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ของลูกคาในธุรกิจการบริการ
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บทคัดยอ
 ปจจัยการตลาดท่ีมคีวามสัมพนัธกบัความภักดขีองลูกคาในธุรกจิ การบริการน้ันประกอบดวยหลายปจจัยทีส่าํคญัทีท่าํให
องคการมีผลประกอบการที่ดีและประสบความสําเร็จ เพราะองคการสามารถรักษาลูกคาใหสนับสนุนองคการ ทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจ กลบัมาใชบรกิารซาํ มทีศันคติทีด่ตีอองคการ และแนะนําบอกตอผูอืน่ ซึง่จะทําใหเกิดกลุมลกูคารายใหมแกธรุกจิ
การบริการนั้นๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การที่องคการธุรกิจการบริการประสบความสําเร็จนั้น เปนผลมาจากปจจัยการตลาด
ซึ่งทําใหลูกคาเกิดความภักดีนั่นเอง บทความวชิาการนี้มีจุดมุงหมายที่จะนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการและขอคนพบจากงาน
วิจัยที่สนับสนุนวา ปจจัยการตลาดมีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ ซึ่งไดแก สวนประสมการตลาด
บริการ การบริหารความสัมพันธกับลูกคา การบริหารประสบการณของลูกคา และการรับรูคุณภาพการบริการ

คําสําคัญ: ปจจัยการตลาด ความภกัดีของลูกคา ธุรกิจการบริการ

Abstract
 Marketing factors associated with customer loyalty in service business are composed with many key 
factors which lead to companies’ performance and success through customer retention, customer satisfaction, 
repeated purchasing, positive attitude and word of mouth of customers that gain new prospected customers. 
In other words, the success of service companies is caused by marketing factors that trigger customer loyalty. 
Therefore, this article aims to show the opinions of scholars and several research outcomes that support 
the relationship between marketing factors and customer loyalty in service business, whereby the former’s 
elements include service marketing mix, customer relationship management, customer experience 
management, and perceived service quality.
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บทนํา
 ปจจุบันภาคธุรกิจการบริการมีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจของโลกมากขึ้น และมีการเติบโตอยางรวดเร็ว  โดย
มีขนาดมากกวาครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(gross domestic product: GDP) และมีมูลคาถึง 2 ใน 3 สวน
ของ GDP ทั่วโลก เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนขนาดของธุรกิจ
การบริการ (service)  ตอธุรกิจเกี ่ยวกับภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรม (manufacturing) และธุรกิจท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
(agriculture) โดยในป ค.ศ. 2008  พบวามีสัดสวนของแตละ
ภาคธุรกิจสูงถึงรอยละ 64:32:4 ตามลําดับ (Lovelock &
Wirtz, 2011) สําหรับกลุมประเทศพัฒนา ธุรกิจเกี่ยวกับการ
บริการมีการเติบโตที่สูง และมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 67-75
ของ GDP ของประเทศ (Wirtz, Chew, & Lovelock, 2012)  
ทัง้นีส้ถานการณการแขงขนัในธุรกจิการบริการท่ีรนุแรงทําให
ผูประกอบการธุรกิจการบริการตองมีกลยุทธที่จะรักษาลูกคา
หรือทําใหผูรับบริการเปนผูสนับสนุนผลิตภัณฑหรือบริการ
นัน้ๆ อยางตอเน่ืองและยาวนานทีส่ดุ หรอือกีนยัหนึง่คอื ทาํให
ลูกคาเกิดความภักดีนั่นเอง
 ความภักดีของลูกคา (customer loyalty) เปนปจจัย
ที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ เพราะเม่ือลูกคามีความไววางใจ 
(trust) และความเช่ือมั่น (confi dence) ตอตราผลิตภัณฑ
หรือเกิดความความภักดีตอตราผลิตภัณฑ (brand loyalty) 
จะทําใหลกูคาซือ้ผลิตภณัฑหรือใชบรกิารน้ันซาํอยางสมาํเสมอ
และยาวนาน จึงเรียกวาเปนความภักดีของลูกคา (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท, และ ศุภร เสรีรัตน, 2552) และมี
งานวิจัยของ Kuusik (2007) ซ่ึงพบวาปจจัยสําคัญอ่ืนๆ ท่ีสงผล
ตอความภักดี ไดแก ความสัมพันธ (relationship) ระหวาง
ลูกคากับองคการ  ความพึงพอใจของลูกคา (satisfaction)
ความไววางใจ  ภาพลักษณที ่ดีของตราผลิตภัณฑ (brand
image)  และความภักดีตอตราผลิตภัณฑ เปนตน  ดังนั้นการ
แขงขนัทีร่นุแรงนีท้าํใหผูประกอบธรุกจิการบรกิารจาํเปนตอง
คนหาปจจัยตางๆ ที่จะนํามาสรางใหเกิดความภักดีของลูกคา 
และความภักดีนี้จะสรางความเติบโตและผลกําไรใหแกธุรกิจ 
ในการน้ี การสรางความภักดีนั้นมีองคประกอบหลายปจจัย
และปจจัยหนึ่งที่สําคัญ คือ สวนประสมการตลาดบริการ
(service marketing mix)  ทีจ่ะสรางความพงึพอใจของลกูคา
ในการใชบริการ จนทําใหเกิดความภักดีในที่สุด และลูกคาที่
ภักดีจะมีพฤติกรรมแนะนําตราผลิตภัณฑนั้นใหผูอื่นตอไป 
(Aaker, 1991)
 นอกจากนี้ การบริหารความสัมพันธกับลูกคา หรือ
การจัดการความสัมพันธกับลูกคา (customer relationship 

