บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ความเป็ นมาของ บริษัท มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด

แผนที่บริษัท มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด

บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด จะอยูท่ ี่จงั หวัดกรุ งเทพ จะอยูย่ า่ นเพชรเกษม หนองแขม 63/57 หมู่ 2
ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160ถ้าจะเดินทางมา จะนัง่
สาย 80 หรื อนัง่ รถสองแถวแดงจากบิ๊กซีเอ็กตร้า ประมาณ 200-400 เมตรจากปากทางเพชรเกษม 81 จนเข้า
มาถึง บริ ษทั เรา เมื่อเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางเพชรเกษม 81 ตรงมาเรื่ อยจะมีโค้งแรกให้เราเลี้ยวซ้าย เข้ามาในซอย
และตรงเข้ามาเรื่ อยประมาณ 300 เมตร ก็จะเจอบริ ษทั เอกลักษณ์ของบริ ษทั เราจะเป็ นรู ปช้างอยูห่ น้าบริ ษทั ก็
จะเห็นได้ง่ายๆจะทางานตั้งแต่ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 5.30 น.บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคนิค ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ.2545 โดย คุณสุรินทร์ สุขวัฒนศิริ ดาเนินกิจการนาเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ส่ง
กาลังจาก เป็ น ผูน้ าเข้าและผูแ้ ทนจาหน่าย มอเตอร์ , มอเตอร์ ไฟฟ้า , มอเตอร์เกียร์ , เกียร์ทด, เกียร์ปรับรอบ
, มอเตอร์เบรค,รอกไฟฟ้า, Blower, Clutch brake ฯลฯ เป็ นต้น ด้วยประสบการณ์มากกว่า 8 ปี เราจึงมุ่งมัน่
ที่จะเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากลให้แก่ลูกค้านี่คือหัวใจในการทางานของ
พวกเราเสมอมา ภายใต้ยหี่ อ้ “MULLER” เพือ่ จาหน่ายภายในประเทศไทย บริ ษทั เห็นความสาคัญของการ
บริ การหลังการขาย เพือ่ ให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีประสิทธิภา พมากยิง่ ขึ้น จึงได้จดั แผนกการบริ การหลังการ
ขายที่มีความชานาญด้านวิศวกรรมและการซ่อมบารุ ง พร้อมให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างทันท่วงที ตามคาขวัญ
ของบริ ษทั คือ “The Best of serviceและได้มีการดาเนินการอย่างเต็มรู ปแบบภายในบริ ษทั ปี พ .ศ.2548 โดย
คุณณัฐพล สุขวัฒนศิริ ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ จะมีบริ ษทั ในเครื อ อยู่ 4 บริ ษทั FLUID GROUP
มีหน้าที่ดาเนินการด้านสินค้านาเข้าจากประเทศจีนและยังทาหน้าที่กากับดูแลในส่วนการให้บริ การด้านงาน
ช่างเพือ่ รองรับบริ ษทั ในเครื อทั้งหมดในนาม บริ ษทั เอฟเอ็มจีอินดัสทรี จากัด ในปี พ .ศ.2554 กิจการได้มี
การขยายส่วนงานเพิม่ ทางด้านการตลาด และงานขายสินค้าอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่งกาลังขนาดกลาง รวมไป
ถึงเครื่ องจักรกลขนาดใหญ่ เพือ่ จาหน่าย ในนาม บริ ษทั เอเชีย ไดร์ฟ จากัด และ บริษัท เยนเนอรัล เพาเวอร์
แมคคานิค จากัด อินเด็กซิ่งเกียร์ , ครัชเบรคลม , ครัชเบรคไฟฟ้ า , คับปิ้ ง , ทอร์ค ลิมิเตอร์ เป็ นต้น

การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพและคุณค่าในงานบริ การ
ปั จจัยที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อธุรกิ จในมุมของของลูกค้าในปั จจุบนั คือ คุณภาพการบริ การ
(Service Quality) ที่ผใู ้ ห้บริ การหยิบยืน่ และ ส่งมอบความประทับใจของการบริ การที่เป็ นเลิศแก่ลูกค้า เพือ่
สร้างผลลัพธ์จากการส่งมอบบริ การที่ดีให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ

(Customer Sastisfaction) และ

ก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Relationship) รวมทั้งเพือ่ กระตุน้ ให้ลูกค้าเหล่านี้
กลับมาซื้อสินค้าหรื อใช้บริ การกันอย่างต่อเนื่อง (Customer Retention) ตลอดจนการสร้างฐานให้ลูกค้ามี
ความสัมพันธ์ในระยะยาว และก่อให้เกิดความจงรักภักดีกบั สินค้าหรื อบริ การของเราตลอดไป
(Customer Loyalty)
การบริ การ (Service) หมายถึง สิ่งที่ผใู ้ ห้บริ การหรื อผูข้ ายทาการส่งมอบให้แก่ผรู ้ ับบริ การหรื อผูซ้ ้ือ
ที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เมื่อผูร้ ับบริ การได้รับบริ การไปแล้วเกิดความประทับใจกับสิ่งเหล่านั้น

เราสามารถแบ่งระดับความความสาคัญของการบริ การได้อยู่ 2 ระดับดังนี้
ระดับแรก ความสาคัญที่มีต่อตัวผูร้ ับบริ การ (ลูกค้า) คือ จะทาให้ลูกค้า การได้รับบริ การที่ดี จะ
ทาให้ผรู ้ ับบริ การมีความสุข มีความปิ ติยนิ ดี และมีความระลึกถึงในการที่จะมาขอรับบริ การในครั้ง
ต่อไป
ระดับที่สอง ความสาคัญในด้านผูใ้ ห้บริ การทาให้กิจการสามารถการรักษาลูกค้าเดิ ม ( Customer
Retention) การให้บริ การเพือ่ จะรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้เป็ นลูกค้าประจาหรื อลูกค้าที่มีความจงรักภักดี และ
นอกจากนี้ยงั สามารถเพิม่ ลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition) ผูใ้ ห้บริ การต้องพยายามกระทาทุกวิถีทาง
ที่จะเพิม่ ลูกค้าใหม่เพราะเป็ นการสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องให้แก่หน่วยงานด้วย มีจานวนลูกค้าใหม่ที่เพิม่
ขั้นเป็ นตัวชี้วดั

