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บทคัดยอ
ปจจัยการตลาดทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความภักดีของลูกคาในธุรกิจ การบริการนัน้ ประกอบดวยหลายปจจัยทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ให
องคการมีผลประกอบการที่ดีและประสบความสําเร็จ เพราะองคการสามารถรักษาลูกคาใหสนับสนุนองคการ ทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจ กลับมาใชบริการซาํ มีทศั นคติทดี่ ตี อ องคการ และแนะนําบอกตอผูอ นื่ ซึง่ จะทําใหเกิดกลุม ลูกคารายใหมแกธรุ กิจ
การบริการนั้นๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การที่องคการธุรกิจการบริการประสบความสําเร็จนั้น เปนผลมาจากปจจัยการตลาด
ซึ่งทําใหลูกคาเกิดความภักดีนั่นเอง บทความวิชาการนี้มีจุดมุงหมายที่จะนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการและขอคนพบจากงาน
วิจัยที่สนับสนุนวา ปจจัยการตลาดมีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ ซึ่งไดแก สวนประสมการตลาด
บริการ การบริหารความสัมพันธกับลูกคา การบริหารประสบการณของลูกคา และการรับรูคุณภาพการบริการ
คําสําคัญ: ปจจัยการตลาด ความภักดีของลูกคา 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.
Keywords: Marketing Factors, Customer Loyalty, Service Business
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ป จ จุ บั น ภาคธุ ร กิ จ การบริ ก ารมี บ ทบาทต อ ระบบ
เศรษฐกิจของโลกมากขึ้น และมีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดย
มีขนาดมากกวาครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(gross domestic product: GDP) และมีมลู คาถึง 2 ใน 3 สวน
ของ GDP ทั่วโลก เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนขนาดของธุรกิจ
การบริการ (service) ตอธุรกิจเกี่ยวกับภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรม (manufacturing) และธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร
(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)
ทัง้ นีส้ ถานการณการแขงขันในธุรกิจการบริการทีร่ นุ แรงทําให
ผูประกอบการธุรกิจการบริการตองมีกลยุทธที่จะรักษาลูกคา
หรือทําใหผูรับบริการเปนผูสนับสนุนผลิตภัณฑหรือบริการ
นัน้ ๆ อยางตอเนือ่ งและยาวนานทีส่ ดุ หรืออีกนัยหนึง่ คือ ทําให
ลูกคาเกิดความภักดีนั่นเอง
ความภักดีของลูกคา (customer loyalty) เปนปจจัย
ที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ เพราะเมื่อลูกคามีความไววางใจ
(trust) และความเชื่อมั่น (confidence) ตอตราผลิตภัณฑ
หรือเกิดความความภักดีตอตราผลิตภัณฑ (brand loyalty)
จะทําใหลกู คาซือ้ ผลิตภัณฑหรือใชบริการนัน้ ซาํ อยางสมาํ เสมอ
และยาวนาน จึงเรียกวาเปนความภักดีของลูกคา (ศิริวรรณ
เสรีรตั น, ปริญ ลักษิตานนท, และ ศุภร เสรีรตั น, 2552) และมี
งานวิจยั ของ Kuusik (2007) ซึง่ พบวาปจจัยสําคัญอืน่ ๆ ทีส่ ง ผล
ตอความภักดี ไดแก ความสัมพันธ (relationship) ระหวาง
ลูกคากับองคการ ความพึงพอใจของลูกคา (satisfaction)
ความไววางใจ ภาพลักษณที่ดีของตราผลิตภัณฑ (brand
image) และความภักดีตอตราผลิตภัณฑ เปนตน ดังนั้นการ
แขงขันทีร่ นุ แรงนีท้ าํ ใหผปู ระกอบธุรกิจการบริการจําเปนตอง
คนหาปจจัยตางๆ ที่จะนํามาสรางใหเกิดความภักดีของลูกคา
และความภักดีนี้จะสรางความเติบโตและผลกําไรใหแกธุรกิจ
ในการนี้ การสรางความภักดีนั้นมีองคประกอบหลายปจจัย
และปจจัยหนึ่งที่สําคัญ คือ สวนประสมการตลาดบริการ
(service marketing mix) ทีจ่ ะสรางความพึงพอใจของลูกคา
ในการใชบริการ จนทําใหเกิดความภักดีในที่สุด และลูกคาที่
ภักดีจะมีพฤติกรรมแนะนําตราผลิตภัณฑนั้นใหผูอื่นตอไป
(Aaker, 1991)
นอกจากนี้ การบริหารความสัมพันธกับลูกคา หรือ
การจัดการความสัมพันธกับลูกคา (customer relationship
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management: CRM) เปนปจจัยการตลาดยุคใหมทใี่ หความ
สําคัญกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาซึ่งเชื่อวาธุรกิจจะ
สรางผลกําไรจากการสรางและรักษาความสัมพันธกบั ลูกคาที่
มีอยูไ ดมากกวาการทีจ่ ะแสวงหาลูกคาใหมซงึ่ ตองใชตน ทุนสูง
(Kotler & Keller, 2006) และการสรางความสัมพันธที่ดีนั้น
จะเปนปจจัยทีท่ าํ ใหลกู คาเกิดความภักดี จากการศึกษาตํารา
ของนักวิชาการ ยังพบวาการบริหารความสัมพันธกับลูกคามี
ความสัมพันธกบั การบริหารประสบการณของลูกคา (customer
experience management) โดยทีก่ ารบริหารความสัมพันธ
กับลูกคาจะทําใหผปู ระกอบการธุรกิจการบริการทราบขอมูล
ของลูกคาและตอบสนองความตองการของลูกคา จนธุรกิจ
สามารถสรางประสบการณที่ดีและความประทับใจแกลูกคา
ได (Buttle, 2012) ดังนั้น การบริหารประสบการณที่ดีจะ
ชวยขับเคลือ่ นใหลกู คามีความพึงพอใจ และในทีส่ ดุ จะเกิดเปน
ความภักดีของลูกคา (Smith & Wheeler, 2002; Zeithaml,
Bitner, & Gremler, 2013)
สําหรับธุรกิจการบริการนัน้ การรับรูค ณ
ุ ภาพการบริการ
(perceived service quality) เปนปจจัยการตลาดอีกปจจัย
หนึง่ ทีจ่ ะทําใหลกู คาเกิดความเชือ่ มัน่ และไววางใจผูใ หบริการ
รวมถึงองคการทีใ่ หบริการดวย และจะสงผลใหลกู คาเกิดความ
ภักดี ในการนี้ Parasuraman, Zeithaml, และ Berry (1985;
1988) ไดนําเสนอเครื่องมือในการวัดคุณภาพการบริการ
ที่เรียกวา SERVQUAL ซึ่งเปนการวัดชองวางระหวางความ
คาดหวังและการรับรูของผูรับบริการเกี่ยวกับการบริการนั้น
นอกจากปจจัยการตลาดที่กลาวมาขางตน ยังพบ
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาปจจัยอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความภักดีของ
ลูกคา เชน งานวิจัยของ เรืองวิทย เปยมปรีชา (2554) ที่พบ
วาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ และปจจัยดาน
การจัดการของผูประกอบการมีความสัมพันธกับความภักดี
ของลูกคาที่ใชบริการอูซอมรถยนต และ วิภาดา วีระสัมฤทธิ์
(2553) พบวาปจจัยดานความรับผิดชอบตอสังคมมีความ
สัมพันธกบั ความภักดีของลูกคาผูใ ชบริการของบริษทั แอดวานซ
อินโฟรเซอรวิส จํากัด เปนตน
ภาคธุ ร กิ จ การบริ ก ารมี บ ทบาทมากที่ สุ ด ในระบบ
เศรษฐกิจโลกและมีการเติบโตสูง และพบวามีปจจัยตางๆ
เชน ปจจัยการตลาดและปจจัยดานการบริหารจัดการ ที่มี
ความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาและความสําเร็จของ
องคการธุรกิจการบริการ ดังนั้น ผูเขียนจึงสนใจศึกษาปจจัย
ตางๆ เหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยการตลาด โดยไดทํา
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยการ
ตลาด 4 ปจจัยที่สําคัญซึ่งจะกลาวถึงในลําดับตอไป ทั้งนี้