management: CRM)  เปนปจจัยการตลาดยคุใหมทีใ่หความ
สําคัญกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาซึ่งเชื่อวาธุรกิจจะ
สรางผลกาํไรจากการสรางและรกัษาความสมัพนัธกบัลูกคาที่
มอียูไดมากกวาการทีจ่ะแสวงหาลูกคาใหมซึง่ตองใชตนทนุสงู 
(Kotler & Keller, 2006) และการสรางความสัมพันธที่ดีนั้น
จะเปนปจจยัท่ีทาํใหลกูคาเกดิความภกัด ีจากการศกึษาตาํรา
ของนักวิชาการ ยังพบวาการบริหารความสัมพันธกับลูกคามี
ความสัมพันธกับการบริหารประสบการณของลูกคา  (customer
experience management)  โดยท่ีการบริหารความสัมพนัธ
กบัลูกคาจะทําใหผูประกอบการธุรกิจการบรกิารทราบขอมลู
ของลูกคาและตอบสนองความตองการของลูกคา จนธุรกิจ
สามารถสรางประสบการณที่ดีและความประทับใจแกลูกคา
ได (Buttle, 2012)  ดังนั้น การบริหารประสบการณที่ดีจะ
ชวยขับเคลือ่นใหลกูคามคีวามพงึพอใจ และในทีส่ดุจะเกดิเปน
ความภกัดขีองลกูคา (Smith & Wheeler, 2002; Zeithaml, 
Bitner, & Gremler, 2013)
 สําหรับธุรกิจการบริการน้ัน การรับรูคุณภาพการบริการ 
(perceived service quality) เปนปจจัยการตลาดอีกปจจัย
หนึง่ท่ีจะทําใหลกูคาเกิดความเช่ือมัน่และไววางใจผูใหบรกิาร
รวมถงึองคการทีใ่หบรกิารดวย และจะสงผลใหลกูคาเกิดความ
ภกัด ี ในการนี ้Parasuraman, Zeithaml, และ Berry (1985; 
1988) ไดนําเสนอเครื่องมือในการวัดคุณภาพการบริการ
ที่เรียกวา SERVQUAL ซึ่งเปนการวัดชองวางระหวางความ
คาดหวังและการรับรูของผูรับบริการเกี่ยวกับการบริการนั้น
 นอกจากปจจัยการตลาดที่กลาวมาขางตน ยังพบ
งานวิจยัทีศ่กึษาปจจัยอืน่ๆ ทีม่คีวามสัมพนัธกบัความภักดีของ
ลูกคา เชน งานวิจัยของ เรืองวิทย เปยมปรีชา (2554)  ที่พบ
วาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ และปจจัยดาน
การจัดการของผูประกอบการมีความสัมพันธกับความภักดี
ของลูกคาที่ใชบริการอูซอมรถยนต และ วิภาดา วีระสัมฤทธิ์ 
(2553) พบวาปจจัยดานความรับผิดชอบตอสังคมมีความ
สัมพันธกับความภักดีของลูกคาผูใชบริการของบริษัท แอดวานซ
อินโฟรเซอรวิส จํากัด เปนตน 
 ภาคธุรกิจการบริการมีบทบาทมากที่สุดในระบบ
เศรษฐกิจโลกและมีการเติบโตสูง และพบวามีปจจัยตางๆ 
เชน ปจจัยการตลาดและปจจัยดานการบริหารจัดการ ที่มี
ความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาและความสําเร็จของ
องคการธุรกิจการบริการ  ดังนั้น ผูเขียนจึงสนใจศึกษาปจจัย
ตางๆ เหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยการตลาด โดยไดทํา
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับปจจัยการ
ตลาด 4 ปจจัยที่สําคัญซึ่งจะกลาวถึงในลําดับตอไป  ทั้งนี้
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ผูประกอบการธุรกิจการบริการควรทําความเขาใจกับปจจัยตางๆ
ที่มีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคา ซึ่งจะสามารถนําไป
ประยกุตใชในการทาํธรุกจิเพือ่ทาํใหธรุกจิประสบความสาํเรจ็ 
นอกจากนี้ ผูเขียนคาดหวังวาบทความนี้จะเปนประโยชนแก
ผูที่สนใจศึกษา สามารถนําไปศึกษาตอยอดสําหรับงานวิจัย
ตอไป

