บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ในการศึ กษาเรื อง “พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าในตลาดนัดธนบุ รี (สนามหลวง 2)
ของผูบ้ ริ โภคฝังธนบุรี” ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ดังต่อไปนี
1.แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรม
1.2แนวคิ ดและทฤษฎี เกี ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคและกระบวนการตัดสิ นใจซื อของ
ผูบ้ ริ โภค
1.3 แนวคิดเกียวกับกลยุทธ์การตลาดบริ การ
1.4 แนวคิดเกียวกับการบริ การ
2. ข้อมูลเกียวกับร้านซี เอ็ดบุค๊ เซ็นเตอร์
3. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรม
ความหมายของพฤติกรรม
พฤติกรรมมนุ ษย์ เป็ นการตอบสนองต่อสิ งเร้าหรื อการรับเข้าทังหลาย ไม่วา่ จะเป็ นภายใน
หรื อภายนอก มี สติ หรื อไม่มีสติ ชัดเจนหรื อแอบแฝง และโดยตังใจหรื อไม่ได้ตงใจ
ั ซึ งเป็ นสิ งที
สลับซับซ้อนและมีตวั แปรหลายตัวทีมีอิทธิ พลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยต้องอาศัยศาสตร์
หลายแขนงมาช่ วยอธิ บาย สําหรับทางชี ววิทยาเป็ นการศึกษาโดยเน้นทางด้านร่ างกาย ระบบประสาท
สมองส่ วนต่าง ๆ ด้านจิตวิทยาเน้นทางด้านจิตใจ และด้านสังคมวิทยาเป็ นการศึกษาสิ งแวดล้อมทาง
สังคม เช่น วัฒนธรรม ค่านิยม สภาพบ้านเมือง ทีอยูอ่ าศัย เป็ นต้น ดังนัน ในการศึกษาพฤติกรรม
การใช้บริ การร้านซี เอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขามหาวิทยาลัยสยามจึงควรทําความเข้าใจ คําว่า พฤติกรรม
ซึ งความหมายของพฤติกรรมมีผใู ้ ห้คาํ จํากัดความไว้มากมาย ซึ งจะขอกล่าวพอสังเขป ดังนี
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พันธุ์ทิพย์ รวมสู ตร (2540 : 141-142) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาต่าง ๆ หรื อ
กิจกรรมของบุคคลทีแสดงออกมา ซึ งสังเกตได้หรื อสังเกตไม่ได้ก็ตาม มีทงพฤติ
ั
กรรมภายในและ
ภายนอก ทีเป็ นสิ งทีมองเห็นได้ตลอดเวลา เช่น การพูด การแสดงกิริยามารยาทต่าง ๆ
วิธี แจ่มกระทึก (2541 : 14) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึ ง การกระทํา หรื อการแสดงออก
ของบุ คคลที ตอบสนองต่ อสิ งเร้ าภายในจิ ตใจและสิ งเร้ าภายนอก โดยการกระทํานันอาจเป็ นไปโดยรู ้ ตวั
หรื อไม่ รู้ ต ัว ซึ งอาจเป็ นพฤติ ก รรมที พึ ง ประสงค์ห รื อ ไม่ พึ ง ประสงค์ ถึ ง แม้บุ ค คลอื นสามารถ
สังเกตการณ์กระทํานันได้หรื อไม่ก็ตาม แต่สามารถใช้เครื องมือทดสอบได้
สังคม ตัดโส (2541 : 11) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึ ง การกระทําหรื อกิจกรรมทุกสิ งทุก
อย่างทีมนุ ษย์กระทํา ซึ งอาจเป็ นไปได้โดยไม่รู้ตวั หรื อเป็ นการกระทําทีมีจุดมุ่งหมาย รวมทังตรึ ก
ตรองเป็ นอย่างดี มาแล้ว โดยมี ค วามรู ้ ความเข้าใจ และการปฏิ บตั ิ เป็ นตัวก่ อให้บุ คคลนันแสดง
พฤติ กรรมออกมา โดยบุ ค คลที อยู่รอบข้า งสามารถสัง เกตการณ์ กระทํานันได้หรื อไม่ก็ ตาม ซึ ง
สามารถใช้เครื องมือทดสอบได้
นิ ลุบล ไทยรัตน์ (2542 : 22) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาทีตอบสนองต่อสิ งเร้ า
ของมนุษย์ ซึ งบ่งบอกถึงอารมณ์ ความรู ้สึกนึกคิด และการรับรู ้ของมนุษย์ต่อสิ งเร้านัน ๆ
สงวน สุ ทธิ เลิ ศอรุ ณ (2543 : 5) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึ ง การกระทําของมนุ ษย์ ทัง
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยรู ้สึกนึกคิด ทังทีสังเกตเห็นได้ และไม่อาจสังเกตเห็นได้
จากคําจํากัดความของคําว่า พฤติกรรม สามารถสรุ ปได้วา่ พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา
อากัป กิ ริย า หรื อกิ จกรรมทุ ก ประเภทที มนุ ษ ย์แสดงออกมา เพื อตอบสนองต่ อสิ งเร้ า ซึ งมาจาก
ภายนอกร่ า งกาย หรื อภายในความรู ้ สึก นึ กคิ ด โดยเจ้าของปฏิ กิริยาอาจจะรู ้ ตวั หรื อไม่รู้ตวั หรื อ
บุคคลอืนสามารถรู ้ได้ และสามารถสังเกตเห็นได้หรื อไม่ก็ตาม
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ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรม
พฤติกรรมทีมนุษย์แสดงออกมา จะมีทงพฤติ
ั
กรรมในทางบวกและพฤติกรรมในทางลบ ซึ ง
จะเกิดขึนได้ในทุกวันและทุกสถานการณ์ โดยพฤติกรรมทีเกิดขึนเหล่านันและในขณะนัน ขึนอยูก่ บั ปั จจัย
ต่าง ๆ หลายประการต่อไปนี (ถวิล ธาราโภชน์, 2543 : 6-7)
1) ปั จจัยทางด้านสรี รวิทยา เป็ นปั จจัยพืนฐานทางชี วภาพของมนุ ษย์ เป็ นสิ งเร้าทีสําคัญตัว
หนึ ง ที ทําให้เกิ ดพฤติ ก รรม โดยลักษณะทางสรี ระของพืนฐานในเชิ ง ชี ววิทยา ถื อว่า เป็ นปั จจัย
เริ มแรกทีวางรู ปแบบของพฤติกรรมมนุ ษย์ทุกคน ถื อว่าเป็ นอินทรี ยท์ ีมีชีวิตอย่างหนึ ง การทําหน้าทีทาง
สรี ระในระบบอวัยวะต่าง ๆ จึงมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมทีแสดงออกมา
2) ปั จ จัย ทางด้า นสิ งแวดล้อ ม ในชี วิ ต ประจํา วัน ของมนุ ษ ย์ต้อ งเรี ย นรู ้ แ ละพบสภาพ
สิ งแวดล้อมต่างๆ ตลอดเวลา สิ งแวดล้อมใดทีปรากฏเด่นชัดต่อบุคคล สิ งแวดล้อมนันจะทําหน้าที
เป็ นสิ งเร้ า กระตุ ้น ให้ บุ ค คลเกิ ด พฤติ ก รรม และพฤติ ก รรมก็ จ ะแตกต่ า งกัน ไปตามสภาพของ
สิ งแวดล้อม ไม่วา่ จะเป็ นถินทีอยูอ่ าศัย ลักษณะดินฟ้ าอากาศ แสงสว่าง สิ งของเครื องใช้ต่าง ๆ จะมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ทงสิ
ั น
3) ปั จจัยทางด้านสังคม เนืองจากมนุษย์ไม่สามารถอยูค่ นเดียวได้ ต้องพึงพาอาศัยซึ งกันและ
กัน ต้องติ ดต่ อเกี ยวข้องกัน มนุ ษย์จึง มาอยู่รวมกันเป็ นชุ มชุ น หรื อที เราเรี ยกว่าสังคม และเมื อมี
สังคมเกิ ดขึน คนในสังคมก็จะตังข้อตกลงร่ วมกันเรี ยกว่า “โครงสร้ างของสังคม” เพือให้การอยู่
ร่ วมกันเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยเกิ ดประโยชน์แก่สังคม จึงมี ขอ้ กําหนดขึ นมา ทําให้แต่ละคนมี
สิ ทธิ ส่วนบุคคล เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืน ซึ งข้อกําหนดต่าง ๆ เหล่านี คือ โครงสร้างของสังคม ซึ งจะ
เป็ นสิ งบัง คับ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ใ ห้ เ ป็ นไปด้ว ยความเหมาะสม ข้อ กํา หนดที เป็ นหลัก ใน
โครงสร้ า งของสั ง คม ก็ คื อ ปทัส ถาน (Norms) สถานภาพ (Status) บทบาท (Role) และค่ า นิ ย ม
(Value)
4) ปั จจัยทางด้านทัศนคติ คือ ความรู ้ สึกทีตอบสนองต่อสิ งเร้าต่าง ๆ ทังทางด้านบวกหรื อ
ทางด้านลบ ความรู ้สึกนันอาจเป็ นไปในทางทีพึงพอใจหรื อไม่พอใจก็ได้ ซึ งสิ งเร้าอาจเป็ นคน สัตว์
สิ งของ ตลอดจนสภาพการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ทัศนคติเป็ นสิ งทีมีเป้ าหมาย การประเมินเป้ าหมายว่า
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สิ งนันดีหรื อไม่ดี เป็ นความรู ้สึกของบุคคลทีจะต้องมีความมันคงถาวร คือ เป็ นความรู ้สึกต่อสิ งนัน
บ่อย ๆ
จากปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมข้างต้น อาจกล่าวได้วา่ พฤติกรรมการใช้บริ การร้านร้าน
ซี เ อ็ ดบุ๊ ค เซ็ น เตอร์ มี ปั จ จัย ทังทางด้า นสรี ร วิ ท ยา อัน ได้แ ก่ ความพร้ อ มทางร่ า งกาย จิ ต ใจของ
นักศึกษา และความแตกต่างด้านอายุและเพศ เป็ นต้น ส่ วนปั จจัยทางด้านสิ งแวดล้อมและสังคมนัน
มีทงสิ
ั งแวดล้อมทีเป็ นตัวบุคคลและสิ งแวดล้อมทางกายภาพ ทีส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ
ร้านซี เอ็ดบุค๊ เซ็นเตอร์ ของนักศึกษา และอีกปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การของนักศึกษา
คือ ปั จจัยทางด้านทัศนคติ ซึ งเป็ นตัวตัดสิ นพฤติกรรมเป็ นความรู ้สึกเชิ งบวกหรื อเชิ งลบ เป็ นสภาวะ
จิตใจในการพร้อมทีจะส่ งผลกระทบ ต่อการตอบสนองต่อวัตถุหรื อต่อสถานการณ์ โดยทีทัศนคตินี
สามารถเรี ยนรู ้หรื อจัดการได้จากประสบการณ์ทีเคยได้รับมา
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสิ นใจซื/อของผู้บริโภค
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีนกั วิชาการและนักวิจยั หลายท่านได้ให้ความหมาย ไว้ ดังนี
ธงชัย สันติวงษ์ (2539 : 42) ได้กล่าวไว้วา่ การศึกษาเพือให้เข้าใจถึงการกระทําต่าง ๆของ
มนุ ษย์มกั มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน เพราะกระบวนการทางด้า นความคิ ดที เป็ นกลไกทาง
ความคิ ดนี ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง เพราะเราไม่อาจมองเห็ นได้ จึงกล่ าวได้ว่า พฤติ กรรมที
แสดงออกย่อมเกิดขึนจากอิทธิ พลของปั จจัยบางอย่างมาเป็ นต้นเหตุให้เกิดอย่างหนึ งให้เรามองเห็น
ได้ คือ ตัวกระตุน้ หรื อเป็ นสาเหตุทีเกิดขึนมาก่อนทีส่ งผลกระทบทําให้เกิดการกระทําปั จจัยอีกอย่าง
หนึง คือ กระบวนการทีเราไม่อาจเห็นได้นนเอง
ั
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546 : 83) กล่าวถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Customer Behavior
Model) จะช่วยให้เข้าใจถึงเหตุจูงใจทีทําให้เกิดการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ มต้นจากการที
เกิดสิ งกระตุน้ (Stimulus) ทีทําให้เกิดความต้องการ สิ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผู ้
