลิตสนิคาหรือนํามาแลกเปลี่ยน 
2. คุณคาทางจุดเดน (Esteem value) คือ การทําใหสินคาหรือบริการเปนที่ตองการของ

บุคคลทั่วไป อาจเปนสิ่งประดิษฐซึ่งมีความสวยงามแตไมมีประโยชนใชสอย 
3. คุณคาทางการใชงาน (Use value) คือ คุณคาที่เกิดจากการทํางานของสินคาหรือ

บริการ สวนใหญสินคาที่มีคุณคาทางการใชงานมักจะมีคุณคาทางดานจุดเดนดวย เชนเดียวกับบริการ
ที่ทําหนาที่ไดตามความตองการของลูกคาและสรางความประทับใจ 
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 สุรเชษฐ ชิระมณี (2551: 1-2) ใหความหมายของคุณคาไวใน 2 ลักษณะดังน้ี 
1. คุณคาที่แทจริง (Real Value) เปนคุณคาตามสภาพความเปนจริงโดยพิจารณาจาก

ประโยชนใชสอยเปนหลัก 
2. คุณคาตามความรูสึก (Sentimental Value) เปนคุณคาจากความรูสึกที่คาดหวัง 

 คุณคาทั้ง 2 ลักษณะข้ึนอยูกับเปาหมายของบุคคลหรือบริษัท ซึ่งตองเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนที่ไดรับทั้งในรูปตัวเงินและไมใชเงิน 
 พัลลภา ปติสันต (2552) กลาววา คุณคาคือสิ่งที่ผูบริโภคตองการจากสินคาหรือบริการ 
ประกอบดวย 3 ดานหลักๆ ดังน้ี 

1. คุณคาทางเศรษฐศาสตร (Economic value) กลาวถึงเรื่องของราคาและความ
สะดวกเขาถึงสินคาหรือบริการ  

2. คุณคาในการใชงาน (Functional value) กลาวในเรื่องของการใชงานของสินคาหรือ   
การใชบริการ โดยองคกรตองคาดการณความตองการของลูกคาจึงจะสามารถตอบสนองความตองการ            
ไดถูกตอง 

3. คุณคาทางดานอารมณที่ลูกคามีตอตัวสินคาหรือบริการ (Emotional value)        
ซึ่งปจจุบัน อารมณ ทัศนคติ ความรัก และการใชสินคาเพื่อแสดงถึงตัวตนของผูบริโภค มีอิทธิพลตอ
การเลือกซื้อสินคา 
 สุวิมล แมนจริง (2552: 7) กลาววา คุณคา คือ สิ่งที่ลูกคาประเมินถึงความสามารถของ
สินคาหรือบริการท่ีจะสนองตอบความตองการ โดยเปรียบเทียบจากผลประโยชนที่จะไดรับกับตนทุน
ที่จะตองเสียไป ซึ่งลูกคาจะเลือกซื้อสินคาที่ใหคุณคามากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินที่จายไป 
 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2552: 123-124) กลาวถึง การสรางคุณคาเพิ่ม (Value 
added) ทั้งการเพ่ิมจากการผลิต (Manufacturing) และการเพิ่มจากการตลาด (Marketing) รวมถึง
การสรางคุณภาพโดยรวม โดยคุณคาที ่เกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive 
differentiation) น้ัน ควรจะเปนคุณคาที่สงมอบใหลูกคาตองมากกวาตนทุนของลูกคา (Cost) และ
ราคาสินคา (Price)  
 คุณคาที่มอบใหลูกคาตองคํานึงคุณคาที่เกิดจากการรับรู ซึ่งเปนความแตกตางระหวาง
คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาลูกคาและตนทุนรวมของลูกคา 
 คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาลูกคา (Total customer value) เปนการรับรูในรูปแบบ   
ตัวเงินทางเศรษฐกิจ หนาที่ และผลประโยชนทางจิตวิทยาที่ลูกคาคาดหวังจากตลาด รวมถึง
อรรถประโยชน (Utility) ของสินคาหรือบริการน้ันๆ โดยคุณคารวมในสายตาลูกคาประกอบดวย      
4 ดาน ดังน้ี คุณคาดานผลิตภัณฑ (Product value) คุณคาดานบริการ (Service value) คุณคาดาน
บุคลากร (Personal value) และคุณคาดานภาพลักษณ (Image value) 
 ตนทุนรวมของลูกคา (Total customer cost) เปนตนทุนของลูกคาที่เกิดจากการ
ตัดสินใจซื้อสินคาชนิดใดชนิดหน่ึง ประกอบดวย 4 ดาน ดังน้ี ตนทุนในรูปตัวเงิน (Monetary cost) 
ตนทุนดานเวลา (Time cost) ตนทุนดานพลังงาน (Energy cost) และตนทุนดานจิตวิทยา (Psychic 
cost) 
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 โทน่ี พรอคเตอร (2554: 64) กลาวถึง คุณคาในบริบทการประเมินคุณคาของผูมีสวนได  
สวนเสีย คือ ความคุมคา หรือการตอบสนองตามความตองการ หรือประโยชนใชสอยของคุณภาพ    
ที่ควรจะเปน ตามที่ประเมินไว มีคาเทากัน มีคาแทนสิ่งใดสิ่งหน่ึง และสามารถทําไดตามจุดประสงค
ที่ต้ังไว 
 เซียแทมล (1988: 14, อางถึงใน โทน่ี พรอคเตอร, 2554: 65) กลาวถึง การรับรูคุณคา 
คือ การประเมินผลประโยชนโดยรวมของผลิตภัณฑจากการรับรูของลูกคาจากสิ่งที่ไดรับและสิ่งที่จายไป 
และจากการวิจัยของเซียแทมลพบวา ลูกคามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณคา 4 ดาน ดังน้ี 

1. คุณคา คือ ราคาที่ตํ่า โดยลูกคาใหความสําคัญกับมูลคาเงินที่จายเพื่อซื้อสินคาหรือ
บริการ  

2. คุณคา คือ อะไรก็ไดที่ลูกคาตองการ  ลูกคาบางคนอาจมุงเนนใหความสําคัญ           
เรื่องคุณประโยชนของสินคาหรือบริการท่ีสอดคลองกับความตองการมากกวาเรื่องราคา 

3. คุณคา คือ คุณภาพที่ลูกคาไดรับเทากับราคาที่ลูกคาจายไป โดยการนําคุณภาพ         
มาเปรียบเทียบกับมูลคาเงินที่จายออกไป 

4. คุณคา คือ สิ่งที่ไดรับจากสิ่งที่ลกูคาตองจายไป ไดแก ตัวเงิน เวลา หรือความพยายาม 
 จากที่กลาวมา สรุปไดวา การรับรูคุณคา คือ การท่ีลูกคาประเมินถึงอรรถประโยชนจาก
สินคาหรือบริการโดยเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกคาไดรับกับสิ่งที่ลูกคาจายไป 
 สมจิตร ลวนจําเริญ (2555: 19-26) กลาววา คุณคาของลูกคา หมายถึง การรับรูของ
ลูกคาหรือผูบริโภค ระหวางผลประโยชนที่จะไดรับจากสินคาหรือบริการ กับเงิน เวลาและความ
พยายามของลูกคาที่จายไป การรับรูคุณคาของลูกคามี 3 องคประกอบ ดังน้ี คุณภาพสินคา คุณภาพ
บริการ และระดับราคา ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 จะตองมีความสมดุลตามที่ลูกคาคาดหวัง หมายความวา 
ลูกคาจะซื้อสินคาตอเมื่อ สินคามีคุณภาพ บริการเปนที่นาพอใจในเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม พิจารณา
ตามภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 องคประกอบคุณคาของลูกคา 

ราคา 

คณุค่าลกูค้า 

คณุภาพสินค้า 

คณุภาพบริการ 
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 จากภาพที่ 2 คุณคาของลูกคาประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี 
1. คุณภาพสินคา มุงเนนการพิจารณาการจัดการคุณภาพโดยรวมทั้งหมด ซึ่งการ

พิจารณาคุณภาพของสินคาที่ตรงกับคุณคาของลูกคามี 2 ประเด็น ดังน้ี สินคาที่มีระดับคุณภาพตรง
กับความตองการของลูกคา และคุณภาพเชิงเปรียบเทียบกับของคูแขงขัน 

2. คุณภาพบริการ เปนสวนหน่ึงของการใหคุณคาแกลูกคา ซึ่งปจจุบันการทําธุรกจิ
ไมไดเนนเฉพาะสินคาเพียงอยางเดียว แตลูกคามกัใหความสาํคัญกับการใหบริการดวย 

3. ราคาตามคุณคา ตองพิจารณาจากระดับความพอใจและการกําหนดราคาของคูแขง 
สามารถพิจารณาจากปจจัย ตนทุนการซื้อขาย ตนทุนวงจรชีวิต ความเสี่ยงและการเปรียบเทยีบ 
 นพรัตน ภูมิวุฒิสาร (2556: 19) กลาววา คุณคาของลูกคา เปนการเปรียบเทียบสิ่งที่
ลูกคาไดรับประโยชน กับตนทุนที่ลูกคาตองจายไป ซึ่งอาจเปนตนทุนทางดานอารมณ เวลา ความเสี่ยง 
ความสะดวก โดยลูกคาจะทําการเปรียบเทียบประโยชนตอตนทุนที ่ตองจาย และนําผลที่ได           
ไปเปรียบเทียบกับคูแขงอื่นๆ หรือเปรียบเทียบกับประสบการณที่เคยไดรับในอดีต เพื่อตัดสินใจวา   
จะซื้อผลิตภัณฑหรือใชบริการจากผูประกอบการน้ันๆ หรือไม 
 ไมเคิล อี. พอตเตอร (Michael E. Porter, 2000, อางถึงใน นพรัตน ภูมิวุฒิสาร, 2556: 
19-23) กลาวถึงเรื่อง ลูกโซคุณคา (Value Chain) เปนระบบกิจกรรมที่มีความสัมพันธและเช่ือมโยง
กันภายในองคกร ซึ่งเปนการวิเคราะหแตละกิจกรรมขององคกรเพ่ือกําหนดแนวทางใหแกกิจกรรม 
และสรางความมั่นใจวาจะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และลูกคาไดรับความพึงพอใจ 
โดยการจําแนกกิจกรรมขององคกรเปน 2 กิจกรรม ดังน้ี 

1. กิจกรรมหลัก (Primary activity) คือ กิจกรรมภายในองคกรที่กอใหเกิดผลิตภัณฑ
หรือบริการข้ึนโดยตรง เปนกิจกรรมที่ขาดไมได หรือหากเกิดความผิดพลาดจะสงผลกระทบตอสินคา
หรือผลิตภัณฑที่มอบใหลูกคาทันที ประกอบดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของ 5 กิจกรรม ดังน้ี 

1.1 กิจกรรมเคลื่อนยายและเก็บรักษาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต (Inbound Logistics / 
Inventory) เกี่ยวของกับตนทุนดานคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ซึ่งจะ
แตกตางกันตามลักษณะของผลิตภัณฑ หากมีการวางแผนที่ดีจะชวยลดคาใชจายได 

1.2 กิจกรรมการผลิต การประกอบและการทดสอบ (Operation assembly) เปน
ข้ันตอนการแปรรูปวัตถุดิบและการนําปจจัยในการผลิตเขามาใช เพื่อใหไดสินคาหรือผลิตภัณฑ   ที่มี
คุณภาพตามที่ตองการ ดวยเวลาและปริมาณที่เหมาะสม 

1.3 กิจกรรมดานการเก็บรักษาสินคา (Outbound logistics) การจัดเก็บผลิตภัณฑ   
เพ่ือเตรียมสงมอบใหลูกคา จึงจําเปนตองมีคลังสินคา ดังน้ัน ผูผลิตตองกําหนดระดับการผลิต         
ที่เหมาะสม เพื่อใหตนทุนในการเก็บรักษาสินคาและตนทุนการผลิตที่สัมพันธกัน มีตนทุนนอยที่สุด 

1.4 กิจกรรมดานการตลาดและการขาย (Marketing and Sales service) เปนกิจกรรม
ที่ทําใหลูกคามีความตองการและความพอใจที่จะซื้อสินคาที่ผลิตไดโดยมีความเกี่ยวของกับสวนผสม
การตลาด 

1.5 กิจกรรมดานการบริการลูกคา (Service) เปนกิจกรรมที่เสริมสรางความพึงพอใจ   
ในผลิตภัณฑ เพื่อสรางประสบการณที่ดีของผลิตภัณฑและทําใหลูกคามีความตองการท่ีจะกลับมา   
ซื้อซ้ํา เปนการสรางภาพลักษณและสรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑ 



30 
 

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activity) คือ กิจกรรมภายในองคกรที่สนับสนุน         
การทํางานของกิจกรรมหลัก โดยมีวัตถุประสงคไมใหกิจกรรมหลักติดขัด ประกอบดวย 4 กิจกรรม 
ดังน้ี 

2.1 กิจกรรมจัดซื้อ (Procurement) ไดแก กิจกรรมที่จัดหาปจจัยในการผลิต เพื่อให
กิจกรรมหลักในการผลิตไมเกิดการติดขัด ดังน้ันจึงตองคํานึงการติดตอเพ่ือการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ 

2.2 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (Technology development)  เพื่อปรับปรุง
ผลิตภัณฑและสรางผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอยางตอเน่ือง 

2.3 กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เพื่อใหมั่นใจวา
บุคลากรแตละสวนกิจกรรมตางๆ ขององคกร จะสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง 

2.4 กิจกรรมพื้นฐานของบริษัท (Firm infrastructure) ไดแก กิจกรรมดานบัญชี 
การเงิน การดําเนินการดานกฎหมายและภาษี เพื่อใหดําเนินการอื่นๆ ไดอยางสะดวกราบรื่นและ          
ทราบแนวโนมในการดําเนินกิจกรรมอื่นๆ 
 จากที่กลาวมา พบวา การรับรูคุณคา คือ การรับรูสิ่งที่ลูกคาประเมินถึงผลประโยชน
โดยรวมของสินคาหรือบริการ จากการรับรูของลูกคา และตนทุนที่ลูกคาจายไป ไมวาจะเปนเงิน 
อารมณ เวลาและความเสี่ยง ซึ่งคุณคาที่สงมอบใหลูกคาควรจะมากกวาตนทุนของลูกคาและราคา 
ของสินคา โดยคุณคารวมในสายตาลูกคาประกอบดวย คุณคาดานผลิตภัณฑ คุณคาดานบริการ 
คุณคาดานบุคลากรและคุณคาดานภาพลักษณ 
 
9. แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีความพึงพอใจสิทธิ์ขาด (Preference) 
 9.1 ความหมายของความพึงพอใจสิทธิ์ขาด 
   ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคเปนอีกตัวเลือกหน่ึงที่มักถูกนํามาใชในตลาด
แขงขันสมบูรณ แมวาองคกรที่เปนผูจัดจําหนายนํ้ามีการผูกขาดโดยธรรมชาติอยูแลว และไมได
ดําเนินการในตลาดแขงขันสมบูรณ ในอีกความหมาย การคนหาความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค
ในตลาดผูกขาดมีความซับซอนมากกวาการมองเพียงยอดขายเทาน้ัน ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของ
ผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยทําใหองคกรดานสินคาและบริการประสบความเร็จ มี
ผูใหคํานิยาม ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดไวหลายทาน ดังน้ี 
   ราชบัณฑิตยสถาน (2555: 417) ใหความหมายของ “Preference” คือ ความ
พึงพอใจ ซึ่งมีความหมายวา ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอสินคาหรือบริการท่ีตองการเลือกบริโภค 
เปนการตัดสินใจของผูบริโภควาควรที่จะเลือกบริโภคสินคาหรือบริการใด ภายใตเงื่อนไขของความ
พอใจและงบประมาณหรืออํานาจซื้อที่ตนมีอยูในขณะน้ัน 
   ฟฟท-ชูวา และคณะ (Fife-Schaw, et al., 2007: 5) กลาววา ความพึงพอใจ
สิทธ์ิขาดของผูบริโภค คือ ทางเลือกที่คาดหวังวาจะดีที่สุดในทางเลือกทั้งหมด ซึ่งเปนการจํากัดความ             
ทางเศรษฐศาสตรและไมใชความตองการหรือความปรารถนา แตสําหรับวัตถุประสงคทั้งหมดจึง            
เปนนิยามท่ีเหมาะสม ความพึงพอใจแบบสิทธ์ิขาดและการยอมรับในบางกรณีหมายถึงสิ่งเดียวกัน        
แตทั้งสองสิ่งน้ีมีความแตกตางกัน  ความพึงพอใจแบบสิทธ์ิขาดมีแนวโนมไปในการแสดงถึงทางเลือก 
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ที่มีเปนกลางหรือมูลคามากกวา สวนการยอมรับเปนความเต็มใจที่จะทนตอสภาพที่เปนอยูหรือ    
บางทางเลือกที่ตองการนอยกวา 
   สําเรือง บุณกันท (2548: 7) กลาววา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกนึกคิดหรือ
ทัศนคติของ   บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงทั้งในดานบวกหรือดานลบที่มีตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุน สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาหรือสถานการณเปลี่ยนแปลง จะแสดงออกมาในลักษณะผลลัพธสุดทายของ
กระบวนการประเมิน 
   จิตตินันท นันทไพบูลย (2551: 65) ใหความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะ          
การแสดงออกทางดานบวกทางความรูสึกของบุคคลที่มี ซึ่งเปนผลจากการเปรียบเทียบการรบัรู
สิ่งที่ไดรับจากการบริการ 
   ปราณี เอี่ยมละออภักดี (2551: 24) ใหความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรูสึกของแตละบุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑกับความคาดหวัง แบงได 3 
ระดับ คือ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑตํ่ากวาความคาดหวังเกิดความไมพึงพอใจ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ
ใกลเคียงกับความคาดหวังเกิดความพึงพอใจ และประสิทธิภาพผลิตภัณฑมากกวาความคาดหวังเกิด
ความพึงพอใจมาก 
   คอตเลอร (Kotler, 2003: 61, อางถึงใน สุวิมล แมนจริง, 2552: 21) กลาววา 
ความพอใจ คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของสินคาหรือบริการท่ีรับรูกับความคาดหวัง ซึ่ง
กอใหเกิดความรูสึกช่ืนชอบหรือผิดหวัง ดังน้ัน หากตองการสรางความพอใจใหลูกคา จะตองพยายาม
ทําใหลูกคาไดรับสินคาหรือบริการท่ีเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา 
   มุตัวและคณะ (Mutua et al., 2012: 703) กลาววา ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจตัวหน่ึง 
คือ ดัชนีความพึงพอใจของผูบริโภค ซึ่งความพึงพอใจเปนการประเมินสินคาหรือบริการวาสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังไดเพียงใด บริษัทหรือองคกรที่อยูในตลาดเริ่มหันมาให
ความสนใจกับความพึงพอใจของผูบริโภค 
   สุชิต ผลเจริญ (2554: 6) ใหความหมายของความพึงพอใจ คือ การบรรลุความ
ตองการของลูกคา โดยลูกคาจะเปนผูประเมินวาสินคาหรือบริการน้ันๆ สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดในระดับใด หากสามารถตอบสนองไดตามที่ลูกคาตองการก็จะเกิดความพึงพอใจ 
ในทางกลับกันหากไมสามารถตอบสนองตามที่ลูกคาคาดหวังไดจะเกิดความไมพอใจ 
   นพรัตน ภูมิวุฒิสาร (2556: 15-16) กลาววา ความพึงพอใจ  หมายถึง ระดับ
ความรูสึกของบุคคล ตามที่เห็นหรือเขาใจความคาดหวังของบุคคล ซึ่งมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังที่มีตอสินคาหรือ
บริการกับ คุณคาที่แสดงออกของสินคาหรือบริการน้ันๆ 
   ลู (Lue, 2000, อางถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556: 19-20) ใหคําจํากัดความของ       
ความพึงพอใจ แบงเปน 2 สวนใหญๆ ดังน้ี 

1. ความชอบ เปนปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ โดยดูจากการใชสินคาในเงื่อนไข          
ที่แนนอน ซึ่งลูกคาจะเกิดความชอบก็ตอเมื่อสินคาน้ันเปนไปตามเงื่อนไขที่ลูกคากําหนด 

2. ตรงกับความตองการ เปนการประเมินการยอมรับ โดยเปรียบเทียบกับความ
คาดหวังจากสินคาหรือบริการท่ีลูกคาตองการกับสิ่งที่ลูกคาไดรับ ซึ่งความคาดหวังมีความสัมพันธ
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โดยตรงกับผลิตภัณฑ ถาผลิตภัณฑสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ก็ยอมเกิดความ       
พึงพอใจ 
   จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจสิทธ์ิขาด หมายถึง 
ความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติของแตละบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง เปนผลมาจากการประเมินคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการวาสามารถตอบสนองความตองการ หรือความคาดหวังไดในระดับใดและเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ลูกคาตองการหรือไม มีความสัมพันธกับสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับ สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาหรือสถานการณเปลี่ยนแปลง 
 9.2 ทฤษฎีความพึงพอใจสิทธิ์ขาด 
   กุณฑลี รื่นรมย, เพลินทิพย โกเมศโสภา และสาวิกา อุณหนันท (2548: 99-103) 
กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา ดังน้ี 

1. การเขาใจความตองการลูกคา การวิจัยเพ่ือใหไดขอมูลของลูกคา ตองคนหา
คําตอบ ในประเด็นที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความตองการท่ีแทจริง มูลเหตุจูงใจและความคาดหวังและนํา
ขอมูลเหลาน้ันมาใชปรับปรุง แกไขการดําเนินงานตอไป ซึ่งการเรียนรูและเขาใจถึงความตองการ
ลูกคาอยางถูกตอง แมนยํา ชัดเจน เปนปจจัยเบื้องตนที่สงผลตอผลความพึงพอใจของลูกคา 

2. การตลาดภายใน องคกรการตลาดที่ประสบความสําเร็จจะใหความสําคัญกับ
พนักงานอยางมากและพยายามที่จะทุมเทใหความสนใจพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความสุขในงาน
ของตนเอง และชวยใหพนักงานมีทัศนคติและจิตใจพรอมใหบริการ ตลอดจนมีความรูความชํานาญ
และทักษะ  การใชเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 

3. การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกร ซึ่งประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ การปรับปรุง
คุณภาพภายนอกโดยการปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวของกับลูกคาภายนอก และ          
การปรับปรุงคุณภาพภายใน โดยการปรับปรุงคุณภาพหรืองานในหนวยงานตางๆ ภายในองคกร
เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจรวมกัน 
   จิตตินันท นันทไพบูลย (2551: 68-69) กลาวถึงลักษณะของความพึงพอใจซึ่งมี
ความสําคัญตอการดําเนินงานดานบริการอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในดานบวกของบคุคล
ตอสิ่งใดสิง่หน่ึง แตละบุคคลมีประสบการณการรับรูและการเรียนรูที่แตกตางกันจากการไดรับการ
ตอบแทนและสนองความตองการท่ีแตกตางกันไป ซึ่งหากสามารถตอบสนองความตองการตามที่
คาดหวังได ยอมทําใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีและความพึงพอใจ ในทางตรงกันขาม หากไมสามารถ
ตอบสนองความตองการตามที่คาดหวังไดไมวาจะดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ยอมทําใหเกิดความรูสึกที่ไมดี
และความไมพึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่
ไดรับจริงในสถานการณหน่ึง กอนที่ลูกคารับบริการ ลูกคามักมีความคาดหวังในสิ่งที่จะไดรับและจะ
นํามาประเมินเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดรับจริง หากเปนไปตามคาดหวัง ลูกคายอมเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
ชวงความแตกตางระหวางความคาดหวังและการไดรับจริงจะชี้ใหเห็นระดับความพึงพอใจหรือ           
ไมพึงพอใจ 
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3. ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยและสถานการณที่เกิดข้ึน          
ความพึงพอใจมีความผันแปรไดตามปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับความคาดหวังของบุคคลในสถานการณ
ตางๆ บุคคลสามารถเปลี่ยนความรูสึกเดิมตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดทันที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการประเมิน       
ความคาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริง 
   ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่สามารถแปรเปลี่ยนไดหลายระดับตามสภาพแวดลอม
ปจจัยตางๆ จิตตินันท นันทไพบูลย (2551: 71-74) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ มีดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ ความพึงพอใจจะเกิดเมื่อผลิตภัณฑมีคุณภาพและตรงความตองการ 
รวมถึงการนําเสนอก็ถือวามีสวนสําคัญตอความพึงพอใจของลูกคา 

2. ราคา ความพึงพอใจข้ึนอยูกบัราคาที่ลูกคายอมรับไดหรือความเหมาะสมของ
คุณภาพตามความเต็มใจที่จะจาย (Willingness to pay) ของลูกคา ซึง่แตกตางกันไปตามบุคคล 

3. สถานที่ ความสะดวกในการเขาถึงบริการยอมสงผลใหเกิดความพึงพอใจของ
ลูกคา 

4. การสงเสริมแนะนํา ความพึงพอใจเกิดข้ึนเมื่อไดรับขอมูลคุณภาพในทางบวก ซึ่ง
อาจจะตรงกับความเช่ือเดิมที่มีอยู จะเปนแรงผลักดันและจูงใจใหมีความตองการสินคาน้ันๆ 

5. ผูใหบริการ รวมถึงผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสราง   
ความพึงพอใจ ผูบริหารที่วางนโยบายการโดยคํานึงถึงลูกคาเปนสําคัญ และผูปฏิบัติงานที่ตอบสนอง
นโยบายอยางจริงจัง ยอมสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา 

6. สภาพแวดลอมของการบริการ สภาพแวดลอมและบรรยากาศมีผลตออิทธิพล        
ความพึงพอใจ หากสภาพแวลดลอมมีการออกแบบ ตกแตงสถานที่ใหสวยงามยอมสรางความพึงพอใจ
ใหลูกคา 

7. กระบวนการ ประสิทธิภาพการจัดการระบบที่ดีสงผลใหการปฏิบัติงานคลองตัว
และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ ยอมสรางความพงึพอใจ
ใหลูกคา 
   สุชิต ผลเจริญ (2554: 6-7) กลาวถึง วิธีการสรางความพงึพอใจใหลูกคา ดังน้ี 

1. การบริการท่ีประทับใจ เนนการใหสําคัญกับลูกคาในทุกเรื่องพรอมทั้งนําเสนอ
บริการท่ีแตกตางจากคูแขงดวยความเปนกันเอง เชน สงมอบสินคาหรือบริการดวยความถูกตองและ
รวดเร็ว 

2. การเพ่ิมคุณคาผลิตภัณฑ ดวยการประยุกตใหเขากับสถานการณปจจุบัน พรอม
ทั้งคิดคนหรือพัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ 

3. พนักงาน ถือวาเปนหัวใจสําคัญ พนักงานตองมีอัธยาศัย บุคลิกภาพ กิริยามารยาท    
การตอนรับที่ดี และตองมีความรูในตัวสินคาและบริการอยางดี 

  นอกจากการสรางความพึงพอใจแลวยังกลาวถึงวิธีวัดระดับความพึงพอใจของลูกคา 
(Customer Satisfaction: CS) 

1. การใหคําแนะนําหรือคําติเปนการประเมินเชิงรับ โดยสรางระบบรับเรื่องรองเรียน 
หรือคําแนะนํา 
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2. การสํารวจความพึงพอใจอยางตอเนื่อง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ตอบสนอง ใหตรงตามความตองการสินคาและบริการของลูกคามากทีสุ่ด 

3. วิเคราะหลูกคาเปาหมาย เพื่อศึกษาวิธีการเลือกซื้อสินคาและบริการ  พรอม
วิเคราะห จุดแข็งและจุดออน พรอมทั้งปญหาที่เกิดข้ึน 

4. วิเคราะหลูกคาเกาที่หายไป 
   ฮอม (Hom, 2000, อางถึงใน Mutua et al., 2012: 703-704) อธิบายถึง
ความพึงพอใจของผูบริโภคดวย 2 โมเดล ดังน้ี 

1. โมเดลระดับมหภาค สามารถอธิบายไดดังน้ี 
1.1 เปนกลยุทธที่อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบและผลสําหรับการศึกษาความ

พึงพอใจของผูบรโิภค 
1.2 ใหความสําคัญเปนพิเศษสําหรับนโยบายเกี่ยวกับระดับการวิจัยขององคกร

เรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภค 
1.3 มุงเนนผูบริโภคที่ใชสินคาน้ันๆ ไมใชเปนเพียงผูซือ้เทาน้ัน 

2. โมเดลระดับจุลภาค เปนโมเดลที่มุงประเด็นที่แคบกวาระดับมหภาค โมเดลน้ี
ประกอบ ดวยการไมยืนยันความคาดหวัง การรับรูผลงาน มาตรฐาน กระบวนการ และโมเดล
คุณลักษณะ 
   จากโมเดลที่กลาวมาขางตนมีผูนําไปพัฒนามากมายเพื่อยืนยันทฤษฎีดังกลาวและ        
เปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ความพึงพอใจของผูบริโภค และคุณภาพของสินคาและ
บริการ   
   อเดยและแอนเดอรเซน (Aday and Andersen, 1975, อางถึงใน สุวิมล คํายอย, 
2555:  7-8) กลาวถึง ความพึงพอใจที่เกิดจากพื้นฐาน 6 ประการ ดังน้ี 

1. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการ (Convenience) มีตัวแปรดังน้ี 
       1.1 ระยะเวลาในการรอคอยเพื่อรอรับบริการ 
       1.2 ความเปนระเบียบเรียบรอยของหนวยงาน 
       1.3 ลักษณะสถานที่ของหนวยงาน 

2. การประสานงานของการบริการ (Coordination) มีตัวแปรดังน้ี 
       2.1 การไดรับบริการทั้งหมดตรงตามความตองการ 
       2.2 การสนใจของผูปฏิบัติงานตอลูกคา 

3. อัธยาศัยและความสนใจตอลูกคา (Courtesy) มีตัวแปรดังน้ี 
       3.1 คําพูดเชิงบวก 
       3.2 บุคลิกภาพที่นาเลื่อมใส 
       3.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
       3.4 ความเอาใจใสตลอดเวลา 

4. ขอมูลที่ไดรับจากการบรกิาร (Information) มีตัวแปรดังน้ี 
       4.1 ขอมูลทั่วไป เชน วิธีการรับบริการ กฎระเบียบตางๆ 
       4.2 ขอมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑหรือบริการ เชน คําแนะนํา 
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5. คุณภาพของบริการ (Quality of service) มีตัวแปรดังน้ี 
       5.1 ความสามารถของผูปฏิบัติงาน 
       5.2 คุณภาพของผลิตภัณฑ 

6. ราคาคาใชจาย (Cost) มีตัวแปรดังน้ี 
       6.1 ราคายุติธรรม 
       6.2 สมเหตุ สมผล ไมเอาเปรียบลูกคา  
   จากที่กลาวมาพบวา มีหลายปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาด ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ การสงเสริมแนะนํา ผูใหบริการ สภาพแวดลอมของการบริการและ
กระบวนการ และมีหลากหลายวิธีที่จะสรางความพึงพอใจสิทธ์ิขาดใหกับผูบริโภค เชน การสรางสินคา
หรือบริการท่ีประทับใจ การเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ พนักงานที่ใหบริการดวยความเต็มใจ  มีอัธยาศัย 
และมีความรูในสินคาหรือบริการ เปนตน 
 
10. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการศึกษาของดอรีนและเบญจามิน (Doreen and Benjamin, 2003) เรื่องการ
เช่ือมโยงการรับรูของผูบริโภคสูความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของรานคาปลีก การประเมินเชิงประจักษ
คุณลักษณะ  ที่หลากหลายของภาพพจนรานคา  การศึกษาครั้งน้ีเปนการทดสอบความสัมพันธของสิ่ง
กระตุนและระบบของพฤติกรรมของผูบริโภครานคาปลีก โดยเนนการรับรูคุณลักษณะรานคาอยางไร
จึงจะมีอิทธิพลตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของรานคา ซึ่งคุณลักษณะของรานคาปลีกประกอบดวย
สินคา บรรยากาศในราน การบริการ การเขาถึงไดงาย ช่ือเสียง การสงเสริมการขาย สิ่งอํานวยความ
สะดวกและบริการหลังการขาย ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดเกิดข้ึนหลังการใชบริการ สมมติฐาน 8 ขอ         
ถูกพัฒนาและทดสอบโดย การเก็บขอมูลแบบสุมกลุมตัวอยาง ผลจากการวิเคราะหสมการแบบถดถอย
เปนผลสืบเน่ืองจากคุณลักษณะ ดังเชนอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญของความพึงพอใจแบบสิทธ์ิขาด สินคา 
การเขาถึง ช่ือเสียงรานคา การบริการและบรรยากาศในราน 
 พบวา การมีคุณลักษณะที่เขมแข็งจะเพิ่มความสามารถในการดึงดูดลูกคา การสราง
แนวคิดน้ีเนนที่คุณลักษณะ (S) และความพึงพอใจแบบสิทธ์ิขาด (R) ตามกรอบแนวคิด S-O-R 
(Stimulus-Organism-Response) ผลของการศึกษาใหนํ้าหนักยืนยันวารานคาสามารถใชทรัพยากร
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งเปนปจจัยที่จะเพ่ิมความพึงพอใจแบบสิทธ์ิขาด การวิเคราะหน้ีทาํให
มั่นใจถึงความสามารถในการแขงขันในตลาดคาปลีก 
 โรดรีกรู เดล บอสคิว (Rodriguez del Bosque, 2006) ศึกษาบทบาทของความ
คาดหวังกระบวนการสรางความพึงพอใจของผูบริโภค ขอมูลเชิงประจักษของการทองเที่ยว โดยศึกษา
ความสัมพันธระหวางความคาดหวัง ความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภค วิเคราะหอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวโดยใช 2 โมเดลสมการโครงสราง พบวา ภาพลักษณมีความสําคัญในกระบวนการ
กําหนดความคาดหวังของความสัมพันธโดยตรงระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูบริโภค 
และความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภค 
 โทรอลและซีเร็นโก (Turel and Serenko, 2006) ศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการ
โทรศัพทมือถือในประเทศแคนนาดา โดยการตรวจสอบขอมูลเชิงประจักษของความพึงพอใจของ
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ลูกคาและความจงรักภักดีจากกลุมตัวอยาง 210 คนโดยการปรับโมเดลความพึงพอใจของลูกคา   
จากโมเดลที่ศึกษา อธิบายถึงดัชนีความพึงพอใจ จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ความคาดหวัง     
มีความสัมพันธกับการรับรูคุณภาพในทางบวก การรับรูคุณภาพมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคา   
การรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคามีความสัมพันธตอความพึงพอใจ  
 ฉิง ฟู เฉิน (Ching-Fu Chen, 2008) ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของคุณภาพการ
บริการ การรับรูมูลคา, ความพึงพอใจและพฤติกรรมความต้ังใจของผูโดยสารทางอากาศ: ไตหวัน ผาน
สมการโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ความคาดหวังจากการบริการมีผลในเชิงบวกอยางมีนัยสาํคัญกบั
ประสิทธิภาพการรับรู แตไมมีผลกับการรับรูคุณคาและการความพึงพอใจของผูโดยสาร การรับรู    
การดําเนินงานมีผลในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอความพึงพอใจ ทั้งการรับรูคุณคาและความพึงพอใจ
ที่มีผลในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการต้ังใจ นอกจากน้ีการรับรูการดําเนินงานสงผล
ทางออมตอความพึงพอใจโดยผานการรับรูคุณคา และการรับรูคุณคามีผลกระทบมากกวาความ
พึงพอใจโดยรวมในพฤติกรรมความต้ังใจ  
 สุย เฉียวและคณะ (Shao-I Chiu et al., 2011)  ศึกษาการวิจัยเบื้องตนในรูปแบบ       
ความพึงพอใจของลูกคาในไตหวัน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต งานวิจัยประยุกตจากโมเดล 
TCSI โดยการวิจัยครั้งน้ีศึกษาผูบริโภครถยนตใหมในไตหวันระหวางป 2006-2008 จากสถิติของ
สมาคมผูผลิตยานพาหนะของไตหวัน (TIVMA) พบวา รถยนตย่ีหอโตโยตา ฟอรด นิสสัน และมิตซูบิชิ
มียอดขายถึง 79% ของยอดขายรวมในไตหวันระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2008 ซึ่งใช      
การสรางแบบจําลองสมการโครงสราง (SEM) เพื่อแสดงใหเห็นความเหมาะสมของรูปแบบและพัฒนา
แบบสอบถามเพื่อรับความคิดเห็นของลูกคา  
 จากการวิเคราะหขอมูล พบวาโมเดล TCSI มีความเหมาะสมและรูปแบบโมเดลโดยรวม      
มีอัตราความสามารถในการอธิบายมากกวา 76% ผลของการวิจัยสามารถที่จะเขาใจวาลูกคาให
ความสําคัญกับคุณภาพการรับรูที่เกิดข้ึนจริงเชนเดียวกับภาพลักษณของบริษัท ซึ่งปจจัยทีม่ผีลกระทบ
ตอความพึงพอใจของลูกคามากที่สุด คือ การรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคา นอกจากน้ีปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความจงรักภักดีของลูกคามากที่สุด คือ ภาพลักษณและความพึงพอใจของลูกคา ซึ่ง     
ความพึงพอใจของลูกคาเกิดจากการไดรับการเติมเต็มตามความคาดหวังที่ การปรับปรุงภาพลักษณ
บริษัทควรทําใหลูกคาไดรับประสบการณจากการซื้อรถยนต หรือการซอมรถยนต สําหรับการรับรู
มูลคาบริษัทควรพยายามที่จะเพ่ิมมูลคาสินคาใหกับลูกคาทั้งดานของเงิน และเวลา  
 โลเรียโรและเคสเธ็นฮอส (Loureiro and Kastenholz, 2011) ศึกษาช่ือเสียงองคกร    
ความพึงพอใจ ความสุขและความจงรักภักดีที่มีตอหองเชาในชนบทของโปรตุเกส การศึกษาน้ีเพิ่มเติม
จากขอเสนอแนะโมเดลความสุขและความพึงพอใจของโอลิเวอรและคณะ(1997) และฟนน (2005) 
ดัดแปลงจากขอเสนอแนะโดยมีความสัมพันธเชิงสาเหตุของการยืนยันความไมถูกตองและการกระตุน 
ตัวแปรใหมที่แนะนํา 2 ตัว คือ ช่ือเสียงของหองเชาและการรับรูคุณภาพ โมเดลที่ปรับปรุงแลว
นํามาใชที่พักนักทองเที่ยวในชนบทของโปรตุเกส และทําใหถูกตองโดยการใช PLS (ตัวแบบเสนทาง
กําลังสองนอยที่สุดบางสวน) 
 ผลการทดสอบสมการโครงสรางพบวา ช่ือเสียงองคกร ความพึงพอใจและความสุขเปน
ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา ช่ือเสียงองคกรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดตอความจงรักภักดี
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ในธุรกิจหองเชาในชนบท ช่ือเสียงองคกรมีอิทธิพลโดยออมไปยังความจงรักภักดีโดยผานความพึงพอใจ 
แตไมสงผลผานความสุข การยืนยันความไมถูกตองมีอิทธิพลผลโดยตรงตอการรับรูคุณภาพ ความพึงพอใจ 
การกระตุนและอารมณดานบวก สมการโครสรางยืนยันวาความพึงพอใจจะเพิ่มข้ึน หากมีการรับรู
คุณภาพ แนวคิดเปนดังน้ี การรับรูคุณภาพสงผลตอความพึงพอใจ และความพึงพอใจสงผลตอ     
ความจงรักภักดี 
 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาชื่อเสียงของหองเชาเปนปจจัยที่มีความสําคัญกับ        
ความจงรักภักดีมากกวาความพึงพอใจหรือแมกระทั่งความสุข การศึกษาครั้งน้ีสนับสนุนแนวคิด
โครงสรางที่แตกตางกันระหวางความสุขและความพึงพอใจของลูกคา ผลการศึกษาจะชวยใหผูจัดการ
ของที่พักนักทองเที่ยวในชนบทพัฒนาและใชกลยุทธทางการตลาดใหประสบความสําเร็จมากข้ึน 
 ธีมิเซอรและเตอรกยิวมาซ (Temizer and Turkyilmaz, 2012) ศึกษาโมเดลตัวช้ีวัด     
ความพึงพอใจของนักเรียนในสถาบันการศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและทดสอบโมเดลตัวช้ีวัด
ความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งโมเดลดังกลาวถูกพัฒนาเพ่ือสรางเครื่องมือวัดความพึงพอใจ โดยอางอิง
จากหลายหลักเกณฑ เชน ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ความคาดหวัง การรับรูคุณภาพ การรับรู
คุณคาและความจงรักภักดี โมเดลน้ีใชวิธี Partial Least Square ในการวิเคราะห โมเดลดังกลาว 
ทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดและตัวแปรแฝง จากการทดสอบพบวา 
ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความพึงพอใจมากที่สุด คือ การรับรูคุณภาพ (0.44) และ
ภาพลักษณ (0.34) ผลจากการศึกษาครั้งน้ีเสนอแนะใหผูบริหารมุงเนนถึงคุณภาพของสินคาและ
บริการพรอมทั้งภาพลักษณขององคกรในสายตาของนักเรียน 
 มุตัวและคณะ (Mutua et al., 2012) ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคในภาคพลังงาน
ประเทศเคนยา มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคในภาคพลังงานประเทศเคนยา
เพื่อประเมินคุณภาพและระดับการบริการโดยใชดัชนีความพึงพอใจผูบริโภคยุโรป (ECSI) ประเมิน
ความพึงพอใจดานมวลชีวภาพ ปโตรเลียม ไฟฟาและพลังงานทดแทน  
 โมเดลดัชนีความพึงพอใจผูบริโภคยุโรป (ECSI Model) ประกอบดวยตัวแปรหลัก ดังน้ี    
การรับรูคุณภาพ ความคาดหวังของผูบริโภค การรับรูมูลคา ดัชนีความพึงพอใจและความจงรักภักดี 
 พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจดานพลังงานทดแทนมากที่สุดที่ 74.7% ตามมาดวย
ปโตรเลียม 62.8% ระดับความพึงพอใจนอยที่สุดคือไฟฟาที่ 53.06% นอกจากน้ี ยังพบวาภาพลักษณ
ของผูใหบริการพลังงานทดแทนสูงที่สุดที่ 72.5% ตามดวยบริษัทปโตรเลียม 63.1% ไฟฟามีคา     
การรับรูมูลคาสูงสุดที่ 64.2% 
 การศึกษาน้ี สรุปภาพลักษณของผูใหบริการ ความจงรักภักดีของผูบริโภค ความคาดหวัง
ของผูบริโภค การรับรูมูลคา การรับรูคุณภาพและการจัดการการรองเรียนซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญทีม่ี
อิทธิพลตอระดับความพึงพอใจของผูบริโภค และการศึกษาน้ีเสนอแนะสําหรับการตรวจสอบและ
ประเมินวัตถุประสงคในการทํางานภาคพลังงาน คณะกรรมการควบคุมพลังงาน (ERC) สามารถใช
ดัชนีระดับความพึงพอใจของผูบริโภคประเมินนโยบายและการดําเนินงานเพ่ือประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 
 โนยาน และซิมเซค (Noyan and Simsek, 2012) ศึกษาเรื่อง โมเดลการซื้อซ้ําของ
ผูบริโภคโดยวิเคราะหการรับรูคุณภาพการบริการของผูบริโภค การรับรูคุณภาพสินคาของผูบริโภค 
การรับรูการเปรียบเทียบราคา ความเช่ือถือ ความนิยมและความพึงพอใจของผูบริโภคซึ่งเปนปจจัย
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หลักทางการตลาด โมเดลน้ีเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ลูกคาจํานวน 1,530 ราย จากซุปเปอรมารเก็ต
จํานวน 102 แหง 
 พบวา ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจหลักของการซื้อซ้ําและมีคาเทียบเทากับความนิยม
สงผลทางออมของการรับรูการบริการ การรับรูคุณภาพสินคาและการรับรูการเปรียบเทียบราคา 
ความนิยมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจมากที่สุด และปจจัยอื่นเปนอิทธิพลทางออมของการรับรูการ
บริการการรับรูคุณภาพสินคาและการรับรูการเปรียบเทียบราคา  ในขณะที่การรับรูการลดราคามี
นัยสําคัญแตมีอิทธิพลความสัมพันธเพียงเล็กนอย ขอเสนอหลักในชวงแรก ความเช่ือใจ คือ การรับรู
คุณภาพการบริการและคุณภาพสินคาของผูบริโภค  ในขณะท่ีการรับรูการลดราคาและการรับรู              
การเปรียบเทียบราคา มีความสัมพันธนอย  สิ่งที่มีอิทธิพลแตมีการสนับสนุนนอยที่สุดคือ การรับรู  
การลดราคา ในขณะที่อิทธิพลของการรับรูคุณภาพการบริการ การรับรูคุณภาพสินคาและการรับรู
การเปรียบเทียบราคามีคาใกลเคียงกันและมีอิทธิพลมากกวา 
 สรุป โมเดลโครงสรางน้ี การรับรูคุณภาพการบริการของผูบริโภคเปนปจจัยหลักและการ
รับรูการลดราคาเปนปจจัยรองตอความพึงพอใจและสงผลตอการซื้อซ้ําของผูบริโภค 
 โฮวัตและอาซาเคอร (Howat and Assaker, 2013) ศึกษาผลของการรับรูเชิงคุณภาพ
จากการรับรูคุณคา ความพึงพอใจและความจงรักภักดี โดยศึกษาจากสวนนํ้ากลางแจงของ
ออสเตรเลีย การศึกษาครั้งน้ีศึกษาการรับรูคุณภาพ โดยเนนเน้ือหา 4 มิติ (สิ่งอํานวยความสะดวก , 
บริการหลัก, บริการเสริม และบุคลากร) การศึกษามุงที่จะทดสอบครอบคลุมถึงโมเดลการรับรู
คุณภาพบนความจงรักภักดีของสวนนํ้ากลางแจงโดยใชสมการโครงสราง จากกลุมตัวอยางลูกคา
จํานวน 961 คน พบวา คุณภาพทั้ง 4 มิติ มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพในระดับสูง นอกจากน้ี           
ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจโดยรวมเปนผลมาจากการรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคา ดาน
ความจงรักภักดีการรับรูคุณภาพมีอิทธิพลตอความพึงพอใจโดยรวมและความจงรักภักดีมาก 
 ราฮาดีและคณะ (Rahadi et al., 2013)  ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ
สิทธ์ิขาดและคุณคาที่นําเสนอใหผูบริโภค กรณีศึกษาสินคาประเภทที่อยูอาศัย ศึกษาปจจัยความ
คุมคาตอราคาสินคาที่อยูอาศัยในเมืองจาการตา วิเคราะหเหตุผลที่อยูเบื้องหลังการจัดสรรราคา
สําหรับสินคาที่อยูอาศัย นอกจากน้ียังพยายามสรางวิธีการกําหนดราคาสินคา จากการทบทวน
วรรณกรรม พบวา แนวคิดดานสังคม ความปลอดภัยและช่ือเสียง จะชวยใหผูบริโภคมีความพึงพอใจ
แบบสิทธ์ิขาดที่จะซื้อสินคาที่อยูอาศัยที่มีลักษณะเฉพาะ และจากการวิเคราะหผลสัมภาษณ พบวา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอราคาสินคาที่อยูอาศัยพิ่มเติมจากการทบทวนวรรณกรรม คือ การออกแบบ การ
เขาถึงงายและตราสินคา 
 เต้ิง ยีและคณะ (W.J.Deng et al., 2013) ศึกษาแบบจําลองดัชนีความพึงพอใจของ
ลูกคาของโรงแรมทองเที่ยวระหวางประเทศ: บูรณาการการใชอารมณเปนดัชนีวัดความพึงพอใจของ
ลูกคาชาวอเมริกัน โดยเปนโมเดลที่นําเสนอดัชนีความพึงพอใจของลูกคาโรงแรมนํามาใชในการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกคา ที่มีตอโรงแรมในการทองเที่ยวระหวางประเทศ หัวขอการศึกษามา
จากการทบทวนวรรณกรรมและขอเสนอแนะ จากการทําโฟกัสกรุปจากการสํารวจนักทองเที่ยว 412 คน 
โดยใชเครื่องมือ PLS ในการตรวจสอบเครื่องมือและประมาณน้ําหนักความพึงพอใจของนักทองเที่ยว   
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ผลการศึกษาพบวาโมเดลนี้มีความความแปรปรวนอยูที่รอยละ 61 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจของลูกคามากที่สุด และความพึงพอใจของลูกคามีผลตอความจงรักภักดีของลูกคา 
 จากการศึกษาเอกสาร ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ สามารถสรุปแนวทาง
การศึกษาและการใชประโยชนจากเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 สรปุแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสาร แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและการใชประโยชน 
สนับสนุน

ความสําคัญ
และปญหา
ของงานวิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสราง
เครื่องมือ
การวิจัย 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย 

1. ประวัติความเปนมาของการ
ประปานครหลวง 

    

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแบบ
สมการโครงสราง 

    

3. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดผูกขาด     

4. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี
ภาพลักษณองคกร 

    

5. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความ
คาดหวัง 

    

6. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรู     

7. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรู
คุณภาพ 

    

8. แนวคิดเกี่ยวกับการรบัรูคุณคา     

9. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความพึง
พอใจสทิธ์ิขาด 

    

 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ  สามารถสรุปแนวทางการศึกษาและการใชประโยชน
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและการใชประโยชน 

สนับสนนุ
ความ 

สําคัญและ
ปญหาของ
งานวิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสราง
เคร่ืองมือ
การวิจัย 

การ
เลือกใช
สถิติ

สําหรับ
การวิจัย 

 

ใชเปน
แบบแผน
ในการ

วิเคราะห
ขอมูล 

สนับสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการ 
วิจัย 

การเช่ือมโยงการรบัรูของ
ผูบริโภคสูความพึงพอใจสิทธ์ิ 
ขาดของรานคาปลกี(Doreen 
and Benjamin, 2003) 

      

บทบาทของความคาดหวัง
กระบวนการสราง          
ความพึงพอใจของผูบริโภค 
(Rodriguez del Bosque, 
2006) 

      

ความพึงพอใจในการ
ใหบรกิารโทรศัพทมือถือใน
ประเทศ  แคนนาดา (Turel 
and Serenko, 2006) 

      

โครงสรางความสัมพันธของ
คุณภาพการบริการ การรับรู
มูลคา, ความพึงพอใจและ
พฤติกรรมความต้ังใจของ
ผูโดยสารทางอากาศ: ไตหวัน
(Ching-Fu Chen, 2008) 

      

รูปแบบความพึงพอใจของ
ลูกคาในไตหวัน กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมยานยนต (Shao-
I Chiu et al., 2011)   

      