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการบริการ
 Lovelock และ Wirtz (2011)  ใหความหมายวา การ
บรกิาร หมายถึง กจิกรรมทางดานเศรษฐศาสตรทีน่าํเสนอโดย
บุคคลกลุมหนึ่งไปยังผูอื่น Zeithaml และคณะ (2013)  ให 
ความหมายวา การบริการหมายถึง การกระทําที่สงมอบหรือ
ผลิตโดยฝายหน่ึงเพื่อเสนอใหอีกฝายหน่ึง โดยมีลักษณะดังนี้
คือ (1) การบริการเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน ไมสามารถจับตองได 
(intangibility) ซึ่งแตกตางจากสินคาทั่วๆ ไป  (2) การบริการ
เปนสิ่งที่จัดทํามาตรฐานไดยาก (heterogeneous) เพราะ
ขึ้นอยูกับบุคคลผูใหบริการและลูกคาผูรับบริการ ในขณะนั้น 
ซึ่งแตกตางจากการผลิตสินคาที่สามารถควบคุมมาตรฐานได
งายกวา (3) การบริการเปนสิ่งที่การผลิตและการบริโภคตอง
เกิดขึ้นพรอมๆ กัน ไมสามารถแบงแยกได (simultaneous
production and consumption หรอื inseparability) และ 
(4) การบริการเปนสิ่งที่ไมสามารถเก็บไวได (perishability) 
เพราะจะเกดิขึน้เมือ่มีผูมารับบริการเทาน้ัน ทาํใหบางครัง้การ
บรกิารไมเพยีงพอเน่ืองจากมีอปุสงคมากกวาอปุทาน จงึทําให
ธุรกิจเสียโอกาสในการสรางผลกําไร
 ประเภทของธุรกบิรกิารท่ีมบีทบาทในระบบเศรษฐกิจ
นั้นมีหลากหลาย เชน ธุรกิจการบริการการทองเท่ียว ธุรกิจ
การบริการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ธุรกิจการใหบริการ
ความงาม ธุรกิจบริการเก่ียวกับการศึกษา ธุรกิจรานอาหาร
และบันเทิง ธุรกิจการใหบริการเกี่ยวกับการคมนาคมขนสง 
ธุรกิจการใหบริการรักษาความปลอดภัย ธุรกิจการใหบริการ
ทีพ่กัอาศยั ธรุกิจการใหบรกิารทางการเงนิ และธรุกจิเก่ียวกบั
การสื่อสาร เปนตน
  
แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจบริการ
 จากการทบทวนวรรณกรรม  พบวา นักวิชาการหลาย
ทานไดใหความหมายของความภักดีของลูกคาไวหลากหลาย 
ดังนี้