นอกจากนี้ ธุรกิจบริ การยังมีลกั ษณะเฉพาะที่มีความแตกต่างจากสินค้าทัว่ ไปที่เจ้าของกิจการและนักการ
ตลาดต้องคานึงถึงดังต่อไปนี้
1. เป็ นสินค้าที่ไม่อาจจับต้องได้ (Intangibility) บริ การโดยทั่ วไปมีลกั ษณะที่คอ่ นข้างเป็ น
นามธรรม ไม่มีตวั ตน ไม่มีรูปร่ าง ดังนั้นจึงเป็ นการยากที่เราจะสามารถรับรู ้ถึงการบริ การ
ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของเราได้ เช่น เราไม่สามารถมองเห็น “รู ปร่ าง ” ของ “การ
ท่องเที่ยว ” ดังนั้นความไม่มีตวั ตนของการบริ การที่ทาให้เราไม่อาจจับต้อ งบริ การได้
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคคือ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด “ความเสี่ยง ” ในการเลือกซื้อ
บริ การได้
2. มีคุณภาพไม่คงที่ (Variability Heterogeneity) คุณภาพของการบริ การโดยทัว่ ไปมีความไม่
แน่นอนค่อนของสูงเนื่องจากมักจะขึ้นอยูก่ บั พนักงานที่เป็ นผูส้ ่งมอบบริ การ เ
วลาที่
ให้บริ การของผูส้ ่งมอบบริ การ วิธีการในการให้บริ การ และสถานที่ที่ให้บริ การแก่ลูกค้า
3. ไม่สามารถแยกการผลิตออกจากการบริ โภคได้ (Inseperability) โดยทัว่ ไปบริ การมักจะถูก
เสนอขายก่อน และหลังจากนั้นการผลิตและการบริ โภคบริ การจะเกิดขึ้นในระยะเวลา
เดียวกัน (Simultaneous production and consumption) โดยลูกค้าที่เป็ นผูซ้ ้ือบริ การมักจะ
ต้องมีส่วนร่ วมในกระบวนการผลิตบริ การนั้นด้วย เช่น บริ การร้านตัดผม เมื่อลูกค้าตกลง
ใจซื้อบริ การตัดผม ขั้นการผลิตจะเริ่ มต้นที่ลูกค้านัง่ ลงบนเก้าอี้ตดั ผม ช่างตัดผมจะนาผ้ากัน
เปื้ อนมาคลุมเสื้อให้เรา และจะถามว่า ต้องการให้ตดั ทรงผมแบบไหน และจะเริ่ มลงมือ
ตัดผมของลูกค้า โดยจะเห็นว่าขณะที่ช่างตัดผมทาการตัดผม ลูกค้าก็จะทาการบริ โภคสินค้า
ไปพร้อม ๆ กัน
4. ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ( Perishability) โดยทัว่ ไปเราไม่สามารถที่จะเก็บรักษาบริ การ
ไว้ในรู ปของสินค้าคงคลังได้ ทาให้องค์กรเสียโอกาสในการขายบริ การได้ เพราะสาเหตุมา
จากเราไม่สามารถแยกการผลิตออกจากกการบริ โภคของลูกค้าได้ ดังนั้นเมื่อลูกค้ามาซื้อใน
เวลาใด ผูข้ ายจึงจะเริ่ มทาการผลิตได้เมื่อนั้น (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา , 2547 : 14 -15)
พฤติกรรมการบริ โภคงานบริ การหรื อสินค้าบริ การของลูกค้า มีความสาคัญที่นกั การตลาดต้อง
ทาการศึกษา ทาความเข้าใจความต้องการ

(Needs) ของลูกค้าที่มาใช้บริ การ ตลอดจนความคาดหวัง

(Expectations) ของคุณภาพที่จะได้รับตามปกติ เมื่อคนเรามีความต้องการขึ้นมา ก็จะต้องแสวงหาสิ นค้ามา
ตอบสนองความต้องการของตนเอง แล้วจึงจะประเมินว่าสินค้าหรื อบริ การนั้น ๆ สามารถสนองความ
ต้องการได้อย่างที่คาดหวังไว้ก่อนการบริ โภคหรื อไม่ ซึ่งเป็ นการประเมินคุณภาพหลังจากที่ผรู ้ ับบริ การได้
บริ โภคบริ การไปแล้ว

การประเมินคุณภาพบริ การจึงเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่า

งบริ การที่ได้รับเปรี ยบเทียบกับความ

คาดหวังที่เกิดขึ้นจากภายใน ในบางกรณี ถา้ ลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับบริ การมาก่อน ลูกค้ามักจะ
หาข้อมูลด้วยการสอบถาม จากคนที่มีประสบการณ์มาก่อนหรื อหาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น โฆษณา หรื อ
พนักงานขาย แล้วนามาตั้งเป็ นมาตรฐานไว้ เพือ่ เปรี ยบเทียบหลังจากการใช้บริ การไปแล้ว
ดังนั้นการสร้างคุณภาพการบริ การที่เป็ นเลิศจึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อนที่จะส่งมอบความ
ประทับใจจากการให้บริ การแก่ลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การควรจะตระหนักถึงการส่งมอบบริ การที่ดีให้กบั ลูกค้าอย่าง
สม่าเสมอดังนั้นองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การจึงต้องทาการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้เพือ่ ทา
ให้การบริ การขององค์กรมีความเป็ นเลิศในการสร้างคุณภาพและคุณค่าให้เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภค
1. คุณภาพการบริ การ
2. ระดับคุณภาพการบริ การ
3. คุณค่าการบริ การที่ส่งมอบแก่ลูกค้า
4. ความเป็ นเลิศในงานบริ การขององค์กร
1. คุณภาพการบริการ
ความหมายของ คุณภาพ (Quality)
คุณภาพ (Quality) หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการที่ลูกค้ารับรู ้ (Gronroos 1990)
คุณภาพบริ การ (Service Quality) เป็ นสิ่งที่ทาได้ยาก เนื่องจากงานบริ การมีความไม่แน่นอนในการผลิต
งานออกมาให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพราะงานบริ การส่วนมากเป็ นสิ่งที่จบั ต้องได้ยาก ไม่สามารถจัดเก็บไว้ได้
ต้องทาการผลิตขณะที่ลูกค้ามาซื้อบริ การดังนั้นในขณะที่ลูกค้ามาซื้อบริ การและมีการส่งมอบบริ การนั้นจะ
ทาให้เกิดข้อผิลพลาดและทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไม่พอใจนักการตลาดจึงต้องทาการศึกษาถึง
 สาเหตุที่ทาให้ การส่ งมอบการบริการไม่ มีคุณภาพ
การบริ การเป็ นสิ่งสาคัญยิง่ ในงานขายหรื องานบริ การด้านต่าง ๆ เพราะการบริ การคือ การให้ความ
ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก หรื อการทาสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจแต่บางครั้งสิ่งที่เรา
ส่งมอบบริ การไปนั้นอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผูร้ ับบริ การได้ จึง