ช่ือเสียงองคกร ความพึงพอใจ 
ความสุขและความจงรักภักดี
ที่มีตอหองเชาในชนบทของ
โปรตุเกส (Loureiro and 
Kastenholz, 2011) 
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ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 

ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและการใชประโยชน 

สนับสนนุ
ความ 

สําคัญและ
ปญหาของ
งานวิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสราง
เคร่ืองมือ
การวิจัย 

การ
เลือกใช
สถิติ

สําหรับการ
วิจัย 

 

ใชเปน
แบบแผน
ในการ

วิเคราะห
ขอมูล 

สนับสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการ 
วิจัย 

โมเดลตัวช้ีวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนในสถาบัน 
การศึกษา(Temizer and 
Turkyilmaz, 2012) 

      

ความพึงพอใจของผูบริโภคใน
ภาคพลังงานประเทศเคนยา 
(Mutua et al., 2012) 

      

โมเดลการซื้อซ้ําของผูบริโภค
โดยวิเคราะหการรับรูคุณภาพ
การบริการของผูบริโภค     
การรบัรูคุณภาพสินคาของ
ผูบริโภค การรบัรูการ
เปรียบเทียบราคา ความ
เช่ือถือ ความนิยมและความ
พึงพอใจของผูบรโิภค 
(Noyan and Simsek, 
2012) 

      

การรบัรูเชิงคุณภาพจาก     
การรบัรูคุณคา ความพึงพอใจ
และความจงรักภักดี (Howat 
and Assaker, 2013) 

      

ความสัมพันธระหวางความ  
พึงพอใจสิทธ์ิขาดและคุณคา   
ที่นําเสนอใหผูบริโภค 
(Rahadi et al., 2013)   
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ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 

ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและการใชประโยชน 
สนับสนนุ
ความ 

สําคัญและ
ปญหาของ
งานวิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสราง
เคร่ืองมือ
การวิจัย 

การเลือกใช
สถิติสําหรับ
การวิจัย 

 

ใชเปน
แบบแผน
ในการ

วิเคราะห
ขอมูล 

สนับสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการ 
วิจัย 

แบบจําลองดัชนีความพึง
พอใจของลูกคาของโรงแรม
ทองเที่ยวระหวางประเทศ: 
บูรณาการการใชอารมณเปน
ดัชนีวัดความพึงพอใจของ
ลูกคาชาวอเมรกิัน (W.J.Deng 
et al., 2013) 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษา “รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบ    
ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคการประปานครหลวง” ผูวิจัยดําเนินการตาม
ข้ันตอนตางๆ ดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
 4. การเกบ็รวมรวบขอมลู 
 5. การวิเคราะหขอมลู 
 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
 
1. การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที ่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการซึ ่งใชบริการนํ้าประปาของการประปานครหลวง        
เปนประจําสําหรับการอุปโภคและบริโภคความถ่ีมากกวา 5 วันตอสัปดาห   
  จากขอมูลสถิติจํานวนประชากร ณ เดือนตุลาคม 2556 (กรมการปกครอง, 2556)      
ระบุจํานวนประชากรของแตละจังหวัด ดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนประชากรแตละจังหวัด 

จังหวัด จํานวนประชากร (คน) 
กรุงเทพมหานคร 5,684,308 

นนทบุร ี 1,153,922 
สมุทรปราการ 1,238,606 

รวม 8,076,836 
 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูที่อาศัยอยูในเขตพื้นทีจ่ังหวัดกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งใชบริการนํ้าประปาของการประปานครหลวงเปนประจําสําหรับการ
อุปโภคและบริโภคความถ่ีมากกวา 5 วันตอสัปดาห และเคยใชบริการการประปานครหลวงที่
สํานักงานสาขาของการประปานครหลวง โดยเกณฑการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางครั้งน้ีใช
แนวคิดของ Hair et al. (2010, อางถึงใน  วรรณี แกมเกตุ, 2556: 26) 
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  ซึ่งมีกําหนดอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางตอพารามิเตอรหรือตัวแปรเปนจํานวน 
20: 1 ซึ่งจํานวนตัวแปรของการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน 22 ตัวแปรสังเกตได (Observed Variable) 
ดังน้ัน กลุมตัวอยางจึงเทากับ 440 ราย 
  คํานวณกลุมตัวอยางของช้ันภูมิเปนสัดสวนกับจํานวนทั้งหมดของช้ันภูมิน้ันๆ 
(Proportional Stratified Random Sampling) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548: 19) ดวยสูตร 
 

    =   
 ×  

 

  เมื่อ  คือ จํานวนกลุมตัวอยางของพนักงานในช้ันภูม ิ
   Ni คือ จํานวนกลุมประชากรของพนักงานในช้ันภูม ิ
   n คือ จํานวนกลุมตัวอยาง 
   N  คือ จํานวนประชากร 
  
  ไดจํานวนกลุมตัวอยางของผูใชนํ้าในช้ันภูมิ ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางโดยแบงตามแตละจังหวัด 

จังหวัด จํานวนประชากร (คน) รอยละ จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 
กรุงเทพมหานคร 5,684,308 70.4 310 

นนทบุร ี 1,153,922 14.3 63 
สมุทรปราการ 1,238,606 15.3 67 

รวม 8,076,836 100 440 
 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเรื่อง “รูปแบบโครงสรางความสัมพันธ      
เชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคการประปานครหลวง”     
มีข้ันตอน ดังน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยภาพลักษณที่
มีอิทธิพลตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคของธุรกิจในโครงสรางตลาดผูกขาด เพื่อใชเปน
แนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด และประยุกตในการสรางเครื่องมือใหตรงและครอบคลุม
วัตถุประสงคการศึกษา 

2.2 สรางแบบสอบถามโดยอาศัยขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของพรอมตรวจสอบ
ความสมบูรณของแบบสอบถามใหมีคําถามครอบคลุมตามกรอบแนวคิดของการวิจัยเพ่ือความชัดเจน
และถูกตอง 

2.3 นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ
ความสอดคลองภาษาที่ใช แลวนํามาปรับปรงุแกไข 
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2.4 นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบ        
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาและกรรมการควบคุม     
การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนนําไปใชจริง  
 
3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูในการวิจัยโดยการพัฒนามีจํานวน 4 สวน ดังน้ี 

3.1 แบบสอบถามดานความคาดหวังและการรับรูคุณภาพ ปรับปรุงมาจากแนวคิดของ      
วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2539) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 4 องคประกอบ คือ สินคาจํานวน     
4 ขอ ราคาจํานวน 3 ขอ บุคลากรจํานวน 3 ขอ และสภาพแวดลอมขณะรับบริการจํานวน 4 ขอ 
ประเมินคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ดังตารางที่ 6 
  คุณภาพเครื่องมือวัดภายหลังการทดสอบใชแบบสอบถามดานความคาดหวัง พบวา 
แบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นสอดคลองภายในเทากับ 0.93 ดานสินคามีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.84 
ดานราคามีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.88 ดานบุคลากรมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.89 และ
สภาพแวดลอมขณะใหบริการมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.92  
  คุณภาพเครื่องมือวัดภายหลังการทดสอบใชแบบสอบถามดานการรับรูคุณภาพ 
พบวา แบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นสอดคลองภายในเทากับ 0.90 ดานสินคามีคาความเช่ือมั่น
เทากับ 0.80 ดานราคามีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.74 ดานบุคลากรมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.85 และ
สภาพแวดลอมขณะใหบริการมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90  
 
ตารางที่ 6  ตัวอยางขอความ ความคาดหวังและการรับรู 

ประเด็นคําถาม 
 

ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

สินคา 
1. นํ้าประปาไหลสมํ่าเสมอ 

                    

2. นํ้าประปาใหบริการทั่วถึงทุกพื้นที่                     

3. ระดับความแรงของนํ้าประปา......... 

ราคา 
1. ราคาคาบริการรายเดือนและ...........           

2. อุปกรณประปาที่ติดตั้งมี.................. 
          

3. คาธรรมเนียมในการปรับกรณี..........                     

บุคลากร 
1. พนักงานมีความกระตือรือรน........... 
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ตารางที่ 6  ตัวอยางขอความ ความคาดหวังและการรับรู (ตอ) 

ประเด็นคําถาม 
 

ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

2. พนักงานมีความรู ความสามารถ...... 
          

สภาพแวดลอมขณะรับบริการ 
1. ทําเลที่ตั้งของสํานักงานสาขา...........           

2. ความเหมาะสมและความสะดวก..... 
          

3. ความเพียงพอของเคาเตอร.............. 
          

 
3.2 แบบสอบถามดานการรับรูคุณคา ปรับปรุงมาจาก ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 

2552 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 4 องคประกอบ คือ ผลิตภัณฑจํานวน 3 ขอ บริการจํานวน 3 ขอ 
บุคลากรจํานวน 3 ขอ และภาพลักษณจํานวน 3 ขอ ประเมินคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก       
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ดังตารางที่ 7 
  คุณภาพเครื่องมือวัดภายหลังการทดสอบใชแบบสอบถามดานการรับรูคุณคา พบวา 
แบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นสอดคลองภายในเทากับ 0.94 ดานผลิตภัณฑมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 
0.83 ดานบริการมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 ดานบุคลากรมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.92 และ   
ดานภาพลักษณมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.83  
 
ตารางที่ 7 ตัวอยางขอความ การรับรูคุณคา 

การรับรูคุณคา 
ระดับความคิดเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ผลิตภัณฑ 
1. ทานคิดวาราคาขายนํ้าประปาเม่ือเทียบกับคุณภาพ
นํ้าประปา 

          

2. ทานคิดวาราคาขายนํ้าประปาเม่ือเทียบกับปริมาณ           

บริการ 
1. ทานคิดวาบริการของการประปานครหลวงตรงตามความ
ตองการ……………………………………………….. 

          

2. ทานคิดวาขั้นตอนการบริการ…………………………….           

3. ทานคิดวา การประปานครหลวงมีมาตรฐาน.……….      
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ตารางที่ 7  ตัวอยางขอความ การรับรูคุณคา (ตอ) 

การรับรูคุณคา 
ระดับความคิดเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

บุคลากร 
1. ทานคิดวาพนักงานสามารถตอบสนองความ
ตองการ………………………………………………………………… 

          

2. ทานคิดวาการทํางานของพนักงานมีความนาเชื่อถือ           

ภาพลักษณ 
1. เม่ือพูดถึงองคกรที่ใหบริการนํ้าประปา ทานนึกถึง 
การประปานครหลวงเปนอันดับแรก 

          

2. ทานรูสึกม่ันใจในเทคโนโลยีการผลิตนํ้าประปาของ 
การประปานครหลวงเม่ือเทียบกับองคกรที่ผลิต……….. 

     

3. หากมีหนวยงานอ่ืนที่ใหบริการดานนํ้าประปาเพิ่ม….           

 
3.3 แบบสอบถามดานภาพลักษณองคกร ปรับปรุงมาจากพรทิพย วรกิจโภคาทร, (2533: 

121, อางถึงใน รัตนาวดี ศิริทองถาวร, 2548) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 4 องคประกอบ คือ 
สินคาและบริการจํานวน 3 ขอ การจัดการจํานวน 3 ขอ เทคโนโลยีจํานวน 3 ขอ และความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมจํานวน 3 ขอ ประเมินคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอย และนอยที่สุด ดังตารางที่ 8 
  คุณภาพเครื่องมือวัดภายหลังการทดสอบใชแบบสอบถามดานภาพลักษณองคกร 
พบวา แบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นสอดคลองภายในเทากับ 0.95 ดานสินคาและบริการมีคาความ
เช่ือมั่นเทากับ 0.88 ดานการจัดการมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.94 ดานเทคโนโลยีมีคาความเช่ือมั่น
เทากับ 0.90 และดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.87  
 
ตารางที่ 8 ตัวอยางขอความ ภาพลักษณองคกร 

ภาพลักษณองคกร 
ระดับความคิดเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

สินคาและบริการ 
1. ทานคิดวาการประปานครหลวงดูแลการผลิตนํ้าประปา.............. 

          

2. ทานคิดวาการประปานครหลวงนําเสนอนํ้าประปาและบริการ...           

การจัดการ 
1.ทานคิดวาการประปานครหลวงมีการบริหารจัดการที่ด.ี............... 

     

2.ทานคิดวาการประปานครหลวงตองการสรางความเชื่อม่ัน...........      
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ตารางที่ 8  ตัวอยางขอความ ภาพลักษณองคกร (ตอ) 

ภาพลักษณองคกร 
ระดับความคิดเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

เทคโนโลยี 
1.ทานคิดวาการประปานครหลวงมุงเนนปรับปรุงและพัฒนา.......... 

          

2. ทานคิดวาการประปานครหลวงมีเครื่องมือและอุปกรณ..............           

3. ทานคิดวาการประปานครหลวงมีการปรับปรุงและพัฒนา...........           

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
1. ทานคิดวาการประนครหลวงเปนองคกรที่รับผิดชอบตอสังคม..... 

          

2. ทานคิดวาการประปานครหลวงเปนองคกรที่มี............................           

3. ทานคิดวาการประปานครหลวงเปนองคกรที่ใหความสําคัญ........           

 
3.4 แบบสอบถามดานความพึงพอใจแบบสิทธ์ิขาด ปรับปรุงมาจาก อเดยและแอนเดอรเซน 

(1975) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 องคประกอบ คือ คุณภาพของบริการจํานวน 4 ขอ      
ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการจํานวน 3 ขอ การประสานงานของการบริการจํานวน 3 ขอ 
อัธยาศัยและความสนใจลูกคาจํานวน 3 ขอ ขอมูลที่ไดรับจากการบริการจํานวน 3 ขอ และราคา
คาใชจายจํานวน 3 ขอ ประเมินคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  
  คุณภาพเครื่องมือวัดภายหลังการทดสอบใชแบบสอบถามดานความพึงพอใจแบบ
สิทธ์ิขาด พบวา แบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นสอดคลองภายในเทากับ 0.96 ดานคุณภาพของ
บริการมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.85 ดานความสะดวกที่ไดรับจากการบริการมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 
0.80 ดานการประสานงานของการบริการมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 ดานอัธยาศัยและความสนใจ
ลูกคามีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.96    ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.82 
และดานราคาคาใชจายมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.96 ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9  ตัวอยางขอความ ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 
ระดับพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย ไม
พอใจ 

คุณภาพของบริการ 
1. การไหลของนํ้าประปาไหลเปนไปอยางสมํ่าเสมอ ตลอดเวลา 

          

2. ระดับแรงดันของนํ้าประปาเพียงพอตอการใชงาน           

3. ปริมาณนํ้าประปาเพียงพอตอความตองการ           
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ตารางที่ 9  ตัวอยางขอความ ความพึงพอใจ (ตอ) 

ความพึงพอใจ 
ระดับพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย ไม
พอใจ 

ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการ 
1. เม่ือเกิดเหตุการณซอมทอประปาไดมีการดําเนินการซอม........... 

          

2. ความสะดวกในการติดตอเพื่อรับบริการ เชน ทางโทรศัพท .......           

3. มีชองทางการรับชําระคานํ้าประปาหลายชองทาง ......................           

การประสานงานของการบริการ 
1. การใหบริการเสร็จตามที่นัดหมายไว เชน การจายนํ้า................. 

          

2. การแกไขปญหาไดถูกตองตรงกับรายละเอียดที่ไดแจง           

อัธยาศัยและความสนใจตอลูกคา  
1. พนักงานใหบริการดวยความเต็มใจ 

          

2. พนักงานมีความพรอมและสามารถใหบริการอยางทันทวงท ี           

3. ความพยายามแกปญหาอยางเต็มที ่           

ขอมูลที่ไดรับจากการบริการ 
1. มีการชี้แจงใหทราบลวงหนา กรณีเกิดเหตุขัดของ นํ้าไมไหล ...... 

          

2. การประกาศหยุดจายนํ้าเพื่อการปรับปรุง ซอมแซม           

3. มีชองทางที่ใชในการส่ือสารขอมูลตางๆหลากหลาย....................           