 Oliver (1999)  กลาววา ความภักดีของลูกคา คือขอ
ผกูพนัทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑหรอืใชบรกิารซาํ และมคีวามพงึพอใจ
อยางสมําเสมอในอนาคต ซึ่งลักษณะ การซื้อซําในผลิตภัณฑ
เดิมจะเกิดข้ึนโดยไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมหรือปจจัยการ
ตลาด  สวน Reichheld และ Sasser (1990)  กลาววา ลูกคา
ทีม่คีวามภักดนีัน้หมายถึง ลกูคาทีม่คีวามตัง้ใจทีจ่ะแสดงออก 
4 ประการคือ (1) มีการซื้อซําทั้งท่ีมีตัวเลือกอื่นๆ ที่นาสนใจ-
กวา  (2) ยอมจายเงินซื้อหรือทดลองซื้อผลิตภัณฑอื่นๆ ของ
บรษิทั  (3) แนะนําบอกตอผลิตภณัฑหรือบริการของบริษทัให
แกผูอื่น และ (4) ใหคําแนะนําหรือแสดงความคิดเห็นในส่ิงที่
ลูกคาตองการหรือคาดหวังแกองคการน้ันอยางจริงใจ ทั้งนี้ 
การท่ีลูกคาเกิดความภักดีจะทําใหบริษัทสามารถทํากําไรได
มากขึ้น เชน หากบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไดเพียง
รอยละ 5 จะทําใหไดกําไรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25-85 (Kerin, 
Hartley, & Rudelius, 2009; Reichheld & Sasser, 1990) 
นอกจากนี้ การรักษาฐานลูกคาเดิมยังทําใหบริษัทสามารถ
ประหยัดคาใชจายไดมากกวาตนทนุทีจ่ะตองหาลูกคารายใหม 
ซึ่งจะตองใชคาใชจายมากกวาการรักษาลูกคาที่มีความภักดี
อยูแลวถึง 5 เทา (Kotler & Keller, 2006; Wills, 2009)
 Lovelock และ Wirtz (2011)  กลาววา ในอดีตนั้น
ความภักดี หมายถึงความซ่ือสัตยและความกระตือรือรนท่ีบุคคล
จะอุทิศตนเองหรือมีศรัทธาตอประเทศชาติ แตในปจจุบันนั้น
ถูกนํามาใชในบริบทของภาคธุรกิจ ซึ่งหมายถึงความตั้งใจจริง
ของลูกคาท่ีจะสนับสนุนธุรกิจน้ันๆ อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลา
ยาวนาน ความต้ังใจใชบริการจากผูใหบริการรายน้ันเพียงผูเดียว
และยงัแนะนาํบอกตอใหกบัเพือ่นๆ ผูเกีย่วของ  ทัง้นีน้อกจาก
ลกูคาจะแสดงความภกัดดีานพฤตกิรรม เชน การใชบรกิารซาํ 
และการแนะนําบอกตอแลว ยังแสดงความภักดีในดานความ
ชอบและดานทัศนคติดวย
 Dick และ Basu (1994)  แบงความภักดเีปน 4 ประเภท 
คือ (1) ความภักดีอยางแทจริง (true loyalty)  หมายถึงการ
ที่ลูกคามีทัศนคติที่ดีระดับสูงและมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ในระดับสูงดวย เชน การซื้อซ ําๆ เปนประจําและตอเนื ่อง
(2) ความภักดีแฝง (latent loyalty) หมายถึงการที่ลูกคามี
ทัศนคติที่ดีระดับสูงแตมีระดับของพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ระดับตํา เชน มีการซื้อซําไมบอยแตก็ยังชอบและแนะนําแก
บุคคลอ่ืน  (3) ความภักดีไมแทจริง (spurious loyalty)  หมายถึง
การท่ีลูกคามีระดับของพฤติกรรมท่ีแสดงออกระดับสูง แตมี
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ทัศนคติไมดี เชน ถึงแมวาลูกคามีการซื้อซําๆ เปนประจํา
แตยังมีทัศนคติที่ไมดีตอผลิตภัณฑนั้น สวนการซื้อซํานั้นอาจ
จะเกิดจากการท่ีคนใกลชดิหรอืคนในครอบครัวชอบจึงจําเปน
ตองซื้อ และ (4) การไมมีความภักดี (no loyalty) หมายถึง
การท่ีลูกคามีทัศนคติไมดีและมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกระดับตาํ 
กลาวคือ ไมมีความชอบและไมซื้อผลิตภัณฑนั้น 
 ความภกัดตีอการบรกิารสามารถวดัจากพฤตกิรรมการ
ตั้งใจซื้อของผูบริโภคไดใน 4 มิติ ไดแก (1) พฤติกรรมการ
บอกตอ (word of mouth communication) โดยการแนะนาํ
ใหผูอืน่หรือกลาวถึงขอมลูเชิงบวกเก่ียวกับผูใหบรกิาร เปนตน 
(2) ความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ซาํ (purchase intention) โดยพจิารณา
เลอืกใชบริการนัน้เปนตัวเลอืกแรก  (3) ความออนไหวตอราคา 
(price sensitivity) คอืการทีล่กูคายนิดจีายเงนิมากขึน้ในการ
ใชบรกิารเม่ือผูใหบรกิารปรับขึน้ราคา และ (4) พฤติกรรมการ
รองเรียน (complaining behaviour) เปนการตอบสนองตอ
ปญหาของลกูคาโดยการรองเรยีนผูใหบรกิาร หรอืใหองคกรที่
ดูแลผูบริโภคทราบ หรือรองเรียนผานสื่อตางๆ (Zeithaml, 
Berry, & Parasuraman, 1996) และจากแนวคิดของนักวิชาการ
ท่ีกลาวมาขางตน  สามารถสรุป การวัดความภักดีของลูกคาได
จาก (1)  ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม ไดแก การซือ้ซาํ การแนะนาํ
บอกตอทางบวก ความออนไหวตอราคา การรองเรียน และ
คาํแนะนาํของลูกคาทีใ่หแกองคการ และ (2) ทศันคตเิชงิบวก
ของลกูคาคอื การสรางใหลกูคาเกดิ ความพงึพอใจอนัจะทาํให
เกิดความภักดีตอผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ และจะทําให
บริษัทสามารถรักษาลูกคาเดิมได 

ปจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธกับความภักดี
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาปจจัยการตลาดท่ีมี
ความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ
ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ ดังตอไปนี้
 1. สวนประสมการตลาดบริการ เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีความ
สัมพันธกับความภักดีในการน้ี Kotler และ Armstrong (2010)
ใหความหมายวา สวนประสมการตลาดบริการเปนกิจกรรม
ที่มนุษยกระทําขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล
หรอืลูกคาเพือ่ใหไดรบัความพึงพอใจแลวจงึเกิดเปนความภักด ี
นอกจากน้ี Zeithaml และคณะ (2013) และ Lovelock และ 
Wirtz (2011) ไดกลาวถึงสวนประสมการตลาดบริการแบบ
ดั้งเดิม (traditional marketing mix) คือ 4P’s  ซึ่งประกอบ
ดวย  ผลิตภัณฑบริการ (product)  สถานที่ใหบริการหรือ
สงมอบการบริการ (place หรือ distribution)  การสงเสริม
การตลาด (promotion) และราคา (price)  รวมท้ังสวนประสม-