ผูป ระกอบการธุรกิจการบริการควรทําความเขาใจกับปจจัยตางๆ
ที่มีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคา ซึ่งจะสามารถนําไป
ประยุกตใชในการทําธุรกิจเพือ่ ทําใหธรุ กิจประสบความสําเร็จ
นอกจากนี้ ผูเขียนคาดหวังวาบทความนี้จะเปนประโยชนแก
ผูที่สนใจศึกษา สามารถนําไปศึกษาตอยอดสําหรับงานวิจัย
ตอไป
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการบริการ
Lovelock และ Wirtz (2011) ใหความหมายวา การ
บริการ หมายถึง กิจกรรมทางดานเศรษฐศาสตรทนี่ าํ เสนอโดย
บุคคลกลุมหนึ่งไปยังผูอื่น Zeithaml และคณะ (2013) ให
ความหมายวา การบริการหมายถึง การกระทําที่สงมอบหรือ
ผลิตโดยฝายหนึ่งเพื่อเสนอใหอีกฝายหนึ่ง 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 หรือ inseparability) และ
(4) การบริการเปนสิ่งที่ไมสามารถเก็บไวได (perishability)
เพราะจะเกิดขึน้ เมือ่ มีผมู ารับบริการเทานัน้ ทําใหบางครัง้ การ
บริการไมเพียงพอเนือ่ งจากมีอปุ สงคมากกวาอุปทาน จึงทําให
ธุรกิจเสียโอกาสในการสรางผลกําไร
ประเภทของธุรกิบริการทีม่ บี ทบาทในระบบเศรษฐกิจ
นั้นมีหลากหลาย เชน ธุรกิจการบริการการทองเที่ยว ธุรกิจ
การบริการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ธุรกิจการใหบริการ
ความงาม ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการศึกษา ธุรกิจรานอาหาร
และบันเทิง ธุรกิจการใหบริการเกี่ยวกับการคมนาคมขนสง
ธุรกิจการใหบริการรักษาความปลอดภัย ธุรกิจการใหบริการ
ทีพ่ กั อาศัย ธุรกิจการใหบริการทางการเงิน และธุรกิจเกีย่ วกับ
การสื่อสาร เปนตน
แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจบริการ
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา นักวิชาการหลาย
ทานไดใหความหมายของความภักดีของลูกคาไวหลากหลาย
ดังนี้