ซื อ (Buyer’s Black Box) ซึ งเปรี ยบเสมือนกล่องดําซึ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ โดย
ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ือจะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ ื อแล้วจะมีการตอบสนองของผู ้
ซื อ (Buyer’s Response) หรื อ การตัดสิ นใจของผูซ้ ือ (Buyer’s Purchase Decision)
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เพ็ญศรี วรรณสุ ข (2547 : 22) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นปฏิกิริยาของ
บุ ค คลที เกี ยวข้อ งโดยตรงกับ การได้รั บ และการใช้สิ น ค้า และบริ ก ารทางเศรษฐกิ จ รวมทัง
กระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสิ นใจซึ งเกิดก่อน และเป็ นตัวกําหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ
จากความหมายของพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคที กล่ า วมา สามารถสรุ ป ได้ว่ า การวิ เ คราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกียวกับพฤติกรรมการซื อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพือ
ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซือและการใช้ของผูบ้ ริ โภค คําตอบทีได้จะช่วยให้
นักการตลาดสามารถจัดหากลยุทธ์การตลาด ทีจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างเหมาะสม
คําถามทีใช้เพือค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H ซึ งประกอบด้วยใคร
(Who) อะไร (What) เมือไร (When) ทีไหน (Where) ทําไม (Why) ใคร (Whom) และอย่างไร
(How) เพื อค้นหาคําตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ซึ งประกอบด้วย ลักษณะของกลุ่ มเป้ าหมาย
(Occupants ) สิ งทีผูบ้ ริ โภคต้องการซื อ (Objects) วัตถุประสงค์ในการซื อ (Objectives) บทบาทของ
กลุ่มต่าง ๆ (Organizations )โอกาสในการซื อ ( Occasions) ช่ องทางหรื อแหล่ง (Outlets ) และ
ขันตอนในการตัดสิ นใจซือ (Operations )
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ และคนอืนๆ (2549 : 250) กล่าวว่าปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคทํา ให้ท ราบถึ งลักษณะความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้านต่ างๆ และเพือจะจัดสิ งกระตุ ้น
ทางการตลาดให้เหมาะสม งานของผูข้ ายและนักการตลาด คือ การค้นหาว่าลักษณะของผูซ้ ื อและ
ความรู ้ สึกนึ กคิด ได้รับอิทธิ พลจากสิ งใดบ้าง เพือทีจะจัดส่ วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ กระตุน้
และสนองความต้องการของผูซ้ ื อที เป็ นเป้ าหมายได้ถูกต้อง ลักษณะของผูซ้ ื อได้รับอิ ทธิ พลจาก
ปั จจัย 4 ด้าน ดังนี
1. ปัจจัยทางด้ านวัฒนธรรม เป็ นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุ ษย์ในสังคมหนึ ง
สแตนตันและฟูทแรล (Stanton and Futrell. 1987 : 664) ค่านิ ยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะ
ของสังคม และกําหนดความแตกต่างของสังคมหนึ งจากสังคมอืน โดยวัฒนธรรมเป็ นสิ งทีกําหนด
ความต้อ งการและพฤติ ก รรมของบุ ค คล ซึ งนัก การตลาดต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ความเปลี ยนแปลงของ
วัฒนธรรม และนําลักษณะการเปลียนแปลงเหล่านันไปใช้กาํ หนดโปรแกรมการตลาด
2. ปั จจัยทางด้ านสั งคม เป็ นปั จจัยทีบุคคลเข้าไปเกียวข้องในชี วิตประจําวันและมีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการซื อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย
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2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) เป็ นกลุ่มทีบุคคลเข้าไปเกียวข้องด้วย กลุ่มนี จะ
มีอิทธิ พลต่อบุ คคลในกลุ่มทางด้านค่าความนิ ยม การเลื อกพฤติกรรม และการดํารงชี วิต รวมทัง
ทัศนคติ และแนวคิดของบุคคล เนื องจากบุคคลต้องการให้เป็ นทียอมรับของกลุ่ม นักการตลาดใช้
กลุ่ ม อ้า งอิ ง ในการกํา หนดผูแ้ สดง ทังเป็ นผูท้ ดสอบการทํา งานของสิ นค้า โดยบุ ค คลที ใช้สิ นค้า
รับรอง และการใช้บุคคลทีมีชือเสี ยงรับรองสิ นค้า กลุ่มอ้างอิง แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ (Primary groups) ได้แก่ ครอบครัว เพือนสนิท และเพือนบ้าน
2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชันนําในสังคมเพือน
ร่ วมอาชีพและร่ วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวพถือว่ามีอิทธิ พลมากทีสุ ดต่อทัศนคติ
ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล สิ งเหล่านีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อของครอบครัว
2.3 บทบาทและสถานภาพของผูบ้ ริ โภค (Roles and statuses) บุคคลจะเกียวข้อง
กับหลายกลุ่ม ซึ งจะต้องวิเคราะห์วา่ ใครมีบทบาทเป็ นผูค้ ิดริ เริ ม ผูต้ ดั สิ นใจซื อ ผูม้ ีอิทธิ พล ผูซ้ ื อและ
ผูใ้ ช้
3. ปัจจัยส่ วนบุคคล การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคล
ของคนทางด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
3.1 อายุ อายุทีแตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่ นชอบ
ทดลองสิ งแปลกใหม่ และชอบสิ นค้าประเภทแฟชันและรายการพักผ่อนหย่อนใจ
3.2 วงจรชีวติ ครอบครัว เป็ นขันตอนการดํารงชี วิตของบุคคลในลักษณะของการมี
ครอบครัว การดํารงชี วิตในแต่ละขันตอน เป็ นสิ งทีมีอิทธิ พลต่อความต้องการทัศนคติและค่านิ ยม
ของบุ คคลทําให้เกิ ดความต้องการในผลิ ตภัณฑ์และพฤติ กรรมการซื อที แตกต่างกัน วัฎจักรชี วิต
ครอบครัวประกอบด้วยขันตอนแต่ละขันตอนจะมีลกั ษณะการบริ โภคแตกต่างกัน
3.3 อาชี พ อาชี พ ของแต่ละบุ คคลนันจะนําไปสู่ ความจํา เป็ น และความต้องการ
สิ นค้าและบริ การทีแตกต่างกัน เช่ น ข้าราชการจะซื อชุ ดทํางานและสิ นค้าจําเป็ น นักธุ รกิ จจะซื อ
เสื อผ้าราคาสู ง หรื อตัวx เครื องบิน ซึ งนักการตลาดจะศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีบุคคลในอาชี พ
ใดสนใจ เพือทีจะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สนองความต้องการให้เหมาะสม
3.4 รายได้ ได้แก่ รายได้ของบุคคล ซึ งมีผลต่ออํานาจการซื อและทัศนคติเกียวกับ
การจ่ายเงินในการซือสิ นค้าและบริ การ
3.5 การศึ ก ษา ผูท้ ี มี ก ารศึ ก ษาสู ง มี แ นวโน้ม จะบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ ที มี คุ ณ ภาพดี
มากกว่าผูท้ ีมีการศึกษาตํา
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3.6 ค่านิยมและรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ค่านิ ยม หมายถึง ความนิ ยมในสิ งของหรื อ
บุคคลหรื อความคิ ดในเรื องใดเรื องหนึ ง หรื อหมายถึ ง อัตราส่ วนของผลประโยชน์ทีรั บรู ้ ต่อตรา
สิ นค้า ส่ วนรู ปแบบการดําเนินชีวติ หมายถึง รู ปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุ ษย์ โดยแสดงออก
ในรู ปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
4. ปั จจัยทางจิตวิทยา เป็ นปั จจัยภายในตัวผูบ้ ริ โภคทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อและ
การใช้สินค้า ประกอบด้วย
4.1 แรงจูงใจ หมายถึ ง พลังสิ งกระตุน้ ทีอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ งกระตุน้ ให้บุคคล
ปฏิบตั ิ สแตนตันและฟูทแรล (Stanton and Futrell. 1987 : 649) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่
อาจจะถูกกระทบจากปั จจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชันทางสังคม หรื อสิ งกระตุน้ ทีนักการตลาดใช้
เครื องมือการตลาดเพือกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ นักจิตวิทยาได้พฒั นาทฤษฎีแรงจูงใจของมนุ ษย์
ขึนมาหลายทฤษฎีดว้ ยกัน และมีอยู่ 3 ทฤษฎีทีเป็ นทีรู ้จกั มากทีสุ ด ได้แก่
ทฤษฎี ข องซิ ก มัน ด์ ฟรอยด์ ได้ ต ังสมมติ ฐ านไว้ว่ า แรงผลัก ดั น ทางจิ ต เป็ น
ตัวกํา หนดพฤติ ก รรมของมนุ ษย์นนส่
ั วนใหญ่ เป็ นจิ ตไร้ สํา นึ ก จึ ง ทํา ให้ม นุ ษ ย์ไ ม่ สามารถเข้า ใจ
แรงจู ง ใจของตัวเองอย่า งลึ ก ซึ ง ซึ งมี เทคนิ ค ที เรี ย กว่า ขันบันไดหรื อเรี ย งกันเป็ นลํา ดับ ขัน ที ใช้
สําหรับการเชือมโยงแรงจูงใจของบุคคล เครื องมือนีไปสู่ ทางเลือกตัดสิ นใจของนักการตลาดทีจะส่ ง
ข้อมู ล ให้แ ก่ ผูบ้ ริ โภคได้อ ย่า งเหมาะเจาะ นัก วิ จยั ด้า นแรงจู ง ใจผูบ้ ริ โ ภคหลายรายมัก ใช้ “การ
สัมภาษณ์เชิ งลึ ก” กับผูบ้ ริ โภคจํานวนนับสิ บราย เพือค้นหาแรงจูงใจลึกๆ ทีได้รับการโน้มนําจาก
ผลิตภัณฑ์อย่างหนึง โดยการใช้ “เทคนิคด้านการแสดงออก” เพือดึง EGO ออกจากทีป้ องกัน ซึ งการ
วิจ ัย ของพวกเขาได้ก่ อ ให้ เ กิ ด ความน่ า สนใจ ซึ งในปั จ จุ บ ัน งานนันการวิจ ัย ด้า นแรงจู ง ใจของ
ผูบ้ ริ โภคหลายชินชีให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ดมีความสามารถในการดึงดูดผูบ้ ริ โภค จากทฤษฎี
สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย การ
ส่ งเสริ มการตลาด พนักงานให้บริ การ กระบวนการให้บริ การ และลักษณะทางกายภาพ สามารถ
ปลุกเร้าให้เกิดแรงจูงใจในตัวผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดการตัดสิ นใจใช้บริ การได้ โดยการกําหนดผลิตภัณฑ์
และบริ การทีมีหลักเกณฑ์เงือนไขทีน่าสนใจ หรื อ รู ปแบบ สี ขนาด ของสมุดเงินฝาก บัตรเอทีเอ็ม.
เพือจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจใช้บริ การ
ทฤษฎี ก ารจัด ลํา ดับ ความต้อ งการของมาสโลว์ ได้ก ล่ า วว่า ทํา ไมคนเราจึ ง ถู ก
ผลักดัน โดยความต้องการอย่างใดอย่างหนึ ง ณ เวลาใดเวลาหนึ ง ทําไมคนเราจึงใช้เวลาและสิ งทีมี
อยู่ไปกับ เรื องความปลอดภัยในชี วิตหรื อการให้คนอื นมาเคารพนับ ถื อ มาสโลว์ได้ตอบคําถาม
เหล่านี ว่าความต้องการของมนุ ษย์มีการจัดเป็ นลําดับขันโดยตนเอง ตังแต่สิงทีมี ความกดดันมาก
ทีสุ ดจนน้อยทีสุ ด เรี ยงจากลําดับความสําคัญได้แก่ ความต้องการทางร่ างกาย ความต้องการความ
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ปลอดภัย ความต้องการทางสั งคม ความต้องการให้ ได้รั บการยกย่ อง และความต้องการประสบ
ความสําเร็ จสู งสุ ดในชี วิต ความต้องการทีสําคัญทีสุ ดจะได้รับการตอบสนองก่อน เมือบุคคลนันได้
ตอบสนองความต้อ งการที สํ า คัญ บางส่ ว นนันแล้ว ก็ จ ะมี ค วามต้อ งการในขันต่ อ ๆ ไป หรื อ
ความสําคัญรองลงมา
จากทฤษฎีดงั กล่าว สรุ ปได้วา่ ความต้องการตามลําดับขันของมนุ ษย์สามารถนํามา
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริ ก าร การส่ ง เสริ ม การตลาด ลักษณะทางกายภาพ ให้สอดคล้องกับแผน
เป้ าหมาย และการดํารงชีวติ ตามความต้องการตามลําดับขันของมนุษย์ได้ เช่น ความต้องการสิ นค้าที
มีคุณภาพ มีราคาทีเหมาะสม
ทฤษฎี ของเฮอร์ ซเบิ ร์ก ได้สร้ างทฤษฎี แรงจูงใจแบบสองปั จจัย แยกเป็ นปั จจัยที
ก่อให้เกิ ดความไม่พอใจ และปั จจัยทีก่อให้เกิ ดความพอใจ ทฤษฎี นีมีสิงทีเกี ยวข้องกัน 2 ประการ
คือ ประการแรกผูข้ ายควรทําให้ดีทีสุ ดเพือหลีกเลียงความไม่พอใจ ประการที 2 ผูผ้ ลิตควรจะจําแนก
ความพอใจหลักหรื อแรงจูงใจในการซื อของตลาด เพือที ผูผ้ ลิ ตจะได้ตอบสนองได้อย่างถู กต้อง
ความพอใจนีจะสร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดในตราสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคจะซือ
จากทฤษฎี ดังกล่ า วสรุ ป ได้ว่า แรงจู ง ใจทํา ให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค
ก่อให้เกิดผล 2 ปั จจัย คือ ความพอใจ และความไม่พอใจ ทําให้สามารถนํามากําหนดปั จจัยทางการ
ตลาดบริ ก ารในด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ อัต ราดอกเบี ย ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย การส่ ง เสริ ม การตลาด
พนักงานให้บริ การ กระบวนการให้บริ การ ลักษณะทางกายภาพ เพือตอบสนองผูบ้ ริ โภคที มาใช้
บริ การให้เกิดความพอใจ สู งสุ ด
4.2 การรับรู ้ เป็ นกระบวนการซึ งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร จัดระเบียบ และ
ตีความหมายข้อมูล เพือทีจะสร้ างภาพทีมีความหมาย หรื อหมายถึ งกระบวนการความเข้าใจ (การ
เปิ ดรั บ) ของบุ คคลทีมี ต่อโลกที เขาอาศัยอยู่ จากความหมายนี การรับรู ้ จะแสดงถึ งความรู ้ สึกจาก
ประสาทสัมผัสทัง 5 ได้แก่ การได้เห็น ได้ยิน ได้รสชาติ และได้รู้สึก การรับรู ้เป็ นกระบวนการของ
แต่ละบุคคลซึ งขึนอยูก่ บั ปั จจัยภายใน เช่น ความเชือ ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์
4.3 การเรี ยนรู ้ หมายถึ ง การเปลี ยนแปลงในพฤติ กรรมและความโน้มเอี ยงของ
พฤติกรรมจากประสบการณ์ ทีผ่านมา การเรี ยนรู ้ของบุคคลเกิ ดขึนเมือบุคคลได้รับสิ งกระตุน้ และ
จะเกิดการตอบสนอง เช่น การใช้การโฆษณาซําแล้วซําอีก หรื อจัดการส่ งเสริ มการขาย (ถือเป็ นสิ ง
กระตุน้ ) เพือทําให้เกิดการตัดสิ นใจซือและใช้สินค้าเป็ นประจํา (เป็ นการตอบสนอง)
4.4 ความเชื อ เป็ นความคิดทีบุคคลยึดถื อเกี ยวกับสิ งใดสิ งหนึ ง ซึ งเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ ในอดี ต เช่ น เป๊ ปซี สร้ างให้เกิ ดความเชื อว่าเป็ นรสชาติของคนรุ่ นใหม่ นํามันไร้ สาร
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ตะกัวในช่วงแรกของผูบ้ ริ โภคเกิ ดความเชื อถือว่าการใช้นามั
ํ นไร้ สารตะกัว มีปัญหากับเครื องยนต์
ซึ งเป็ นความเชือในด้านลบทีนักการตลาดต้องรณรงค์เพือแก้ไขความเชือถือทีผิดพลาด
4.5 ทัศ นคติ หมายถึ ง การประเมิ น ความพึ ง พอใจหรื อ ไม่ พึ ง พอใจของบุ ค คล
ความรู ้ สึกด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิ บตั ิทีมีผลต่อความคิดหรื อสิ งใดสิ งหนึ ง (Kotler. 1997 :
188) หรื อหมายถึงความรู ้สึกนึ กคิดของบุคคลทีมีต่อสิ งใดสิ งหนึ ง ทัศนคติเป็ นสิ งทีมีอิทธิ พลต่อความ
เชื อ นักการตลาดจึงต้องศึกษาว่าทัศนคตินนเกิ
ั ดขึนได้อย่างไรและเปลียนแปลงอย่างไร โดยทัวไป
นันการพัฒนาสิ นค้าให้สอดคล้องกับทัศนคติทาํ ได้ง่ายกว่าการเปลียนแปลงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคให้
เกิดความต้องการในสิ นค้า เพราะต้องใช้เวลานานและใช้เครื องมือในการติดต่อสื อสาร จึงสามารถ
เปลียนแปลงทัศนคติของบุคคลได้
4.6 บุคลิ กภาพ หมายถึ ง ลักษณะด้านจิตวิทยาทีแตกต่างกันของบุคคลซึ งนําไปสู่
การตอบสนองต่อสิ งแวดล้อมทีมีแนวโน้มเหมือนเดิ มและสอดคล้องกัน อิทธิ พลด้านจิตวิทยาซึ ง
กําหนดพฤติกรรมมนุ ษย์และบุคลิ กภาพ ส่ วนใหญ่เป็ นจิตใต้สํานึ ก ซึ งเป็ นส่ วนกําหนดบุคลิ กภาพ
ของมนุษย์ อันประกอบด้วย อิด อีโก้ ซุ ปเปอร์ อีโก้
ขันตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค มี 5 ขันตอน (ธนวรรณ แสง
สุ วรรณและคนอืน ๆ. 2546 : 274) คือ
1. การตระหนักถึงปั ญหา โดยผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างภาวะความ
ต้องการทีแท้จริ งและพึงปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุน้ โดยสิ งเร้าภายในหรื อภายนอก ซึ ง
แรงกระตุน้ ภายในเกิดจากความหิ ว หรื อความต้องการทางเพศซึ งเกิดขึนภายในตัวบุคคลเอง ส่ วน
แรงกระตุ น้ ภายนอกจะมาจากสิ งเร้ าใจภายนอก เช่ น กลิ นหอมของขนมปั งอบ การโฆษณาทาง
โทรทัศน์กระตุน้ ให้มีความต้องการไปท่องเทียวทีมาเลเซี ย เป็ นต้น ซึ งการทราบว่าสิ งเร้ าทีกระตุน้
ให้เกิดความสนใจในสิ นค้ามากทีสุ ดมีอะไรบ้าง จะทําให้สามารถพัฒนากลยุทธ์การตลาดทีสามารถ
กระตุน้ ความสนใจของผูบ้ ริ โภคมากทีสุ ด
2. การค้นหาข้อมูลข่าวสาร เมือผูบ้ ริ โภคได้รับการกระตุน้ จะมีแนวโน้มทีจะค้นหา
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับสิ นค้านัน ๆ สามารถแบ่งได้ 2 ระดับคือ ภาวการณ์คน้ หาข้อมูลแบบธรรมดา
เรี ยกว่า การเพิมการพิจารณาให้มากขึน และในระดับถัดมา บุคคลอาจเข้าสู่ การค้นหาข้อมูลข่าวสาร
อย่างกระตือรื อร้น โดยการอ่านหนังสื อ โทรศัพท์ถามเพือน เพือเรี ยนรู ้เกียวกับสิ นค้า
3. การประเมินทางเลื อกมีแนวคิ ดพืนฐานอยู่บนทฤษฎี การเรี ยนรู ้ โดยผูบ้ ริ โภค
พยายามหาทางทีจะสนองความต้องการของตนเอง จะแสวงหาความเชื อจากสิ นค้าทีสามารถเสนอ
ทางแก้ปัญหาทีตนเองมีอยูไ่ ด้ และจะมองหาสิ นค้าแต่ละตัวเสมือนกลุ่มคุณลักษณะของสิ นค้า ซึ งมี
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ความสามารถในการส่ งมอบประโยชน์หลากหลาย เมือผูบ้ ริ โภคบรรลุถึงความพึงพอใจ ก็จะเกิดการ
ตัดสิ นใจซือสิ นค้าอันหลากหลายโดยผ่านกระบวนการประเมินคุณสมบัติ
4. การตัดสิ นใจซื อ ผูบ้ ริ โภคจะสร้างรู ปแบบความชอบในระหว่างตราสิ นค้าต่าง ๆ
ทีมีอยูใ่ นทางเลือกเดียวกัน แต่อาจมีปัจจัยทีเข้ามาสอดแทรกความตังใจและการตัดสิ นใจในการซื อ
เช่ น ทัศ นคติ ข องผูอ้ ื น จะมี ผ ลต่ อทางเลื อกที ชอบมากน้อยเท่า ใดขึ นอยู่ก ับ สองปั จจัย คื อ ความ
รุ นแรงของทัศ นคติ ใ นแง่ ล บของผูอ้ ื นที มี ต่ อทางเลื อ กที พอใจของผูบ้ ริ โภค และแรงจู ง ใจของ
ผูบ้ ริ โ ภคที จะคล้อยตามความต้องการของผูอ้ ื น ซึ งมี ผ ลกระทบทํา ให้ค วามตังใจที จะซื อมี ก าร
เปลียนแปลง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538 : 27) ได้กล่าวถึงทัศนคติ 4 ประการในการตัดสิ นใจซื อ
ของผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาถึ งทัศนะทีสําคัญที เกี ยวข้องกับสาเหตุ และวิธีการซึ งบุคคลตัดสิ นใจซื อ
เรี ยกว่า โมเดลของบุคคล (Model of Man) ซึ งเป็ นโมเดลทีเกียวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 4 โมเดล
ได้แก่
1. บุ ค คลที ตัดสิ นใจซื อโดยถื อเกณฑ์เศรษฐกิ จ โดยสมมติ ว่าผูบ้ ริ โภคใช้หลัก
เหตุผลในการประเมิน จัดลําดับทางเลือกแต่ละผลิตภัณฑ์ และเลือกทางเลือกทีให้มูลค่าสู งสุ ด โดย
พิจารณาถึงข้อดี ข้อเสี ย ซึ งตามทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ สังคมพบว่าไม่เป็ นความจริ ง เนืองจาก
1.1 บุ ค คลมี ข ้อ จํา กัด ทางด้า นทัก ษะ อุ ป นิ สั ย และการกระทํา ที สะท้อ นจาก
ความรู ้สึกของตนเอง
1.2 บุคคลมีขอ้ จํากัดด้านมูลค่าผลิตภัณฑ์และจุดมุ่งหมายทีมีอยู่
1.3 บุคคลมีขอ้ จํากัดด้านความรู ้ ผูบ้ ริ โภคอยู่ในตลาดทีไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถ
ตัดสิ นใจโดยใช้หลักเหตุผล
2. บุ คคลที ตัดสิ นใจซื อโดยคล้อยตามผูอ้ ืน ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูย้ อมจํานนต่อการใช้
ความพยายามทางการตลาดของนักการตลาด ซึ งจะตรงกันข้ามกับการซื อโดยถื อเกณฑ์เศรษฐกิ จ
โดยมองว่าผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้จากสิ งกระตุน้ และเป็ นผูซ้ ื อทีไม่มีเหตุผลพร้อมทีจะยอมรับเครื องมือ
ของนักการตลาด ดังนันผูบ้ ริ โภคจึงยอมจํานนต่อพนักงานขายมืออาชี พ ซึ งได้รับการฝึ กอบรมทางด้าน
การขายตามขันตอนดังนี
2.1 พนักงานขายต้องทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความตังใจ (Attention)
2.2 พัฒนาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจ (Interest)
2.3 ความสนใจจะนําไปสู่ ความต้องการ (Desire)
2.4 การขจัดข้อขัดแย้งในจิตใจของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย จะนําไปสู่ การตัดสิ นใจ (Action)
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3. บุคคลทีตัดสิ นใจซื อด้วยความเข้าใจ ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูค้ น้ หาข้อมูลทีเหมาะสมซึ ง
สามารถทําให้เกิดการตัดสิ นใจซือได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมองว่าผูบ้ ริ โภคเป็ นผูแ้ ก้ปัญหาค้นหา
สิ นค้า/บริ การ ทีสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมถึงการค้นหาและประเมินข้อมูล
เกียวกับการเลือกตราสิ นค้าและช่องทางการซื อสิ นค้านัน ๆ ด้วย เป็ นกระบวนการค้นหาข้อมูลของ
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของมนุษย์จากกระบวนการข้อ 2 ซึ งมุ่งทีวิธีการเก็บไว้ในความ
ทรงจํา และวิธีการนํากลับมาใช้ โดยกระบวนการนี จะนําไปสู่ การกําหนดความพึงพอใจ และการ
ตัดสิ นใจซื อในที สุ ด ผูบ้ ริ โภคอาจอาศัยบุ คคลที เกี ยวข้องในการสร้ างความพึงพอใจ เช่ น เพือน
