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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการโลคอลไลเซ
ชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด ใน 5 ด้าน คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ การตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ การสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ การเอาใจใส่ในการบริการ และศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บริการโลคอลไลเซชันของผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ตัวแทนของบริษัทท่ีใช้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดี
วี จ ากัด จ าแนกตามประเภทของธุรกิจของผู้ใช้บริการจ านวน 200 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโลคอลไลเซชันในภาพรวม โดยมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 
มากกว่า การรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการโลคอลไลเซชันของบริษัทในภาพรวมอยู่ใน
ระดับไม่แน่ใจ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการโดย
ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าไม่พึงพอใจการให้บริการ การรับรู้คุณภาพการบริการ
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อแนวโน้มการกลับมาใช้บริการในอนาคต แนวโน้มการแนะน าบริษัทหรือผู้ใช้บริการอื่นให้มาใช้บริการกลับมาใช้บริการใน
อนาคต และแนวโน้มการแนะน าบริษัทหรือผู้ใช้บริการอื่นให้มาใช้บริการ ด้านการเอาใจใส่ในการบริการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
แนวโน้มการกลับมาใช้บริการในอนาคต แต่มีอิทธิพลเชิงลบต่อแนวโน้มผู้ใช้บริการจะยังคงใช้บริการแม้มีผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่ง
ประโยชน์ท่ีได้จากงานวิจัยจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโลคอลไลเซชันของบริษัท เพื่อก าหนดแนวทางในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ โลคอลไลเซชัน 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is a comparison of expectations and perceptions towards the 
localization of service quality of ADV Corporate Limited in five aspects: tangibles, reliability, responsiveness, 
assurance, empathy and studying the trends of localization service behavior of customers. The samples of the 
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research are the representatives of 2 0 0  companies that use the ADV localization service and classified by 
types of business. A questionnaire is constructed and used as a tool to collect data. The results indicated that 
customers are not satisfied with the quality of the overall localization service. The expectation is at the high 
level greater than perception was at a moderate level. The customers tended to use the localization service 
behavior at the company overall was at an uncertain level. The results of the hypotheses testing can be 
concluded as follows: the expectations of the customers are different from customer perceptions of service 
quality, in which the expectations of the customers were higher than the perceptions of the customers at a 
statistically significant and showed that they were not satisfied with the service. The service quality 
perception toward service behavioral trends of ADV at a statistically significant in terms of reliability, 
responsiveness, assurance have a positive influence on the trends of using ADV services in the future, the 
trend of introducing ADV services to other customers and customer trends using ADV services, if there are 
other localization companies. The terms of tangibles had a negative influence on the trend of returning to 
ADV services and the trend of introducing ADV services to other customers. The factor of empathy has a 
positive influence on the trend of returning to ADV services in the future, but has a negative influence on 
customer trends still use ADV services if there are other localization companies. The benefits obtained from 
this research will be used to improve the quality of a localization service, to define guidelines that meet the 
needs to maximize client satisfaction. 
 
Keywords: Service Quality Expectation, Service Quality Perception, Localization 
 

บทน า 
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารนั้นถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมากและภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในเชิง             

ธุรกิจนั้น นอกจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลแล้ว ยังมีภาษาอื่น ๆ อีกเ ช่นกันที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ อาทิ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาอารบิค ภาษาเวียดนาม หรือภาษาท้องถิ่นที่ใช้เฉพาะพื้นที่ในบางประเทศ เช่น              
ภาษาทมิฬ ภาษาอูรดู ในประเทศอินเดีย เป็นต้น ภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจกันทั่วโลกพบว่ามีภาษาที่ แตกต่างกันประมาณ 
7,000 ภาษา โดยภาษาเหล่านี้ใช้สื่อสารกันใน 193 ประเทศทั่วโลก ในทุกระดับขององค์กร สภาท้องถิ่น ไปจนถึงรัฐบาลใน
ระดับชาติ การติดต่อสื่อสารต้องอาศัยความเช่ียวชาญด้านอุตสหกรรมทางภาษาและโลคอลไลเซชัน (Translation and 
localization industry) เพื่อให้เกิดความเป็นสากล การแปลภาษาและการตีความเนื้อหาใจความเอกสารหรือข้อความใด ๆ ให้แก่
ผู้รับสารให้เข้าใจตรงกัน ภาษาจึงเป็นตัวกลางหนึ่งที่ส าคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ มีบริษัท
ให้บริการรับแปลภาษา แปลเอกสารต่าง ๆ มากมาย แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมหรือตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากนัก เพราะปัจจุบันการเข้าถึงผู้ใช้บริการมีความหลากหลายมากกว่าในอดีต โดยปกติจะเป็นแค่เพียงการ
แปลภาษาบนเอกสารหรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันบริษัทด้านโลคอลไลเซชัน (Localization) ได้เพิ่มการให้บริการให้
หลากหลายมากข้ึน โดยการน าซอฟแวร์ด้าน Localization (CAT tools) เข้ามาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การโลคอลไลซ์ สื่อ
มัลติมีเดีย ซอฟแวร์ เกม หรือการน าเสนอด้วยสื่อวิดีโอมัลติมีเดีย เพื่อการสื่อสารที่ตรงประเด็นและตรงกับความต้องการของลูกค้า 
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ท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าได้ง่ายขึ้น ช่วยให้การด าเนินธุรกิจของลูกค้าสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทางภาษา
และวัฒนธรรม สร้างความแตกต่างจากการแปลแบบปกติทั่วไปอย่างสิ้นเชิง 

สภาวะแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ โดยนวัตกรรม
ใหม่ ๆ (Disruptive technology) ท าให้ค าว่า “Disruption” ถูกน ามาใช้กับผลิตภัณฑ์และการบริการ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
การใช้บริการของผู้ใช้บริการ มูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในทุกอุตสาหกรรม อีกทั้งในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการ
บริการให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อุตสาหกรรมการแปลภาษาและโลคอลไลเซชันก็เช่นกันที่ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางความท้าทายในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขันจากคู่แข่ง ผู้ให้บริการจะต้องมี
ความพร้อม ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินธุรกิจและการให้บริการ พัฒนา
ความสามารถของบุคคลากร ให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปและค านึงถึงความพึงพอใจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 

ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในมุมของผู้ใช้บริการก็มีความคาดหวัง มีการประเมินคุณภาพของการบริการด้วยความคาดหวัง
ที่สูงและต้องการการบริการที่ดีสุดจากผู้ให้บริการเช่นกัน การให้ความส าคัญกับคุณภาพของการบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ สร้างความพึงพอใจจนเกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการจนสามารถท าให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการหรือซื้อซ้ า จึง
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จ สะท้อนถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจในรูปแบบของผลก าไร เกิดภาพลักษณ์ 
ที่ดี ดังนั้น หากองค์กรใดสามารถสร้างคุณภาพการบริการที่โดดเด่นและแตกต่าง รวมทั้งสร้างความผูกพันในการให้บริการ              
ในระยะยาวสร้างประสบการณ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกตราตรึงใจได้ จะท าให้องค์กรนั้นประสบความส าเร็จและสามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับค ากล่าวของ ชิวอิ่งและคริสโตเฟอร์ (Scheuing & Christopher, 1993) ท่ีกล่าวว่า “ผู้น าในธุรกิจ
บริการ โรงงานอุตสาหกรรม รัฐบาล และองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร ต้องมีการปลูกฝังในเรื่องคุณภาพของการบริการและการน าไป
ปฏิบัติให้กับบุคลกรในองค์กรทราบ เพื่อท่ีจะท าให้องค์กรสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไปได้ คุณภาพของการบริการจึงเป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญซึ่งทุกคนในองค์กรต้องซึมซับและน ามาปฏิบัติเนื่ องจากคุณภาพบริการจะก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า 
สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และก่อให้เกิดผลก าไรมากขึ้นให้กับองค์กร” 

จากที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของคุณภาพการให้บริการและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของ
ผู้ใช้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด ผลการวิจัยในครั้งนี้จะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการโลคอลไลเซชันต่อไป เพราะคุณภาพการให้บริการเป็นรากฐานที่ส าคัญในการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
องค์กร สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทั้งคุณภาพการบริการที่มีมาตรฐานมีความส าคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในการสร้างคุณค่าให้กับการบริการ เพื่อน าไปก าหนดแนวทางในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด และปรับกลยุทธ์เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคต พร้อมทั้งสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่
ให้มากข้ึนต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ลักษณะกิจการ ลักษณะการใช้บริการ ช่วงเวลาการใช้บริการ 

ความถี่ในการใช้บริการ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังแ ละการรับรู้ในคุณภาพ                       