Oliver (1999) กลาววา ความภักดีของลูกคา คือขอ
ผูกพันทีจ่ ะซือ้ ผลิตภัณฑหรือใชบริการซาํ และมีความพึงพอใจ
อยางสมําเสมอในอนาคต ซึ่งลักษณะ การซื้อซําในผลิตภัณฑ
เดิมจะเกิดขึ้นโดยไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมหรือปจจัยการ
ตลาด สวน Reichheld และ Sasser (1990) กลาววา ลูกคา
ทีม่ คี วามภักดีนนั้ หมายถึง ลูกคาทีม่ คี วามตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออก
4 ประการคือ (1) มีการซื้อซําทั้งที่มีตัวเลือกอื่นๆ ที่นาสนใจกวา (2) ยอมจายเงินซื้อหรือทดลองซื้อผลิตภัณฑอื่นๆ ของ
บริษทั (3) แนะนําบอกตอผลิตภัณฑหรือบริการของบริษทั ให
แกผูอื่น และ (4) ใหคําแนะนําหรือแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่
ลูกคาตองการหรือคาดหวังแกองคการนั้นอยางจริงใจ ทั้งนี้
การที่ลูกคาเกิดความภักดีจะทําใหบริษัทสามารถทํากําไรได
มากขึ้น เชน หากบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไดเพียง
รอยละ 5 จะทําใหไดกําไรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25-85 (Kerin,
Hartley, & Rudelius, 2009; Reichheld & Sasser, 1990)
นอกจากนี้ การรักษาฐานลูกคาเดิมยังทําใหบริษัทสามารถ
ประหยัดคาใชจา ยไดมากกวาตนทุนทีจ่ ะตองหาลูกคารายใหม
ซึ่งจะตองใชคาใชจายมากกวาการรักษาลูกคาที่มีความภักดี
อยูแลวถึง 5 เทา (Kotler & Keller, 2006; Wills, 2009)
Lovelock และ Wirtz (2011) กลาววา ในอดีตนั้น
ความภักดี หมายถึงความซือ่ สัตยและความกระตือรือรนทีบ่ คุ คล
จะอุทิศตนเองหรือมีศรัทธาตอประเทศชาติ แตในปจจุบันนั้น
ถูกนํามาใชในบริบทของภาคธุรกิจ ซึ่งหมายถึงความตั้งใจจริง
ของลูกคาทีจ่ ะสนับสนุนธุรกิจนัน้ ๆ อยางตอเนือ่ งเปนระยะเวลา
ยาวนาน ความตัง้ ใจใชบริการจากผูใ หบริการรายนัน้ เพียงผูเ ดียว
และยังแนะนําบอกตอใหกบั เพือ่ นๆ ผูเ กีย่ วของ ทัง้ นีน้ อกจาก
ลูกคาจะแสดงความภักดีดา นพฤติกรรม เชน การใชบริการซาํ
และการแนะนําบอกตอแลว ยังแสดงความภักดีในดานความ
ชอบและดานทัศนคติดวย
Dick และ Basu (1994) แบงความภักดีเปน 4 ประเภท
คือ (1) ความภักดีอยางแทจริง (true loyalty) หมายถึงการ
ที่ลูกคามีทัศนคติที่ดีระดับสูงและมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ในระดับสูงดวย เชน การซื้อซําๆ เปนประจําและตอเนื่อง
(2) ความภักดีแฝง (latent loyalty) หมายถึงการที่ลูกคามี
ทัศนคติที่ดีระดับสูงแตมีระดับของพฤติกรรมที่แสดงออก
ระดับตํา เชน มีการซื้อซําไมบอยแตก็ยังชอบและแนะนําแก
บุคคลอืน่ (3) ความภักดีไมแทจริง (spurious loyalty) หมายถึง
การที่ลูกคามีระดับของพฤติกรรมที่แสดงออกระดับสูง แตมี