ครอบครัว พนักงานขาย เป็ นต้น
4. บุคคลทีตัดสิ นใจซื อด้วยอารมณ์ ผูบ้ ริ โภคทําการตัดสิ นใจโดยอาศัยเกณฑ์ดุลย
พินิจของผูบ้ ริ โภคหรื อความรู ้ สึ กส่ วนตัว เช่ น ความรั ก ความกลัว ความรู ้ สึก ยกย่อง ความสนุ ก
ความต้องการมีเสน่ห์ทางเพศ เป็ นต้น ซึ งเป็ นอารมณ์ทีมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคมากว่าการประเมิน จาก
ข้อมูลทีได้มาจริ ง ผูบ้ ริ โภคทีตัดสิ นใจซื อด้วยอารมณ์ จะมีการค้นหาข้อมูลก่อนการซื อน้อย โดย
อารมณ์ ดงั กล่าวหมายถึงสภาพความรู ้สึก หรื อสภาพของจิตใจทีตอบสนองต่อสิ งแวดล้อมอย่างใด
อย่างหนึ งจะเกิดขึนเมือผูบ้ ริ โภคเข้าไปเกี ยวข้องกับสิ งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การโฆษณา สื อ ณ จุด
ขาย การส่ งเสริ มการขาย ไม่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะไปซื อสิ นค้าคนเดี ยว หรื อมีเพือนไปด้วย ซึ งอาจจะเป็ น
สิ งจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซือด้วยอารมณ์
5. พฤติกรรมภายหลังการซื อ ภายหลังการซื อสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้ถึงความพอใจ
หรื อไม่พอใจผ่านประสบการณ์การใช้สินค้า/บริ การ นักการตลาดจะต้องคอยตรวจสอบความพอใจ
หลังการซื อของผูบ้ ริ โภคด้วย ได้แก่ กิจกรรมหลังการซื อ ความพอใจหรื อไม่พอใจของผูบ้ ริ โภคทีมี
ต่อผลิ ตภัณฑ์จะมีผลต่อพฤติกรรมในลําดับต่อมา คือ ถ้าพอใจ มีโอกาสทีจะกลับมาซื อใหม่ แต่ถา้
ไม่พอใจ อาจจะละทิงหรื อส่ งคืนผลิตภัณฑ์ได้ นักการตลาดจะต้องดําเนิ นการเป็ นขันตอน เพือลด
ความไม่พอใจภายหลังการซื อของผูบ้ ริ โภคให้อยูใ่ นระดับตําสุ ด ส่ วนการใช้และการจัดการหลังการ
ซื อ นักการตลาดจะต้องคอยจับตามองว่าผูซ้ ื อได้ใช้หรื อจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างไร เช่น เก็บไม่ได้
ใช้ หรื อขายต่อให้ผอู ้ ืน นักการตลาดควรทีจะนําประโยชน์การใช้ใหม่เหล่านีมาโฆษณา
จากการศึกษาแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค สรุ ป
ได้วา่ ลักษณะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสามารถทําการศึกษาได้โดยอาศัยองค์ประกอบ คือ ต้องเป็ นผู ้
ทีมีความต้องการซือ ต้องเป็ นผูท้ ีมีอาํ นาจซือ สําหรับกระบวนการตัดสิ นใจซื อของบุคคลพบว่า จะมี
การตัดสิ นใจอย่างเป็ นขันตอนในการซื อสิ นค้า มีปัจจัยต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกทีมีผลกระทบ
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ต่อการตัดสิ นใจซือ รู ปแบบในการตัดสิ นใจซื อจะมีความแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมการซื อ ตาม
กระบวนการทีสลับซับซ้อนในการตัดสิ นใจซือและระดับความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์
2.3 แนวคิดเกียวกับกลยุทธ์ การตลาดบริการ
สมดี หงส์ ไ พศาลวิวฒั น์ (2547 : 19) กล่ า วถึ ง ความสํา คัญและความหมายของกลยุท ธ์
การตลาดบริ การ ดังนี
ความสําคัญของกลยุทธ์ การตลาดบริ การ เนื องจากสภาพธุ รกิ จมี ก ารแข่ง ขันรุ นแรงขึ น
สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับลูกค้ามีการคาดหวัง และ
เปลียนแปลงมากกว่าในอดีต การปรับเปลียนยุทธศาสตร์ และการบริ หารงานแนวใหม่ขององค์กรจึง
เป็ นสิ งจําเป็ นทีหลีกเลียงไม่ได้ กลยุทธ์การตลาดบริ การได้เริ มขึนจากแนวคิดการตลาดทีเน้นลูกค้า
เป็ นหัวใจของเป้ าหมาย และกิ จกรรมขององค์กรทังหมด มีงานวิจยั ด้านบริ การมากขึน โดยศึกษา
การมีส่วนร่ วม และความต้องการของผูใ้ ช้บริ การโดยเฉพาะ ศึกษาพัฒนารู ปแบบบริ การใหม่และ
การบริ การครบวงจร เพราะบริ การกลายเป็ นหัวใจสําคัญของการสร้ างศักยภาพการแข่งขัน และ
รักษาลูกค้าเพือทีทํากําไรให้กบั องค์กรได้อย่างต่อเนื องท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ และการแข่งขันที
รุ นแรงขึนในยุคโลกาภิวฒั น์
ความหมายของกลยุทธ์การตลาดบริ การ หมายถึง วิธีการด้านการตลาดบริ การอันยอดเยียม
ที ทํา ให้ อ งค์ก รบรรลุ เ ป้ าหมายที กํา หนด โดยสร้ า งความพอใจให้ ลู ก ค้า เป้ าหมาย สร้ า งความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน และใช้ท รัพ ยากรที มีอ ยู่อ ย่า งจํา กัด ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ภายใต้
สภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงอย่างไม่หยุดนิง
แนวคิดสําคัญทีสุ ดของการตลาดบริ การ คือ การค้นหาความต้องการของลูกค้าทีแท้จริ งทัง
ในปั จจุ บ นั และอนาคต จากนันพัฒนากลยุทธ์ ก ารตลาดที เหมาะสมโดยเฉพาะคุ ณ ภาพของการ
ให้บริ การทีสามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้า สร้ างความพึงพอใจตามทีลู กค้าคาดหวัง
อย่างสมําเสมอและต่อเนื อง การเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจนและสร้างความพึงพอใจ
ให้ จึงเป็ นวิธีทีปลอดภัยทีสุ ดและให้คุณประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กรอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่
1. หลีกเลียงสงครามราคาหรื อลดความอ่อนไหวต่อราคา
2. ช่วยรักษาและจูงใจลูกค้าทีมีศกั ยภาพ
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3. สร้างคุณค่าสะสมจากการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนือง
4. ความพอใจเป็ นดัชนีชีล่วงหน้าถึงความสําเร็ จขององค์กร
กลยุทธ์การตลาดบริ การทีสําคัญและเหมาะสม ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ทีสําคัญ ได้แก่
1. กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Satisfaction Strategies) นับเป็ นหัวใจสําคัญยิง
ของการตลาดบริ การ ประกอบด้วยกลยุทธ์ยอ่ ยผสมผสานกัน 6 ด้าน คือ
1.1 สร้างคุณภาพสิ นค้าและบริ การทีดี ได้มาตรฐาน ช่วยให้องค์กรตังราคาสู งกว่า
ตลาดหรื อองค์กรทีให้บริ การคุณภาพตํา
1.2 สร้างความสัมพันธ์ทางการตลาดกับลูกค้าอย่างต่อเนื อง ช่ วยให้เกิดการซื อซํา
และสร้างความภักดี
1.3 ส่ งเสริ มความภักดีลูกค้า โดยการให้รางวัลแก่ผใู ้ ช้บริ การมาก เป็ นเรื องสําคัญที
ต้องรี บดําเนินงานประสานคู่กนั ไปกับการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
1.4 มุ่งให้บริ การลู กค้าที ดี ทีสุ ด เพือสร้ างความภักดี ในกลุ่ มลู กค้าที มี คุณค่ามาก
ทีสุ ด
1.5 จัดการกับคําร้องเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ องค์กรจะต้องรี บดําเนิ นการแก้ไข
โดยเร็ ว เพือสร้างความพึงพอใจทีจะดึงลูกค้ากลับมาใช้บริ การอีก
1.6 การจูงใจให้รางวัลพนักงาน เมือพนักงานพอใจในงานทีทํา ย่อมมีกาํ ลังใจและ
สนใจจริ งจังทีจะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและสร้างความพอใจให้กบั ลูกค้าอย่างสมําเสมอ
2. กลยุทธ์ติดตามผลการให้บริ การ (Follow-up Strategies) มีความสําคัญยิงต่อธุ รกิจบริ การ
ทีมีลกั ษณะแตกต่างไปจากสิ นค้าทัวไป โดยเฉพาะในกรณี ทีต้องใช้บริ การต่อเนือง
3. กลยุท ธ์ ส ร้ า งและรั ก ษาความได้เปรี ยบในการแข่ ง ขัน (Creating and Sustainable
Competitive Advantage) หัวใจสําคัญของการอยูร่ อดในตลาดโลภาภิวฒั น์สําหรับธุ รกิจบริ การ คือ
การนําเสนอบริ การในวิถีทางทีเหนือกว่าคู่แข่งขัน ได้แก่
3.1 แนวคิดการสร้ างและรักษาความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (The Concept of
Creating and Sustainable Competitive Advantage) ความได้เปรี ยบในการแข่งขันจะเกิดขึนได้
จะต้องบรรลุเงือนไข 4 ประการดังนี
3.1.1 บริ การนันต้องมีคุณค่าต่อผูบ้ ริ โภค การทีลูกค้าจะเห็นคุณค่าก็ต่อเมือ ความ
ได้เปรี ยบในแข่งขันนันต้องมีผลกระทบต่อเกณฑ์ทีผูบ้ ริ โภคใช้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ
3.1.2 บริ การนันต้องไม่สามารถทดแทนได้ ความสามารถในการทดแทน เกิดขึน
เมือคู่แข่งสามารถใช้ความได้เปรี ยบทีเหมือนกันในการเข้าถึงลูกค้าอืน
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3.1.3 ธุ รกิ จบริ การต้องมีทรัพยากรและสามารถนําสิ งทีได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งขัน
ทัวไปสู่ ลูกค้าได้ ธุ รกิจขนาดใหญ่จะมีทรัพยากรมากพอทีจะสนับสนุ น ความได้เปรี ยบในการแข่งขันให้
คงอยูต่ ่อเนือง หรื อก้าวหน้ามากขึนในระยะยาว
3.1.4 บริ การนันลอกเลียนแบบได้ยาก ความได้เปรี ยบในการแข่งขันยังคงอยูไ่ ด้
ต่ อ เมื อสร้ า งอุ ป สรรคบางอย่า งในการลอกเลี ย นแบบ เนื องจากมี ค วามได้เปรี ย บในด้า นความ
ประหยัดจากขนาด ค่าใช้จ่ายในการลงทุน บริ การทีนําเสนอแปลกใหม่ ช่ องทางการจําหน่ ายโดด
เด่น
3.2 แนวทางสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Alternatives of Competitive
Advantage) มี 8 แนวทาง ดังนี
3.2.1 บริ หารจุดยืนให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน (Different Operationa Position) โดย
การพัฒนาคุณภาพบริ การทีลูกค้าต้องการให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
3.2.2 ประหยัดค่าใช้จ่ายจากขนาด (Scale Effects) เกิ ดขึนจากรู ปขนาดองค์กร
ขนาดของบริ การ หรื อทําเลทีตังสําหรับบริ การ ซึ งความได้เปรี ยบในด้านประหยัดจากขนาดองค์กร
มีประสิ ทธิ ผลทีสุ ด
3.2.3 แบ่งปั นค่าใช้จ่ายและความต้องการ (Cost and Demand Synergies) การ
รู ้ จกั ใช้ทรั พยากรร่ วมกันเป็ นอี กหนทางหนึ งที จะช่ วยให้บริ ษทั ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิมความ
ต้องการได้ โดยเฉพาะธุ รกิจบริ การทีมีหลายระดับและต้องให้ความรู ้กบั ผูบ้ ริ โภค
3.2.4 สร้างยีห้อให้มีมูลค่า (Brand Equity) หมายถึง การทําให้ยีห้อมีมูลค่าเป็ น
ทรั พ ย์สิ น ที สามารถขายได้ใ นตลาด โดยให้ ลู ก ค้า รู ้ จ ัก ยี ห้ อ รั บ รู ้ ถึ ง คุ ณ ภาพสั ม พัน ธ์ ยี ห้ อ กับ
สัญลักษณ์หรื อบุคลิกภาพ และมีความภักดีต่อยีห้อ
3.2.5 สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า (Customer Relationships) การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทีดีกบั ลูกค้า โดยปรับคุณภาพบริ การตามหน้าที หรื อตามความต้องการของลูกค้า ซึ ง
อยู่เหนื อข้อตกลง เพือสร้ างความพอใจให้ลูกค้ามากขึน ให้ลูกค้ารู ้ สึกผูกพันและไว้วางใจผูข้ าย
เหมือนกับการเป็ นญาติพีน้องกัน
3.2.6 จับจองทีว่าง/ทําเลทอง (Special Preemption) เนื องจากบริ การไม่สามารถ
แบ่งแยกได้ การสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขันโดยการจองทีว่าง/ทําเลทองก่อนคนอืน จึงเป็ น
เรื องสําคัญมากกว่าบริ การทีแบ่งแยกไม่ได้
3.2.7 สร้ างภูมิทศั น์ทีเสริ มเอกลักษณ์ การให้บริ การ (Service Scape) เพราะ
ลักษณะของบริ การทีดีตอ้ งมีประสบการณ์และแบ่งแยกไม่ได้ ทําให้สภาพแวดล้อมในการให้บริ การ