ทาให้ลูกค้าไม่พอใจและไม่

กลับมาใช้บริ การของเราอีกต่อไป จะทาให้เกิดการสูญเสียลูกค้าของธุรกิจได้ ซึ่งเราสามารถจาแนก
ช่องว่างคุณภาพ ( Quality Gap) หรื อข้อผิดพลาดที่เกิดจากการส่งมอบบริ การอันเป็ นสาเหตุที่ทาให้ธุรกิจไม่
ประสบความสาเร็จมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 ช่องว่าง ดังแผนภาพ A Conceptual Model of Service Quality

2.2ทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow กับการทางานในองค์กร

ทฤษฎีแรงจูงใจตามลาดับขั้นของ Maslow กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มี
ความหมายต่อตนเอง ความต้องการเหล่านี้จะเรี ยงลาดับขั้นของความต้องการ ตั้งแต่ข้นั แรกไปสู่ความ
ต้องการขั้นสูงขึ้นไปเป็ นลาดับ ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้น ดังนี้
2.2.1 ความต้องการทางร่ างกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพือ่ ความอยู่
รอด เช่น อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ าดื่ม การพักผ่อน เป็ นต้น
2.2.2 ความต้องการความปลอดภัยและมัน่ คง (security or safety needs) เมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความ
ต้องการทางร่ างกายได้แล้ว มนุษ ย์ก็จะเพิม่ ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น ความต้องการความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ความต้องการความมัน่ คงในชีวติ และหน้าที่การงาน
2.2.3 ความต้องการความผูกพันหรื อการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม ) (affiliation or acceptance needs)
เป็ นความต้องการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่น ความต้องการให้และ
ได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็ นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการได้รับการยอมรับ การต้องการได้รับ
ความชื่นชมจากผูอ้ ื่น เป็ นต้น
2.2.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) หรื อ ความภาคภูมิ ใจในตนเอง เป็ นความต้องการการได้รับ
การยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู ้
ความสามารถ เป็ นต้น

2.2.5 ความต้องการความสาเร็จในชีวติ (self-actualization) เป็ นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น
ความต้องการที่จ ะทาทุกสิ่งทุกอย่างได้สาเร็จ ความต้องการทาทุกอย่างเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง เป็ นต้น
จากบทความเมื่อตอนที่แล้ว ได้เขียนไปถึงเรื่ องความต้องการของพนักงานในองค์กร มาคราวนี้จึงต้องการให้
มีความต่อเนื่องของเนื้อหาจึงยกเอาทฤษฎีแรงจูงใจตามลาดับขั้น 5 ขั้น มาประ ยุกต์ใช้ในการสร้างแรงจูงใจ
ในการทางานให้พนักงานในองค์กร ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน(basic) จนถึงระดับซับซ้อน (complex) ดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่ างกายในองค์กร ( Physiological needs in organization ) ได้แก่
- Ventilation การระบายอากาศ บรรยากาศปลอดโปร่ ง ไม่อึดอัด ทึบ/ฝุ่ น/ควัน/กลิ่น/ร้อน
- ฺฺ Base Salary เงินเดือนพื้นฐานที่เพียงพอแก่การดารงชีวติ คุณค่าของงาน ความรู ้ความสามารถ
- Cafeteria โรงอาหารที่มีอาหารอร่ อย สะอาด ถูกหลักโภชนาการ ราคาไม่แพง
- Working Conditions สภาพการทางานที่เอื้อต่อการทางานให้สาเร็จตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ความต้องการความปลอดภัยในองค์กร ( Safety needs in organization ) ได้แก่
- Safety Working Conditions สภาพการทางานที่เหมาะสม ปลอดภัยต่ออาชีวอนามัย
- Fringe Benefits สวัสดิการ
- General Salary Increase การขึ้นเงินเดือนทัว่ ไป
- Job Security งานที่มนั่ คง
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของในองค์กร ( Belongingness and love needs in organization)
ได้แก่
- Quality of supervision คุณภาพของการกากับดูแล
- Compatible work group ความเข้ากันได้กบั กลุม่ ผูร้ ่ วมงาน
- Professional friendship มิตรภาพแบบมืออาชีพ
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่องในองค์กร ( Esteem needs in organization) ได้แก่
- Job title ชื่อตาแหน่ง
- Merit pay rise การจ่ายเพิม่ ขึ้นตามระบบคุณธรรม ไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์
- Peer/Supervisory Recognition การได้รับการยกย่องชมเชยจากหัวหน้าและเพือ่ นร่ วมงาน
- Work itself การทางานได้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระ
- Responsibility หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีคุณค่า

5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งในองค์กร ( Self-actualization needs in organization) ได้แก่
- Challenging job งานที่ทา้ ทาย
- Creativity การใช้ความคิดสร้างสรรค์
- Achievement in work ความสาเร็จในการทางาน
- Advancement in organization ความก้าวหน้าในองค์กร
-แนวคิดและทฤษฎีของ Abraham H.Maslow

Abraham H.Maslow
ชื่อทฤษฎี : ทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการ (Hierachy of Need Theory) หรื อทฤษฎีการจูงใจ (Maslow's
Theory of Motivation)
หลักการและแนวคิด
Maslow เห็นว่าลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็ น 5 ลาดับ ต่อไปนี้
1.ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs)
2.ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs)
3.ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs)
4.ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นหรื อชื่อเสียง (Esteem Needs)
5.ความต้องการที่จะให้ประสบความสมหวังในชีวติ
(Self-Actualization Needs)
เครื่ องมือนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง
1. ความต้องการทางร่ างกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพือ่ ความอยูร่ อด
เช่น อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ าดื่ม การพักผ่อน เป็ นต้น
2. ความต้องการความปลอดภัยและมัน่ คง (security or safety needs) เมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความ

ต้องการทางร่ างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิม่ ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น ความต้องการความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ความต้องการความมัน่ คงในชีวติ และหน้าที่การงาน
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (belongingness and love needs) ความต้องการนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่ างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคล
ต้องการได้รับความรักและความเป็ นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เช่น ความต้องการได้รับการ
ยอมรับ การต้องการได้รับความชื่นชมจากผูอ้ ื่น เป็ นต้น
4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) หรื อ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็ นความต้องการการ
ได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมี
ความรู ้ความสามารถเป็ นต้น
5. ความต้องการความสาเร็จในชีวติ (self-actualization) เป็ นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น
ความต้องการที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างได้สาเร็จ ความต้องการทาทุกอย่างเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ตนเองเป็ นต้น
เครื่ องมือนี้ใช้เพือ่
มีการนาลาดับขั้นของมาMaslowมาใช้ในการเรี ยนการสอนเรื่ องการตลาด เพือ่ ช่วยในการเข้าใจแรงจูงใจ
ของลูกค้า นักการตลาดจะวิเคราะห์ประวัติความต้องการของลูกค้าเพือ่ หาวิธีดาเนินการทางการตลาด ถ้า
ผูผ้ ลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ลูกค้ามักจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างมากกว่า
ผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันจากคู่แข่งธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้อดี/ข้อเสีย ของเครื่ องมือ
ข้อดี:
1.
เข้าใจแรงจูงใจของลูกค้า นักการตลาดจะวิเคราะห์ประวัติความต้องการของลูกค้า
2.
รู ้วธิ ีดาเนินการทางการตลาด เพือ่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมายได้