ปที่ 36 ฉบับที่ 1
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ทัศนคติไมดี เชน ถึงแมวาลูกคามีการซื้อซําๆ เปนประจํา
แตยังมีทัศนคติที่ไมดีตอผลิตภัณฑนั้น สวนการซื้อซํานั้นอาจ
จะเกิดจากการทีค่ นใกลชดิ หรือคนในครอบครัวชอบจึงจําเปน
ตองซื้อ และ (4) การไมมีความภักดี (no loyalty) หมายถึง
การทีล่ กู คามีทศั นคติไมดแี ละมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกระดับตาํ
กลาวคือ ไมมีความชอบและไมซื้อผลิตภัณฑนั้น
ความภักดีตอ การบริการสามารถวัดจากพฤติกรรมการ
ตั้งใจซื้อของผูบริโภคไดใน 4 มิติ ไดแก (1) พฤติกรรมการ
บอกตอ (word of mouth communication) โดยการแนะนํา
ใหผอู นื่ หรือกลาวถึงขอมูลเชิงบวกเกีย่ วกับผูใ หบริการ เปนตน
(2) ความตัง้ ใจทีจ่ ะซือ้ ซาํ (purchase intention) โดยพิจารณา
เลือกใชบริการนัน้ เปนตัวเลือกแรก (3) ความออนไหวตอราคา
(price sensitivity) คือการทีล่ กู คายินดีจา ยเงินมากขึน้ ในการ
ใชบริการเมือ่ ผูใ หบริการปรับขึน้ ราคา และ (4) พฤติกรรมการ
รองเรียน (complaining behaviour) เปนการตอบสนองตอ
ปญหาของลูกคาโดยการรองเรียนผูใ หบริการ หรือใหองคกรที่
ดูแลผูบริโภคทราบ หรือรองเรียนผานสื่อตางๆ (Zeithaml,
Berry, & Parasuraman, 1996) และจากแนวคิดของนักวิชาการ
ทีก่ ลาวมาขางตน สามารถสรุป การวัดความภักดีของลูกคาได
จาก (1) ความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรม ไดแก การซือ้ ซาํ การแนะนํา
บอกตอทางบวก ความออนไหวตอราคา การรองเรียน และ
คําแนะนําของลูกคาทีใ่ หแกองคการ และ (2) ทัศนคติเชิงบวก
ของลูกคาคือ การสรางใหลกู คาเกิด ความพึงพอใจอันจะทําให
เกิดความภักดีตอผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ และจะทําให
บริษัทสามารถรักษาลูกคาเดิมได
ปจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธกับความภักดี
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาปจจัยการตลาดที่มี
ความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ
ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1. สวนประสมการตลาดบริการ เปนปจจัยหนึง่ ทีม่ คี วาม
สัมพันธกบั ความภักดีในการนี้ Kotler และ Armstrong (2010)
ใหความหมายวา สวนประสมการตลาดบริการเปนกิจกรรม
ที่มนุษยกระทําขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล
หรือลูกคาเพือ่ ใหไดรบั ความพึงพอใจแลวจึงเกิดเปนความภักดี
นอกจากนี้ 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) รวมทัง้ สวนประสม-
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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
อิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคาและสงผลตอความ
ภักดีของลูกคาในธุรกิจโรงแรม (budget hotel) นอกจากนัน้
Ahmad, Qarnil, Alsharqi, Qalai, และ Kadil (2013)
พบวาการตลาดบริการสงผลตอผลงานของโรงพยาบาล ซึ่ง
เปนผลมาจากความพึงพอใจของลูกคาจากการไดรับบริการ
ที่ดีและมีผลตอความภักดีของลูกคา และ นิตยา ชื่นศิลป
(2556) พบวาสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับ
การกลับมาใชบริการซาํ ทีโ่ รงพยาบาลนนทเวช พชร ซอนกลิน่
(2556) พบวาสวนประสมการตลาดบริการสงผลตอความภักดี
ตอตราผลิตภัณฑ โดยสงผลทางออมผานตัวแปรคุณภาพการ
บริการ นอกจากนี้ Fisk, Brown, Cannizzaro, และ Naftal
(1990) ยังพบวาความพึงพอใจของลูกคาที่เพิ่มขึ้นจะทําให
ลูกคาเกิดความภักดีตอ โรงพยาบาลทีใ่ หบริการมากขึน้ ตามไป
ดวย สวน เยาวภา ปฐมศิริกุล (2558) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพล
ต อ ความภั ก ดี ข องนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต า งชาติ
ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยการตลาด และการรับรู
คุณภาพการบริการของกิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยว โดย
ปจจัยการตลาดนั้นมีอิทธิพลทางออมตอความภักดีของนักทองเทีย่ วชาวไทยโดยสงผานความพึงพอใจ และมีอทิ ธิพลทาง
ตรงและทางออมตอความภักดีของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
โดยสงผานความพึงพอใจเชนกัน
2. การบริหารความสัมพันธกับลูกคาหรือการจัดการ
ความสัมพันธกบั ลูกคา เปนอีกปจจัยหนึง่ ทีส่ ง ผลตอความภักดี
มีนกั วิชาการไดใหความหมายของการบริหารความสัมพันธกบั
ลูกคาไวหลายทรรศนะ เชน Kotler และ Armstrong (2014)
กลาววา การบริหารความสัมพันธกบั ลูกคา หมายถึง กระบวนการ
ทัง้ หมดของการสรางและการรักษาความสัมพันธกบั ลูกคา โดย
การสงมอบคุณคาทีเ่ หนือกวาและสรางความพึงพอใจแกลกู คา
แลวเกิดเปนความภักดี สวน Kotler และ Keller (2012)
ระบุวา หมายถึงกระบวนการที่มีการจัดการขอมูลของลูกคา
เพื่อสรางโอกาสใหเกิดการติดตอสรางความสัมพันธกับลูกคา
เพือ่ ใหลกู คาเกิดความภักดี นอกจากนี้ Buttle (2012) ไดให
ความหมายวาเปนกลยุทธที่บูรณาการกระบวนการปฏิบัติ
ภายในองคการและหนาทีข่ องแตละฝายกับเครือขายภายนอก
เพื่อสรางและสงมอบคุณคาใหแกลูกคาเปาหมาย ทําใหเกิด