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เป็ นปั จจัยสําคัญต่อลูกค้า เนืองจากสภาพแวดล้อมทีดีมีส่วนดึงดูดความสนใจ สร้างความเพลิดเพลิน
และบันเทิงให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
3.2.8 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การมี ขอ้ มูล
ทันสมัย เกี ยวกับ ความต้องการของลู ก ค้า ภาวะการณ์ แข่ ง ขันและสภาพแวดล้อมที เปลี ยนไป มี
ความสําคัญยิงต่อการปรับเปลียนกลยุทธ์การตลาดบริ การให้โดดเด่นอย่างต่อเนืองได้
4. การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ กลยุทธ์การตลาดบริ การมีหลายด้าน องค์กรควรนํามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการดําเนิ นงานทีเป็ นอยู่ รวมทังเป้ าหมายทีมุ่งมันในอนาคต และ
ในภาวะการผันผวนของสภาพแวดล้อมทางการตลาด การปรับกลยุทธ์ตามลักษณะวงจรชี วิตควรคู่
ไปกับการพัฒนาระดับความพอใจทีเหนือคู่แข่งขัน ตลอดจนควรมีการปกป้ องหรื อตอบโต้คู่แข่งขัน
บ้างในคราวทีจําเป็ น แต่ทางเลือกทีดีกว่าควรหาทางสร้างพันธมิตรให้มากทีสุ ด
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2541) กล่ า วว่ า เครื องมื อ ทางการตลาดสํ า คัญ ที ใช้ ใ นการบริ ห าร
การตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ คือ ส่ วนประสมการตลาดบริ การ (Marketing Mix) หรื อ 7P’s ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) บุคคล
(People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ งธุ รกิจใช้ร่วมกัน
เพือจูงใจผูบ้ ริ โภคทีมีพฤติกรรมการบริ โภคต่างกัน เพือตอบสนองความจําเป็ น และความต้องการ
ให้พึงพอใจ และให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้ าหมาย ดังนี
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ งทีถูกนําสู่ ตลาด เพือนําเสนอขายและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทีเสนอขาย อาจมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์
จึ ง ประกอบด้วย สิ นค้า บริ ก าร สถานที องค์ก าร หรื อ บุ ค คล ผลิ ต ภัณ ฑ์ต้อ งมี อรรถประโยชน์
(Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะทําให้สินค้าหรื อผลิตภัณฑ์นนสามารถขายได้
ั
ในการกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งคํานึงถึงปั จจัยดังนี
1.1 ความแตกต่ า งของผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Differentiation) ความแตกต่ า งทางการ
แข่งขัน (Competitive Differentiation)
1.2 พิ จารณาองค์ประกอบ (คุ ณ สมบัติ) ของผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Component) เช่ น
ประโยชน์พืนฐาน รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์ ตราสิ นค้า และอืนๆ
1.3 การกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั เพือแสดงตําแหน่งทีแตกต่างและคุณค่าในสายตาลูกค้าเป้ าหมาย
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1.4 การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ (Product Positioning) เพือให้ผลิ ตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่และ
ปรับปรุ งให้ดีขึน (New and Improved) ซึ งต้องคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองของลูกค้าได้
ดียงขึ
ิ น
1.5 กลยุทธ์เกียวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product
Line)
2. ราคา (Price) หมายถึ ง สิ งที บุ คคลจ่ ายออกไปเพือให้ได้ม าของสิ งซึ งมี มูลค่ าในรู ป
เงิ นตรา ลักษณะความแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์ และความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค ทําให้เกิดมูลค่าในตัวสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคจะทําการตัดสิ นใจซื อก็ต่อเมือมูลค่าของสิ งนันมี
มากกว่าราคาสิ นค้า ดังนัน ผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคํานึงถึง
2.1 คุณค่าทีรับรู ้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ งต้องพิจารณาว่าการยอมรับ
ของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์นนั
2.2 ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
2.3 การแข่งขัน
3. การจัดจําหน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง การนําเอาผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งผูซ้ ื อ
ด้วยปริ มาณทีถูกต้องหรื อโครงสร้างช่องทางการเคลือนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์กรไปยัง
ตลาดเป้ าหมาย ก็คือ สถาบันการตลาด ส่ วนกิ จกรรมทีช่ วยกระจายสิ นค้าประกอบด้วย การขนส่ ง
การเก็บรักษา คลังสิ นค้า และสิ นค้าคงคลัง การจําหน่าย จึงประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี
3.1 ช่องทางการจําหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรื อธุ รกิจ
ทีมีความเกียวข้องกับการเคลือนย้ายกรรมสิ ทธิ† ในผลิตภัณฑ์ หรื อเป็ นการเคลือนย้ายผลิตภัณฑ์จาก
ผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางธุ รกิ จ หรื อเส้นทางทีผลิ ตภัณฑ์และ/หรื อกรรมสิ ทธิ† ทีผลิตภัณฑ์
ถูกเปลียนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจําหน่ายจึงประกอบไปด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค
หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
3.2 การกระจายตัวสิ นค้า หรื อการสนับสนุ นการกระจายตัวสิ นค้าสู่ ตลาด (Physical
Distribution หรื อ Market Logistics) หมายถึง งานทีเกียวข้องกับการวางแผน หรื อการควบคุมการ
เคลือนย้ายวัตถุดิบ ปั จจัยการผลิ ตและสิ นค้าสําเร็ จรู ป จากจุดเริ มต้นไปยังจุดสุ ดท้ายในการบริ โภค
เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งหวังกําไร หรื อหมายถึ งกิ จกรรมทีเกี ยวข้องกับการ
เคลือนย้ายตัวผลิ ตภัณฑ์จากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสิ นค้า
จึงประกอบด้วยงานทีสําคัญ ดังต่อไปนี
3.2.1 การขนส่ ง (Transportation) เป็ นการพิจารณาว่าจะขนส่ งสิ นค้าด้วยวิธีใดและ
อย่างไรจึงจะเหมาะสม ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
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3.2.2 การเก็บรักษา (Storage) และการคลังสิ นค้า (Warehousing) เป็ นการจัดทิ ศ
ทางการเคลื อนไหวของสิ นค้า การกําหนดสถานทีเก็บผลิ ตภัณฑ์แต่ละประเภท และการกําหนด
ทํา เลที ตังของคลัง สิ นค้า ซึ งจุ ดประสงค์ในการจัดคลังสิ นค้า เพื อให้เกิ ดการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย
3.2.3 การบริ หารสิ นค้าคงเหลื อ (Inventory Management) เป็ นการจัดการให้
ผลิตภัณฑ์มีขายในตลาดโดยไม่ขาดแคลนและอยูใ่ นปริ มาณทีเหมาะสม คือ ไม่มากเกินไปหรื อน้อย
เกินไป
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื องมือการติดต่อสื อสาร เพือสร้างความ
พึงพอใจเกียวกับสิ นค้า บริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล เพือจูงใจ (Persuade) ความต้องการเพือ
เตือนความทรงจํา (Remind) ในอิทธิ พลต่อความรู ้สึก ความเชื อ และพฤติกรรมการซื อ หรื อเป็ นการ
ติ ดต่อสื อสารเกี ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ื อ เพื อสร้ า งทัศนคติ และพฤติ กรรมการซื อ การ
ติดต่อสื อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย (Personal Selling) และการติดต่อสื อสารโดยไม่ใช้คน
(Non – Personal Selling) เครื องมือในการติดต่อสื อสารมีหลายประการ ซึ งอาจเลื อกใช้หนึ งหรื อ
หลายเครื องมื อ ต้อ งใช้หลัก การเลื อกใช้เครื องมื อ สื อสารแบบประสมประสานกัน [Integrated
Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน
โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกัน ด้วยเครื องมือส่ งเสริ มการตลาดทีสําคัญ มีดงั นี
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิ จกรรมการเสนอข่ า วสารเกี ยวกับ องค์ก ารและ
ผลิ ตภัณฑ์บริ การ หรื อความคิดทีต้องการจ่ายเงิ นโดยผูอ้ ุ ปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะ
เกี ยวข้องกับกลยุทธ์ การสร้ างสรรค์โฆษณา กลยุทธ์ วิธีการโฆษณา และกลยุทธ์สือ
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการสื อสารระหว่างบุคคลกับ
บุคคล เพือพยายามจูงใจผูซ้ ื อทีเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ให้ซือผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อมีปฏิ กิริยาต่อ
ความคิด หรื อเป็ นการเสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพือให้เกิดการขายและสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับลูกค้า ในข้อนีจะเกียวกับ กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) การจัดหน่วยงาน
4.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่ งเสริ มนอกเหนื อจาก
การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ซึ งสามารถ
กระตุ น้ ความสนใจ ทดลองใช้ หรื อการซื อ โดยลู กค้าขันสุ ดท้า ย หรื อบุ ค คลอื นในช่ องทางการ
ส่ งเสริ มการขาย มี 3 รู ปแบบ คือ
4.3.1 การกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายทีมุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค (Consumer
Promotion)
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4.3.2 การกระตุ ้น คนกลาง เรี ย กว่า การส่ ง เสริ ม การขายมุ่ ง สู่ ค นกลาง (Trade
Promotion)
4.3.3 การกระตุน้ พนักงานขาย เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที มุ่งสู่ พนักงานขาย
(Sale Force Promotion)
4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ข่าวเป็ น
การเสนอความคิ ดเกี ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที ไม่ตอ้ งมี การจ่ายเงิ น โดยการผ่านสื อหรื อสิ งพิมพ์
ส่ วนการประชาสั มพันธ์ หมายถึ ง ความพยายามที มี ก ารจะวางแผน โดยองค์ก ารหนึ งเพือสร้ า ง
ทัศ นคติ ที ดี ต่ อ องค์ ก ารให้ เ กิ ด กั บ กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ ง การให้ ข่ า วเป็ นกิ จ กรรมหนึ งของการ
ประชาสัมพันธ์
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct Response Marketing) และ
การตลาดเชื อมตรง (Online Marketing) เป็ นการติ ดต่อสื อสารกับกลุ่ มเป้ าหมายเพือให้เกิ ดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรื อหมายถึ ง วิธีก ารต่า งๆ ที นักการตลาดใช้ส่งเสริ มผลิ ตภัณ ฑ์
โดยตรงกับผูซ้ ื อ และทําให้เกิดการตอบสนองในทันที ซึ งประกอบด้วย
4.5.1 การขายทางโทรศัพท์
4.5.2 การขายโดยใช้จดหมายตรง
4.5.3 การขายโดยใช้แคตตาล็อก การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ ซึ ง
จูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น การใช้คูปองแลกซือ
5. บุ ค คล (People) บุ คลากรเป็ นองค์ป ระกอบที สํา คัญทังในการผลิ ตบริ ก าร และการ
ให้บริ การ ในปั จจุบนั ซึ งสถานการณ์การแข่งขันรุ นแรงขึน บุคลากรจึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีสร้างความ
แตกต่างให้กบั ธุ รกิ จ โดยสร้ างมูลค่าเพิมให้กบั สิ นค้า ซึ งทําให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
โดยคุ ณภาพในการให้บริ การต้องอาศัยการคัดเลื อก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพือให้สามารถสร้ าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขัน ดังนัน พนักงานจึงต้องมีความรู ้ความชํานาญ
ในสายงาน มีทศั นคติทีดี มีบุคลิ กภาพและการแต่งตัวทีดี สร้ างความน่ าเชื อถื อ มีมนุ ษย์สัมพันธ์ มี
ความเสมอภาค ในการให้บริ การลูกค้า เพือสร้างความรู ้สึกประทับใจต่อการให้ความสําคัญอย่างเท่า
เทียม สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาต่างๆ ของลูกค้า มีความริ เริ ม สามารถสร้ างค่านิ ยมให้กบั
องค์กรได้
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึ ง ภาพลักษณ์ หรื อสิ งที ผูบ้ ริ โภค
สามารถสังเกตเห็ นได้ง่ายทางกายภาพ โดยพยายามสร้ างคุ ณภาพโดยรวม เพือสร้ างคุ ณค่าให้กบั
ลูกค้าทีใช้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นด้านความสะดวก ความรวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อืน ๆ รวมทังการ
สร้ า งภาพลัก ษณ์ ที ดี ใ นการให้บ ริ ก าร เช่ น สภาพแวดล้อมของสถานที ให้บ ริ ก าร การออกแบบ
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ตกแต่งและแบ่งส่ วนหรื อแผนกของพืนที ในอาคาร ความมีระเบี ยบภายในสํานักงาน การจัดวาง
อุปกรณ์ สํานักงาน ความสะอาดของอาคารสถานที ความน่ าเชื อถื อของตัวอาคารสถานที การนํา
อุปกรณ์ทนั สมัยมาใช้ เป็ นต้น
7. กระบวนการ (Process) เป็ นขันตอนในการให้บ ริ ก าร เพื อส่ ง มอบคุ ณ ภาพในการ
ให้บริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ วและประทับใจลูกค้า จะพิจารณาจาก ความซับซ้อน (Complexity) และ
ความคาดหมาย (Divergence) โดยในด้านของความซับซ้อน จะต้องพิจารณาถึ งขันตอนและความ
ต่อเนื องของงานในกระบวนการ เช่ น ความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อซื อกรมธรรม์ ส่ วนในด้าน
ของความหลากหลาย ต้อ งพิ จ ารณาถึ ง ความเป็ นอิ ส ระ และความยื ด หยุ่น เช่ น สามารถที จะ
เปลียนแปลงขันตอนหรื อลําดับการทํางานได้ ทําให้ขนตอนการให้
ั
บริ การมีความรวดเร็ ว
อัจฉรา จันทร์ ฉาย (2543) กล่าวว่า ความสําเร็ จในการวางกลยุทธ์ 7P’s ควรกําหนดมาจาก
มุมมองหรื อความต้องการของผูซ้ ือในตลาดเป้ าหมาย ดังนี
1. จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า (Customer Solution) เพือสามารถออก
สิ นค้าและบริ การทีเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
2. ราคาทีผูบ้ ริ โภคยินดีจ่าย (Customer Cost) เพือวางกลยุทธ์ดา้ นราคา
3. ความสะดวกในการซือหา (Convenience) เพือวางกลยุทธ์ดา้ นการจัดจําหน่าย
4. การสื อสารกับลูกค้า/ผูบ้ ริ โภค (Communication) เพือวางกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด
จากการศึกษาแนวคิดเกี ยวกับกลยุทธ์การตลาดบริ การ สรุ ปได้ว่าการสร้ างความพอใจให้
ลู กค้า เป้ าหมาย การสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน จะต้องค้นหาความต้องการของลู กค้า ที
แท้จริ ง โดยการพัฒนากลยุทธ์การตลาดบริ การที เหมาะสม ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานให้บริ การ ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยเฉพาะคุณภาพของการให้บริ การทีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า สร้ างความพึงพอใจตามที ลูกค้าคาดหวังอย่างสมําเสมอและต่อเนื อง จะ
ส่ งผลให้ธุรกิจบริ การอย่างร้านซี เอ็ดบุค๊ เซ็นเตอร์ นนประสบความสํ
ั
าเร็ จและบรรลุเป้ าหมายทีกําหนดไว้
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2.4 แนวคิดเกียวกับการบริการ
วชิ รา กิ ตติวฒั นาวงศ์ (2539 : 15) กล่าวว่า การบริ การ หมายถึ ง กิจกรรมทีหน่ วยงานที
เกียวข้องจัดขึนเพือให้แก่สมาชิ กตามความสามารถและหน้าทีของแต่ละหน่วยงาน โดยอาศัยความ
ต้องการของสมาชิ กทีได้รับบริ การจากหน่วยงานทีเกียวข้องเป็ นแนวทางในการดําเนิ นโครงการใน
ระยะต่อไปพร้อมทังให้เกิดความพอใจแก่สมาชิก
ประวัฒน์ อุตตะโมทย์ (2540 : 14) กล่าวว่าการให้บริ การเป็ นสิ งทีทุกคนควรร่ วมกันปฏิบตั ิ
องค์กรไม่ใช่ของผูห้ นึ งผูใ้ ดเราควรร่ วมกันพัฒนาให้ได้คุณภาพ ไม่จาํ เป็ นทีจะต้องจบการศึกษาทีดี
แต่ประสบการณ์ และความชํานาญในงานก็จะสามารถทํางานให้เกิ ดคุ ณภาพทีดี ได้ การให้บริ การ
ควรถือหลัก “ยิมไว้ก่อนและปลูกรับปรับทุกข์” ถึงแม้งานให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การโดยตรงจะไม่ใช้
งานในหน้าทีของทุกคน แต่ควรเป็ นภาระร่ วมกันเพือพัฒนาองค์กรให้มีทิศทางเติบโตทีดียงขึ
ิ น โดย
ให้ความสะดวกต่าง ๆ ต่อผูใ้ ช้บริ การอย่างเป็ นมาตรฐาน ทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2544 : 7) กล่าวว่าการบริ การไม่ใช่สิงทีมีตวั ตน แต่เป็ นกระบวนการ
หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ีต้องการใช้บริ การ กับผูใ้ ห้บริ การ หรื อ
ในทางกลับกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูร้ ับบริ การ ในอันทีจะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่าง
หนึ งให้บรรลุ ผลสําเร็ จ ความแตกต่างระหว่างสิ นค้าและการบริ การ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และ
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าทีมาซื อ โดยทีธุ รกิ จบริ การจะมุ่งเน้นการกระทําทีตอบสนองความต้องการ
ของลู กค้าอันนําไปสู่ ความพึงพอใจทีได้รับบริ การนัน ในขณะนี ธุ รกิ จทัวไปมุ่งขายสิ นค้าทีลูกค้า
ชอบและทําให้เกิดความพึงพอใจทีได้เป็ นเจ้าของสิ นค้านัน
ฉัตยาพร เสมอใจ (2545 : 10) กล่าวว่าสมาคมการตลาดอเมริ กนั ได้ให้ความหมายของการ
บริ การไว้วา่ การบริ การ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรื อ ความพึงพอใจ ทีจัดทําเพือเสนอขาย
หรื อกิจกรรมทีจัดทําขึนรวมกับการขายสิ นค้า
พิภพ อุดร (2547 : 9) กล่าวว่าการบริ การ หมายถึง กระบวนการนําเสนออัตถประโยชน์
หรื อคุ ณค่ า ที ผูบ้ ริ โภคต้องการ โดยผ่า นกิ จกรรมหรื อการดํา เนิ นการที ผูใ้ ห้บ ริ การมอบให้ก ับ
ผูร้ ับบริ การอย่างถูกต้องและเชือถือได้
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จากการให้ความหมายของนักวิชาการดังที กล่ าวมานี สามารถสรุ ปได้ว่า การบริ การ
หมายถึง การช่วยเหลือ หรื อการดําเนินการเพือผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การ ซึ งผูใ้ ห้บริ การจําเป็ นที
ต้องแบ่งกลุ่มผูร้ ับบริ การ เนืองจากว่าในแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละบุคคลของผูร้ ับบริ การ มีความต้องการ
ทีไม่ตรงกันหรื อไม่เหมือนกัน ขึ นอยู่กบั พฤติ กรรมของแต่ละบุคคล ฉะนันการให้บริ การต้อง
ยืดหยุ่นไปตามความเหมาะสมในความต้องการของบุ คคลเหล่ านัน เพราะว่าบางกรณี บริ การดี
สําหรับกลุ่มหนึ ง แต่อาจจะไม่ดีสําหรับอีกกลุ่มหนึ งก็ได้ การบริ การทีเป็ นเลิศต้องรู ้จกั ยืดหยุน่ ไป
ตามความพึงพอใจ ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม สามารถปรั บปรุ งตัวเองให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทีจะบริ การได้
สมิต สัชฌุกร (2545 : 173) ได้กล่าวว่าแนวคิดในการบริ การมีขอ้ ควรคํานึงถึง ดังนี
1. ความสอดคล้องตรงตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ การให้บริ การต้องคํานึ งถึ ง
ผูร้ ับบริ การเป็ นหลักจะต้องนําความต้องการของผูร้ ับบริ การ มาเป็ นข้อกําหนดในการให้บริ การ
แม้วา่ จะเป็ นการช่วยเหลือทีเราเห็นว่าดีและเหมาะสมกับผูร้ ับบริ การเพียงใด แต่ผรู ้ ับบริ การไม่สนใจ
ไม่ให้ความสําคัญ การบริ การนันอาจจะไร้ค่า
2. ทําให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพอใจ คุ ณภาพ คือ ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลักเบืองต้น
เพราะฉะนันการบริ การจะต้องมุ่งให้ผูร้ ั บบริ การเกิ ดความพอใจ และถื อเป็ นหลักสําคัญในการ
ประเมินผลการให้บริ การ ไม่วา่ เราจะตังใจให้บริ การมากมายเพียงใด แต่ก็เป็ นเพียงด้านปริ มาณ
คุณภาพของบริ การวัดได้ดว้ ยความพอใจของลูกค้า
3. ปฏิบตั ิโดยถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน การให้บริ การซึ งจะสนองตอบความต้องการและ
ความพอใจของผูร้ ับบริ การทีเห็ นได้ชดั คือการปฏิบตั ิตอ้ งมีการตรวจสอบความถูกต้อง เพราะถ้า
หาก มีขอ้ ผิดพลาดขาดตกบกพร่ องแล้วยากทีจะทําให้ลูกค้าพึงพอใจได้
4. เหมาะสมแก่ สถานการณ์ การให้บริ การทีรวดเร็ ว ส่ งสิ นค้าหรื อให้บริ การตรงตาม
กําหนดเวลาเป็ นสิ งสําคัญ ความล่ าช้าไม่ทนั กําหนด ทําให้เป็ นการบริ การที ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์นอกจากการส่ งสิ นค้าทันกําหนดเวลาแล้วยังต้องพิจารณาถึงความเร่ งรี บของลูกค้าและ
สนองตอบให้รวดเร็ วก่อนกําหนดด้วย
5. ไม่ก่อผลเสี ยหายแก่บุคคลอืนๆ การให้บริ การในลักษณะใดก็ตามจะต้องพิจารณา โดย
รอบคอบรอบด้าน จะมุ่งทีประโยชน์ทีจะเกิดแก่ลูกค้าและฝ่ ายเราเท่านันไม่เป็ นการเพียงพอ จะต้อง
คํานึ งถึ งผูเ้ กี ยวข้องหลายฝ่ าย รวมทังสังคมและสิ งแวดล้อม จึงควรยึดหลักในการให้บริ การว่าจะ
ระมัดระวังไม่ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอืน

26

สมชาติ กิ จยรรยง (2545 : 129) ได้กล่าวถึ งความคาดหวังโดยทัวไปของผูร้ ับบริ การมัก
ต้องการ การต้อนรับทีอบอุ่นให้ความสนใจและความเอาใจใส่ พูดจาสุ ภาพไพเราะน่ าฟั ง ซึ งจะทํา
ให้ผทู ้ ีมาใช้บริ การเกิดความรู ้สึกว่าเขามีความสําคัญ เป็ นผลให้เกิดความพึงพอใจ แต่การทีจะให้เกิด
ความประทับใจได้นนต้
ั องทําให้ถึงขันที ผูร้ ั บบริ การเกิ ดปี ติ ยินดี กล่ าวคื อต้องให้บริ การที บรรลุ
ความคาดหวังและเหนื อความคาดหวังของลู กค้าขึนไป (To meet and exceed customer’s
expectation) ดังกลยุทธ์ทีจะสร้างความประทับใจในงานบริ การ ดังนี
1. รักงานและรักการบริ การ ผูใ้ ห้บริ การจะมีพืนฐานทางจิตใจทีอยูใ่ นสถานะของ “ผูใ้ ห้”
มิใช่ สถานะ “ผูร้ ับ” คือ ต้องรู ้ งานและหน้าที โดยการเอาใจใส่ กบั ผูใ้ ช้บริ การอย่างเป็ นมิตร และมี
อัธยาศัยไมตรี
2. มี ความกระตือรื อร้ น เป็ นการทํางานด้วยบุ คลิ กภาพที กระฉับกระเฉง คล่ องตัว และ
แนบเนียนในการบริ การ