การตลาดบริการสวนขยาย (expanded mix for service) 
อีก 3P’s คือ บุคลากรผูใหบริการ (people) ลักษณะทาง
กายภาพ (physical evidence)  และกระบวนการบริการ
(process) 
 จากการศึกษางานวิจัยของ Miratrix, Sekhon, และ 
Yu (2012)  พบวาสวนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดาน  มี
อทิธพิลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคาและสงผลตอความ
ภกัดขีองลูกคาในธุรกจิโรงแรม (budget hotel)  นอกจากน้ัน 
Ahmad, Qarnil, Alsharqi, Qalai, และ Kadil (2013)
พบวาการตลาดบริการสงผลตอผลงานของโรงพยาบาล ซึ่ง
เปนผลมาจากความพึงพอใจของลูกคาจากการไดรับบริการ
ที่ดีและมีผลตอความภักดีของลูกคา และ นิตยา ชื่นศิลป
(2556) พบวาสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับ
การกลับมาใชบรกิารซาํทีโ่รงพยาบาลนนทเวช  พชร ซอนกลิน่ 
(2556)  พบวาสวนประสมการตลาดบรกิารสงผลตอความภกัดี
ตอตราผลติภณัฑ  โดยสงผลทางออมผานตวัแปรคณุภาพการ
บริการ  นอกจากน้ี Fisk, Brown, Cannizzaro, และ Naftal 
(1990) ยังพบวาความพึงพอใจของลูกคาท่ีเพิ่มขึ้นจะทําให
ลกูคาเกดิความภักดตีอโรงพยาบาลทีใ่หบรกิารมากขึน้ตามไป
ดวย สวน เยาวภา ปฐมศิริกุล (2558) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความภักดีของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ 
ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยการตลาด และการรับรู
คุณภาพการบริการของกิจกรรมสนับสนุนการทองเท่ียว โดย
ปจจัยการตลาดนั้นมีอิทธิพลทางออมตอความภักดีของนัก-
ทองเทีย่วชาวไทยโดยสงผานความพงึพอใจ และมีอทิธพิลทาง
ตรงและทางออมตอความภักดีของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
โดยสงผานความพึงพอใจเชนกัน
 2. การบริหารความสัมพันธกับลูกคาหรือการจัดการ
ความสัมพนัธกบัลกูคา เปนอกีปจจยัหน่ึงทีส่งผลตอความภักด ี
มนีกัวชิาการไดใหความหมายของการบรหิารความสมัพนัธกบั
ลูกคาไวหลายทรรศนะ เชน Kotler และ Armstrong (2014) 
กลาววา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา หมายถึง กระบวนการ
ทัง้หมดของการสรางและการรกัษาความสมัพันธกบัลกูคา โดย
การสงมอบคณุคาทีเ่หนอืกวาและสรางความพึงพอใจแกลกูคา
แลวเกิดเปนความภักดี  สวน Kotler และ Keller (2012)
ระบุวา หมายถึงกระบวนการที่มีการจัดการขอมูลของลูกคา
เพื่อสรางโอกาสใหเกิดการติดตอสรางความสัมพันธกับลูกคา
เพ่ือใหลูกคาเกิดความภักดี  นอกจากน้ี Buttle (2012) ไดให
ความหมายวาเปนกลยุทธที่บูรณาการกระบวนการปฏิบัติ
ภายในองคการและหนาท่ีของแตละฝายกับเครือขายภายนอก 
เพื่อสรางและสงมอบคุณคาใหแกลูกคาเปาหมาย ทําใหเกิด
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ผลกําไรและสรางความภักดีของลูกคา  ในการนี้ Rapp และ
collins (1995)  ยังไดเสนอรูปแบบกลยุทธของการบริหารความ
สมัพันธกับลูกคาไว 4 ประการ ไดแก (1) การสรางความสัมพันธ
ดวยรางวัล  (2) การสรางความสัมพันธตามสัญญา  (3) การสราง
ความสมัพนัธดวยการมอบคณุคาเพิม่ และ (4) การสรางความ
สัมพันธดวยการใหความรู
 จากการทบทวนวรรณกรรมยงัพบวา การบรหิารความ
สัมพันธกับลูกคาสงผลตอความพึงพอใจและความภักดีของ
ลูกคาของธุรกิจบริการดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
(Jalili, 2008) สงผลตอความพึงพอใจและผลสัมฤทธิข์องธรุกจิ
โรงแรม (Mohammed & Rashid, 2012) และสงผลตอความ
ภักดีของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ดานการแนะนําบอกตอ
มากที่สุด (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2558)
 3. การบริหารประสบการณของลกูคาเปนปจจยัสาํคญั
อีกปจจัยหนึ่งที่สัมพันธกับความภักดีของลูกคา  ทั้งนี้ การ
บริหารประสบการณของลูกคาคือ กระบวนการบริหารเชิง
กลยุทธของการบริหารประสบการณของลูกคากับผลิตภัณฑ
หรือองคการ โดยบริหารแบบบูรณาการทุกองคประกอบของ
ประสบการณของลูกคากับทุกจุดสัมผัส (touch points)
ของผลติภณัฑ หรอืการบรกิารขององคการ (Schmitt, 2003)
นอกจากนี ้ชืน่จติต แจงเจนกจิ (2549)  ไดกลาววา การบรหิาร
ประสบการณของลูกคาเปนสวนประสมระหวางลักษณะ
ของประสบการณทางกายภาพของธุรกิจบริการ (physical
experience)  กับประสบการณทางดานจิตใจ (mental
experience) ไดแก ประสบการณดานอารมณความรูสึก 
(emotional experience) หรือดานจิตวิทยาของลูกคา ซึ่ง
ถูกประเมินเปรียบเทียบกับความคาดหวังในทุกๆ ครั้งที่มี
ปฏิสัมพันธกัน  นอกจากน้ี มีการวิจัยของ LRA Worldwide 
Inc. ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจไดกลาวถึงประโยชน
ในการบริหารประสบการณของลูกคาไววา ทําใหเกิดการกลับมา
เยี ่ยมเยือนของลูกคา (customer visit)  เพราะเกิดความ
ประทบัใจ แลวสงผลตอการซือ้ในอนาคตโดยจะสงผลดงันี ้คอื 
(1) สงผลตอการที่ลูกคายินดีจะใชจายเพิ่มขึ้น (customer 
spending)  ซึ่งหมายถึง การเพิ่มปริมาณการซ้ือบอยครั้งข้ึน 
หรือเปนการซือ้ทัง้แบบตอเนือ่งและแบบตอยอด (2) สงผลตอ
ความทรงจําเชิงบวกของลูกคา ซึง่จะสงผลตอการสรางคุณคา
ตลอดไป (customer lifetime value) และหมายถงึการสราง
ประสบการณท่ีดีและมีคุณคาท่ีดีโดยไมมีวันจางหายจากความ
รูสึกไดงาย แมวาจะสิ้นสุดวงจรผลิตภัณฑหรือวงจรบริการ
ไปแลวก็ตาม และ (3) สงผลตอสวนแบงการตลาด (market 
share)  ซึ่งหมายถึงประโยชนทางออมที่ลูกคาประทับใจ จึงมี