ผลกําไรและสรางความภักดีของลูกคา ในการนี้ Rapp และ
collins (1995) ยังไดเสนอรูปแบบกลยุทธของการบริหารความ
สัมพันธกบั ลูกคาไว 4 ประการ ไดแก (1) การสรางความสัมพันธ
ดวยรางวัล (2) การสรางความสัมพันธตามสัญญา (3) การสราง
ความสัมพันธดว ยการมอบคุณคาเพิม่ และ (4) การสรางความ
สัมพันธดวยการใหความรู
จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบวา การบริหารความ
สัมพันธกับลูกคาสงผลตอความพึงพอใจและความภักดีของ
ลู ก ค า ของธุ ร กิ จ บริ ก ารด า นโทรคมนาคมและการสื่ อ สาร
(Jalili, 2008) สงผลตอความพึงพอใจและผลสัมฤทธิข์ องธุรกิจ
โรงแรม (Mohammed & Rashid, 2012) และสงผลตอความ
ภักดีของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ดานการแนะนําบอกตอ
มากที่สุด (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2558)
3. การบริหารประสบการณของลูกคาเปนปจจัยสําคัญ
อีกปจจัยหนึ่งที่สัมพันธกับความภักดีของลูกคา ทั้งนี้ การ
บริหารประสบการณของลูกคาคือ กระบวนการบริหารเชิง
กลยุทธของการบริหารประสบการณของลูกคากับผลิตภัณฑ
หรือองคการ โดยบริหารแบบบูรณาการทุกองคประกอบของ
ประสบการณของลูกคากับทุกจุดสัมผัส (touch points)
ของผลิตภัณฑ หรือการบริการขององคการ (Schmitt, 2003)
นอกจากนี้ ชืน่ จิตต แจงเจนกิจ (2549) ไดกลาววา การบริหาร
ประสบการณ ข องลู ก ค า เป น ส ว นประสมระหว า งลั ก ษณะ
ของประสบการณทางกายภาพของธุรกิจบริการ (physical
experience) กับประสบการณทางดานจิตใจ (mental
experience) ไดแก ประสบการณดานอารมณความรูสึก
(emotional experience) หรือดานจิตวิทยาของลูกคา ซึ่ง
ถูกประเมินเปรียบเทียบกับความคาดหวังในทุกๆ ครั้งที่มี
ปฏิสัมพันธกัน นอกจากนี้ มีการวิจัยของ LRA Worldwide
Inc. ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจไดกลาวถึงประโยชน
ในการบริหารประสบการณของลูกคาไววา ทําใหเกิดการกลับมา
เยี่ยมเยือนของลูกคา (customer visit) เพราะเกิดความ
ประทับใจ แลวสงผลตอการซือ้ ในอนาคตโดยจะสงผลดังนี้ คือ
(1) สงผลตอการที่ลูกคายินดีจะใชจายเพิ่มขึ้น (customer
spending) ซึ่งหมายถึง การเพิ่มปริมาณการซื้อบอยครั้งขึ้น
หรือเปนการซือ้ ทัง้ แบบตอเนือ่ งและแบบตอยอด (2) สงผลตอ
ความทรงจําเชิงบวกของลูกคา ซึง่ จะสงผลตอการสรางคุณคา
ตลอดไป (customer lifetime value) และหมายถึงการสราง
ประสบการณทด่ี แี ละมีคณ
ุ คาทีด่ โี ดยไมมวี นั จางหายจากความ
รูสึกไดงาย แมวาจะสิ้นสุดวงจรผลิตภัณฑหรือวงจรบริการ
ไปแลวก็ตาม และ (3) สงผลตอสวนแบงการตลาด (market
share) ซึ่งหมายถึงประโยชนทางออมที่ลูกคาประทับใจ จึงมี