การให้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด 
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3. เพื่อศึกษาการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท                  
เอดีวี จ ากัด 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด 
2. การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง อ้างอิงทฤษฎีของ พาราซุรามาน ซีแทมล์และเบอร์รี (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1988, p. 16) มาใช้เป็นแนวทางในการหาค าตอบเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการในการ
ด้านคุณภาพการบริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความต้องการส่วนบุคคล การได้รับค าบอกกล่าว ประสบการณ์              
ที่ผ่านมา การได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ เป็นต้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ อ้างอิงแนวคิดของ ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2550 , น. 102) มาใช้เป็นแนวทาง            
ในการหาค าตอบเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้บริการ ที่ขึ้นอยู่กับปัจจั ยหลายประการ เช่น สิ่งเร้า ประสบการณ์                
ที่ผ่านมา ประสาทสัมผัส การตีความของบุคคลแต่ละคนภายใต้สถานการณ์เดียวกัน การตัดสินใจต่อสิ่งที่รับรู้แตกต่างกัน เป็นต้น 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ อ้างอิงทฤษฎีของ พาราซุรามาน ซีแทมล์และเบอร์รี (Parasuraman, 
Zeithaml & Berry. 1985) มาใช้เป็นแนวทางส าหรับงานวิจัย ที่นิยามไว้ว่า เมื่อความคาดหวังมีมากกว่าความรับรู้จากการบรกิารที่
ได้รับจริง (ES > PS) ผู้ใช้บริการจะไม่พอใจในการบริการที่ได้รับและความไม่พอใจจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อความต่างของระดับความ
คาดหวังและความรับรู้มีสงูขึ้น หากความคาดหวังมีค่าเท่ากับการรับรูจ้ากการบริการที่ได้รบัจริง (ES = PS) ผู้ใช้บริการจะรู้สึกพอใจ
ต่อการบริการ และหากความรับรู้มีค่ามากกว่าความคาดหวังต่อการบริการ (ES < PS) ก็จะเป็นการบริการที่มีคุณภาพสูงกว่าความ
พึงพอใจท่ีผู้ใช้บริการคาดหวัง และจะรู้สึกพอใจเพิ่มมากข้ึนเมื่อความต่างของระดับความคาดหวังและความรับรู้สูงขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการ อ้างอิง การใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพในการให้บริการที่เรียกว่า 
“SERVQUAL” ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการของ พาราซุรามาน ซีแทมล์และเบอร์รี (Parasuraman, Zeithaml 
& Berry. 1985, p. 42) ศึกษาการพัฒนาขั้นตอนการประเมินคุณภาพบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพออกเป็น 5 ด้าน คือ 1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2. ความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ  3. การตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 4. การสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ 5. การเอาใจใส่ในการบริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค น าแนวความคิดของ เสรี วงศ์มณฑา (2542, น. 12) มาเป็น
แนวทางส าหรับงานวิจัย ท่ีกล่าวว่า แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค คือ แนวโน้มในการตอบสนองหรือการกระท าที่บุคคลได้รับอิทธิพล
ทั้งจากภายในและภายนอกต่อความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดจึงอยู่บนแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เอดีวี จ ากัด ก่อตั้งในปี 2550 ด้วยการจดทะเบียนส านักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งเปิด
ส านักงานฝ่ายผลิตที่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 3,200,000 บาท ตั้งแต่ปี 2554 – 2562 บริษัทได้ขยายสาขาใน
ต่างประเทศให้ครอบคลุมทุก Time zone เพื่อรองรับลูกค้าในทุกทวีปทั่วโลก โดยบริษัทเปิดให้บริการด้านโลคอลไลเซชัน 
ครอบคลุมตั้งแต่การแปลข้อความทั่วไป การสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านการบันทึกเสียงและวิดีโอ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรม
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดแสดงรูปแบบ การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงบริการโลคอลไลเซ
ชันครบวงจร ในรูปแบบเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ E-learning วิดีโอ และเกม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการทั้งหมดที่ใช้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท            

เอดีวี จ ากัด โดยจ าแนกตามประเภทของธุรกิจของผู้ใช้บริการจ านวน 371 ราย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด โดยค านวณหาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง ในกรณีที่ทราบจ านวนประชากร (Taro Yamane, 1967) ก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 193 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 7 ตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของ
ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดของตัวอย่างทั้งหมด คือ 200 ตัวอย่าง 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 1. ลักษณะกิจการ            

2. ลักษณะการใช้บริการ 3. ช่วงเวลาในการใช้บริการ และ 4. ความถี่ในการใช้บริการ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ  
Multiple choice question 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่วัดระดับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการที่จะได้รับและระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการ
บริการโลคอลไลเซชันของบริษัท ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2. ความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ                
3. การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 4. การสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ 5. การเอาใจใส่ในการบริการ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบ Rating scale จ านวน 22 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่วัดระดับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด               
จ านวน 3 ข้อ โดยแบ่งสเกลออกเป็น 5 ระดับ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Semantic differential scale 

การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและแยกแบบสอบถาม

ที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์เท่านั้น 
2. ลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ได้ก าหนดรหัสไว้ล่วงหน้า 
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะผู้ใช้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด ได้แก่ 1. ลักษณะกิจการ 

2. ลักษณะการใช้บริการ 3. ช่วงเวลาในการใช้บริการ 4. ความถี่ในการใช้บริการ โดยการแจกแจงความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   4.2 การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ Paired sample t-test ในการทดสอบสมมติฐาน และสถิติการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple linear regression) 

4.2.1 สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท  
เอดีวี จ ากัด ใช้สถิติ Paired sample t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
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4.2.2 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการโลคอลไลเซชัน
ของ บริษัท เอดีวี จ ากัด ใช้สถิติ Multiple liner regression โดยการน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter method) และสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ตัวแทนของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด าเนิน

ธุรกิจ Testing, assessment and e-learning จ านวน 51 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 25.50 ใช้บริการโลคอลไลเซชันเอกสารทั่วไป 
จ านวน 93 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 46.50 ช่วงเวลาในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลาก่อน 8.00 น. จ านวน 82 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 41.00 ความถี่ในการใช้บริการมากที่สุด คือ 1 - 2 ครั้งต่อเดือน จ านวน 121 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 60.50 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษัท เอดีวี จ ากัด 
   2.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่า ตัวแทนของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อ

คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความ
คาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการในทุกข้ออยู่ในระดับ มาก คือ ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานท่ี การเตรียมอุปกรณ์และ
เอกสารแนะน าการให้บริการ การจัดสถานท่ีและป้ายสัญลักษณ์ และห้องรับรองระหว่างรอรับบริการ 