ราคาคาใชจาย 
1. คานํ้าประปาและปริมาณการใชนํ้ามีความสอดคลองกัน 

     

2. ราคาเม่ือเทียบกับคุณภาพสินคา      

 
4. การเก็บรวมรวบขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการดําเนินการ ดังน้ี 

4.1 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชนํ้าโดยวิธีสอบถามจากผูใชนํ้าที่มาติดตอที่
สํานักงานสาขา ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลและการสอบถามโดยแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ต 

4.2 นําคะแนนที่ไดในแตละดานไปทําการทดสอบขอตกลงเบื้องตนและวิเคราะหขอมูล   
ทางสถิติเพื่อทําการทดสอบสมมติฐานและรายงานตอไป 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมลูดังตอไปน้ี 

5.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยางและตัวแปร วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาความเบ ความโดง และคาความเช่ือมั่นของ
ตัวแปรสังเกตไดรวมทั้งตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS 
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5.2 ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการวัด (Measurement Model) เพื่อยืนยันวา
เครื่องมือที่สรางข้ึนหรือเครื่องมือที่พัฒนาข้ึนมีโครงสรางตามองคประกอบที่ไดกําหนดไว และเช่ือมั่น
ไดวาตัวแปรสังเกตไดแตละกลุมน้ัน เปนตัวบงช้ีที่เหมาะสมสําหรับตัวแปรแฝงท่ีกําหนดไว โดยใช   
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirm factor analysis) ในโปรแกรม LISREL 

5.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางระหวางตัวแปรโดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน 
(Pearson correlation coefficient) และทดสอบนัยสําคัญดวยคาท ี(t-test) เพื่อนําไปใชเปนขอมูล
ในการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางตอไป 

5.4 วิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอ 
ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค โดยใชโปรแกรม LISREL ตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
โมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ วิเคราะหอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปร
สาเหตุของความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค ประมาณคาพารามิเตอรโดยใชวิธีไลคฮูด (Maximum 
likelihood estimate: ML) เพื่อวิเคราะหโมเดลตามสมมติฐานที่กําหนดไว ถาผลการวิเคราะหพบวา
โมเดลตามสมติฐานไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจะดําเนินการปรับแตงโมเดลใหมโดย
อาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎี และดัชนีปรับโมเดล (Model Modification indices) เพื่อใหไดโมเดลที่
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษที่ดีที่สุดและคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
ตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ดังน้ี 

5.4.1 การตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิง
ประจักษโดยใชคาไค-สแควร (Chi-square goodness of-fit index) ในกรณีทดสอบความสอดคลอง
ของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ คาไค-สแควรที่คํานวณไดควรนอยกวาคาไค-สแควร
ตารางหรือพิจารณาจากคาความนาจะเปน (ρ) ตองมากกวา 0.05 ในงานวิจัยน้ีกําหนดใหอัตราสวน
ระหวางไค-สแควรกับระดับความเปนอิสระ มีคาตํ่ากวา 2 ถือวาโมเดลตามสมมติฐานมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (พูลพงศ สุขสวาง, 2556: 15) 

5.4.2 ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GF) ดัชนี GF เปน
อัตราสวนของผลตางระหวางฟงกช่ันความสอดคลองจากโมเดลกอนปรบัและหลงัปรับโมเดล มีคาอยู
ระหวาง 0 และ 1 ดัชนี GFI ที่มีคาเขาใกล 1 แสดงวาโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลองกบัขอมลู
เชิงประจกัษ โดยคาที่เขาใกล 1 สูงจะบงบอกวาโมเดลมีความสอดคลองขอมลูเชิงประจักษสูง (Hair, 
et al., 2010: 667; Kelloway, 1998: 27; Diamantopoulous and Siguaw, 2000: 87, อางถึงใน 
ปยดา สมบัติวัฒนา, 2554: 79) 

5.4.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjust Goodness of Fit Index 
= AGFI) เปนการนําดัชน้ี GFI มาปรับแก โดยคํานึงถึงระดับความเปนอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจํานวน     
ตัวแปรและขนาดกลุมตัวอยาง โดยคาดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเชนเดียวกับ GFI 

5.4.4 ดัชนีรากมาตรฐานคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (Standard Root Mean 
Squared Residual = SRMR) ดัชนี SRMR เปนดัชนีบอกความคลาดเคลื่อนจากการเปรียบเทียบ
ระดับความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ดัชนี SRMR มีคาอยูระหวาง 0 
ถึง 1 ถามีคาตํ่ากวา 0.05 แสดงวาโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ        
(พูลพงศ สุขสวาง, 2556: 15) 
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5.4.5 ดัชนีรากกําลังสองเฉลี ่ยของความแตกตางโดยประมาณ (Root Mean 
Squared Error of Approximation = RMSEA) เปนคาสถิติจากขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับคาไค-
สแควรวาโมเดลลิสเรลตามสมมติฐานมีความเที่ยงตรงไมสอดคลองกับความจริงและเมื่อเพิ่ม
พารามิเตอรอิสระแลวคาสถิติมีคาลดลง เน่ืองจากคาสถิติตัวน้ีข้ึนอยูกับประชากรและระดับความเปน
อิสระ ดัชนี RMSEA มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ถามีคาตํ่ากวา 0.05 หรือไมเกิน 0.08 แสดงวาโมเดล
ตามสมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (พูลพงศ สุขสวาง, 2556: 15) 

5.4.6 คา CN (Critical N) เปนดัชนีที่ระบุความเพียงพอของขนาดกลุมตัวอยาง ซึ่ง
ใชสําหรับการทดสอบโมเดลมากกวาการทดสอบความสอดคลองของโมเดล ที่ทําใหคา Fit function 
(F) สงผลใหการทดสอบไค-สแควร มีนัยสําคัญทางสถิติ น่ันคือ การปฏิเสธสมมติฐานวาโมเดลมี       
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษจึงมีขอเสนอแนะวาคา CN ควรมีคามากกวาหรือเทากับ 200  
     จากขอ 5.4.1 ถึง 5.4.6 สามารถสรุปคาสถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองของ
โมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ไดดังตารางที่ 10 
 
ตารางที ่10 สถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกบัขอมูลเชิงประจักษ

และเกณฑที่ใชพิจารณา 
สถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล เกณฑในการพิจารณา 

Chi-square/df < 2 
Chi-square (χ2) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ≥ 0.95 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก (AGFI) ≥ 0.95 
ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) ≥ 0.95 
ดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลงัสองของ
สวนที่เหลือ (SRMR) 

≤ 0.05 

ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
คาพารามิเตอร (RMSEA) 

≤ 0.05 

ดัชนีระบุขนาดของกลุมตัวอยาง (CN) ≥ 200 
  
  สถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ
ดังแสดงในตารางทรา 10 น้ัน ใชพิจารณาโมเดลตามสมมติฐานที่ไดต้ังไว หากคาสถิติที่คํานวณไดไมเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดก็จะตองทําการปรับโมเดลใหม โดยอาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎี และคาดัชนีปรับโมเดล 
(Modle modification indices) ซึ่งเปนคาสถิติเฉพาะของพารามิเตอรแตละตัวมีคาเทากับ คาไค-
สแควรที่ลดลง เมื่อกําหนดใหพารามิเตอรตัวน้ันเปนพารามิเตอรอิสระ หรือมีการผอนคลายขอกําหนด
เงื่อนไขบังคับของพารามิเตอรน้ัน ขอมูลที่ได น้ันนําไปใชในการปรับโมเดลจนไดโมเดลที่มี            
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและไดคาสถิติตามเกณฑที่กําหนด 
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5.5 นําเสนอคาอิทธิพลของตัวแปรในโมเดล โดยแสดงอิทธิพลทางตรง -ทางออม 
(Direct-indirect effect) และอิทธิพลรวม (Total effect) ของตัวแปรที่สงผลตอความพึงพอใจ
สิทธ์ิขาดของผูบริโภค 
 
6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

6.1 สถิติที่ใชคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง เพื่อใชประมาณคาเฉลี่ยโดยเกณฑการหน
ดกลุมขนาดของตัวอยางครั้งน้ีใชแนวคิดของ Hair et al. (2010, อางถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2556: 
26) ซึ่งมีกําหนดอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางตอพารามิเตอรหรือตัวแปรเปนจํานวน 20 : 1 
  ซึ่งจํานวนตัวแปรของการวิจัยครั้ง นี้มีจํานวน 22 ตัวแปรตัวแปรสังเกตได 
(Observed Variable) ดังน้ันกลุมตัวอยางจึงเทากับ 440   

6.2 สถิติที่ใชวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 
6.2.1 วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity) โดยการพิจารณาจากคา

ดัชนี   ความสอดคลอง (IOC) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2545: 179, อางถึงใน เพ็ญประภา ระนาท, 
2552: 85) 

 

    IOC  =  
∑

 
 

    เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง -1 ถึง 1
                  ∑  แทน ผลรวมคะแนนจากการพจิารณาของผูเช่ียวชาญ 
     N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

6.2.2 วิเคราะหหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha coefficient) ของครอนบัค (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2545: 131-132, อางถึงใน       
เพ็ญประภา ระนาท, 2552: 86) 
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    เมื่อ  แทน คาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น 
     n แทน จํานวนขอคําถาม 

     S  แทน คะแนนความแปรปรวนรายขอ 

     S  แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
 แทน ผลรวมทั้งหมด              

6.2.3 การวิเคราะหคาดัชนีไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin 
หรือ KMO) ซึ่งเปนคาที่ใชวัดความเหมาะสมของขอมูลตัวอยางที่นํามาวิเคราะห (นงลักษณ วิรัชชัย, 
2550: 6)  
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     เมื่อ r แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธซึ่งทําใหคา 0 ≤ KMO ≤ 1 
    ถาคา KMO มีคานอย (เขาสูศูนย) แสดงวาขอมูลไมมีความเหมาะสม 
    ถาคา KMO มีคามาก (เขาสูหน่ึง) แสดงวาขอมูลมีความเหมาะสม 
    เกณฑที่ใชทั่วไป KMO ควรมีคาเกิน 0.6 
 

6.2.4 การแสดงหลักฐานความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity evidence) 
โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ในโปรแกรม LISREL 

6.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
6.3.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความ

เบและคาความโดง 
6.3.2 คาสหสัมพันธอยางงาย โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson product moment correlation coefficient: rxy, อางถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2551: 
376) 
 

  
     2222 YYNXXN

YXXYNrxy



  

 

    เมื่อ r  แทน สหสัมพันธระหวางคะแนนตัวแปร X กับตัวแปร Y 

      ∑ X แทน ผลรวมของคะแนน X 
      ∑ Y แทน ผลรวมของคะแนน Y 
      ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนน X แตละตัวยกกําลังสอง 
      ∑ Y  แทน ผลรวมของคะแนน Y แตละตัวยกกําลังสอง 
      ∑ XY แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนน X กับ Y ทุกคู 
      N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง   

6.3.3 ทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิสหพันธโดยใช t-test (Welkowitz, 
1971: 158, อางถึงใน ชูศรี วงครัตนะ, 2544: 317) 
 

    21
2

r
Nrt



 2;  Ndf  

 
    เมื่อ t แทน คาการแจกแจงแบบที 
     R แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
     N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
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6.3.4 สถิติที่ใชในการประมาณคาพารามิเตอรโดยใชวิธีไลคลิฮูด (Maximum 
likelihood: ML) มีฟงกชันดังน้ี (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 49) 
 

      kSStrF   loglog 1  

 
    เมื่อ F แทน ฟงกชันความสอดคลอง 
     S แทน เมตรกิซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม 
จากกลุมตัวอยาง 

      แทน เมตรกิซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมที ่
ไดจากการประมาณคาพารามเิตอร 
     k แทน จํานวนตัวแปรทีส่ังเกตไดทั้งหมด 
     tr แทน ผลรวมของสมาชิกในแนวทแยงของเมตริกซ 
           

6.3.5 ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตามสมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ดวย
คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square statistic) โดยมีสูตรดังน้ี (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 56) 
  

         ,12 sFnX     1
2

1; 



kkdf  

 

    เมื่อ  แทน คาสถิติไค-สแควร 
     N แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
       ,sF  แทน คาตํ่าสุดของฟงกชันความสอดคลองของรูปแบบ

จากพารามิเตอร  
     k แทน จํานวนตัวแปรทีส่ังเกตไดทั้งหมดในโมเดล 
     df แทน ระดับความเปนอสิระ (Degree of Freedom) 
     t แทน จํานวนพารามเิตอรอสิระ 

6.3.6 ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตามสมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ดวย
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Index: GFI) โดยมีสูตรดังน้ี (Joreskog and Sorbom, 
1993: 123) 

      0,

,
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    เมื่อ GFI แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
     















^
, SF แทน คาตํ่าสุดของฟงกชันความสอดคลองจากรูปแบบ

จากพารามิเตอร      
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       0,SF   แทน คา F ของรูปแบบที่ไมมีพารามิเตอรในโมเดล 
6.3.7 ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตามสมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ดวย

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) โดยมีสูตร
ดังน้ี (Joreskog; and Sorbom, 1993:123) 
 

    

   GFI
d

kkAGFI 


 1
2

11  
 

    เมื่อ AGFI แทน ดัชนีวัดความกลมกลืนทีป่รบัแก 
     k แทน จํานวนตัวแปรทีส่ังเกตไดทั้งหมดในโมเดล 
     d แทน ระดับความเปนอสิระ (Degree of freedom) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชอักษรยอและสัญลักษณแทนตัวแปรและ
คาสถิติตางๆที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 EXP หมายถึง ความคาดหวังของผูบริโภค 
 EXP1 หมายถึง ความคาดหวังของผูบริโภคดานสินคา 
 EXP2 หมายถึง ความคาดหวังของผูบริโภคดานราคา 
 EXP3 หมายถึง ความคาดหวังของผูบริโภคดานบุคลากร 
 EXP4 หมายถึง ความคาดหวังของผูบริโภคดานสภาพแวดลอมขณะใชบริการ 
 QUL หมายถึง การรบัรูคุณภาพของผูบริโภค 
 QUL1 หมายถึง การรบัรูคุณภาพของผูบริโภคดานสินคา 
 QUL2 หมายถึง การรบัรูคุณภาพของผูบริโภคดานราคา 
 QUL3 หมายถึง การรบัรูคุณภาพของผูบริโภคดานบุคลากร 
 QUL4 หมายถึง การรบัรูคุณภาพของผูบริโภคดานสภาพแวดลอมขณะใชบรกิาร 
 VAL หมายถึง การรบัรูคุณคาของผูบริโภค 
 VAL1 หมายถึง การรบัรูคุณคาของผูบริโภคดานผลิตภัณฑ 
 VAL2 หมายถึง การรบัรูคุณคาของผูบริโภคดานบรกิาร 
 VAL3 หมายถึง การรบัรูคุณคาของผูบริโภคดานบุคลากร 
 VAL4 หมายถึง การรบัรูคุณคาของผูบริโภคดานภาพลักษณ 
 PRE หมายถึง ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบรโิภค 
 PRE1 หมายถึง ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบรโิภคดานคุณภาพการบรกิาร 
 PRE2 หมายถึง ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบรโิภคดานความสะดวกที่ไดรบั 
 PRE3 หมายถึง ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบรโิภคดานการประสานงาน   
 PRE4 หมายถึง ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบรโิภคดานอัธยาศัยและความสนใจ 
 PRE5 หมายถึง ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบรโิภคดานขอมูลทีร่ับจากบริการ 
 PRE6 หมายถึง ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบรโิภคดานราคาคาใชจาย 
 IMG หมายถึง ภาพลักษณองคกร 
 IMG1 หมายถึง ภาพลักษณองคกรดานสินคาและบรกิาร 
 IMG2 หมายถึง ภาพลักษณองคกรดานการจัดการ 
 IMG3 หมายถึง ภาพลักษณองคกรดานเทคโนโลย ี
 IMG4 หมายถึง ภาพลักษณองคกรดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 X ̅ หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean)  
 SD หมายถึง คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 Skewness หมายถึง คาความเบ 
 Kurtosis    หมายถึง คาความโดง 
 R2 หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ 
 n หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง 
 TE หมายถึง อิทธิพลรวม 
 IE หมายถึง อิทธิพลทางออม 
 DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง 
 X2 หมายถึง คาสถิติไค-สแควร (Chi-square) 
 ρ หมายถึง คาความนาจะเปนทางสถิติ 
 df หมายถึง ระดับความเปนอสิระ 
 GFI หมายถึง ดัชนีวัดความกลมกลืน 
 AGFI หมายถึง ดัชนีวัดความกลมกลืนทีป่รบัแกแลว 
 CFI หมายถึง ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ 
 RMSEA หมายถึง ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 
 SRMR หมายถึง ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลงัสองของสวนที่เหลือมาตรฐาน 
 CN หมายถึง ดัชนีระบุขนาดของกลุมตัวอยาง 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูในครัง้น้ี แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมลูเบื้องตน (Preliminary Data Analysis) 
    1.1 การตรวจสอบขอมลูขาดหาย (Missing) 
    1.2 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปร 
    1.3 การตรวจสอบความสมัพันธเชิงเสนตรง (Linearity) ของตัวแปร 

2. การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการวัด (Measurement model) 
    2.1 แบบสอบถามความคาดหวังของผูบริโภค 
    2.2 แบบสอบถามการรับรูคุณภาพของผูบริโภค 
    2.3 แบบสอบถามการรับรูคุณคาของผูบริโภค 
    2.4 แบบสอบถามภาพลักษณขององคกร 
    2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจสทิธ์ิขาดของผูบริโภค 

3. การวิเคราะหข้ันตอนหลัก เพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนการทดสอบภายหลังจากการวิเคราะหขอตกลงเบื้องตนแลว 
    3.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน 
    3.2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน คา KMO และคา 
Bartlett’s test of sphericity ระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการศึกษาโมเดลโครงสรางความสัมพันธ  
เชิงสาเหตุของความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค 
    3.3 ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพงึพอใจ
สิทธ์ิขาดของผูบรโิภค 
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1. การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน (Preliminary Data Analysis) 
 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อใหทราบถึงลักษณะธรรมชาติของขอมูลวาตัวแปรมี
ลักษณะการแจกแจงแบบใด ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนชนิดใด ตัวแปรขอมูลมีความขาดหาย 
(Missing) หรือไม จํานวนมากนอยอยางไร ขอมูลมีคาสุดโตง (Extreams or Outliers) บางหรือไม 
และขอมูลมีลักษณะไมสอดคลองกับขอตกลงเบื้องตน (Assumption) ของสถิติที่จะใชวิเคราะห
อยางไรบาง (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 12-18) พิจารณาตามตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