ข้อเสีย :
1. มุมมองนี้เป็ นมุมมองถูกจัดว่าเป็ นมุมมองแบบปั จเจกนิยมซึ่งเน้นตนเองมากกว่าสังคมแบบคติ
รวมหมู่ โดยในสังคมแบบคติรวมหมู่นิยม ความต้องการการยอมรับและกลุ่มสังคมจะมีความสาคัญ
เหนือกว่าความต้องการอิสรภาพและความเป็ นตัวของตัวเอง กล่าวคือลาดับขั้นความต้องกา รของมนุษย์ของ
มาMaslowไม่สามารถใช้กบั ทุกคนได้

ปั จจุบนั ความต้องการของลูกค้าไม่ได้เป็ นไปตามลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์

2.3 แนวคิด ทฤษฏี

การนาไปใช้
ทฤษฎี Maslow นาไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์เหมือนบุคคลธรรมดา
เท่านั้น บุคคลปกติส่วนมากในสังคมที่เจริ ญแล้ว ความต้องการทางด้านร่ างกายและความปลอดภัยจะไม่เป็ น
สิ่งจูงใจ แต่ในสังคมที่มีความอดอยากและขาดแคลนอาหารแล้ว ความต้องการของคนประการแรกที่สุดคือ
ความต้องการด้านร่ างกาย กระทัง่ ในสังคมที่เจริ ญแล้ว ทฤษฎีของ Maslow ก็ยงั สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้โดยทัว่ ๆ ไป โดยความต้องการทั้งหมดจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความมากน้อยของความต้องการ
และพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งยากที่จะมีแรงจูงใจด้วยความต้องก ารแต่
เพียงอย่างเดียว
2.3แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริการที่ลูกค้าได้ รับ
Zeithaml and Bitner (1996) ได้รวบรวมปั จจัยต่าง ๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลหรื อส่ งผลกระทบ ต่ อการรับรู ้
เกี่ยวกับการบริ การของลูกค้า โดยปั จจัยเบื้องต้น 4 ประการซึ่งจะมีอิทธิพลต่ อการรับรู ้ ของลูกค้ า นั้นคือการ
ติดต่อระหว่างผูใ้ ห้บริ การและลูกค้า (Service Encounter) หลักฐานของการ ให้ บริ การ (Evidence of Service)
ภาพพจน์ (Image) และราคา (Price) ปั จจัยเหล่านี้ถือเป็ นหลักฐาน หรื อประจักษ์พยานซึ่งผู ้ ให้บริ การจาเป็ นต้
องยอมรับและมีความเข้ าใจเพือ่ จะนาไปสู่การวางแผน และการกาหนดกลยุทธ์

เพือ่ ช่วยในการจัดการ

รู ปแบบการรับรู ของลูกค้าเกี่ยวกับการบริ การ ให้อยู่ บนพื้นฐานเกี่ยวกับการเพิม่ คุณภาพ ความพึ งพอใจและ
คุณค่าของการบริ การ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการรับรู้ เกี่ยวกับบริการของลูกค้า ประกอบด้ วย
การติดตอระหว่ างผู้ให้ บริการและลูกค้า(ServiceEncounter)
การติดต่อให้บริ การระหว่างผูใ้ หบริ การ หมายถึง การสร้ างกรอบการรับรู ้ ของลูกค้ า เมื่อ ลูกค้ ามีการติด ต่ อ
กับผู ้ให้บริ การ ลูกค้ าเหล่านี้ จะกลายเป็ นส่ วนหนึ่งและอยู่ ในช่ วงเวลา ณ ขณะนั้น (Moment of Truth)
โดยทัว่ ไปการติดต่ อระหว่ างผูใ้ ห้บริ การและลูกค้ าแบ่ งออกได้ เป็ นสามประเภทประกอบด้วยการติดต้ อใน
สถานที่ห่างไกล การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์และการติดตอโดยตรงกับ ลูกค้า การนาเอาเทคนิคต าง ๆ เข้ ามา
ใช้สามารถช่วยให้ลูกค้าเกิดความพอใจและเกิดความไม่พงึ พอใจได้
หลักฐานของการบริการ (Evidence of Service)
เนื่องจากลักษณะของการบริ การที่จบั ต้องไม่ได้ ลูกค้ามักจะมองหาหลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริ การทุกครั้ง
ที่ลูกค้าทาการประเมินและตัดสินใจก่อนที่จะเข้ามาใช้บริ การ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณไปต่างจังหวัดและต้องการ
เขาร้านเสริ มสวยหรื อรับประทานอาหารในภัตตาคารแห่งหนึ่งคุณอาจจะต้องพิจารณาวาร้านหรื อภัตตาคารมี
การตกแต่งอย่างไรมีความสะอาดหรื อไม่พนักงานบริ การมีพฤติกรรมอย่างไรเป็ นต้น
ภาพพจน์ (Image)
ภาพพจน์ หมายถึง “การรับรู ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับตัวองค์กรซึ่งจะสะท้ อนและฝังตรึ งอยู่ ในความทรง
จาของผู ้ บริ โภค” (Zeithaml, & Bitner, 1996, p. 114) ภาพพจน เกี่ยวกับองค์กรจะกระทาตัวเสมือนตัว
กลัน่ กรองซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ของลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ
ราคา(Price)
กลยุทธ์ ดา้ นราคามักจะถูกนามาใช้ เป็ นดัชนีช้ ีวดั สาหรับคุณภาพการบริ การโดยลูกค้ า อาจจะทาการ
ประเมินคุณภาพของบริ การที่พวกตนจะเขาไปใช้ โดยพิจารณาจากราคาค่ าบริ การที่ แสดงไว้ ดังนั้นราคาค้า
บริ การจะมีอิทธิพลต่ อระดับของการรับรู ้ ของลูกค้ าเกี่ยวกับคุณค่ าของการ บริ การ Zeithaml and Bitner
(1996) ไดแบ่ งองค์ ประกอบที่ผรู ้ ับบริ การจะใช้วดั คุณภาพการส ง มอบบริ การของผู ้ ให้บริ การไวทั้ง 5 ขอ
สิ่งที่สมั ผัสได (Tangibles) หมายถึง สภาพแวดล้ อมทัว่ ไป ณ บริ เวณสถานที่ที่การส งมอบการบริ การ
นั้น ๆ เกิดขึ้นไม่วา่ จะเป็ นการตกแต่ง บรรยากาศ ที่จอดรถ ของสถานที่น้ นั ๆ ยังรวมไปถึงการแต่งกาย แ ละ
บุคลิกภาพของพนักงานที่ทางการส่งมอบบริ การนั้นด้วย

ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ผูร้ ับบริ การมีความเชื่อถือ และไว้วางใจให้บริ การ
วาสามารถที่จะการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้

ซึ่ง ความน่าเชื่อถือ และไว้ วางใจของผู ้

ให้บริ การแต่ละคนย่อยวัดไม่เท่ากัน ได้ จากประสบการณ ที่ เคยลองใช้ บริ การ หรื ออาจวั ดจากความรู ้สึกที่
สัมผัสไดครั้งแรกของผูร้ ับบริ การ
ความรวดเร็ว (Responsiveness) หมายถึง ช่วงเวลาที่ผใู ้ ห้บริ การสามารถที่จะตอบสนองความต้ องการ
ของผูร้ ับบริ การ ความรวดเร็วคือความตั้งใจที่จะบริ การ โดยที่ผใู ้ ห้บริ การอย่างกระตือรื อร้น ซึ่งส่วนใหญ่
การบริ การที่รวดเร็วมาจากความพรอมของพนักงาน และกระบวนการ บริ หารการบริ การจากภายใ นองค์กร
การรับประกัน (Assurance) หมายถึง การที่สถานบริ การนั้นมีหลักประกันว่าสามารถส่ง มอบบริ การที่
มีคุณภาพแกผูร้ ับบริ การได้ โดยพนักงานมีความรู ้ ความสามารถ ไม่ ก้าวร้าวและยัง รวมไปถึงมาตรฐานต่ าง
ๆ ของสถานที่บริ การ การรับประกันผูร้ ับบริ การอาจจะวัดคุณภา พจาก รางวัลต่ างๆ ที่ทางผู ้ ให้บริ การเคยได้
รับ อย่างเช่น TAXI ในอนาคตผูข้ บั จะต้องมีประสบการณขับรถมาอย่ างน้อย 5 ปี และต้องมีใบอนุญาตขับขี่
ถือเป็ นการรับประกันอย่างหนึ่ง ผูร้ ับบริ การจะรู สึกถึงความปลอดภัย
การเอาใจใสลูกค้าเป็ นรายบุคคล (Empathy) หมายถึง การที่ผู ้ รับบริ การต้ องการได้ รับความรู ้ สึกว่า ตน
นั้นมีความสาคัญในสถานบริ การ และผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใสผูร้ ับบริ การอย่ างตั้ง อกตั้งใจ สามารถบริ การ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ แก้ผูร้ ับบริ การได้ เป็ นรายบุคคล และมีการสื่อสารกับ ลูกค้ าได้เป็ นอย่างดีที่สาคัญควร
เอาใจใสต่อผูร้ ับบริ การแต่ละคนเท่าๆกัน
ชวงเวลาในการสร้ างการบริการทีมีคุณภาพ
ชวงเวลาที่ผรู ้ ับการบริ การสามารถรับรู ้และสัมผัสถึงคุณภาพของการบริ การที่ผูใ้ ห้บริ การ ส่งมอบให้ น้ นั
เป็ นช่ วงเวลาที่ผู ้ ให้ บริ การจะต้ องสร้ างคุณภาพต่ าง ๆ ของการบริ การ ให้เป็ นที่ ประจักษ์ แก่ ผูบ้ ริ การว่ า
สามารถที่จะแก่ ปั ญหา และสนองตอบความต้ องการของผู ้ รับบริ การได้ อย่างแท้จริ ง ซึ่งช่วงเวลาดังกล่ าว
สามารถแบ่งได้ออกเป็ น 3 ช่วง
ก่อนการให้บริ การหมายถึง ช่วงเวลาก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริ การเป็ นครั้งแรก เชื่อ ว่ าเป็ นช่วงเวลา
แห่งการดึงดูดใจ สร้างความเชื่อมัน่ ว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้ผใู ้ ห้บริ การต่างๆจึงเน้ นที่จะนาเอา
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เข้ามาใช้ในการดึงดูด ใจ ให้ ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้ บริ การเป็ นครั้ง
แรก จึงควรมีการสื่อสารไปยังผูร้ ับ บริ การที่มีประสิทธิภาพ ช่วงเวลาจะก่อให้ เกิดความคาดหวังในใจของผู ้
รับบริ การ

ขณะให้บริ การ หมายถึง ช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดที่จะก่อให้เกิดคุณภาพของการบริ การจนสามารถทาให้
ผูร้ ับบริ การมีความรู ้ สึกว่ าผูใ้ ห้บริ การสามารถตอบสนองความต้ องการได้ คุม้ ค่ าเงินที่เสียไป และคุม้ ค่าที่
ตัดสินใจใช้ บริ การ ทางกลับกันอาจเป็ นช่ วงเวลาที่ผรู ้ ับบริ การผิดหวังถึงขั้นเลิก ใช้บริ การเลยได้ ช่วงเวลา
ขณะให้ บริ การส งผลให้ เกิดความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้

าต่ อผู ้ให้ บริ การ ซึ่งช่ วงเวลานี้

วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) และ Zeithaml and Bitner (1996) เรี ยกว่ าเป็ น ช่ วงแห่ งการสร้ างความ
ประทับใจ (Moment of Truth, MOT) โดยการสร้างความ ประทับใจแก่ผรู ้ ับบริ การจะต้องเกิดจากการรวมมือ
ของทุกฝ่ ายภายในสถานที่ที่มีการสงมอบบริ การ นั้นเกิดขึ้น
หลังบริ การ หมายถึง ชวงเวลาที่ติดตามผลความพึงพอใจ และปั ญหาต่ าง ๆ ของผู ้ รับบริ การที่เกิดขึ้น
ว่าเหตุใดผูร้ ับบริ การจึงเกิดความพึงพอใจ หรื อไมพอใจอย่างไรกับการบริ การ เพือ่ นามาปรับปรุ งแก้ ไขให้
รู ปแบบของการบริ การนั้นสามารถสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การไดมากขึ้นต่อไป ให้ผูร้ ับบริ การอยาก
ที่จะกลับมาใช้ บริ การอีกครั้ง และใช้ บริ การต่ อไปเรื่ อย ๆ เป็ นช่ วงเวลาที่อาจนาส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) มาใช้ อีกครั้ง และจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น หากเสนอรู ปแบบของส่ วนประสมทาง
การตลาดให้ตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
Grönroos (1990) ไดนิยามการบริ การ คือกิจกรรมหรื อชุดของกิจกรรมซึ่งอาจอยู ในสถานที่มีตวั คน
หรื อไมก็ตามเกิดขึ้นขณะที่ผใู ้ ห้บริ การมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า หรื อผูใ้ ห้บริ การมีปฏิสมั พันธ์กบั ระบบของการ
บริ การ ซึ่งจัดเตรี ยมไวเพือ่ แกปั ญหาหรื อความต้องการของลูกค้า
แบบจาลองคุณภาพที่รับรู ้ได้(Perceived QualityModel)
Grönroos (1988 ) เป็ นนั ก วิจิยคนแรกที่ใช้ แบบจาลองความพอใจ