   2.2 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ พบว่า ตัวแทนของบริษัทท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อ
คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความ
คาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ มากท่ีสุด คือ ความเชี่ยวชาญในงานแต่ละประเภทที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และการ
แก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการ และความคาดหวังอยู่ในระดับ มาก คือ การตอบค าถามและข้อสงสัยของผู้ใช้บริการ ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการให้ความรู้เกี่ยวกับบริการของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการ 

   2.3 ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ พบว่า ตัวแทนของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการในทุกข้ออยู่ในระดับ มาก คือ ความรวดเร็วในขั้นตอนของการบริการ ความ
กระตือรือร้นของพนักงาน อุปกรณ์และเอกสารที่จัดให้ในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ และความเต็มใจและความรวดเร็วในการ
ให้บริการของบริษัท 

   2.4 ด้านการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ พบว่า ตัวแทนของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อ
คุณภาพการให้บริการด้านการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความ
คาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ มากท่ีสุด คือ ความถูกต้องในการบริการของบริษัท และความถูกต้องของข้อมูลและ
เอกสารของบริษัท ขณะที่ความคาดหวังอยู่ในระดับ มาก คือ ความรู้และทักษะในงานที่ให้บริการ และความพร้อมของอุปกรณ์ที่
ให้บริการ 

   2.5 ด้านการเอาใจใส่ในการบริการ พบว่า ตัวแทนของบริษัทท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ให้บริการด้านการเอาใจใส่ในการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับ มากท่ีสุด คือ การเอาใจใส่และให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการ ขณะที่ความคาดหวังอยู่ในระดับ มาก คือ ความ
เข้าใจในความต้องการของผู้ใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการเมื่อมีข้อสงสัยในการใช้บริการ การมีความสุภาพและ
ปฏิบัติต่อผู้ใช้งานบริการอย่างดี และความเต็มใจในการรับฟังค าแนะน าหรือข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของ บริษัท เอดีวี จ ากัด 
   3.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่า ตัวแทนของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ต่อคุณภาพ

การให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับการรับรู้ ต่อ
คุณภาพการให้บริการในทุกข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานที่ ห้องรับรองระหว่างรอรับ
บริการ การจัดสถานท่ีและป้ายสัญลักษณ์ และการเตรียมอุปกรณ์และเอกสารแนะน าการให้บริการ 

   3.2 ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ พบว่า ตัวแทนของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ต่อ
คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับ
การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการในทุกข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ความเชี่ยวชาญในงานแต่ละประเภทที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
การตอบค าถามและข้อสงสัยของผู้ใช้บริการ ความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความรู้เกี่ยวกับบริการของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการ และการ
แก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการ 

   3.3 ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ พบว่า ตัวแทนของบริษัทท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ต่อ
คุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มี
ระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการในทุกข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ความรวดเร็วในขั้นตอนของการบริการ ความ
กระตือรือร้นของพนักงาน อุปกรณ์และเอกสารที่จัดให้ในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ และความเต็มใจและความรวดเร็วในการ
ให้บริการของบริษัท 

   3.4 ด้านการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ พบว่า ตัวแทนของบริษัทท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ต่อคุณภาพ
การให้บริการด้านการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับการรับรู้
ต่อคุณภาพการให้บริการในทุกข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ความถูกต้องในการบริการของบริษัท ความรู้และทักษะในงานที่
ให้บริการ ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ให้บริการ และความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารของบริษัท 

   3.5 ด้านการเอาใจใส่ในการบริการ พบว่า ตัวแทนของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการ
ให้บริการด้านการเอาใจใส่ในการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการ
ให้บริการในทุกข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง คือ การเอาใจใส่และให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการ ความเข้าใจในความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการเมื่อมีข้อสงสัยในการใช้บริการ มีความสุภาพและปฏิบัติต่อผู้ใช้งานบริการอย่างดี 
และความเต็มใจในการรับฟังค าแนะน าหรือข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด 
พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ ต่ ากว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ หมายความว่า ผู้ใช้บริการไม่พึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการโลคอลไลเซชันของบริษัท ในระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ ล าดับที่ 2 การเอาใจใส่ในการบริการ ล าดับที่ 3 การตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ล าดับท่ี 4 การสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ และล าดับที่ 5 ความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการใช้บริการ 

5. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการกับบริษัท เอดีวี จ ากัด  พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับแนวโน้ม
พฤติกรรมโดยรวม ไม่แน่ใจ ที่จะใช้บริการกับบริษัท โดยเรียงล าดับตามระดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ล าดับที่ 1 
แนวโน้มพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการในอนาคต ผู้ใช้บริการมีระดับแนวโน้มพฤติกรรม ไม่แน่ใจ ล าดับที่ 2 แนวโน้มพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการจะยังคงใช้บริการแม้มีผู้ให้บริการรายอื่น ผู้ใช้บริการมีระดับแนวโน้มพฤติกรรม ไม่แน่ใจ และล าดับที่ 3 แนวโน้ม
พฤติกรรมการแนะน าบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่นให้มาใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีระดับแนวโน้มพฤติกรรม ไม่แนะน า 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด 

ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ เนื่องจาก ผู้ใช้บริการมีระดับความคาดหวังสูงกว่าระดับการรับรู้ในคุณภาพ
การให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจการ
ให้บริการโลคอลไลเซชันของบริษัท 

สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท 
เอดีวี จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า 

2.1 การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด ใน
อนาคต มี 3 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวก ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ในการบริการ และด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการ
บริการ ตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงลบ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการใน
อนาคต ได้ร้อยละ 53.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.2 การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมแนะน าบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่นให้มาใช้บริการโล
คอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด มี 3 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวก ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ 
และด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงลบ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ สามารถ
พยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมแนะน าบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่นให้มาใช้บริการ ได้ร้อยละ 19.8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                     
ที่ระดับ 0.05 

2.3 การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการจะยังคงใช้บริการโลคอลไลเซชันของ 
บริษัท เอดีวี จ ากัด แม้มีผู้ใช้บริการรายอื่น มี 3 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงบวก ได้แก่ ด้านการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และด้านการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงลบ ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ในการบริการ สามารถ
พยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้บริการจะยังคงใช้บริการ  แม้มีผู้ให้บริการรายอื่น ได้ร้อยละ 40.2 อย่างมีนัยส าคัญ                
ทางสถิติที่ 0.05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด ความคาดหวังและ

การรับรู้ในคุณภาพการให้บริการ มีระดับความคาดหวังสูงกว่าระดับการรับรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจการให้บริการ อาจเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สถานที่ไม่มีระเบียบ ห้องรองรับไม่ เพียงพอ              
ป้ายสัญลักษณ์ไม่ชัดเจน เอกสารไม่ได้รับการอัปเดต อุปกรณ์และซอฟแวร์ไม่รองรับไฟล์งานที่ผู้ใช้บริการส่งให้ รวมถึงคุณภาพการ
แปลของนักแปลภาษา ซึ่งทางบริษัทใช้การจ้างนักแปลอิสระเป็น Outsource ด้วยสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการสูงกว่าการรับรู้ ท าให้ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในการบริการของบริษัท สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shia et al. (2016) 
ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  “ Measuring customer satisfaction toward localization website by WebQual and importance 
performance analysis, Case study on AliexPress site in Indonesia” พบว่า การรับรู้คุณภาพที่ได้รับจากการใช้งานการ             
โลคอลไลซ์เว็บไซต์ AliexPress ไม่ตรงกับความคาดหวังที่ต้องการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากการโลคอลไลซ์ข้อมูลและบริการ              
ในเว็บไซต์ไม่เชื่อมโยงกัน ท าให้การรับรู้ภายหลังจากการใช้งานอยู่ในระดับต่ ากว่าความคาดหวัง ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจ           
ในการใช้บริการ 
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2. การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด 
   2.1 การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการโลคอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด 

ในอนาคต ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ในการบริการ และด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ เป็นด้านที่มีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจาก บริษัทมีความเข้าใจและส่งมอบสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการได้อย่างมีคุณภาพ มีความเช่ียวชาญใน
งานท่ีให้บริการ สามารถช่วยเหลือผู้ใช้บริการไดร้วดเร็ว รวมถึงท าธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต ความสามารถเหล่านี้จะท าให้ผู้ใช้บริการ
รับรู้ถึงการเอาใจใส่ สร้างความประทับใจ เกิดความเช่ือมั่นต่อบริษัทโดยตรง เกิด  Repurchase intention ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการกลับมาใช้บริการของบริษัทในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chao et al. (2012) ศึกษาเรื่อง “Website 
localization in the Chinese market” พบว่า บริษัทที่มีเว็บไซต์เป็นภาษาจีนโดยเฉพาะที่ให้ข้อมูลได้น่าเช่ือถือสามารถเพิ่มยอด 
Reach ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการดูข้อมูลเป็นภาษาจีน และมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าเป็นครั้งที่สองอย่างมีนัยส าคัญ 

   2.2 การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมแนะน าบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่นให้มาใช้บริการโล
คอลไลเซชันของ บริษัท เอดีวี จ ากัด ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ และด้านการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เป็นด้านที่มีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจาก บริษัทมีความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ มีทรัพยากรที่ทันสมัย ประกอบธุรกิจอย่างสุจริต สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับบริการของ
บริษัทแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี พนักงานให้ความกระจ่างในข้อสงสัยได้ ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการได้อย่างที่ดีที่สุด มี Service mind 
ท าให้ผู้ใช้บริการเห็นถึงการตอบสนองที่รวดเร็วในขั้นตอนของการบริการ สามารถสร้างความน่าเช่ือถือไว้วางใจ จึงเกิด Word of 
mouth ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมแนะน าผู้ใช้บริการรายอื่นให้มาใช้บริการของบริษัท สอดคล้องกับงานวิจัยของ CSA 
Research (2019) ท าการวิจัยเรื่อง “Ranking of global and reginal providers for the global market study” พบว่า               
ผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการได้หลายภาษา มีเว็บไซต์ที่น่าเช่ือถือรองรับหลายภาษา มีพนักงานเป็น Native speaker การใช้
เทคโนโลยี AI เช่น Real-time translation bot ที่ให้บริการเป็นภาษาของผู้ใช้บริการนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จะท าให้ผู้ใช้บริการ
ไว้วางใจมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการซ้ าและแนะน าให้ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญ 