การตรวจสอบขอมลูขาดหาย 
(Missing) 

การตรวจสอบการแจกแจง 
ของตัวแปร 

การตรวจสอบความสัมพันธ 
เชิงเสนตรง (Linearity) 

ของตัวแปร 

    เพื่อเปนการตรวจสอบวา
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหน้ัน
ขาดหายหรือไมอยางไร เปน
การขาดหายโดยสุม หรือการ
ขาดหายแบบมรีะบบ ในการ
วิจัยครั้งน้ี ไมพบขอมูลขาดหาย  
   เน่ืองจากผูวิจัยแจก
แบบสอบถามจํานวน 550 ชุด 
ซึ่งมากกวาจํานวนแบบสอบถาม
ที่ตองการจํานวน 440 ชุด  
 

   การวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสราง (Structure equation 
model) มีขอตกลงเบื้องตนวา 
การแจกแจงของตัวแปรโดย
เฉพาะตัวแปรตามตองเปนการ
แจกแจงแบบโคงปกติ  
   โดยตัวแปรผลลัพธคือ ความ
พึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค 
ซึ่งประกอบดวยคุณภาพการ
บริการ ความสะดวกท่ีไดรบั   
การประสานงาน อัธยาศัยและ
ความสนใจ ขอมูลที่รบัจาก
บริการและ ราคาคาใชจาย  

   สถิติวิเคราะหทุกประเภทที่
มีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห
จากสหสมัพันธมีขอตกลง
เบื้องตนวา ความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร (Inter-
correlation) แตละคูตองเปน
เสนตรง  
   จากการทดสอบใน
สมมติฐานขอที่ 1 (หนา 72 -
74) ผลการตรวจสอบคาสัม
ประสิทธสหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสังเกตได พบวาตัว
แปรสวนใหญมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 

 
2. การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการวัด (Measurement model) 
 จากการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล (Measurement model) เปนการแสดง
หลักฐานความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง เพ่ือยืนยันวาเครื่องมือที่สรางพัฒนาข้ึนมีโครงสรางตาม
องคประกอบที่กําหนด โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) 
 2.1 แบบสอบถามความคาดหวังของผูบริโภค 
   จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางของโมเดลการวัดแบบสอบถามความคาดหวังของผูบริโภค พบวา โมเดลการวัดมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบและคาความเช่ือมั่น ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 แสดงคาความเชื่อมั่น และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถาม   
ความคาดหวังของผูบริโภค 

ขอคําถาม 
นํ้าหนักองคประกอบ (Loading) 

R2 
EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 

สินคา 

1. นํ้าประปาไหลสม่ําเสมอ 0.55    0.49 

2. นํ้าประปาใหบริการทั่วถึงทุกพื้นที ่ 0.56    0.59 

3. ระดับความแรงของนํ้าประปาที่ไดรับเพียงพอ 0.66    0.65 

4. นํ้าประปาสะอาด ใส ไมมีกลิ่น ไมมีตะกอนหรือ
สิ่งแปลกปลอม 0.58 

   
0.45 

ราคา 
1. ราคาคาบริการรายเดือนและคานํ้าประปาตอ
หนวยมีความเหมาะสม 

 

0.70   0.68 

2. อุปกรณประปาที่ติดต้ังมีความหมาะสมกบั
ราคาและไดมาตรฐาน 

 
0.68   0.68 

3. คาธรรมเนียมในการปรับกรณีชําระคานํ้าลาชา
มีความเหมาะสม 

 
0.66   0.48 

บุคลากร 
1. พนักงานมีความกระตือรือรนและมีความเต็มใจ
ที่จะใหบรกิาร 

 

 0.75  0.73 

2. พนักงานมีความรู ความสามารถในการ
ใหบรกิาร เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอ
สงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาไดอยางชัดเจน 
ถูกตองและนาเช่ือถือ เปนตน 

 

 0.80  0.87 

3. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ ย้ิมแยมแจมใส หรือ
พูดจาดวยถอยคําและนํ้าเสียงสุภาพ 

 
 0.73  0.76 

สภาพแวดลอมขณะรับบริการ 
1. ทําเลที่ต้ังของสํานักงานสาขามีความเหมาะสม
และสะดวก 

 

  0.68 0.66 
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ตารางที่ 12 แสดงคาความเชื่อมั่น และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถาม   
ความคาดหวังของผูบริโภค (ตอ) 

ขอคําถาม 
นํ้าหนักองคประกอบ (Loading) 

R2 
EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 

2. ความเหมาะสมและความสะดวกในการติดตอ
ในสํานักงานสาขา 

 
  0.69 0.67 

3. ความเพียงพอของเคาเตอรใหบริการ    0.71 0.71 
4. ความเพียงพอของสถานทีจ่อดรถ    0.78 0.69 

   
 2.2 แบบสอบถามการรับรูคุณภาพของผูบริโภค 
  จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางของโมเดลการวัดแบบสอบถามการรับรูคุณภาพของผูบริโภค พบวา โมเดลการวัดมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบและคาความเช่ือมั่น ดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 แสดงคาความเช่ือมั่น และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถามการ

รับรูคุณภาพของผูบริโภค 

ขอคําถาม 
นํ้าหนักองคประกอบ (Loading) 

R2 
QUA1 QUA2 QUA3 QUA4 

สินคา 
1. นํ้าประปาไหลสม่ําเสมอ 0.51    0.51 
2. นํ้าประปาใหบริการทั่วถึงทุกพื้นที ่ 0.51    0.52 
3. ระดับความแรงของนํ้าประปาที่ไดรับเพียงพอ 0.60    0.59 
4. นํ้าประปาสะอาด ใส ไมมีกลิ่น ไมมีตะกอนหรือ
สิ่งแปลกปลอม 0.49    0.45 
ราคา 
1. ราคาคาบริการรายเดือนและคานํ้าประปาตอ
หนวยมีความเหมาะสม  0.54   0.55 
2. อุปกรณประปาที่ติดต้ังมีความหมาะสมกับ
ราคาและไดมาตรฐาน  0.61   0.70 
3. คาธรรมเนียมในการปรับกรณีชําระคานํ้าลาชา
มีความเหมาะสม  0.50   0.43 
บุคลากร 
1. พนักงานมีความกระตือรือรนและมีความเต็มใจ
ที่จะใหบรกิาร   0.60  0.63 
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ตารางที่ 13 แสดงคาความเช่ือมั่น และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถามการ
รับรูคุณภาพของผูบริโภค (ตอ) 

ขอคําถาม 
นํ้าหนักองคประกอบ (Loading) 

R2 
QUA1 QUA2 QUA3 QUA4 

2. พนักงานมีความรู ความสามารถในการ
ใหบรกิาร เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอ
สงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาไดอยางชัดเจน 
ถูกตองและนาเช่ือถือ เปนตน   0.61  0.72 
3. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ ย้ิมแยมแจมใส หรือ
พูดจาดวยถอยคําและนํ้าเสียงสุภาพ   0.60  0.73 
สภาพแวดลอมขณะรับบริการ 
1. ทําเลที่ต้ังของสํานักงานสาขามีความเหมาะสม
และสะดวก    0.44 0.42 
2. ความเหมาะสมและความสะดวกในการติดตอ
ในสํานักงานสาขา 

   
0.52 0.52 

3. ความเพียงพอของเคาเตอรใหบริการ    0.60 0.69 
4. ความเพียงพอของสถานทีจ่อดรถ    0.49 0.41 

 
 2.3 แบบสอบถามการรับรูคุณคาของผูบริโภค 
  จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อแสดงหลักฐานความเท่ียงตรงเชิง
โครงสรางของโมเดลการวัดแบบสอบถามการรับรูคุณคาของผูบริโภค พบวา โมเดลการวัดมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบและคาความเช่ือมั่น ดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 แสดงคาความเช่ือมั่น และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถาม   

การรบัรูคุณคาของผูบริโภค 

ขอคําถาม 
นํ้าหนักองคประกอบ (Loading) 

R2 
VAL1 VAL2 VAL3 VAL4 

ผลิตภัณฑ 
1. ทานคิดวาราคาขายนํ้าประปาเมื่อเทียบกบั
คุณภาพนํ้าประปาที่ไดรับมีความเหมาะสม 0.48    0.50 
2. ทานคิดวาราคาขายนํ้าประปาเมื่อเทียบกบั
ปริมาณตอหนวยมีความเหมาะสม 0.50    0.45 
3. ทานรูสึกมั่นใจในคุณภาพนํ้าประปาของการ
ประปานครหลวงวามีคุณภาพดีกวานํ้าของ
หนวยงานอื่นทผีลิตนํ้าประปา 0.58    0.60 
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ตารางที่ 14 แสดงคาความเช่ือมั่น และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถาม   
การรบัรูคุณคาของผูบริโภค (ตอ) 

ขอคําถาม 
นํ้าหนักองคประกอบ (Loading) 

R2 
VAL1 VAL2 VAL3 VAL4 

บริการ 
1. ทานคิดวาบริการของการประปานครหลวงตรง
ตามความตองการของทานมากที่สุด  0.53   0.56 
2. ทานคิดวาข้ันตอนการบริการของการประปา
นครหลวง มีความสะดวก รวดเร็ว  0.51   0.57 
3. ทานคิดวา การประปานครหลวงมมีาตรฐาน
การใหบริการที่ถูกตองและแมนยํา  0.53   0.59 
บุคลากร 
1. ทานคิดวาพนักงานสามารถตอบสนองความ
ตองการของทานไดทุกครั้ง 

  
0.56  0.65 

2. ทานคิดวาการทํางานของพนักงานมีความ
นาเช่ือถือ 

  
0.55  0.66 

3. ทานคิดวาพนักงานสามารถชวยแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

  
0.55  0.65 

ภาพลักษณ 
1. เมื่อพูดถึงองคกรที่ใหบริการนํ้าประปา ทานนึก
ถึงการประปานครหลวงเปนอันดับแรก 

  
 0.51 0.45 

2. ทานรูสึกมั่นใจในเทคโนโลยีการผลิตนํ้าประปา
ของการประปานครหลวงเมื่อเทียบกับองคกรที่
ผลิตนํ้าในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

  
 0.64 0.73 

3. หากมีหนวยงานอื่นที่ใหบรกิารดานนํ้าประปา
เพิ่ม ทานจะยังคงเลอืกใชบรกิารของการประปา
นครหลวงตอไป 

  

 0.59 0.64 
 
 2.4 แบบสอบถามภาพลักษณขององคกร 
  จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อแสดงหลักฐานความเท่ียงตรงเชิง
โครงสรางของโมเดลการวัดแบบสอบถามภาพลักษณขององคกร พบวา โมเดลการวัดมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบและคาความเช่ือมั่น ดังตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 แสดงคาความเช่ือมั่น และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถาม
ภาพลักษณขององคกร 

ขอคําถาม 
นํ้าหนักองคประกอบ (Loading) 

R2 
IMG1 IMG2 IMG3 IMG4 

สินคาและบริการ 
1. ทานคิดวาการประปานครหลวงดูแลการผลิต
นํ้าประปาและการบริการเปนอยางดี 0.56    0.67 
2. ทานคิดวาการประปานครหลวงนําเสนอ
นํ้าประปาและบรกิารท่ีมีคุณภาพ 0.61    0.76 
3. ทานคิดวาการประปานครหลวงนําเสนอ
นํ้าประปาและบรกิารท่ีคุมคากบัราคา 0.58    0.64 
การจัดการ 
1.ทานคิดวาการประปานครหลวงมีการบริหาร
จัดการที่ดีและเปนระบบ 

 
0.56   0.69 

2.ทานคิดวาการประปานครหลวงตองการสราง
ความเช่ือมั่นกับผูใชนํ้า 

 
0.59   0.61 

3. ทานคิดวาการประปานครหลวงมีการพัฒนา
นวัตกรรมทั้งการผลิตนํ้าประปาและการบริการ 

 
0.64   0.76 

เทคโนโลยี 
1.ทานคิดวาการประปานครหลวงมุงเนนปรับปรงุ
และพัฒนาประสทิธิภาพการดําเนินงานโดยใช
ระบบคอมพิวเตอร 

 

 0.56  0.57 
2. ทานคิดวาการประปานครหลวงมีเครือ่งมอืและ
อุปกรณในการใหบรกิารท่ีทันสมัย เชน เทคโนโลยี
การผลิต อุปกรณการอานมาตรวัดนํ้าซึง่สามารถ
ออกใบแจงหน้ีไดทันทีหลังจากการอานมาตร เปนตน 

 

 0.61  0.71 
3. ทานคิดวาการประปานครหลวงมีการปรบัปรุง
และพัฒนากระบวนการทํางานใหทันสมัยและเปน
ระบบอยางตอเน่ือง เชน บริการติดต้ังประปาใหม
และตรวจสอบสถานะการติดต้ังทางอินเตอรเน็ต 
ชําระคานํ้าประปาทางอินเตอรเน็ต เปนตน 

 

 0.61  0.66 
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
1. ทานคิดวาการประนครหลวงเปนองคกรที่
รับผิดชอบตอสังคมและใหความสําคัญกบัการ
สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม 

 

  0.63 0.75 
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ตารางที่ 15 แสดงคาความเช่ือมั่น และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถาม
ภาพลักษณขององคกร (ตอ) 

ขอคําถาม 
นํ้าหนักองคประกอบ (Loading) 

R2 
IMG1 IMG2 IMG3 IMG4 

2. ทานคิดวาการประปานครหลวงเปนองคกรที่มี
สวนชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
  0.58 0.67 

3. ทานคิดวาการประปานครหลวงเปนองคกรที่ให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมในการดําเนินกจิการ 

 
  0.61 0.71 

 
 2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจสิทธิ์ขาดของผูบริโภค 
  จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางของโมเดลการวัดแบบสอบถามความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค พบวา โมเดลการวัดมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบและคาความเช่ือมั่น ดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 แสดงคาความเช่ือมั่น และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถาม  

ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบรโิภค 

ขอคําถาม 
นํ้าหนักองคประกอบ (Loading) 

R2 
PRE1 PRE2 PRE3 PRE4 PRE5 PRE6 

คุณภาพของบริการ 
1. การไหลของนํ้าประปาไหลเปนไป
อยางสม่ําเสมอ ตลอดเวลา 0.62      0.72 

2. ระดับแรงดันของนํ้าประปา
เพียงพอตอการใชงาน 0.68      0.67 

3. ปริมาณนํ้าประปาเพียงพอตอ
ความตองการ 0.60      0.71 

4. นํ้าประปาสะอาด ปราศจาก รส 
กลิ่น สีและตะกอน 0.50      0.43 

ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการ 
1. เมื่อเกิดเหตุการณซอมทอประปา
ไดมีการดําเนินการซอมอยางรวดเร็ว  0.62     0.63 

2. ความสะดวกในการติดตอเพ่ือรบั
บริการ เชน ทางโทรศัพท เปนตน  0.54     0.49 

3. มีชองทางการรบัชําระคา
นํ้าประปาหลายชองทาง เชน       
เคาเตอรเซอรวิส การไฟฟา         
หักผานบัญชีธนาคาร เปนตน  0.37     0.26 
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ตารางที่ 16 แสดงคาความเช่ือมั่น และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถาม  
ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบรโิภค (ตอ) 

ขอคําถาม 
นํ้าหนักองคประกอบ (Loading) 

R2 
PRE1 PRE2 PRE3 PRE4 PRE5 PRE6 

การประสานงานของการบริการ 
1. การใหบริการเสรจ็ตามที่นัดหมาย
ไว เชน การจายนํ้าตามกําหนดเวลาที่
แจงไวกรณีหยุดจายนํ้า เปนตน   0.60    0.59 

2. การแกไขปญหาไดถูกตองตรงกับ
รายละเอียดที่ไดแจง   0.56    0.63 

3. ความรวดเร็วของกระบวนการ
ใหบรกิารเมื่อเกิดปญหา เชน ทอแตก 
ทอรั่ว เปนตน   0.69    0.70 

อัธยาศัยและความสนใจตอลูกคา  
1. พนักงานใหบริการดวยความเต็มใจ    0.56   0.68 

2. พนักงานมีความพรอมและสามารถ
ใหบรกิารอยางทันทวงท ี    0.64   0.77 

3. ความพยายามแกปญหาอยางเต็มที ่    0.64   0.80 

ขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ 
1. มีการช้ีแจงใหทราบลวงหนา กรณี
เกิดเหตุขัดของ นํ้าไมไหล หรือมีการ
ซอมทอ     0.79  0.80 

2. การประกาศหยุดจายนํ้าเพื่อการ
ปรับปรงุ ซอมแซม     0.79  0.80 

3. มีชองทางที่ใชในการสื่อสารขอมูล
ตางๆหลากหลาย เชน SMS , 
Facebook , Line , วารสาร เปนตน      0.63  0.52 