/ ความไม่ พอใจของ ลูกค้ า

(Customer Satisfaction/ Dissatisfaction or CS/ D Model) เพือ่ อธิบายว่ า ลูกค้ามีความพึง พอใจในคุณภาพ
บริ การหรื อไม กล่ าวถึง คุณภาพบริ การที่รับรู ้ ได้ว่าเป็ น “ผลลัพธ์ ของกระบวนการ ประเมิน ซึ่งลูกค้ าได้
เปรี ยบเทียบความคาดหวังในบริ การกับการรับรู ้ ในบริ การที่ได รับจริ ง ” นอกจากนั้นเขายังได สร้ างแบบ
คุณภาพ ที่ประกอบด้วยกัน 2 ด้าน ดังนี้
1. คุณภาพทางเทคนิค (Technical Quality) คือ สิ่งที่ลูกค้ าจะได้ รับจากการบริ การซึ่ง สามารถวัดได้อย่าง
ค่อนข้างชัดเจน

2. คุณภาพในหน้าที่ (Functional Quality) คือ วิธีการในการให้บริ การ ซึ่งวัดคุณภาพใน หน้ าที่ได้ยาก
อันเนื่องมาจากมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงได มาก คุณภาพในหน้ าที่จะ เกี่ยวข้ องกับปฏิกิริยาด้ าน
จิตวิทยาระหว่ างผู ้ขายซึ่งรับรู ้ ได้ทางจิตใจ ต่ อมาจึงได้ นาเสนอแบบคุณภาพบริ การใหม่ โดยแบ่ งออกเป็ น
3 ด้าน คือ คุณภาพทาง เทคนิค คุณภาพด้านหน้าที่ และภาพลักษณ์ (Corporate Image) โดยคุณภาพใน
ด้านภาพลักษณ์ (Corporate Image Dimension of Quality) เป็ นผลลัพธ์ ที่ได้จากการรับรู ของลูกค้ า ซึ่งสร้ าง
ขึ้นได้ จากคุณภาพทางเทคนิครวมกับคุณภาพด้านหน้าที่ และเกิดเป็ นการรับรู ้ในท้ายที่สุด การเสนอบริ การ
(The Service Offering) เป็ นแนวความคิดที่ประกอบด้วย
1. ชุดบริ การพื้นฐาน อาทิเช่น สิ่งที่ลูกค้าจะไดรับจากการบริ การหลักที่มีความ สะดวกสบาย เป็ นต้น
2. สิ่งที่เพิม่ เติมในกระบวนการบริ การ และความสัมพันธ์ ระหว่ างลูกค้ากับบริ ษทั ซึ่งไป กล่ าวถึง การ
บริ การที่มีประสิทธิภาพ (ความพรอมของบุคลากร ความชานาญ ) ความสมพันธ์ อันดี ระหว่ างพนักงานกับ
ลูกค้า ระหว่ างทรัพยากรกับลูกค้ า ระหว่ างระบบกับลูกค้ า และทั้งลูกค้ ากับบริ ษทั ด้ วย รวมถึงการรับรู ้ ของ
ลูกค้าในกระบวนการบริ การ
การบริ การโดยทัว่ ไปจึงมีคุณลักษณะที่สาคัญอยู4่ ประการ
1.การบริ การเป็ นเรื่ องที่สมั ผัสจับต้องได้ยาก
2. การบริ การเป็ นกิจกรรมหรื อกระบวนการต่อเนื่องของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผใู ้ ห้บริ การ กระทาเพือ่ ส่ งมอบแก่
ผูร้ ับบริ การ
3.การบริ การเกิดขึ้นและถูกบริ โภคในขณะเดียวกันเลยหรื อเกือบจะในเวลาเดียวกันเลย
4.ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ โภคให้ความสาคัญกับ “กิจกรรม” หรื อ “กระบวนการบริ การ” หรื อ “พฤติกรรม”ของผู ้
ให้บริ การมากกว่าสิ่งอื่นๆและรับรู ดว้ ยความรู สึกทางใจมากกว่า
ดังนั้นคาว่า“ความประทับใจ”จึงมีความสาคัญเหนือสิ่งอื่นใดต่อผูร้ ับบริ การ ความ ประทับใจมักจะ
เกิดขึ้นในขณะที่ผรู ับบริ การสัมผัสกับการบริ การ ที่เราเรี ยกกันว่า “วินาทีแห่งความ เป็ นจริ ง” หรื อ “ช่วงเวลา
ในขณะที่ลูกค้าได้สมั ผัสการบริ การ” (Moment of Truth)
คุณภาพของการบริ การ (Quality service) จึงเกิดขึ้นที่จุดที่ลูกค้ าได้ สมั ผัสหรื อรับบริ การ หนึ่ง ๆ
นัน่ เอง Moment of Truth จึงเป็ นจุดแรกที่ผู ้ ให้บริ การมีโอกาสแสดงถึง “คุณภาพของการ บริ การ ” ให้ผูร้ ับ
บริ การได้สมั ผัสหรื อรับรู ้ (อาจรวมถึงเวลาที่ให้บริ การและสถานที่ให้ บริ การด้ วย)จุดนี้จึงมีความสาคัญ อย่าง

ยิง่ ยวดต่ อการบริ หารงานบริ การ ความประทบใจในการบริ การจึงมี ความสัมพันธ์กบั

“คุณภาพของการ

บริ การ” อย่างยิง่
คุณภาพของการบริ การ (Service Quality) คือ ความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ า หรื อระดับ
ของความสามารถของการบริ การในการบาบัดความต้องการของลูกค้ าหรื อ ระดับความ พึงพอใจของลูกค้า
หลังจากที่ได้รับบริ การไปแลว (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2543, หน้า 14-15)
วัดคุณภาพของการบริ การที่ ดัชนีความพงพอใจ หรื อ CSI (Customer Satisfaction Index) ของลูกค้ า
หลังจากได้รับบริ การนั้น ๆ ไปแล้ว ในการประเมนระดับคุณภาพของบริ การนั้น เราอาจใช้ ปั จจัย หรื อองค์
ประกอบของ บริ การในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบ/ ตรวจวัด/ ทดสอบ/ ประเมินค่า หรื อเกรด หรื อ
นับ จานวน หรื อให้หน่วยคะแนน หรื อระดับความรู สึกพึงพอใจไดในลักษณะที่ผู ้ อื่นส่ วนมาก ยอมรับได้ (
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2543, หน้า 15-16)
ดังนั้น ในการประเมินคุณภาพของบริ การของสถานบริ การต่ าง ๆ จึงต้ องพิจารณาระดับ ความพึง
พอใจ ที่ลูกค้าไดรับจากปั จจัยคุณภาพ (Service Characteristics and Attributes) ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ใช้
บริ การอยู่ นั้น จนเสร็จสิ้นกระบวนการรับบริ การหนึ่ง ๆ หรื อเสร็จวงจรบริ การ หนึ่งๆ