การซื้อเพิ่มข้ึนและทําใหธุรกิจไดสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น 
(Rush, 2007)  ดังนั้น เมื่อสรางประสบการณที่ดีแลวยอมจะ
ทาํใหเกดิเปนประสบการณเชิงบวกของลกูคาทัง้ดานกายภาพ
และดานของจติใจ อารมณ ความรูสกึทีด่ ีโดยจะสงผลตอเนือ่ง
เปนความพึงพอใจ ความปติหรือความประทับใจของลูกคา 
(customer delight)  จนเกิดเปนความภักดีของลูกคา
(Buttle, 2012; Smith & Wheeler, 2002)  
 นอกจากน้ี ยงัมงีานวจิยัท่ีเกีย่วกับการบริหารประสบ-
การณของลูกคา เชน ราชวัฒน ศรทิพย (2550)  พบวา การ
ทําใหลูกคามีประสบการณที่ดีตอการบริการจะทําใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจตอการใชศนูยบริการรถยนต Manhas และ 
Ramjit (2013)  พบวาการบริหารประสบการณของลูกคามี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจและการกลับมาใชบริการของ
ลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมในประเทศอินเดีย  นอกจากน้ี ยังมี
งานวจัิยของ Zena และ Hardisumarto (2012)  ทีพ่บวาการ-
ตลาดแบบการบริหารประสบการณของลูกคาสงผลตอความ
ภักดีของลูกคาในธุรกิจรานอาหาร
 4. การรับรูคุณภาพการบริการเปนอีกปจจัยหนึ่งที่
สงผลตอความภักดีของลูกคา โดยความหมายของคุณภาพ
หมายถึงสิ่งที่เกิดจากการที่ลูกคารับรู (Grönroos, 1990;
Buzzell & Gale, 1987, อางถึงใน ธีรกิติ นวรัตน  ณ อยุธยา,
2547)  ในการนี้ Parasuraman และคณะ (1985; 1988)
เช่ือวาคณุภาพบริการข้ึนอยูกบัชองวางระหวางความคาดหวัง
และการรับรูของผูรับบริการเกี่ยวกับบริการที่ไดรับจริงๆ
ซึ ่งความคาดหวังของผู รับบริการเปนผลมาจาก  (1) คํา
บอกเลาที่บอกตอมา  (2) ความตองการของผูรับบริการเอง  
(3) ประสบการณในการรับบริการที่ผานมา และ (4) ขาวสาร
จากผูใหบริการทั้งทางตรงและทางออม สวนการรับรูของ
ผูรับบริการเปนผลจากการไดรับบริการจริงและการสื่อสาร
จากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ หากบริการที่ไดรับจริงดีกวา
หรือเทากับความคาดหวัง จะถือวาการบริการนั้นมีคุณภาพ
และจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและความภักดี ทั้งนี้
Parasuraman และคณะ (1985; 1988)  สรุปเปนเครื่องมือ
ในการวัดคุณภาพการบริการที่เรียกวา SERVQUAL ซึ่งวัด
องคประกอบ 5 ดาน ไดแก (1) ความเปนรูปธรรมของบริการ 
(tangibles)  (2) ความนาเช่ือถือหรือความไววางใจ (reliability) 
(3) การตอบสนองความตองการ (responsiveness)  (4) การ
ใหความมั่นใจ (assurance) และ (5) การเอาใจใส การเขาใจ
และรับรูความตองการของผูรับบริการ (empathy) หรือ
สามารถเรียกองคประกอบท้ัง 5 ดานนี้แบบยอๆ วา RATER 
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 ในการน้ี การรับรูคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ
กับความภักดีของลูกคาในธุรกิจบริการ ตามแนวคิดของ 
Parasuraman และคณะ (1985; 1988)  นอกจากน้ัน พบวา 
การรับรูคุณภาพการบริการสงผลตอความพึงพอใจและความ
ภักดีของลูกคาธนาคาร (Abdollahi, 2007) มีความสัมพันธ
กบัความพงึพอใจในการรบับรกิารของผูปวย (Ibrahim, 2008) 
สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาทีม่ารับบริการทางทันตกรรม 