3. อดทนสนใจ คุณสมบัติอย่างหนึงของผูใ้ ห้บริ การทีจะสร้างความประทับใจให้เกิดขึนกับ
ลูกค้าได้ทุกเวลา คือ ความอดทน อดกลันต่อปั ญหาของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ เช่น อดทนต่ออารมณ์
กิริยาท่าทาง และคําพูดของลูกค้า
4. ยิมแย้มแจ่มใส ผูใ้ ห้การบริ การต้องยิมแย้มแจ่มใสเสมือนหนึงว่า มีความภาคภูมิเป็ นอย่าง
มากทีได้บริ การลูกค้านัน ๆ
5. มีไหวพริ บปฏิภาณ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องรู ้จกั วิธีสือสาร หรื อวิธีการพูดให้กบั ลูกค้าทีเขาได้
รู ้ได้ฟัง หรื อได้เห็นแล้วประทับใจ วันหน้ามาขอใช้บริ การอีก
กุลธน ธนาพงศ์ธร (2538 : 27) กล่าวถึง หลักการให้บริ การ ประกอบด้วย
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์ และ
บริ การทีองค์การจัดให้นนั จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ทงหมด
ั
มิใช่
เป็ นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึงโดยเฉพาะ
2. หลักความสมําเสมอ กล่าวคื อ การให้บริ การนัน ๆ ต้องดําเนิ นไปอย่างต่อเนื อง และ
สมําเสมอมิใช่ทาํ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. หลักความเสมอภาค บริ การนันจะต้องให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่า
เทียมกันไม่มีการใช้สิทธิ พิเศษแก่บุคคลหรื อกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากคนอืนๆ อย่างเห็นได้ชดั
4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายทีต้องใช้ในการบริ การ ต้องไม่มากจนเกินกว่าผลทีจะได้รับ
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5. หลักความสะดวก บริ การทีจัดให้แก่ผรู ้ ับบริ การ จะต้องเป็ นไปในลักษณะทีปฏิบตั ิได้ง่าย
สะดวกสบาย รวดเร็ ว ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ทังยังไม่เป็ นการสร้างภาวะยุง่ ยากใจให้แก่ผใู ้ ห้บริ การหรื อ
ผูใ้ ช้บริ การมากจนเกินไป
พิทกั ษ์ ตรุ ษทิม (2538 : 33) ได้กล่าวถึงเป้ าหมายสําคัญของการบริ การ คือ การสร้างความ
พึงพอใจในการให้บริ การแก่ประชาชน โดยมีหลักหรื อแนวทาง คือ
1. การให้บริ การอย่างเสมอภาค หมายถึ ง ความยุติธรรมในการบริ หารงานภาครัฐทีมีฐาน
คติทีว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนัน ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิ บตั ิ อย่างเท่าเทียมกันในแง่มุม
ของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริ การประชาชนจะได้รับการปฏิบตั ิในฐานะทีเป็ น
ปั จเจกบุคคลทีใช้มาตรฐานการให้บริ การเดียวกัน
2. การให้บริ การทีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึ ง การบริ การจะต้องมองว่า การ
ให้บริ การสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา
3. การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะต้องมี
ลักษณะ มีจาํ นวนการให้บริ การและสถานทีให้บริ การอย่างเหมาะสม ความเสมอภาคหรื อการตรง
ต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจาํ นวนการให้บริ การไม่เพียงพอ และสถานทีตังทีให้บริ การสร้าง
ความไม่ยตุ ิธรรมให้เกิดขึนแก่ผรู ้ ับบริ การ
4. การให้บริ การอย่างต่อเนื อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที
เป็ นไปอย่างสมําเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็ นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงาน
ทีให้บริ การว่าจะให้หรื อหยุดบริ การเมือใดก็ได้
5. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progression Service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะทีมี
การปรับปรุ งคุณภาพและผลการปฏิบตั ิงาน กล่าวคือ การเพิมประสิ ทธิ ภาพหรื อความสามารถทีจะ
ทําหน้าทีได้มากขึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
บุญเกียรติ ชี วะตระกูลกิจ (2544 : 196) กล่าวว่า บริ การ หมายถึง การกระทําหรื อผลงานที
ผูป้ ระกอบการมอบให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยเป็ นสิ งทีจับต้องไม่ได้ (Intangible) ผูบ้ ริ โภคเมือซื อบริ การ
แล้วก็ ไม่ ได้มีสิ ท ธิ เป็ นเจ้าของทรั พ ย์สิ นใด ๆ นอกจากสิ ทธิ ในการได้รับ บริ การตามที ตกลงกัน
เท่านัน มีรายละเอียดดังนี
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1. การจัดกลุ่มบริ การ โดยทัวไป “บริ การ” มักไปคู่กบั “สิ นค้า” จะมากหรื อน้อยแตกต่างกัน
ไปดังนี
1.1 สิ นค้าล้วนไม่มีบริ การ (Pure tangible Goods) เช่น สบู่ ยาสี ฟัน ฯลฯ
1.2 สิ นค้ามีบริ การบ้าง (Tangible Goods with Accompanying Service) เช่ น
รถยนต์ ทีต้องมีบริ การหลังการขาย
1.3 สิ นค้าและบริ การอย่างละเท่า ๆ กัน (Hybrid) เช่ น ผูบ้ ริ โภคคาดหวังทีจะได้
“อาหาร” และ “บริ การ” พร้อมกันทังสองอย่างเมือเข้าไปในร้านอาหาร
1.4 บริ การเป็ นส่ วนใหญ่มีสินค้าบ้าง (Major Service with Accompanying Minor
Goods) เช่น กรณี ผูโ้ ดยสารเครื องบิน สิ งทีได้รับคือ “บริ การ” เป็ นส่ วนใหญ่ แต่ก็มี “อาหารและ
เครื องดืม” ให้ดว้ ยเป็ นส่ วนประกอบ
1.5 บริ การล้วน (Pure Service) เช่น บริ การเลียงเด็ก บริ การดูแลคนชรา
2. ลักษณะของการบริ การและนัยทางการตลาด
ฟิ ทส์ ซิมมอนส์ (Fitzsimmons. 1994 : 26) ได้กล่าวถึงลักษณะการบริ การว่ามีลกั ษณะ
สําคัญ 4 ประการ คือ
2.1 สัมผัสไม่ได้ (Intangibility) บริ การเป็ นสิ งทีสัมผัสได้ค่อนข้างยาก ผูบ้ ริ โภคไม่
สามารถมองเห็ นผลลัพธ์ ทีเกิ ดขึ นหรื อเกิ ดความรุ ้ สึกได้ก่อนทีจะมี การซื อ เพือลดความไม่แน่ ใจ
ผูบ้ ริ โภคจะมองหาหลักฐานทีพอจะบอกได้วา่ ผูใ้ ห้บริ การมีความน่าเชือถือ ด้วยเหตุนีผูป้ ระกอบการ
ด้านการให้บริ การจึงต้องบริ หารหลักฐาน (Manage the Evidence) หรื อทําให้สิงทีจับต้องไม่ได้ ดู
เสมือนจับต้องได้ (Tangibilize the Intangible) เช่น ความสะอาดในโรงแรม แสดงให้เห็นด้วยการ
คาดกระดาษทีโถชําระระบุขอ้ ความว่า “ผ่านการฆ่าเชือโรคแล้ว”
2.2 แยกบริ โภคไม่ได้ (Inseparability) เมือซื อบริ การ ผูบ้ ริ โภคต้องรับบริ การนัน
อย่างต่อเนืองจนแล้วเสร็ จ จะแยกเก็บไว้บริ โภคเป็ นคราว ๆ ไม่ได้ นอกจากนี ผลลัพธ์ของบริ การจะ
ออกมาดี หรื อไม่ ยัง ขึ นกับ ทังตัวผูใ้ ห้บ ริ ก ารเองและผูร้ ั บบริ ก ารอี กด้วย เช่ น วิท ยากรที ประสบ
ความสําเร็ จกับผูฟ้ ังกลุ่มทีหนึ ง ก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะประสบความสําเร็ จกับกลุ่มทีสอง ทังทีเนื อหา
ทีบรรยายและการเตรี ยมการอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน
2.3 ผลลัพ ธ์ ข องการให้ บ ริ ก ารมี ค วามแปรปรวน (Variability) ซึ งมี ผ ลให้
ผูป้ ระกอบการควบคุ มคุณภาพของการให้บริ การได้ลาํ บาก แพทย์ทีอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันอาจ
ให้บ ริ ก ารรั ก ษาโรคที เหมื อนกันออกมาได้ป ระทับ ใจคนไข้ไ ม่ เท่ า กัน ผูบ้ ริ หารกิ จการด้า นการ
ให้บริ การมีแนวทางในการรับมือกับปั ญหาดังกล่าวได้ดงั นี
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2.3.1. ตรวจสอบ คัดเลือก และฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรเพราะคนคือหัวใจของธุ รกิจบริ การ
2.3.2 กําหนดวิธีการในการให้บริ การทีเป็ นมาตรฐาน เช่ น เมือลูกค้ามาติดต่อทุก
คนจะต้องได้รับนําเย็น 1 แก้วโดยไม่ตอ้ งร้องขอ
2.4 เสี ยหายได้ (Perishability) บริ การจะเกิดความเสี ยหายในลักษณะ “เสี ยโอกาส”
เช่น กรณี คนไข้นดั แพทย์แล้วไม่มาเช่นนี เวลาทีแพทย์จดั ไว้ให้คนไข้ผนู ้ นก็
ั ตอ้ งผ่านไปโดยแพทย์ผู ้
ให้บริ การไม่ได้ประโยชน์ทีควรจะได้ในช่วงเวลานัน
3. ส่ วนประกอบทางการบริ การ (Service Mix)
วีรพงษ์ เฉลิ มจิระรัตน์ (2539 : 22) ได้บญั ญัติศพั ท์คาํ ว่าส่ วนประกอบทางการบริ การ
(Service Mix) ว่าคือบรรดาปั จจัยทีเป็ นองค์ประกอบของบริ การใด ๆ ทีมีผลด้านคุณภาพของบริ การ
และอาจช่ วยสร้ างความพึงพอใจหรื อก่อให้เกิ ดความไม่พึงพอใจในสายตาของลูกค้าได้ สามารถ
แบ่งปั จจัยเหล่านีออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี
3.1 กลุ่มปั จจัยทีมีผลก่อนรับบริ การ (Pre-service Factor หรื อ Pre-delivery Factor)
จะทําให้ผซู ้ ื อ/ผูร้ ับบริ การเกิดความคาดหวังถึงสิ งทีได้รับเมือซือสิ นค้าหรื อบริ การนัน ๆ ได้แก่
3.1.1 ภาพพจน์ กิตติศพั ท์ ชือเสี ยงบริ ษทั (Company Image)
3.1.2 ความเชือถือไว้วางใจได้ของบริ ษทั (Creditability)
3.1.3 ค่าบริ การ ค่าใช้จ่ายเพือขอรับบริ การ (Cost of Service)
3.1.4 ความแปลกใหม่ของบริ การ (Creativity of Service)
3.2 กลุ่มปั จจัยทีมีผลขณะรับบริ การ (During-service Factor หรื อ During-delivery
Factor) หรื อจุดสัมผัสบริ การซึ งจะเป็ นจุดทีผูร้ ับบริ การสามารถตัดสิ นว่า สิ งทีคาดหวังไว้จากการ
เปิ ดรับข่าวสารนัน ๆ ได้ ตํากว่า สู งกว่า หรื อเท่ากับความคาดหวัง ได้แก่
3.2.1 ความสะดวกสบายขณะใช้บริ การ (Conviniency)
3.2.2 ความถูกต้องแม่นยําในรายละเอียดขันตอนบริ การ (Correctness)
3.2.3 กิริยา มารยาททีดีงามของผูใ้ ห้บริ การ (Courtesy)
3.2.4 ความซับซ้อนยุง่ ยากในขันตอนรับบริ การ (Complexity)
3.2.5 ความประณี ตบรรจง และพิถีพิถนั ขณะบริ การ (Carefulness)
3.2.6 ความเลินเล่อของผูใ้ ห้บริ การ (Carelessness)
3.2.7 ฝี มือ ภูมิปัญญา และความสามารถของผูใ้ ห้บริ การ (Competence)
3.3 กลุ่ ม ปั จ จัย ที มี ผ ลหลัง จากรั บ บริ ก ารแล้ว (Post-service Factor หรื อ
Postdelivery Factor) เกิดขึนหลังจากลูกค้าได้รับบริ การจนครบถ้วนแล้ว ได้แก่
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3.3.1ความสอดคล้ อ งกั บ ความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า ก่ อ นมารั บ บริ การ
(Conformance to Customer Expectation)
3.3.2 ความสมบูรณ์ครบถ้วนของบริ การ (Completeness of Service)
3.3.3 ความคงเส้นคงวาด้านคุณภาพของบริ การ (Consistency of Service Quality)
3.3.4 การปฏิบตั ิต่อคําร้องเรี ยนของลูกค้า (Complain Handling)
3.3.5 ความคุม้ ค่าเงิน หรื อไม่ชอบบริ การนัน (Cost Effectiveness)
4. องค์ประกอบของการบริ การ การบริ การนันมีความเกี ยวข้องกับบุคคลในหลายฝ่ าย ซึ ง
ต่ า งฝ่ ายก็ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ที ก่ อ ให้ เกิ ด งานบริ ก าร ชุ ษ ณะ รุ่ ง ปั จ ฉิ ม (2538 : 121) ได้อ ธิ บ ายถึ ง
องค์ประกอบสําคัญ ๆ ของการบริ การว่าประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
4.1 ผูใ้ ห้บริ การ หมายถึ ง ทังองค์การทีประกอบธุ รกิ จบริ การและบุ คลากร หรื อ
พนักงานทีทําหน้าทีในการให้บริ การ
4.2 กระบวนการในการให้บริ การ หรื ออีกนัยหนึงก็คือวิธีการให้บริ การ
4.3 ผูร้ ับบริ การ