การซื้อเพิ่มขึ้นและทําใหธุรกิจไดสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น
(Rush, 2007) ดังนั้น เมื่อสรางประสบการณที่ดีแลวยอมจะ
ทําใหเกิดเปนประสบการณเชิงบวกของลูกคาทัง้ ดานกายภาพ
และดานของจิตใจ อารมณ ความรูส กึ ทีด่ ี โดยจะสงผลตอเนือ่ ง
เปนความพึงพอใจ ความปติหรือความประทับใจของลูกคา
(customer delight) จนเกิดเป นความภักดีของลู ก คา
(Buttle, 2012; Smith & Wheeler, 2002)
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารประสบการณของลูกคา เชน ราชวัฒน ศรทิพย (2550) พบวา การ
ทําใหลูกคามีประสบการณที่ดีตอการบริการจะทําใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจตอการใชศนู ยบริการรถยนต Manhas และ
Ramjit (2013) พบวาการบริหารประสบการณของลูกคามี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจและการกลับมาใชบริการของ
ลูกคาทีม่ าใชบริการโรงแรมในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ยังมี
งานวิจยั ของ Zena และ Hardisumarto (2012) ทีพ่ บวาการตลาดแบบการบริหารประสบการณของลูกคาสงผลตอความ
ภักดีของลูกคาในธุรกิจรานอาหาร
4. การรับรูคุณภาพการบริการเปนอีกปจจัยหนึ่งที่
สงผลตอความภักดีของลูกคา โดยความหมายของคุณภาพ
หมายถึงสิ่งที่เกิดจากการที่ลูกคารับรู (Grönroos, 1990;
Buzzell & Gale, 1987, อางถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา,
2547) ในการนี้ Parasuraman และคณะ (1985; 1988)
เชือ่ วาคุณภาพบริการขึน้ อยูก บั ชองวางระหวางความคาดหวัง
และการรับรูของผูรับบริการเกี่ยวกับบริการที่ไดรับจริงๆ
ซึ ่งความคาดหวังของผูรั บบริการเปนผลมาจาก (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) ความนาเชือ่ ถือหรือความไววางใจ (reliability)
(3) การตอบสนองความตองการ (responsiveness) (4) การ
ใหความมั่นใจ (assurance) และ (5) การเอาใจใส การเขาใจ
และรับรูความตองการของผูรับบริการ (empathy) หรือ
สามารถเรียกองคประกอบทั้ง 5 ดานนี้แบบยอๆ วา RATER
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ในการนี้ การรับรูคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ
กั บ ความภั ก ดี ข องลู ก ค า ในธุ ร กิ จ บริ ก าร ตามแนวคิ ด ของ
Parasuraman และคณะ (1985; 1988) นอกจากนั้น พบวา
การรับรูคุณภาพการบริการสงผลตอความพึงพอใจและความ
ภักดีของลูกคาธนาคาร (Abdollahi, 2007) มีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในการรับบริการของผูป ว ย (Ibrahim, 2008)
สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาทีม่ ารับบริการทางทันตกรรม