(ที่เรี ยกว่ า

ServiceCycle)
แนวคิดและทฤษฎี
ด้วยเหตุผลที่วา่ ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่
ดังคาที่วา่ “ The Customer is a king
“ ดังนั้นก่อนที่จะมีการออกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่จึงจาเป็ นจะต้องหาข้อมูลในเรื่ องความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค เพือ่ ทราบถึงความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคเสียก่อนเพือ่ ให้ทราบความต้องการที่แท้จริ งของ
ผูบ้ ริ โภคจึงจาเป็ นต้ องสนใจในเรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคตลอดจนเรื่ องพฤติกรรมอื่นๆและ
สิ่งแวดล้อมที่อยูร่ อบๆตัวของผูบ้ ริ โภค เพือ่ นามาศึกษาและวิเคราะห์วา่ สิ่งใดเป็ นสิ่งเร้าและทาการกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าและบริ การต่างๆ เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของ
ตนเองและครอบครัว และเนื่องจากในปั จจุบนั ตลาดได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นตลาดของผูบ้ ริ โภค
นัน่
คือ ผูบ้ ริ โภคมีกาลังการซื้อมากขึ้นทุกวัน จึงเป็ นแรงบันดาลใจทาให้ผทู ้ าการวิจยั เกิดความสนใจที่จะ
ทาการศึกษาถึงปั จจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริ การจึ งจาเป็ นต้องอาศัยทฤษฎีและผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา ประกอบไปด้วย
1.แนวคิดเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.ความพึงพอใจของลูกค้า

3.ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค
4.ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจบริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาใดๆของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
เลือกสรร การซื้อ การใช้สินค้าและบริ การ รวมทั้งการตัดสินใจซึ่งเป็ นตัวจาหรื อตัวกาหนดการกระทา
ดังกล่าว เพือ่ ตอบสนองความจาเป็ นและความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความพอใจ
จะเห็นได้วา่
ลักษณะพฤติก รรมผูบ้ ริ โภคนั้นจะไม่เพียงแต่จะศึกษาเฉพาะว่าผูบ้ ริ โภคตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
(เวลา เงิน ความพยายาม) เพือ่ เลือกซื้อสินค้าและบริ การอย่างไร(What) จะซื้ออย่างไร(How) จะซื้อบ่อยแค่
ไหน(How often) และจะซื้อจากใคร(Who)
จึงจะเหมาะสมและสร้างความพึงพอใจในการซื้อให้แก่ตนมากที่สุด
ส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)
Kotler (1991) ได้ให้ความหมายของส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ ชุด
เครื่ องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด
ส่วนผสมทางการตลาดประกอบด้วยปั จจัยที่สาคัญ 4 ปั จจัย ได้แก่สินค้า (Product) ราคา
(Price) การกระจายสินค้า (Place) และการส่งเสริ มสินค้า (Promotion)ซึ่งในกานวางแผนการกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นจะเป็ นการกาหนดกลยุทธ์ของปั จจัยทั้ง 4 นี้
กลยุทธ์ทางด้านตัวสินค้า (Product Strategy) ประกอบด้วยการวางแผนและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับบรรจุภณั ฑ์ การออกแบบ การรับประกัน การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรวมไปถึงตรา
สินค้าและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าอื่นๆ
กลยุทธ์ทางด้านกระจายสินค้า (Place / Distribution Strategy) ประกอบด้วยการกาหนดกล
ยุทธ์สาหรับการกระจายสินค้าทางกายภาพ (Physical Distribution Strategy)กลยุทธ์ทางด้านการจัด
จาหน่าย(Channel Strategy)
กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริ มสินค้า (Promotion Strategy) เกี่ยวข้องกับการทาให้สินค้าเป็ นที่
รู ้จกั และกระตุน้ ให้เกิดการซื้อสินค้า ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย
เป็ นต้น
ตราสิ นค้า (Brand)
ตราสินค้าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอันหนึ่งของสินค้า การสร้างและพัฒนาตราสินค้าเป็ น
การลงทุนระยะยาวของบริ ษทั ตราสินค้า มีส่วนสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผูบ้ ริ โภค
(Schiffman และ Kanuk 1991) เช่น ในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคเกิดความไม่แน่ใจ จะมีแนวโน้มที่จะเลือก
ซื้อตราสินค้าที่มีความคุน้ เคย หรื อว่าเคยทดลองใช้มาแล้ว นอกจากนี้ตราสินค้ายังเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่ทาให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) Kotlet(1991) ได้ให้คาจากัด
ความกับคาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าไว้ดงั นี้

-ตราสินค้า (Brand) หมายถึง คา สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย การออกแบบ หรื อส่วนประกอบ
ของสิ่งดักล่าวรวมกัน เพือ่ แสดงถึงความแตกต่างกันของสินค้าหรื อบริ การของผูข้ ายให้มีความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน
-ชื่อตราสินค้า (Brand Name) หมายถึง ส่วนประกอบหนึ่งของตราที่สามารถรับรู ้ แต่ไม่
สามารถอ่านออกเสียงได้
-เครื่ องหมายการค้า (Trademark) หมายถึง ตราสินค้า หรื อ เครื่ องหมายตราที่ได้รับการด
ทะเบียนแล้ว และได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย ซึ่งผูใ้ ดลอกเลียนแบบมิได้
ลาดับขั้นความต้ องการของ Maslow
ต้ องการให้ สมประสงค์
ความต้ องการให้ ตนสาเร็จสมปรารถนา
ศักดิ์ศรี
ความต้ องการยกย่ องตนเอง ชื่อเสี ยง
มีส่วนร่ วมและความรัก
ต้ องการเพื่อความรักมีส่วนร่ วมในกลุ่มและเป็ นที่ยอมรับ
ความมั่นคงปลอดภัย
ต้ องการความมั่นคง ความคุ้มครอง และปลอดภัย
สรีระ
ต้ องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
ทฤษฎีของ Maslow มีส่วนช่วยนักการตลาดให้เข้าถึงวีถีทางที่สินค้าต่างๆจะเข้ามาเหมาะเจาะ
สอดคล้องกับแผน เป้ าหมายและชีวติ ของผูท้ ี่คาดว่าจะเป็ นลูกค้า
ระดับช่ องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้า
1.ช่องทางตรง (direct channel) หรื อช่องทางศูนย์ระดับ (zero-level channel) เป็ นช่องทางที่ผผู ้ ลิตขายสินค้า
โดยตรงให้ผบู ้ ริ โภค ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายของบริ ษทั ขายเครื่ องสาอางแห่งหนึ่งขายสินค้าตามบ้าน
พนักงานขายคอมพิวเตอร์โดยตรงให้กบั ผูใ้ ช้
2.ช่องทางระดับหนึ่ง (one-level channel) มักประกอบด้วย คนกลางหนึ่งฝ่ าย ในตลาดผูบ้ ริ โภคคนกลางที่นา
สินค้าจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคเรี ยกว่าผูค้ า้ ปลีก (retailer)
3.ช่องทางระดับสอง (two-level channel) ประกอบด้วยคนกลางสองฝ่ าย ในตลาดผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย
ผูค้ า้ ส่งและผูค้ า้ ปลีก