ราคาคาใชจาย 
1. คานํ้าประปาและปริมาณการใชนํ้า
มีความสอดคลองกัน      0.60 0.81 

2. ราคาเมื่อเทียบกบัคุณภาพสินคามี
ความสอดคลองกัน      0.63 0.79 

3. มีการจัดเก็บคานํ้าและ
คาธรรมเนียม      0.53 0.61 
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3.การวิเคราะหขั้นตอนหลักเพ่ือทดสอบความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิง
ประจักษ ซึ่งเปนการทดสอบภายหลังจากการวิเคราะหขอตกลงเบ้ืองตนแลว 
 3.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน 

3.1.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรหรือปจจัยสวนบุคคลของ       
กลุมตัวอยาง ซึ่งจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะสถานที่ใชนํ้า จังหวัดที่ใชนํ้าประปา คานํ้าประปาเฉลี่ยตอเดือน 
วิธีการชําระคานํ้าประปา วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยวิธีหาคาความถ่ีแลวสรุปออกมาเปนคารอยละ  
    ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรหรือปจจัยสวนบุคคล  
     จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 440 คน พบวากลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งน้ี สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30-40 ป เปนผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน มากกวา 40,000 บาทข้ึนไป มี
จํานวนสมาชิก  ในครัวเรือน 4 คนข้ึนไป ลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานเด่ียว คานํ้าประปาเฉลี่ยตอเดือน 
201 – 500 บาท และชําระเงินคานํ้าประปาที่สํานักงานประปาสาขา รายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 155 35.20 
หญิง 285 64.80 
รวม 440 100.00 

 
     จากตารางที่ 17 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 50.00 เปน
เพศหญิง โดยมีจํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 64.80 รองลงมาเปนเพศชาย โดยมีจํานวน 155 คน 
คิดเปนรอยละ 35.20 
 
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา 30 ป  110 25.00 
30-40 ป 160 36.40 
41-50 ป 111 25.20 
มากกวา 50 ป 59 13.40 
รวม 440 100.00 
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     จากตารางที่ 18 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ชวงอายุที่มี
จํานวนมากที่สุด คือ 30-40 ป มีจํานวนเทากับ 160 คน คิดเปนรอยละ 36.40 รองลงมาคือชวงอายุ 
41-50 ป จํานวน    111 คน คิดเปนรอยละ 25.20 ชวงอายุตํ่ากวา 30 ป จํานวน 110 คน คิดเปน
รอยละ 25.00 และอายุมากกวา 50 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 13.40 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืตํ่ากวา 55 12.50 
อนุปรญิญาหรือเทียบเทาปวส. 71 16.10 
ปริญญาตร ี 241 54.80 
สูงกวาปริญญาตร ี 73 16.60 
รวม 440 100.00 

 
     จากตารางที่ 19 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี ระดับการศึกษาที่
มีจํานวนมากท่ีสุด คือ ปริญญาตรี มีจํานวนเทากับ 241 คน คิดเปนรอยละ 54.80 รองลงมา คือ          
สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 16.60 อนุปริญญาหรือเทียบเทาปวส. จํานวน 71 คน 
คิดเปนรอยละ 16.10 และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือตํ่ากวา จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 12.50 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 20 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
พนักงาน / ลูกจางบริษัท 204 46.40 
ขาราชการ 45 10.20 
พนักงานรฐัวิสาหกิจ 84 19.10 
ประกอบธุรกิจสวนตัว 72 16.40 
อื่นๆ 35 8.00 
รวม 440 100.00 

 
     จากตารางที่ 20 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี อาชีพที่มีจํานวน
มากที่สุด คือ พนักงาน / ลูกจางบริษัท มีจํานวนเทากับ 204 คน คิดเปนรอยละ 46.40 รองลงมาคือ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 19.10 ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 72 คน 
คิดเปนรอยละ 16.40 ขาราชการ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 10.20 และอื่นๆ จํานวน 35 คน 
คิดเปนรอยละ 8.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 21 แสดงจาํนวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดของครัวเรอืนเฉลี่ยตอเดือน 
รายไดของครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 10,000 บาท 36 8.20 
10,000 – 20,000 บาท 109 24.80 
20,001 – 30,000 บาท 86 19.50 
30,001 – 40,000 บาท 78 17.70 
มากกวา 40,000 บาทข้ึนไป 131 29.80 
รวม 440 100.00 

 

     จากตารางที่ 21 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ รายไดของ
ครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ มากกวา 40,000 บาทข้ึนไป มีจํานวนเทากับ 131 
คน คิดเปนรอยละ 29.80รองลงมาคือ 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 
24.80 รายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 19.50 รายไดระหวาง 
30,001 – 40,000 บาทจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 17.70 และรายไดนอยกวา 10,000 บาท 
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 8.20 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 22 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวน (คน) รอยละ 
1 คน 16 3.60 
2 คน  79 18.00 
3 คน 105 23.90 
4 คนข้ึนไป  240 54.50 
รวม 440 100.00 

 

     จากตารางที่ 22 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่มีจํานวนมากที่สุด คือ สมาชิกในครัวเรือน 4 คนข้ึนไป มีจํานวนเทากับ 240 คน คิดเปน
รอยละ 54.50รองลงมาคือ สมาชิกในครัวเรือน 3 คน จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 23.90 สมาชิก
ในครัวเรือน 2 คน จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และสมาชิกในครัวเรือน 1 คน จํานวน 16 
คน คิดเปน  รอยละ 3.60 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสถานที่ใชนํ้า 
ลักษณะสถานที่ใชนํ้า จํานวน (คน) รอยละ 

บานเด่ียว 253 57.50 
อาคารพาณิชย 21 4.80 
ทาวนเฮาส 110 25.00 
คอนโดมิเนียม / อพารเมนท  56 12.70 
รวม 440 100.00 
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     จากตารางที่ 23 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี ลักษณะสถานที่ใช
นํ้าที่มีจํานวน  มากที่สุด คือ บานเด่ียว มีจํานวนเทากับ 253 คน คิดเปนรอยละ 57.50 รองลงมาคือ 
ทาวนเฮาส จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 25.00 คอนโดมิเนียม / อพารเมนท จํานวน 56 คน คิดเปน
รอยละ 12.70 และอาคารพาณิชย จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 4.80 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 24 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคานํ้าประปาเฉลี่ยตอเดือน 

ลักษณะสถานที่ใชนํ้า จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเกิน 200 บาท  118 26.80 
201 – 500 บาท  246 55.90 
501 – 1,000 บาท 65 14.80 
มากกวา 1,000 บาท  11 2.50 
รวม 440 100.00 

 
     จากตารางที่ 24 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี คานํ้าประปาเฉลี่ย
ตอเดือนที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ระหวาง 201 – 500 บาท มีจํานวนเทากับ 246 คน คิดเปนรอยละ 
55.90รองลงมาคือ ไมเกิน 200 บาทจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 26.80  ระหวาง 501 – 1,000 
บาทจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 14.80 และมากกวา 1,000 บาท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ       
2.50 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 25 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการชําระคานํ้าประปา 

วิธีการชําระคานํ้าประปา จํานวน (คน) รอยละ 
สํานักงานประปาสาขา 182 34.90 
สํานักงานเขตการไฟฟานครหลวง 28 5.40 
เคาเตอรเซอรวิส 149 28.60 
ที่ทําการไปรษณีย 22 4.20 
หักบญัชีธนาคาร / บัตรเครดิต 103 19.80 
อื่นๆ 37 7.10 

 
     จากตารางที่ 25 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งน้ีเลือกวิธีชําระคา
นํ้าประปาที่สํานักงานประปาสาขา มากที่สุด มีจํานวนเทากับ 182 คน คิดเปนรอยละ 34.90 
รองลงมาคือ  เคาเตอรเซอรวิส จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 28.60 หักผานบัญชี/บัตรเครดิต 
จํานวน 103 คน   คิดเปนรอยละ 19.80 ชําระโดยชองทางอ่ืน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 7.10 
สํานักงานเขตการไฟฟานครหลวง จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 5.40 และที่ทําการไปรษณีย จํานวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 4.20 ตามลําดับ 
     หมายเหตุ ขอคําถามวิธีการชําระคานํ้าประปา ผูตอบแบบสอบถามสามารถ
ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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3.1.2 คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาความเบ ความโดง คาความเช่ือมั่น 
และคาความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได ตามตารางที่ 26 
 
ตารางที่ 26 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ ความโดง และคาความเช่ือมั่น   

ของตัวแปรสังเกตได 
ตัวแปร X̅̅ SD ความเบ ความโดง R2 

ตัวแปรแฝงดานความคาดหวังของ
ผูบริโภค 

     

สินคา (EXP1)  4.25 0.71 -0.45 -0.81 0.48 
ราคา (EXP2)  3.78 0.86 -0.04 -0.70 0.59 
บุคลากร (EXP3)  3.93 0.89 -0.40 -0.39 0.67 
สภาพแวดลอมขณะใชบรกิาร 
(EXP4) 

3.85 0.87 -0.39 -0.12 0.57 

ตัวแปรแฝงดานการรับรูคุณภาพ
ของผูบริโภค 

     

สินคา (QUL1)  3.79 0.75 -0.34 0.33 0.38 
ราคา (QUL2)  3.54 0.71 0.33 -0.11 0.50 
บุคลากร (QUL3) 3.59 0.74 0.15 0.18 0.52 
สภาพแวดลอมขณะใชบรกิาร 
(QUL4)   

3.48 0.72 -0.05 0.37 0.36 

ตัวแปรแฝงดานการรับรูคุณคาของ
ผูบริโภค 

     

ผลิตภัณฑ (VAL1)  3.71 0.76 0.33 -0.84 0.52 
บริการ (VAL2)  3.69 0.73 0.30 -0.68 0.54 
บุคลากร (VAL3)  3.50 0.70 0.11 0.00 0.53 
ภาพลักษณ (VAL4)  4.05 0.76 -0.15 -1.08 0.55 
ตัวแปรแฝงดานความพึงพอใจ
สิทธ์ิขาดของผูบรโิภค 

     

คุณภาพการบริการ (PRE1) 3.74 0.78 -0.38 0.19 0.42 
ความสะดวกท่ีไดรับ (PRE2) 3.57 0.78 0.26 -0.19 0.51 
การประสานงาน (PRE3)  3.51 0.77 0.10 -0.07 0.59 
อัธยาศัยและความสนใจ (PRE4) 3.64 0.75 0.05 -0.05 0.52 
ขอมูลทีร่ับจากบริการ (PRE5) 3.48 0.93 -0.21 -0.12 0.48 
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ตารางที่ 26 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ ความโดง และคาความเช่ือมั่น   
ของตัวแปรสังเกตได (ตอ) 

ตัวแปร X̅̅ SD ความเบ ความโดง R2 

ราคาคาใชจาย (PRE6)  3.62 0.71 0.23 -0.20 0.44 
ตัวแปรแฝงดานภาพลักษณของ
องคกร 

     

สินคาและบริการ (IMG1)  3.89 0.72 0.03 -0.75 0.59 
การจัดการ (IMG2)  3.84 0.76 0.04 -0.80 0.62 
เทคโนโลยี (IMG3)  3.88 0.77 -0.10 -0.51 0.63 
ความรับผิดชอบตอสงัคมและ
สิ่งแวดลอม (IMG4)  

3.85 0.73 0.04 -0.72 0.54 

 
     จากตารางที่ 26 สามารถแยกพจิารณาในแตละตัวแปรแฝงไดดังน้ี 
     ตัวแปรแฝงความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคที่เปนกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจสิทธ์ิขาดปานกลางถึงคอนขางสูง ตัวแปรสังเกตไดดานคุณภาพการ
บริการ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.74แสดงวา ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจ
สิทธ์ิขาดในดานคุณภาพการบริการในระดับปานกลางคอนไปทางสูง ตัวแปรแฝงการรับรูคุณคา พบวา 
ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูคุณคาปานกลางคอนไปทางสูง ตัวแปรสังเกตได การ
รับรูคุณคาดานภาพลักษณ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.05 แสดงวา ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญ
มีการรับรูคุณคาดานภาพลักษณในระดับคอนขางสูง ตัวแปรแฝงการรับรูคุณภาพ พบวา ผูบริโภคที่
เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูคุณภาพปานกลางคอนไปทางสูง ตัวแปรสังเกตได ดานการรับรู
คุณภาพสินคา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.79 แสดงวา ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ มีการรับรู
คุณภาพดานสินคาในระดับปานกลางคอนขางสูง ตัวแปรแฝงความคาดหวัง พบวา ผูบริโภคที่เปนกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความคาดหวังปานกลางคอนไปทางสูง ตัวแปรสังเกตไดดานความคาดหวังสินคา มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.25 แสดงวา ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคาดหวังดานสินคาใน
ระดับคอนขางสูง ตัวแปรแฝงภาพลักษณองคกร พบวา ผูบริโภคที่เปน กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
รับรูภาพลักษณองคกรปานกลางคอนไปทางสูง ตัวแปรสังเกตไดภาพลักษณองคกรดานสินคาและ
บริการ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.89 แสดงวา ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูภาพลักษณ
องคกรดานสินคาและบริการในระดับปานกลางคอนขางสูง ลักษณะการแจกแจงขอมูลที่สงผลตอ
ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค เมื่อพิจารณา ความเบ (Skewness) ขอมูลมีการแจกแจงใน
ลักษณะเบซาย (ความเบเปนลบ) และเบขวา (ความเบเปนบวก) ในจํานวนใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณา
ดานความโดง (Kurtosis) พบวาความโดงสวนใหญตํ่ากวาโคงปกติ (ความโดงเปนลบ) ทั้งน้ีลักษณะ
การแจกแจงของตัวแปรดานความเบและความโดงของตัวแปรใกลเคียงกับโคงปกติอบูในเกณฑที่
สามารถยอมรับไดคือ ±1 (Hair et al., 2006: 40, อางถึงใน สุภมาส อังศุโชติ และชูชาติ พวงสมจิตร, 
2556) 
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3.2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน คา  KMO และคา 
Bartlett’s test of sphericity ระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการศึกษาโมเดลโครงสราง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจสิทธิ์ขาดของผูบริโภค 
  การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการศึกษา
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคเปนการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 
คือ องคประกอบดานภาพลักษณองคกร ความคาดหวัง การรับรูคุณภาพและการรับรูคุณคามีผล        
ตอองคประกอบของความพึงพอใจสิทธ์ิขาด โดยใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ      
แบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
  พิจารณาตัวแปรชุดที ่มีองคประกอบของตัวแปรแฝง  พบวา ทุกตัวแปรชุดที่มี
องคประกอบของตัวแปรแฝงทั้ง 5 กลุมมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ดังน้ี  กลุมตัวแปร
องคประกอบของความคาดหวังของผูบริโภคทั้ง 4 ดาน (EXP1-EXP4) มีความสัมพันธอยูในชวง 
0.483 – 0.637กลุมตัวแปรการรับรูคุณภาพของผูบริโภคทั้ง 4 ดาน (QUA1-QUA4) มีความสัมพันธ
อยูในชวง 0.306 – 0.519 กลุมตัวแปรการรับรูคุณคาของผูบริโภคทั้ง 4 ดาน (VAL1-VAl4) มี
ความสัมพันธอยูในชวง 0.405 – 0.604 กลุมตัวแปรความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคทั้ง 6 ดาน 
(PRE1-PRE6) มีความสัมพันธอยูในชวง 0.381 – 0.680 และตัวแปรชุดในองคประกอบของ
ภาพลักษณองคกรทั้ง 4 ดาน (IMG1-IMG4) ความสัมพันธอยูในชวง 0.509 – 0.669 
  คา KMO ที่ใชวัดความเหมาะสมของขอมูลมีคา 0.916 จึงสรุปไดวา ขอมูลที่มีอยู
เหมาะสมในการวิเคราะห  
  คา Bartlett’s test of sphericity ใชทดสอบสมมติฐาน 
  H0 : ตัวแปรตางๆ (EXP , QUA , VAL , PRE , IMG) ไมมีความสมัพันธ 
  H1 : ตัวแปรตางๆ (EXP , QUA , VAL , PRE , IMG) มีความสัมพันธ 
  สถิติทดสอบมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Square-Chi = 5215.736 ไดคา   
Significance = 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 น่ันคือ ตัวแปร EXP , QUA , VAL , PRE 
และIMG มีความสัมพันธ จึงเหมาะสมในการวิเคราะห 

3.3 ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจ
สิทธิ์ขาดของผูบริโภค 
   วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค     
เปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 2 รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของ   
ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดที่สรางข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และสมมติฐาน ขอที่ 3 
ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดไดรับอิทธิพลทางตรงจากภาพลักษณองคกร ความคาดหวัง การรับรูคุณภาพ
และการรับรูคุณคา และไดรับอิทธิพลทางออมจากภาพลักษณองคกร ความคาดหวังและการรับรู
คุณภาพ โดยผานการรับรูคุณภาพและการรับรู โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.3.1 ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจ
สิทธ์ิขาดของผูบริโภค (กอนการปรับโมเดล) 
         การวิเคราะหในสวนน้ีเปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของ
โมเดลสมมติฐานการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิเคราะหภาพประกอบที่ 3 
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 * ρ  < 0.05 