   2.3 การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้บริการจะยังคงใช้บริการโลคอลไลเซชันของ 
บริษัท เอดีวี จ ากัด แม้มีผู้ใช้บริการรายอื่น คือ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และด้านการสร้างความมั่นใจใน
การใช้บริการ เป็นด้านท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจาก ความรวดเร็วและความมั่นใจในการใช้บริการ
เป็นสิ่งส าคัญในการท าธุรกิจ บริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในขั้นตอนของการบริการ มีทรัพยากรทันสมัยและการ
บริการที่ถูกต้องพร้อมให้บริการ ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการอย่างที่ดีท่ีสุด มีความกระตือรือร้น ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ มีความรู้และทักษะ
ในงานที่ให้บริการเป็นอย่างดี สามารถมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม จึงช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มความภักดีต่อตราสินค้า ซึ่ง
ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้บริการจะยังคงใช้บริการของบริษัท แม้มีผู้ใช้บริการรายอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
International Customer Management Institute (2014 ) ศึ กษ า เรื่ อ ง  “The impact of multilanguage support on 
customer experience” โดยทีมวิจัยของ ICMI พบว่า คุณภาพของงานภายในบริษัทดีขึ้นเมื่อใช้บริการแปลภาษา การให้บริการ
ล่ามมีผลกระทบเชิงบวกต่อลูกค้า การสนับสนุนในภาษาของลูกค้าสามารถสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน เพิ่มความพึงพอใจแก่
ลูกค้ามากกว่าบริษัทที่ไม่มีบริการล่าม สามารถเพิ่มความภักดีต่อตราสินค้าอย่างมีนัยส าคัญ และมีแนวโน้มที่ลูกค้าจะใช้บริการของ
บริษัทต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
1. กลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ผู้บริหารบริษัทสามารถจัดท านโยบายหรือวางแผนการตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มบริษัท Testing, assessment 

and e-learning คือ จัดฝึกอบรมพนักงานที่ให้บริการกลุ่มบริษัทกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ได้ทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรม พันธกิจ ลักษณะ
อุปนิสัยของตัวแทนของกลุ่มบริษัท ข้อมูลทีส่ าคัญที่ต้องใช้ในการบริการเบื้องต้น และวางแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มบริษัทน้ี ตลอดจนพัฒนาแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต เนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทท่ีมีการใช้บริการมากที่สุด รู้จักผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีต้นทุนต่ า จัดเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็น Loyalty 

   1.2 บริษัทควรมีการวัดระดับนักแปลก่อนส่งงานจริงให้แปล เพื่อคัดเลือกนักแปลที่เหมาะสมกับงานและได้คุณภาพ 
งานแปลที่มีมาตรฐาน เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบค าแปลและพิสูจน์อักษรอีกครั้ง และควรมีล าดับขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพ
ที่ชัดเจน โดยท า Quality assurance เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมอีกครั้ง ก่อนส่งมอบงานและส่งงานให้ตรงเวลา 
เนื่องจากการใช้บริการโลคอลไลเซชันเอกสารทั่วไป จัดเป็นการใช้บริการที่มากท่ีสุด 

   1.3 บริษัทอาจเปิดสาขาขนาดเล็กในต่างประเทศที่ค่าครองชีพไม่สูงนักและมี  Time zone ใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัท 
กลุ่มนี้ และจัดหาพนักงานมารองรับให้ตรงกับช่วงเวลาท างานของกลุ่มบริษัทหรือใช้โปรแกรม AI มาช่วยรองรับ พร้อมกับพัฒนา
คุณภาพการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรักษาฐานผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ต่อไปและน ามาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนากลุ่มบริษัทกลุ่มอื่นเพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการในอนาคต เนื่องจากช่วงเวลาก่อน 8.00 น. จัดเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้บริการ  
มากที่สุด 

   1.4 ผู้บริหารบริษัทควรวางแผนเพิ่มฐานผู้ใช้บริการและรักษาฐานผู้ใช้บริการเดิม หรือท าให้ผู้ใช้บริการเพิ่มความถี่ใน
การใช้บริการ เช่น การรับ Feedback จากผู้ใช้บริการโดยส่งแบบประเมินหลังโครงการเสร็จสิ้น เพื่อศึกษาว่าผู้ใช้บริการมีความ
ต้องการแปลงานใด ๆ ที่บริษัทยังไม่มีบริการหรือไม่ บริษัทต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เป็นต้น หรือดูจาก Review เปิดโอกาส
ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงการบริการ บริษัทควรศึกษาว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบริการเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อสร้างบริการใหม่ ๆ เช่น การลดราคาหรือให้บริการแปลแบบฟรี หากต้องการอัปเดตเพียง
เล็กน้อย เช่น แก้ไขช่ือ แก้ไขตัวเลข เป็นต้น เนื่องจากความถี่ในการใช้บริการ 1 - 2 ครั้งต่อเดือน จัดเป็นความถี่ในการใช้บริการ          
ที่มากท่ีสุด 