(Lee et al., 2013) ตลอดจนมีอิทธิพลตอความภักดีของ
นักทองเทีย่ ว (เยาวภา ปฐมศิรกิ ลุ , 2558) โดยทีก่ ารรับรูค ณ
ุ ภาพ
การบริการของกิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวมีอิทธิพลทาง
ออมตอความภักดีของทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยโดยสงผาน
ความพึงพอใจ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ตางๆ
สามารถสรุปเปนตารางและภาพความสัมพันธของปจจัยการ
ตลาดกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการไดดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปขอคนพบจากงานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ
ปจจัยการตลาด
1. สวนประสมการ
การตลาดบริการ

2. การบริหาร
ความสัมพันธกับ
ลูกคา/การจัดการ
ลูกคาสัมพันธ

งานวิจัย

ขอคนพบจากงานวิจัย

Miratrix และคณะ (2012)

มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาของโรงแรม

Ahmad และคณะ (2013)

สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลโดยเปนผลจากการ
ที่ลูกคาเกิดความพึงพอใจและความภักดี

นิตยา ชื่นศิลป (2556)

มีความสัมพันธกับการกลับมาใชบริการซําที่โรงพยาบาลนนทเวช

เยาวภา ปฐมศิริกุล (2558)

1. มีอิทธิพลทางออมตอความภักดีของนักทองเที่ยวชาวไทย
โดยสงผานความพึงพอใจ
2. มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความภักดีของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติโดยสงผานความพึงพอใจ

Jalili (2008)

สงผลตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาของธุรกิจบริการ
ดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร

Mohammed และ Rashid (2012) สงผลตอความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจโรงแรม
เยาวภา ปฐมศิริกุล (2558)

สงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยว

3. การบริหาร
ประสบการณของ
ลูกคา/การทําใหลูกคา
มีประสบการณที่ดี

Zena และ Hardisumarto (2012) สงผลตอความภักดีของลูกคาในธุรกิจรานอาหาร

4. การรับรูคุณภาพ
การบริการ

Manhas และ Ramjit (2013)

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจและการกลับมาใชบริการของ
ลูกคาที่ใชบริการโรงแรมในประเทศอินเดีย

ราชวัฒน ศรทิพย (2550)

ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจตอการใชศูนยบริการรถยนต

เยาวภา ปฐมศิริกุล (2558)

1. มีอิทธิพลทางออมตอความภักดีของนักทองเที่ยวชาวไทย
โดยสงผานความพึงพอใจ
2. มีอิทธิพลทางตรงตอความภักดีของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

Lee และคณะ (2013)

สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มารับบริการทางทันตกรรม

Ibrahim (2008)

มีความสัมพันธกบั ความพึงพอใจของผูป ว ยในการรับบริการการรักษา

Abdollahi (2007)

สงผลตอความพึงพอใจ และความภักดีของลูกคาธนาคาร
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วารสารนักบริหาร

Executive Journal

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถเขียนเปนภาพแสดงปจจัยการตลาดทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความภักดีของลูกคาในธุรกิจ
การบริการ ไดดังภาพที่ 1