(Lee et al., 2013)  ตลอดจนมีอิทธิพลตอความภักดีของ
นักทองเท่ียว (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2558) โดยท่ีการรับรูคุณภาพ
การบริการของกิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวมีอิทธิพลทาง
ออมตอความภักดีของทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยโดยสงผาน
ความพงึพอใจ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัตางๆ 
สามารถสรุปเปนตารางและภาพความสัมพันธของปจจัยการ
ตลาดกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการไดดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปขอคนพบจากงานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ

ปจจัยการตลาด งานวิจัย ขอคนพบจากงานวิจัย

1. สวนประสมการ

การตลาดบริการ

Miratrix และคณะ (2012) มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาของโรงแรม

Ahmad และคณะ (2013) สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลโดยเปนผลจากการ

ที่ลูกคาเกิดความพึงพอใจและความภักดี

นิตยา ชื่นศิลป (2556) มีความสัมพันธกับการกลับมาใชบริการซําที่โรงพยาบาลนนทเวช

เยาวภา ปฐมศิริกุล (2558) 1. มีอิทธิพลทางออมตอความภักดีของนักทองเที่ยวชาวไทย

โดยสงผานความพึงพอใจ

2. มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความภักดีของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติโดยสงผานความพึงพอใจ

2. การบริหาร

ความสัมพันธกับ

ลูกคา/การจัดการ

ลูกคาสัมพันธ

Jalili (2008) สงผลตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาของธุรกิจบริการ

ดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร

Mohammed และ Rashid (2012) สงผลตอความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจโรงแรม

เยาวภา ปฐมศิริกุล (2558) สงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยว

3. การบริหาร

ประสบการณของ

ลูกคา/การทําใหลูกคา

มีประสบการณที่ดี

Zena และ Hardisumarto (2012) สงผลตอความภักดีของลูกคาในธุรกิจรานอาหาร

Manhas และ Ramjit (2013) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจและการกลับมาใชบริการของ

ลูกคาที่ใชบริการโรงแรมในประเทศอินเดีย

ราชวัฒน ศรทิพย (2550) ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจตอการใชศูนยบริการรถยนต

4. การรับรูคุณภาพ

การบริการ

เยาวภา ปฐมศิริกุล (2558) 1. มีอิทธิพลทางออมตอความภักดีของนักทองเที่ยวชาวไทย

โดยสงผานความพึงพอใจ

2. มีอิทธิพลทางตรงตอความภักดีของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

Lee และคณะ (2013) สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มารับบริการทางทันตกรรม