2. คุณภาพการให้บริการ แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการที่จะท าให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการเพิ่มมากข้ึน ทางบริษัทต้องให้
ความส าคัญกับคุณภาพการให้บริการที่ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ได้ โดยมีข้อเสนอแนะส าหรับแต่ละด้าน ดังนี้ 

   2.1 ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ บริษัทต้องให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในขั้นตอนของการ
บริการ ความกระตือรือร้นของพนักงาน อุปกรณ์และเอกสารที่จัดให้ในแต่ละขั้นตอนของการบริการ ความเต็มใจและความรวดเร็ว
ในการให้บริการของบริษัท ตามล าดับ โดยผู้บริหารบริษัทต้องเพิ่มความรวดเร็วในขั้นตอนการบริการ คือ การจัดที ม Customer 
service เพื่อรับ Requirement เบื้องต้น เพื่อลดข้อผิดพลาดหรือได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถให้บริการแบบ One stop service 
ลดความล่าช้าในงานเอกสาร จัดเตรียมทีมให้เพียงพอกับทุกช่วงเวลาท างานของกลุ่มบริษัท ปลูกฝังให้พนักงานพร้อมรับงานเสมอ 
มี Growth mindset ต่อการให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ  

   2.2 ด้านการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ บริษัทต้องให้ความส าคัญกับความถูกต้องในการบริการของบริษัท 
ความรู้และทักษะในงานท่ีให้บริการ ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ให้บริการ ความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารของบริษัท ตามล าดับ 
โดยผู้บริหารบริษัทฝ่ายเทคโนโลยี มอบหมายให้แผนก Engineering and IT ท าการพัฒนาระบบงาน น าระบบ ERP มาใช้เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีความปลอดภัย ทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ จัดฝึกอบรมพนักงานให้มี
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ความรู้ความเข้าใจงานโลคอลไลเซชันอย่างถ่องแท้ หมั่นเพิ่มเติมทักษะในงานที่รับผิดชอบ ต้องตรวจสอบคุณภาพขอ งงาน                
ก่อนส่งมอบ เน้นกิจกรรมวางแผนและระบบที่ใช้ในการตรวจสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าส่งมอบงานและบริการที่มีคุณภาพ  
เพราะผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นด้านการสรา้งความมัน่ใจในการใช้บริการ ในความถูกต้องในการบริการของบริษัท 
ในระดับมากท่ีสุด ส่งผลต่อพฤติกรรมการแนะน าผู้อื่นให้มาใช้บริการ และแนวโน้มจะยังคงใช้บริการแม้มีผู้ให้บริการรายอื่น เพิ่มขึ้น 
       2.3 ด้านการเอาใจใส่ในการบริการ บริษัทต้องให้ความส าคัญกับการเอาใจใส่และให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการ               
ความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือเมื่อมีข้อสงสัย มีความสุภาพและปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการอย่างดี 
ความเต็มใจในการรับฟังค าแนะน าหรือข้อคิดเห็น ตามล าดับ โดยผู้บริหารบริษัทควรวางแผนกลยุทธ์ในวิธีการดูแลเอาใจใส่
ผู้ใช้บริการ เช่น การให้ข้อเสนอพิเศษ น าเสนอส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการเก่า ๆ การจัดท าฐานข้อมูลค าแปลเพื่อเพิ่มความเร็วในการแปล 
จัดทีมเฉพาะส าหรับกลุ่มบริษัทที่มีใช้บริการบ่อย ๆ หรือน าระบบ AI chat bot รองรับผู้ใช้บริการตลอดเวลา น าโปรแกรมบริหาร
จัดการมาใช้ เช่น Microsoft project, Microsoft team ส าหรับจัดการโครการและจัดตารางเวลาในการดูแลกลุ่มบริษัทให้
เหมาะสม เป็นต้น มอบหมายให้แผนก Customer service และ HR จัดฝึกอบรมเรื่องทัศนคติที่ดีต่อการบริการ กระตือรือร้นเข้า
หาผู้ใช้บริการก่อน มีความสุภาพ เพิ่มทักษะให้พนักงานสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้บริหารบริษัทควรมีการนัดประชุม
พบปะตัวแทนของบริษัทอย่างสม่ าเสมอเพื่อแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น รับฟังปัญหาและแก้ปัญหาการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป็นการ
แสดงถึงการให้ความส าคัญการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง เพราะผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นด้านการเอาใจใส่
ในการบริการ ในข้อการเอาใจใส่และให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการ ในระดับมากที่สุด ดังนั้นการเพิ่มการเอาใจใส่ จะส่งผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้บริการจะยังคงใช้บริการของบริษัท แม้มีผู้ใช้บริการรายอื่น เพิ่มขึ้น 

