บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การรับรู ้วา่ ด้วยการตลาดการบริ การหรื อขายสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ ย่อมยากต่อการจัดการการตลาดแต่สินค้า
ที่จบั ต้องได้ซ่ ึ งผูบ้ ริ โภคสามารถสัมผัสได้ท้ งั 5 ผัสสะ ก่อนการซื้ อสิ นค้าและบริ การ มีการถกเถียงพอควร ผลที่
ตามมาทาให้ผบู ้ ริ หารการตลาดต้องสร้างทักษะความเชี่ยวชาญพอที่จะจับลักษณะเฉพาะส่ งผลต่อการเป็ น
เอกลักษณ์การบริ การในมุมมองของลูกค้า ดังนั้นองค์กรธุ รกิจต่างออกแบบการบริ การเพื่อสนองความต้องการ
ผูบ้ ริ โภค การตลาดค้นหา (1) ความต้องการที่ยงั ไม่ตอบสนองของลูกค้า (2) เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
ระหว่างองค์กรธุ รกิจและลูกค้า การแลกเปลี่ยนส่ งผลผลรางวัลร่ วมกัน มูลค่าถูกสร้างสรรค์ผา่ นกระบวนการนี้
ซึ่ งช่วยให้กลุ่มนักการตลาดและผูบ้ ริ โภคสามารถเป็ นเจ้าของสิ นค้าและด้วยราคาที่เห็นชอบ ผลที่ตามมาทาให้
องค์กรธุ รกิจด้านบริ การควรศึกษาและเข้าใจตลาดและลูกค้าต่อเนื่อง ดังนั้นการเพิ่มองค์ความรู ้ดา้ นการบริ การ
ย่อมสร้างการทาธุ รกรรมซ้ า สามารถนาเสนอคุณค่าที่ดีกว่า เสนอว่าแก่นแท้แนวคิดการตลาดเกี่ยวข้องกับการ
บรรลุเป้ าประสงค์องค์กร โดยตัดสิ นความเป็ นจริ งและความต้องการของตลาดเป้ าหมาย เช่นเดียวกับ การส่ ง
มอบความพอใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เหนือคู่แข่ง เสนอว่าความต้องการซื้ อของลูกค้าต้องสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพ อาศัยขั้นตอนตามวัตถุประสงค์องค์กร เช่น การปรับปรุ งกาไรให้เกิดผล แต่ถือว่าการตลาดเป็ น
กระบวนการต่อเนื่องทั้งลูกค้าและคู่แข่งเปลี่ยนไปตามมิติเวลา เหตุน้ ีลกั ษณะเอกลักษณ์การบริ การตามแนวคิด
นักวิจยั เสนอว่าการบริ การ มีลกั ษณะเฉพาะดังนี้จบั ต้องไม่ได้ ปั จจัยที่ไม่สามารถเห็นได้ รู ้สึกได้ กลิ่น รส สัมผัส
และการบริ การก่อนการซื้ อ ฉะนั้น การประเมินคุณภาพ อาศัยกลยุทธ์การตลาดต่อสิ่ งที่จบั ต้องได้ แต่กลยุทธ์
การตลาดกับสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ให้สามารถจับต้องได้ สามารถทาได้โดยลดความเสี่ ยงด้านความไม่แน่นอนและ
สงวนไว้เช่นเดียวกับช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้เข้าใจและประเมินบริ การที่ได้รับถูกต้อง เมื่อผูซ้ ้ื อมองหาการบริ การ
ที่จบั ต้องได้ ต้องเสนอข้อมูลและสร้างความมัน่ ใจหากเป็ นการบริ การที่ซ้ื อนักการตลาดต้องตัดสิ นใจด้านการ
สื่ อสารการบริ การพอเพียง ทั้งด้าน กระบวนการ การส่ งมอบและผลประโยชน์ เพื่อสร้างความมัน่ ใจ (Kotler et
al. 2006) แม้การบริ การจะไม่สามารถจับต้องได้ก็ตาม ลูกค้าซื้ อคาสัญญาความพอใจ ขณะที่นกั การตลาด
นาเสนอหลักฐานความน่าเชื่อถือให้ปรากฏต่อลูกค้า โดยการรักษาสัญญา โดยการพัฒนาความสามารถและความ
น่าเชื่อถือต่อลูกค้า
ปั จจัยประเภทเน่าสลายได้ เพราะการบริ การไม่สามารถเก็บไว้ได้วนั ต่อวัน หากไม่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ เนื่องจากความต้องการซื้ อต่า ดังนั้น นักการตลาดต้องประเมินความต้องการใช้