4.ช่องทางสามระดับ (three-level channel) ประกอบด้วยคนกลางสามฝ่ าย ในตลาดผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย
ผูค้ า้ ส่ง ผูค้ า้ อิสระและผูค้ า้ ปลีก ผูค้ า้ อิสระ (jobber) ทาหน้าที่ซ้ือสินค้าจากผูค้ า้ ส่งและขายต่อให้ผคู ้ า้ ปลีกราย
ย่อย ซึ่งไม่สามารถซื้อสินค้าจากผูค้ า้ ส่งโดยตรงได้
5.ช่องทางระดับสี่หรื อมากกว่าสามระดับ (higher-level marketing channel) มักเกิดขึ้นในกรณี ที่มีการนา
สินค้าผ่านผูค้ า้ ส่ง ผูค้ า้ ส่งอิสระ และผูค้ า้ ปลีก ซึ่งแต่ละฝ่ ายมีกลุ่มย่อยช่วยดาเนินการขายต่อไปยังผูบ้ ริ โภค
2.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคc
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
พิบูล ทีปะปาล . (2535 : 10) ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า โดยก่อนที่มนุษย์จะแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา มักจะมีมูลเหตุที่จะทาให้เกิดพฤติกรรมเสียก่อน ซึ่งมูลเหตุดงั กล่า วอาจ
เรี ยกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม ” (Process of Behavior) และกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย์มี
ลักษณะคล้ายกัน 3 ประการ ดังนี้
2.5.1พฤติกรรมเกิดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยเหตุที่ทา (Behavior is Caused)
2.5.2 พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรื อแรงกระตุน้ (Behavior is Motivated)
2.5.3 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้ าหมาย (Behavior is Goal-Directed)
แม้วา่ กระบวนการของพฤติกรรมของคน จะมีลกั ษณะคล้าย ๆ กันแต่รูปแบบของพฤติกรรมของ
คนที่แสดงออกมาในเหตุการณ์ต่าง ๆ มีลกั ษณะแตกต่างกันไป ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทั้งปั จจัย
ภายในอันได้แก่บุคคล และปั จจัยภายนอกได้แก่สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหรื อผูกพันกับบุคคล ซึ่งปั จจัย
เหล่านี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาต่าง ๆ กันโดยแบบจาลองที่
แสดงถึงการเกิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model)
เป็ นการศึกษาถึงมูลเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณท์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ง
กระตุน้ ที่ทาให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิ ดของผูซ้ ้ือ ซึ่งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่
สามารถคาดคะเนได้ จุดเริ่ มต้นของแบบจาลองนี้อยูท่ ี่มีสิ่งกระตุน้ ให้เกิดความต้องการก่อน แล้วทาการ
ตอบสนอง แบบจาลองนี้จึงอาจเรี ยกว่าทฤษฎีเอส-อาร์ (S-R Theoty)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2538 : 18)
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพือ่ ทราบถึงลักษณะความ
ต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ของผูบ้ ริ โภค คาถามที่ใช้คน้ หาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
6Ws และ 1H เพือ่ ค้นหาคาตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os (เสรี วงษ์มณฑา. 2543 : 42)

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เลือกทฤษฎีเข้ามา ใช้น้ นั เนื่องจากวัตถุประสงค์ของวิจยั เรื่ อง สตาร์บคั ส์จะมีการกล่าวถึง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเข้าเกี่ยวข้องในการวัดผล ความพึงพอใจที่ลูกค้าเลือกดื่ม และใช้บริ การของสตาร์
บัคส์
2.5 ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาเอาแนวความคิดเรื่ องกลยุทธ์การตลาด อันจะทาให้เกิดความเข้าใจถึง
ตัวปั ญหา และสามารถปรับปรุ งพัฒนาให้ธุรกิจดารงอยูไ่ ด้
ส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 4P’s คือตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งใช้ร่วมกัน
เพือ่ สนองความพึงพอใจให้แก่กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
2.6.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยตอบสนองลูกค้าให้พงึ พอใจ จะประกอบไป
ด้วย สินค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กรและบุคคล
2.6.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน
2.6.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Direct Channel) หมายถึง เส้นทางที่สินค้าบริ โภคเคลื่อนย้าย จาก
ผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคคนสุดา้ ย
2.6.4 การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การกระทาระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย เพือ่ สร้าง
ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ
ส่ วนผสมทางการตลาด
ที่เลือกนามาใช้ในงานวิจยั เพราะ เป็ นองค์ประกอบหลักในการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากสตาร์บคั ส์น้ นั ได้มีการ
นาส่วนผสมต่างๆ เช่น ราคา สินค้า สถานที่ โปรโมชัน่ เข้าใช้ในการดาเนินธุรกิจ เป็ นต้น
2.6 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg
ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg ได้พฒั นาทฤษฎีโดยคานึงถึง 2 ปั จจัย ดังนี้
2.7.1 ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของความพอใจ
2.7.2 ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของความไม่พอใจ ทฤษฎีน้ ีนาไปใช้ 2 กรณี คือ
- ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายหลีกเลี่ยงความไม่พงึ พอใจของลูกค้า
- ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายจะต้องดึงความแตกต่างที่สาคัญเพือ่ สร้างความพึงพอใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg
ที่ได้มีการเลือกใช้น้ นั เนื่องจากสตาร์บคั ส์ เปรี ยบลูกค้าเหมือนพระเจ้า จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการวัดระดับความ
พึงพอใจลูกค้าเพือ่ ทางร้านจะสามารถนาผล การสารวจมาพัฒนา และ/หรื อปรับปรุ งคุณภาพให้คงอยู่