สวนประสม
การตลาด
บริการ
การบริหาร
ความสัมพันธ
กับลูกคา

ความพึงพอใจ
ของลูกคา

การบริหาร
ประสบการณ
ของลูกคา
การรับรู
คุณภาพ
การบริการ

ความภักดี
ของลูกคา

ภาพที่ 1 ปจจัยการตลาดมีความสัมพันธทางตรงและทางออมตอความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการโดยสงผานความ
พึงพอใจ
ที่มา: วิเคราะหและสังเคราะหโดยผูเขียน
บทสรุป
การศึกษาครัง้ นีพ้ บวาปจจัยดานการตลาด ซึง่ ประกอบดวย สวนประสมการตลาดบริการ การบริหารความสัมพันธกบั
ลูกคา การบริหารประสบการณของลูกคา และการรับรูค ณ
ุ ภาพ
การบริการ มีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจ
การบริการ ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการวิเคราะห
เอกสาร ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ตางๆ สามารถสรุป
ปจจัยสําคัญตางๆ ทีส่ ง ผลตอความภักดีในธุรกิจการบริการใน
เชิงวิชาการไดดังนี้
1. สวนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธกับ
ความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ ซึ่งผูประกอบการ
ธุรกิจการบริการและนักการตลาดของธุรกิจการบริการใชเปน
กลยุทธหรือเปนปจจัยกระตุน ทางการตลาดทีท่ าํ ใหผรู บั บริการ
เลือกใชบริการนัน้ ๆ โดยสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ และความภักดีในที่สุด โดยสวน
ประสมการตลาดบริการดังกลาวประกอบดวย ผลิตภัณฑ
บริการ สถานที่และเวลาการบริการ ราคาและคาใชจายอื่นๆ

ของลูกคา การสงเสริมการตลาดและการใหความรูขอมูล
กระบวนการบริการ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และบุคลากร
ผูใหบริการ
2. การบริหารความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธ
กับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ ซึ่งเปนการสราง
และรักษาความสัมพันธอยางตอเนื่องและยาวนาน ระหวาง
ผูใหบริการกับลูกคาผูรับบริการ เพื่อกอใหเกิดความภักดีของ
ลูกคาในธุรกิจการบริการนัน้ ๆ โดยผานการบริหารความสัมพันธ
กับลูกคา 4 ประการ คือ การสรางความสัมพันธดวยรางวัล
การสรางความสัมพันธตามสัญญา การสรางความสัมพันธดว ย
การมอบคุณคาเพิ่ม และการสรางความสัมพันธดวยการให
ความรู
3. การบริหารประสบการณของลูกคามีความสัมพันธ
กับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการซึ่งเปนการสราง
ความประทับใจใหลูกคาจากการมาใชบริการ โดยการที่ลูกคา
ไดรบั ประสบการณทดี่ ที งั้ ประสบการณดา นกายภาพและดาน
จิตใจ อารมณ จะทําใหลูกคาพึงพอใจแลวพัฒนาเปนความ
ภักดีในที่สุด
ปที่ 36 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559

43

4. การรับรูค ณ
ุ ภาพการบริการมีความสัมพันธกบั ความ
ภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ ซึ่งเปนการทําใหลูกคา
พึงพอใจประทับใจ และภักดีตอการบริการนั้นๆ โดยที่ลูกคา
สามารถรับรูค ณ
ุ ภาพการบริการทีไ่ ดรบั ทัง้ 5 ดาน คือ (1) ดาน
ความเปนรูปธรรมของบริการที่ผูรับบริการเห็น หรือสามารถ
คาดคะเนคุณภาพของการบริการไดอยางชัดเจน (2) ดานความ
นาเชื่อถือหรือความไววางใจ (3) ดานการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ (4) ดานการใหความมั่นใจเมื่อผูรับ
บริการมาใชบริการ และ (5) ดานการเอาใจใส การเขาใจและ
รับรูความตองการของผูรับบริการ
สรุปไดวา ปจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธกับความ
ภักดีของลูกคาในธุรกิจการบริการ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้คือ
สวนประสมการตลาดบริการ การบริหารความสัมพันธกบั ลูกคา
การบริหารประสบการณของลูกคา และการรับรูคุณภาพการ
บริการ
ขอเสนอแนะ
ในการประยุกตใชปจจัยการตลาดในธุรกิจการบริการ
แตละประเภท ควรใหความสําคัญกับแตละปจจัยการตลาด
ที่แตกตางกัน เชน ธุรกิจการบริการดานการรักษาพยาบาล
ควรใหความสําคัญมากที่สุดกับการรับรูคุณภาพการบริการ
ที่เกี่ยวของกับความถูกตอง ปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส
สวนธุรกิจสายการบินควรใหความสําคัญมากทีส่ ดุ กับการรับรู
คุณภาพการบริการทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย แตธรุ กิจราน
อาหารควรใหความสําคัญมากที่สุดกับสวนประสมการตลาด
บริการดานผลิตภัณฑ เปนตน ในการนี้ ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาในธุรกิจการ
บริการ เชน ปจจัยดานภาพลักษณขององคการ ปจจัยดานการ
จัดการขององคการ ปจจัยดานจิตวิทยา และปจจัยดานความ
รับผิดชอบตอสังคม เปนตน
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