   2.4 ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ บริษัทต้องให้ความส าคัญกับความเช่ียวชาญในงานแต่ละประเภทที่
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การตอบค าถามและข้อสงสัยของผู้ใช้บริการ ความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความรูเ้กี่ยวกับบรกิารของบริษัทแก่
ผู้ใช้บริการ การแก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการ ตามล าดับ โดยผู้บริหารบริษัทควรมอบหมายให้แต่ละแผนก จัดอบรมพัฒนาทักษะในงาน
แต่ละประเภทที่ให้บริการของบริษัทของแผนกนั้น ๆ ส่งพนักงานเข้าหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาความรู้ ต้องมีการประเมิน
งาน เช่น ต าแหน่ง Project coordinator ควรมีทักษะในการต่อรองกับลูกค้า เข้าใจรายละเอียดของงาน เข้าใจการท าใบเสนอ
ราคา มีความรอบคอบตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบให้ลูกค้า สามารถตอบค าถามและแก้ปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าได้ตรงจุด
และรวดเร็ว เป็นต้น และฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ทันสมัย ปรับปรุงแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า นอกจากนี้
ควรสรุปงานประจ าวัน มีการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการนั้น ๆ สรุปปัญหาต่าง ๆ รายงานแก่แผนกบริหาร และสามารถรับมือ
และจัดการกับการร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.5 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ บริษัทต้องให้ความส าคัญกับความสะอาดเป็นระเบียบของสถานที่ ห้องรับรอง
ระหว่างรอรับบริการ ป้ายสัญลักษณ์ และการเตรียมอุปกรณ์และเอกสารแนะน าการให้บริการ ตามล าดับ โดยผู้บริหารบริษัทควร
ปลูกฝังเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบแก่พนักงาน ท าการจัดจ้างบริษัทรับจ้างท าความสะอาดหรือบริการแม่บ้านเป็น
ประจ า หรือจัดจ้างบริษัทออกแบบภายในเข้ามารีโนเวทออฟฟิศ เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานที่ ท างานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานแก่พนักงาน รวมถึงจัดสรรหรือต่อเติมห้องรับรองให้เพียงพอ เปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ใหม่ให้ชัดเจน
เข้าใจง่าย และต้องมีอุปกรณ์ทันสมัยและเอกสารที่พร้อมใช้งานเสมอ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและความประทับใจแรกแก่
ผู้ใช้บริการ เพราะผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ในความสะอาดและเป็นระเบียบ
ของสถานที่ ในระดับมาก ดังนั้น การท าให้บริษัทสะอาดเป็นระเบียบ สวยงาม จะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการ
ของบริษัทในอนาคตและแนวโน้มการแนะน าให้ผู้ใช้บริการรายอื่น เพิ่มขึ้น 
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3. แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการที่ท าให้ผู้ใช้บริการ
รับรู้ได้ โดยจัดการอาคารส านักงานให้สะอาด จัดสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เพิ่มการเอาใจใส่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ปลูกฝังทัศนคติใจรักบริการให้กับพนักงานและท างานเป็นทีมเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น การจัดฝึกอบรมหรือส่งพนักงานเข้า
เรียนหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มความเช่ียวชาญให้แก่พนักงาน น าเทคโนโลยีเข้ามาจัดการระบบโลคอลไลเซชันและ
ระบบการท างานในภาพรวมอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบ ERP, AI chat bot, CAT tools เป็นต้น พร้อมทั้งพัฒนากลยุทธ์การ
น าเสนอรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและรับรู้ถึงคุณภาพ
การให้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับบนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์              

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ                  
ท าสารนิพนธ์ตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการจนสารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการสอบสารนิพนธ์ และอาจารย์               
ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ที่ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ รวมถึง อาจารย์ ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์ ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม   
ซึ่งอาจารย์ทั้งสามท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัย         
ครั้งนี ้

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านท่ีได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส าหรับการวิจัย 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัยเสมอตลอดจนรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อน
ของผู้วิจัยทุกท่าน ส าหรับมิตรภาพ ความช่วยเหลือ ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการเรียนและท ากิจกรรมตลอดหลักสูตร ส่งผลให้           
สารนิพนธ์ฉบับนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

เอกสารอ้างอิง 
ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ. (2550). OPAC2 - พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์. 
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: Diamond in Business World. 
Chao, M. C.-h., Singh, N., Hsu, C.-C. V., Chen, Y. N., & Chao, P. D. J. (2012). WEB SITE LOCALIZATION  
        IN THE CHINESE MARKET. Journal of Electronic Commerce Research, 13. 
CSA Research. (2019). Ranking of global and regional providers for the global market study.  
        Retrieved from https://insights.csa-research.com/reportaction/305013039/Marketing 
International Customer Management Institute. (2014). The impact of multilanguage support on customer  
        experience. Retrieved from, https://www.prnewswire.com/news-releases/2014-icmi-research-released- 
        the-growing-need-for-multilanguage-customer-support-247553161.html 
 

https://www.prnewswire.com/news-releases/2014-icmi-research-released-


13 
 

Parasuraman, Zeithaml, V., & Berry, L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications  
        for Future Research. Journal of Marketing, (Vol. 49). 
Parasuraman, Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions  
        of Service Quality. 
Scheuing, E. E., & Christopher, W. F. (1993). The Service quality handbook Harvard. New York: Amacom. 
Shia, B. C., Chen, M., & Ramdansyah, A. D. (2016). Measuring Customer Satisfaction toward Localization  
        Website by WebQual and Importance Performance Analysis (Case Study on AliexPress Site in Indonesia).  
        American Journal of Industrial and Business Management, 6. 
Taro, Yamane. (1967). Statistics: an introductory analysis (2nd ed.). New York: Harper. 
 