 
ภาพที่ 3 โมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุความพึงพอใจสทิธ์ิขาดของผูบริโภค (กอนการปรับ

โมเดล) 
 
      จากการตรวจสอบพบวา โมเดลตามสมมติฐานไมมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับโมเดลดวยวิธีการเพ่ิมขอจํากัดเพ่ือการกําหนดคาพารามิเตอรให
คงที่ โดยการตัดเสนความสัมพันธที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ρ > 0.05) ออกจํานวน 3 พารามิเตอร
ดังน้ี 

1. ตัดเสนความสมัพันธระหวางความคาดหวัง (EXP) และการรบัรูคุณคา (VAL)  
2. ตัดเสนความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคา (VAL) และความพึงพอใจสิทธ์ิขาด 

(PRE) 
3. ตัดเสนความสัมพันธระหวางความคาดหวัง (EXP) และความพึงพอใจสิทธ์ิขาด 

(PRE)  
      ซึ่งการปรับโมเดลจะปรับทีละ 1 พารามิเตอรแลววิเคราะหใหม (สุชาติ 
ประสิทธิรัฐสินธุ และคณะ, 2549: 244-253) ไดตามผลการวิเคราะหดังตารางที่ 28 และภาพที่ 4 
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ตารางที่ 28 แสดงคาสถิติความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมลูเชิงประจกัษในภาพรวม    
(หลงัจากการตัดเสนความสัมพันธที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ) 
คาดัชนี เกณฑ คาสถิติ ผลการพิจารณา 

Chi-square/df <  2 1027.50/204 = 5.04 ไมผานเกณฑ 
P Value of X2 > 0.05 0.00 ไมผานเกณฑ 
GFI ≥ 0.95 0.82 ไมผานเกณฑ 
AGFI ≥ 0.95 0.78 ไมผานเกณฑ 
CFI ≥ 0.95 0.94 ไมผานเกณฑ 
SRMR ≤ 0.05 0.13 ไมผานเกณฑ 
RMSEA ≤ 0.05 0.07 ไมผานเกณฑ 
CN ≥ 200 102.27 ไมผานเกณฑ 

     
      ผลการวิเคราะหตามตารางที่ 28 เมื่อพิจารณาความสอดคลองของโมเดลตาม
สมมติฐาน การทดสอบคาสถิติไคสแควร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสถิติไค-สแควรตอ
ระดับความเปนอิสระมากกวา 2 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว คาดัชนีระดับความกลมกลืน (GFI) คา
ดัชนีระดับ  ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) 
และ คา CN (Critical N) มีคาตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด รวมถึงคามาตรฐานดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลัง
สองสวนที่เหลือ (SRMR) และคามาตรฐานดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ 
(RMSEA) มีคามากกวา 0.05 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด จึงสรุปไดวา โมเดลตามสมมติฐาน            
ยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
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 * ρ  < 0.05 
 
ภาพที่ 4 โมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุความพึงพอใจสทิธ์ิขาดของผูบริโภค(หลังจากการตัด

เสนความสมัพันธที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ) 
  
      จากการตรวจสอบพบวา โมเดลตามสมมติฐานไมมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับโมเดลโดยพิจารณาความเปนไปไดในเชิงทฤษฎี และอาศัยดัชนี
ปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) เปนแนวทางในการปรับโมเดลจนกวาจะไดโมเดลที่
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

3.3.2 ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจ
สิทธ์ิขาดของผูบริโภค (หลังการปรับโมเดล) 
         จากการปรับโมเดล ไดโมเดลที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษไดไดคาสถิติ
ตามเกณฑที่กําหนด ผลการวิเคราะห (หลังการปรับโมเดล) ดังตารางที่ 29 
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ตารางที่ 29 แสดงคาสถิติความสอดคลองของโมเดลตามสมติฐานกับขอมลูเชิงประจักษในภาพรวม
(หลงัการปรับโมเดล) 
คาดัชนี เกณฑ คาสถิติ ผลการพิจารณา 

Chi-square/df <  2 175.18/163 = 1.07 ผานเกณฑ 
P Value of X2 > 0.05 0.24 ผานเกณฑ 
GFI ≥ 0.95 0.96 ผานเกณฑ 
AGFI ≥ 0.95 0.95 ผานเกณฑ 
CFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 
SRMR ≤ 0.05 0.03 ผานเกณฑ 
RMSEA ≤ 0.05 0.01 ผานเกณฑ 
CN ≥ 200 493.60 ผานเกณฑ 

 
       ผลการวิเคราะหตามตารางที่ 29 พบวา โมเดลตามสมติฐานมีความสอดคลอง
กับขอมูล เชิงประจักษอยูในเกณฑดีหรือโมเดลมีความเที่ยงตรงสูง พิจารณาไดจากคาสถิติไค-สแควร 
มีคา 175.18 โดยมีคาความนาจะเปนเทากับ 0.24 สถิติไค-สแควรตอระดับความเปนอิสระนอยกวา
เกณฑที่กําหนด คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.96 และคาดัชนีระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.95 คาความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 ซึ่งมีคาสูงกวา
เกณฑที่กําหนด  และคามาตรฐานดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองสวนที่เหลือ (SRMR) เทากับ 0.03 
และคามาตรฐานดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ 0.01 
ซึ่งมีคาตํ่ากวา 0.05 คา CN (Critical N) เทากับ 493.60 ซึ่งมีคามากกวา 200 จึงสรุปไดวา โมเดล
ตามสมมติฐาน มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  
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 * ρ  < 0.05 
 
ภาพที่ 5 โมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุความพึงพอใจสทิธ์ิขาดของผูบริโภค(หลังการปรบั

โมเดล) 
 
      จากการพิจารณาโมเดลการวัด (Measurement model) พบวาตัวแปรแฝง
ทุกตัวสามารถ ใชแทนตัวแปรสังเกตไดดี โดยนํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05  โมเดลการวัดมีรายละเอียดที่สําคัญ คือ ตัวแปรแฝงความคาดหวังของ
ผูบริโภค (EXP) มีนํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดมีนํ้าหนักใกลเคียงกันอยูในชวง 0.48 – 
0.73 ตัวแปรแฝงการรับรูคุณภาพของผูบริโภค (QUA) มีนํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดมี
นํ้าหนักใกลเคียงกันอยูในชวง 0.39 – 0.53 ตัวแปรแฝงการรับรูคุณคาของผูบริโภค (VAL) มีนํ้าหนัก
องคประกอบของตัวแปรสังเกตไดมีนํ้าหนักอยูในชวง 0.46 - 0.78 ตัวแปรแฝงความพึงพอใจสิทธ์ิขาด
ของผูบริโภค (PRE) มีนํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดมีนํ้าหนักอยูในชวง 0.24 - 0.65 และ
ตัวแปรแฝงภาพลักษณองคกร (VAL) มีนํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดมีนํ้าหนักอยูในชวง 
0.53 - 0.64 
      เมื่อพิจารณาโมเดลโครงสรางเชิงสาเหตุของความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของ
ผูบริโภค พบวาตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค คือ ภาพลักษณ
องคกรและ  การรับรูคุณภาพ มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.57 และ 0.37 ตัวแปรแฝงภายในการ
รับรูคุณภาพสงผลทางตรงตอการรับรูคุณคาของผูบริโภค มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.34 ตัว
แปรแฝงภายในภาพลักษณองคกรและความคาดหวังสงผลทางตรงตอการรับรูคุณภาพของผูบริโภค มี
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คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.60 และ 0.15 ตามลําดับ  และตัวแปรแฝงภายในภาพลักษณองคกร
สงผลทางตรงตอความคาดหวังของผูบริโภค มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.40 
 
ตารางที่ 30 แสดงอิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) อิทธิพลรวม (TE) และคาสัมประสิทธ์ิ  

สหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอความพึงพอใจสิทธ์ิขาด
ของผูบริโภค 

ตัวแปร
เชิง
สาเหตุ 

EXP QUA VAL PRE 
DE ID TE DE ID TE DE ID TE DE ID TE 

IMG .40* - .40* .60* .06* .66* - .22* .22* .57* .24* .81* 

EXP - - - .15* - .15* - .05* .05* - .06* .06* 

QUA - - - - - - .34* - .34* .37* - .37* 

VAL - - - - - - - - - - - - 

R2 .16 .45 .45 .75 

 
 * ρ  < 0.05 

 
      จากตารางที่ 30 พิจารณาความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภค (PRE) ซึ่งเปน
ผลลัพธสุดทายของโมเดล พบวา ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก
ภาพลักษณองคกร (IMG) รองลงมา คือ การรับรูคุณภาพของผูบริโภค (QUA) และความคาดหวังของ
ผูบริโภค (EXP) ตามลําดับ โดยตัวแปรสาเหตุทั้ง 3 ตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความ  
พึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคไดรอยละ 75 
      ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคไดรับอิทธิพลทางตรงและทางออมจาก
ภาพลักษณองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.57 และ 
0.24 ตามลําดับ แสดงวาองคกรที่มีภาพลักษณดีจะสงผลใหผูบริโภคมีความพึงพอใจสิทธ์ิขาดสูง ความ
พึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรูคุณภาพอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.37 แสดงวาผูบริโภคที่มีการรับรูคุณภาพสูงจะสงผลใหมี
ความพึงพอใจสิทธ์ิขาดสูง และความพึงพอใจสิทธ์ิขาดของผูบริโภคไดรับอิทธิพลทางออมจากความ
คาดหวังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.06 
 
 















































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คําสั่งในการวิเคราะหขอมูลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ 

ความพึงพอใจสิทธิ์ขาด (เวอรชั่นนักเรียน)
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คําสั่งในการวิเคราะหขอมูลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจสิทธิ์ขาด 
(กอนการปรับโมเดล) 
 
DA NI=22 NO=440 MA=CM 
LA 
EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 QUA1 QUA2 QUA3 QUA4 VAL1 VAL2 VAL3 VAL4 PRE1 PRE2 PRE3 PRE4 PRE5 
PRE6 IMG1 IMG2 IMG3 IMG4 
KM 
1           
.549  1      
.536 .637 1         
.483 .533 .636 1         
.347 .231 .237 .189 1        
.230 .457 .293 .212 .519 1       
.105 .235 .428 .226 .341 .461 1      
.062 .139 .238 .384 .306 .327 .494 1     
.247 .334 .309 .333 .275 .369 .385 .335 1    
.200 .322 .293 .311 .327 .394 .390 .387 .545 1  
.217 .204 .288 .253 .310 .306 .433 .373 .499 .640 1    
.320 .285 .310 .308 .328 .313 .372 .296 .555 .549 .495 1   
.249 .200 .199 .213 .471 .332 .238 .187 .467 .408 .405 .424 1  
.219 .266 .266 .286 .260 .261 .302 .262 .474 .439 .456 .444 .53 1 
.183 .202 .247 .260 .325 .328 .349 .335 .456 .426 .412 .389 .534 .680
 1    
.199 .249 .337 .301 .359 .352 .416 .370 .453 .555 .518 .514 .485 .567
 .588 1      
.122 .118 .123 .151 .248 .218 .263 .328 .348 .361 .313 .323 .446 .485
 .558 .490 1      
.223 .377 .239 .277 .330 .408 .266 .280 .590 .458 .416 .397 .489 .471
 .482 .479 .381 1     
.291 .294 .291 .294 .342 .403 .391 .339 .580 .528 .512 .592 .495 .418
 .427 .540 .384 .514 1    
.227 .199 .250 .229 .292 .288 .357 .331 .534 .520 .527 .568 .468 .477
 .511 .537 .409 .433 .669 1   
.228 .217 .246 .197 .256 .239 .309 .250 .453 .454 .445 .552 .456 .486
 .399 .473 .417 .397 .601 .662 1  
.196 .196 .219 .240 .254 .262 .312 .230 .455 .432 .390 .479 .456 .449
 .433 .446 .358 .366 .509 .629 .619 1 
ME           
4.255 3.784 3.932 3.855 3.793 3.541 3.586 3.482 3.707 3.691 3.505 4.052 3.736 
3.570 3.507 3.636 3.477 3.620 3.886 3.836 3.884 3.848 
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SD 
0.714 0.862 0.885 0.868 0.746 0.713 0.737 0.717 0.759 0.727 0.698 0.760 0.778 
0.775 0.773 0.748 0.928 0.707 0.721 0.764 0.768 0.734 
    

MO NX=4 NY=18 NK=1 NE=4 LY=FU,FI LX=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FI PH=SY,FR PS=SY 
TD=SY TE=SY TH=SY  
LE 
EXP QUA VAL PRE  
LK 
IMG  
FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(5,2) LY(6,2) LY(7,2) LY(8,2) LY(9,3)  
FR LY(10,3) LY(11,3) LY(12,3) LY(13,4) LY(14,4) LY(15,4) LY(16,4) LY(17,4) LX(1,1)  
FR LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) BE(2,1) BE(3,1)  BE(3,2) BE(4,2) BE(4,3) 
FR GA(1,1) GA(2,1) GA(4,1)  
PD 
OU EF MI RS AD=OFF 
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คําสั่งในการวิเคราะหขอมูลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของความพึงพอใจสิทธิ์ขาด 
(หลังการปรับโมเดล) 
 
DA NI=22 NO=440 MA=CM 
LA 
EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 QUA1 QUA2 QUA3 QUA4 VAL1 VAL2 VAL3 VAL4 PRE1 PRE2 
PRE3 PRE4 PRE5 PRE6 IMG1 IMG2 IMG3 IMG4 
KM 
1           
.549  1      
.536 .637 1         
.483 .533 .636 1         
.347 .231 .237 .189 1        
.230 .457 .293 .212 .519 1       
.105 .235 .428 .226 .341 .461 1      
.062 .139 .238 .384 .306 .327 .494 1     
.247 .334 .309 .333 .275 .369 .385 .335 1    
.200 .322 .293 .311 .327 .394 .390 .387 .545 1  
.217 .204 .288 .253 .310 .306 .433 .373 .499 .640 1    
.320 .285 .310 .308 .328 .313 .372 .296 .555 .549 .495 1   
.249 .200 .199 .213 .471 .332 .238 .187 .467 .408 .405 .424 1  
.219 .266 .266 .286 .260 .261 .302 .262 .474 .439 .456 .444 .53 1 
.183 .202 .247 .260 .325 .328 .349 .335 .456 .426 .412 .389 .534 .680
 1    
.199 .249 .337 .301 .359 .352 .416 .370 .453 .555 .518 .514 .485 .567
 .588 1      
.122 .118 .123 .151 .248 .218 .263 .328 .348 .361 .313 .323 .446 .485
 .558 .490 1      
.223 .377 .239 .277 .330 .408 .266 .280 .590 .458 .416 .397 .489 .471
 .482 .479 .381 1     
.291 .294 .291 .294 .342 .403 .391 .339 .580 .528 .512 .592 .495 .418
 .427 .540 .384 .514 1    
.227 .199 .250 .229 .292 .288 .357 .331 .534 .520 .527 .568 .468 .477
 .511 .537 .409 .433 .669 1   
.228 .217 .246 .197 .256 .239 .309 .250 .453 .454 .445 .552 .456 .486
 .399 .473 .417 .397 .601 .662 1  
.196 .196 .219 .240 .254 .262 .312 .230 .455 .432 .390 .479 .456 .449
 .433 .446 .358 .366 .509 .629 .619 1 
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ME           
4.255 3.784 3.932 3.855 3.793 3.541 3.586 3.482 3.707 3.691 3.505 4.052
 3.736 
3.570 3.507 3.636 3.477 3.620 3.886 3.836 3.884 3.848 
SD 
0.714 0.862 0.885 0.868 0.746 0.713 0.737 0.717 0.759 0.727 0.698 0.760
 0.778 
0.775 0.773 0.748 0.928 0.707 0.721 0.764 0.768 0.734 
    
MO NX=4 NY=18 NK=1 NE=4 LY=FU,FI LX=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FI PH=SY,FR PS=SY 
TD=SY TE=SY TH=SY  
LE 
EXP QUA VAL PRE  
LK 
IMG  
FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(5,2) LY(6,2) LY(7,2) LY(8,2) LY(9,3)  
FR LY(10,3) LY(11,3) LY(12,3) LY(13,4) LY(14,4) LY(15,4) LY(16,4) LY(17,4) LX(1,1)  
FR LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) BE(2,1)  BE(3,2) BE(4,2) 
FR GA(1,1) GA(2,1) GA(4,1)  
FR  LY(18,2) LY(12,2) LY(14,1) LY(14,2) 
FR TE(7,3) TE(6,2) TE(6,5) TE(8,4) TE(8,7) TE(13,5) TE(18,9) TE(5,1) TE(11,10) TE(18,2) 
TE(15,4) TE(15,14) TE(17,8) 
FR TE(18,7) TE(17,15) TE(16,13) TE(16,3) TE(13,8) TE(13,7) TE(16,10) TE(18,8) TE(10,1) 
TE(15,3) TE(8,3) 
FR LY(16,2) LY(18,4) 
FR PS(3,2) 
FR TD(4,1) TD(4,3) 
FR TH(3,15) TH(1,6) TH(2,15) TH(1,14) TH(1,15) TH(3,4) TH(1,18) TH(1,9) 
PD 
OU EF MI RS AD=OFF 
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