5. คุ ณ ภาพการบริ ก าร คุ ณ ภาพการให้บ ริ การเป็ นสิ งสํา คัญสิ งหนึ งในการสร้ า งความ
แตกต่ า งของธุ ร กิ จ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารให้ ช นะคู่ แ ข่ ง ได้นัน ต้อ งมี ก ารส่ ง มอบบริ ก ารที มี
คุณภาพสู งอย่างต่อเนืองมากกว่าคู่แข่ง และเกินกว่าทีลูกค้าคาดหวังไว้ โดยสิ งทีลูกค้าคาดหวังนันจะ
ได้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ของลูกค้าในอดีต จากการบอกเล่าปากต่อปาก และจากการโฆษณาของ
ธุ รกิจให้บริ การ และภายหลังจากทีลูกค้าได้รับบริ การ ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบการบริ การทีลูกค้าได้รับ
กับการบริ การทีลูกค้าคาดหวัง ถ้าการบริ การทีลูกค้าได้รับตํากว่าการบริ การทีลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าก็
จะขาดความสนใจในตัวผูใ้ ห้บริ การ แต่ถา้ การบริ การทีลูกค้าได้รับเท่ากับหรื อเกินกว่าการบริ การที
ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าก็จะมักจะใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การอีกครัง
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2544 : 9) กล่าวถึงความสําคัญของการบริ การ ว่าเนื องจากสภาพความ
เป็ นอยูแ่ ละมาตรฐานการครองชี พทีดี ขึนของประชาชนได้รับการศึกษา และมีรายได้สูงขึน ความ
ต้องการบริ การประเภทต่ าง ๆ เพื ออํา นวยความสะดวกให้ก ับชี วิตจึ งมี เพิมขึ น จะเห็ นได้ว่า การ
บริ การในรู ปของธุ รกิจบริ การเกิดขึนมากมายไม่วา่ จะหันไปทางไหน และอาชี พบริ การนับวันจะมี
ความหลากหลาย และสําคัญมากยิงขึน โดยความสําคัญของการบริ การ สามารถ แบ่งเป็ น 2 ประเด็น
ดังนี
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1. ความสําคัญต่อผูร้ ับบริ การ กล่าวคือ ช่ วยตอบสนองความต้องการส่ วนบุคคล และช่ วย
เสริ มสร้างคุณภาพชีวติ
2. ความสําคัญต่อผูใ้ ห้บริ การ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.1 ความสําคัญต่อผูป้ ระกอบการหรื อผูบ้ ริ หารการบริ การ คือ ช่ วยเพิมผลกําไร
ระยะยาวให้กบั ธุ รกิจ ช่วยสร้างภาพพจน์ทีดีของธุ รกิจ ช่วยลดการเปลียนใจของลูกค้าไปจากธุ รกิ จ
ช่วยรักษาพนักงานให้ปฏิบตั ิงานกับธุ รกิจ
2.2 ความสําคัญต่อผูป้ ฏิ บตั ิ งานบริ การ คือ ช่ วยให้มีอาชี พและรายได้ ช่ วยสร้ าง
โอกาสในการเสนอขาย
จากการศึกษาแนวความคิดเกี ยวกับการบริ การ สรุ ปได้วา่ การบริ การทีดีจะต้องตอบสนอง
ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของนักศึกษาทีมาใช้บริ การร้านซี เอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
มากทีสุ ด ทังในด้านการให้ความสะดวกสบาย การใช้พนักงานที มีความรู ้ ความสามารถ มีมนุ ษย์
สัมพันธ์ทีดี ให้บริ การอย่างต่อเนื องและสมําเสมอ ให้ความเสมอภาคกับลูกค้าทีมาใช้บริ การทุกคน
การสร้ างความรู ้ สึกทีดี และความน่ าเชื อถื อให้แก่ ลูกค้าทีใช้บริ การ และการให้บริ การนี ควรมีการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนือง จะทําให้การให้บริ การของร้านซี เอ็ดบุค๊ เซ็นเตอร์ มีคุณภาพในการตอบสนอง
ความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าทีมาใช้บริ การได้อย่างแท้จริ งและเกิดผลดีในระยะยาวต่อไป
2.5 ผลงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ผลการวิจยั ทีเกียวข้องกับ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าในตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง
2) ของผูบ้ ริ โภคฝังธนบุรี ทีค้นพบ มีดงั นี
สุ ภานัน โรจน์ สว่ างทิพย์ (2555) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและ
พฤติกรรมการเลือกซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา : ร้าน 7-Eleven สาขาวัดรางบัว เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากทีสุ ดในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย รองลงมา
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และให้ความสําคัญน้อยทีสุ ดในด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
นิยมเลือกซื อสิ นค้าสัปดาห์ละ 3-4 ครัง ในช่วงเวลาระหว่าง 16.01-20.00 น. สําหรับเหตุผลทีเลือก
ซื อสิ น ค้า เนื องจากความสะดวก รวดเร็ ว จากการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ข้อ มู ล ทัวไปของ
ผูบ้ ริ โภค เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ รวมทังปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
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มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในร้าน 7-Eleven สาขาวัดรางบัว อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
บุญเกือ/ ไชยสุ ริยา (2542) ได้ศึกษาเรื อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคต่อการใช้บริ การร้านสะดวกซื อ
ในสถานี บริ การนํามัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้บริ การร้ าน
สะดวกซื อ Select ในสถานี นามั
ํ นเชลล์ ความถีในการใช้ไม่แน่นอน ในช่วงเวลาวันธรรมดา จันทร์
ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 15.00-20.00 น. ใช้จ่ายเงินเฉลียครังละ 51-100 บาท/คน ประเภทของสิ นค้าที
ซื อมากทีสุ ด คือ เครื องดื ม และอาหารจานด่วน เหตุผลทีใช้บริ การ คือ ความสะดวกในการใช้
บริ การ ปั จจัยด้านสถานทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสะดวกซื อมากทีสุ ด ได้แก่ ความ
สะอาด อยูใ่ กล้บา้ น จอดรถสะดวก รองลงมาคือ ปั จจัยด้านบริ การ ได้แก่ พนักงานยิมแย้มแจ่มใส
พูดจาสุ ภาพ ให้บริ การตามลําดับก่อนหลัง และบริ การรวดเร็ ว ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ทีขายในร้าน
ได้แก่ ความทันสมัย สิ นค้ามีให้เลือกหลายชนิ ด และสิ นค้ามีคุณภาพ ปั จจัยด้านราคา ได้แก่ ราคา
เหมาะสม และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ สื อโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ ายโฆษณา
กลางแจ้ง หนังสื อพิมพ์ และการส่ งเสริ มการขาย
ดลนภา หวงสุ วรรณากร (2544) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การทีมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชือเคหะของลูกค้าธนาคารออมสิ น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ในระดับ ความสําคัญมากเรี ย งตามลําดับ ส่ วนปั จจัย ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาดให้
ความสําคัญปานกลาง ส่ วนปั ญหาต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การด้านต่าง ๆ พบปั ญหา
ในด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การประเมินหลักทรัพย์ทีใช้ในการคําประกันตํากว่าความเป็ นจริ ง ด้าน
ราคา ได้แก่ อัตราค่าธรรมเนี ยมในการจัดการเงินกูส้ ู ง ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ และสาขา
ในตัวเมื องมี จาํ นวนน้อยไม่ สะดวกในการติ ดต่ อ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ได้แก่ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์นอ้ ย ด้านบุคลากร ได้แก่ พนักงานให้คาํ แนะนําปรึ กษาไม่ชดั เจน และการแก้ไข
ปั ญหาให้กบั ลูกค้าล่าช้า ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ไม่มีสิงอํานวยความ
สะดวกไว้คอยบริ การลูกค้า ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยอุ ปกรณ์ เครื องมื อสํานักงานล้าสมัย
ขัดข้องบ่อย ด้านกระบวนการให้บริ การ ได้แก่ ขันตอนซับซ้อนยุง่ ยาก ตามลําดับ
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ศรีวติ า ฟักสั งข์ (2548) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทางการตลาดบริ การทีสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ใช้บริ การธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตนนทบุรี พบว่า ปั จจัยทางการตลาดบริ การของ
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เขตนนทบุรี โดยรวมมีความสําคัญอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยให้ความสําคัญกับพนักงาน และกระบวนการให้บริ การ อยู่ในระดับความสําคัญมาก
พฤติ กรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การ พบว่า เหตุ ผลในการมาใช้บริ การมากที สุ ด คื อ มี ความ
สะดวกสบายในการบริ การของธนาคารจนเกิดความผูกพัน ประเภทบัญชี ทีใช้มากทีสุ ด คือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ จํานวนความถีทีมาใช้บริ การเดือนละครังมากทีสุ ด ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ทางการตลาดบริ การกับการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทหารไทย พบว่า ปั จจัยทางการตลาดบริ การ
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การ คือ การบริ การ พนักงาน สถานที ลักษณะกายภาพ และ
กระบวนการให้บริ การ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาและการส่ งเสริ มการตลาด
ไซเธอเมล และคนอืน ๆ (1996) กล่าวว่าคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้าใน
ระดับหนึ ง จึงได้ทาํ การวิจยั พฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค เพือเป็ นสัญญาณให้รู้วา่ ยังมี
ลูกค้าเหลืออยูห่ รื อละทิงไป พฤติกรรมทีวัดได้แก่ ความภักดี การจัดการธุ รกิจทีสามารถแข่งขันได้
การลดราคา และผลตอบแทนทีได้รับ การตอบสนองจากภายนอกและการตอบสนองจากภายใน ผล
จาการวิจยั พบว่า คุณภาพการบริ การมีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าโดยปั จจัยด้านความภักดีมีผลต่อ
คุณภาพการบริ การมากทีสุ ด และพบว่าลูกค้าจะพิจารณาตัวบริ ษทั เป็ นลําดับแรกก่อนการตัดสิ นใจ
ซื อบริ การ
จากงานวิจยั ทีเกียวข้องสามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยทีเกียวข้องกับพฤติกรรมและการตัดสิ นใจ
ซื อของผูบ้ ริ โภค เกิ ดขึนจากความต้องการของผูบ้ ริ โภคแล้วยังจะต้องได้รับการกระตุน้ ด้วยปั จจัย
หลายๆ ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านพนักงานบริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ตลอดจน
พฤติกรรมการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค ในเรื องของเหตุผลสําคัญในการใช้บริ การ ประเภทผลิตภัณฑ์
ความถีในการใช้บริ การ และช่วงเวลาทีใช้บริ การ และสามารถนําผลทีได้จากงานวิจยั มาสรุ ปเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การลูกค้าของผูข้ ายภายในตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพือให้ลูกค้าได้รับความประทับใจ เกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ด และสามารถ
สนองตอบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทีใช้บริ การมากทีสุ ด