Ibrahim (2008) มคีวามสัมพนัธกับความพึงพอใจของผูปวยในการรับบรกิารการรักษา

Abdollahi (2007) สงผลตอความพึงพอใจ และความภักดีของลูกคาธนาคาร

ที่มา: วิเคราะหและสังเคราะหโดยผูเขียน
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บทสรุป
 การศึกษาคร้ังน้ีพบวาปจจัยดานการตลาด ซ่ึงประกอบ-
ดวย สวนประสมการตลาดบริการ การบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคา การบริหารประสบการณของลูกคา และการรับรูคุณภาพ
การบริการ มีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจ
การบริการ  ท้ังน้ีจากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการวิเคราะห
เอกสาร ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยตางๆ สามารถสรุป
ปจจยัสาํคญัตางๆ ทีส่งผลตอความภักดใีนธุรกจิการบริการใน
เชิงวิชาการไดดังนี้
 1. สวนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธกับ
ความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ ซึ่งผูประกอบการ
ธรุกจิการบรกิารและนกัการตลาดของธรุกจิการบรกิารใชเปน
กลยทุธหรอืเปนปจจัยกระตุนทางการตลาดทีท่าํใหผูรบับรกิาร
เลอืกใชบรกิารนัน้ๆ โดยสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ และความภักดีในท่ีสุด โดยสวน
ประสมการตลาดบริการดังกลาวประกอบดวย ผลิตภัณฑ
บริการ สถานที่และเวลาการบริการ ราคาและคาใชจายอื่นๆ 

ของลูกคา การสงเสริมการตลาดและการใหความรูขอมูล 
กระบวนการบริการ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และบุคลากร
ผูใหบริการ 
 2. การบริหารความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธ
กับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ ซึ่งเปนการสราง
และรักษาความสัมพันธอยางตอเนื่องและยาวนาน ระหวาง
ผูใหบริการกับลูกคาผูรับบริการ เพื่อกอใหเกิดความภักดีของ
ลูกคาในธุรกิจการบริการน้ันๆ โดยผานการบริหารความสัมพันธ
กับลูกคา 4 ประการ คือ การสรางความสัมพันธดวยรางวัล
การสรางความสมัพนัธตามสญัญา การสรางความสมัพนัธดวย
การมอบคุณคาเพ่ิม และการสรางความสัมพันธดวยการให
ความรู
 3. การบริหารประสบการณของลูกคามีความสัมพันธ
กับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการซ่ึงเปนการสราง
ความประทับใจใหลูกคาจากการมาใชบริการ โดยการที่ลูกคา
ไดรบัประสบการณทีด่ทีัง้ประสบการณดานกายภาพและดาน
จิตใจ อารมณ จะทําใหลูกคาพึงพอใจแลวพัฒนาเปนความ
ภักดีในที่สุด

 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถเขยีนเปนภาพแสดงปจจยัการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธกบัความภกัดขีองลกูคาในธรุกิจ
การบริการ ไดดังภาพที่ 1

ภาพท่ี 1 ปจจัยการตลาดมีความสัมพันธทางตรงและทางออมตอความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการโดยสงผานความ
พึงพอใจ

ที่มา: วิเคราะหและสังเคราะหโดยผูเขียน
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 4. การรับรูคณุภาพการบริการมีความสัมพนัธกบัความ
ภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ ซึ่งเปนการทําใหลูกคา
พึงพอใจประทับใจ และภักดีตอการบริการนั้นๆ โดยที่ลูกคา
สามารถรบัรูคณุภาพการบรกิารทีไ่ดรบัทัง้ 5 ดาน คอื (1) ดาน
ความเปนรูปธรรมของบริการที่ผูรับบรกิารเห็น หรือสามารถ
คาดคะเนคุณภาพของการบริการไดอยางชัดเจน  (2) ดานความ
นาเชื่อถือหรือความไววางใจ  (3) ดานการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ  (4) ดานการใหความมั่นใจเมื่อผูรับ
บริการมาใชบริการ และ (5) ดานการเอาใจใส การเขาใจและ
รับรูความตองการของผูรับบริการ
 สรุปไดวา ปจจัยการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับความ
ภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้คือ 
สวนประสมการตลาดบริการ การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
การบริหารประสบการณของลูกคา และการรับรูคุณภาพการ
บริการ

ขอเสนอแนะ
 ในการประยุกตใชปจจัยการตลาดในธุรกิจการบริการ
แตละประเภท ควรใหความสําคัญกับแตละปจจัยการตลาด
ที่แตกตางกัน เชน ธุรกิจการบริการดานการรักษาพยาบาล
ควรใหความสําคัญมากท่ีสุดกับการรับรูคุณภาพการบริการ
ที่เกี่ยวของกับความถูกตอง ปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส 
สวนธรุกจิสายการบินควรใหความสําคญัมากท่ีสดุกบัการรับรู
คณุภาพการบริการทีเ่กีย่วของกบัความปลอดภัย แตธรุกจิราน
อาหารควรใหความสําคัญมากที่สุดกับสวนประสมการตลาด
บรกิารดานผลติภณัฑ เปนตน  ในการน้ี ควรมีการศึกษาปจจัย-
อื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการ
บรกิาร เชน ปจจยัดานภาพลกัษณขององคการ ปจจยัดานการ
จัดการขององคการ ปจจัยดานจิตวิทยา และปจจัยดานความ
รับผิดชอบตอสังคม เปนตน
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