บริ การทาให้เกิดสมดุลระหว่างความต้องการซื้ อและความต้องการขาย ความต้องการซื้ อมักแปรปรวนไปตาม
ฤดูกาลหรื ออ่อนไหวต่อมิติเวลา เหตุน้ ีการเน่าสลาย จึงเป็ นประเด็นสาคัญสาหรับผูใ้ ห้บริ การเพราะไม่สามารถ

แยกออกเนื่องจากลักษณะสิ นค้าจับต้องได้การผลิตย่อมเกิดก่อนการขาย ดังนั้นการอุปโภคบริ โภคสิ นค้าจึง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการแลกเปลี่ยน การติดต่อโดยตรงระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย เพื่อแก้ปัญหานี้ กระบวนการ
ผลิต ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดและมาตรฐานในเส้นทางการผลิต ลูกค้าเป็ นส่ วนหนึ่งกิจกรรมให้ลูกค้า
ของการบริ การ ต่อการกระทาและการโต้ตอบอิทธิ พลจากลูกค้าต่อสภาพการตามธรรมชาติ ต่อการบริ การที่ส่ง
มอบให้และด้วยเหตุน้ ี การรับรู ้การบริ การก็เกิดขึ้นด้วย ความหลากหลายประเภทการบริ การ เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการส่ งมอบการบริ การมีขอบเขตกว้างขวาง ภายใต้อุตสาหกรรมการบริ การ ย่อมเป็ นไปไม่ได้หากส่ ง
มอบประสบการณ์การให้บริ การได้เท่าเทียมกันให้กบั ลูกค้า เพราะการบริ การเสนอเกี่ยวข้องกับการส่ งมอบ
บริ การ และในบางกรณี เป็ นการให้บริ การเป็ นส่ วนตัว ผลที่ตามมาทาให้ลูกค้าไม่สามารถคาดหวังล่วงหน้าได้
แต่การอุปโภคบริ โภคได้เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้การรับรู ้อาจแปรปรวนในหมู่ลูกค้า แม้จะอุปโภคบริ โภคในเวลา
เดียวกัน การรับรู ้ยอ่ มหลากหลาย เพราะลูกค้ามีองค์ความรู ้แตกต่าง ประสบการณ์และลักษณะส่ วนบุคคล
รวมถึงอารมณ์แตกต่างกัน การปฏิบตั ิงานด้านการตลาดได้พฒั นาในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา เริ่ มต้นในช่วง
อุตสาหกรรม องค์กรธุ รกิจเน้นการผลิตและให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและประสิ ทธิ ภาพการจัด
จาหน่าย แนวคิดการผลิตอยูใ่ นช่วงเวลาสั้นโดยเน้นลูกค้า ทาให้องค์กรต้องเน้นการผลิตสิ นค้าในปริ มาณมาก
แนวคิดนี้เป็ นเรื่ องปกติเมื่อความต้องการซื้ อมากกว่าความต้องการขาย ภายหลังการผลิตจึงเริ่ มก้าวสู่ แนวคิด
ผลิตภัณฑ์ซ่ ึงองค์กรเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ดว้ ยคุณภาพสู ง และคาดหวังการขายได้สะดวกรวดเร็ ว แนวคิดทั้งคู่
เน้นความสนใจขององค์กรภายในเท่านั้น (Woodruff, 1997) และไม่พิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ลูกค้า แนวคิดการขายเน้นให้ลูกค้าให้ซ้ื อสิ นค้าที่ผลิตองค์กรธุ รกิจการเพิ่มขึ้นยอดขายมากกว่ากาไรระยะยาว
ฉะนั้นแนวคิดนี้จึงไม่มุ่งหวังจะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวร่ วมกับลูกค้า แนวคิดการขายเกิดขึ้น เมื่อความ
ต้องการขายสู งกว่าความต้องการซื้ อ ด้วยเหตุน้ ีแนวคิดที่ได้กล่าวถึงเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องและมีลกั ษณะพื้นฐาน
คล้ายคลึงกัน หลักการเชิงเหตุผลที่ชดั เจนบนพื้นฐานผลผลิตในการผลิตแลกเปลี่ยนกัน อนึ่ง มุมมองใหม่ได้
กระตุน้ แนวคิด การตลาดยุคใหม่โดยเน้นทรัพยากรที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Vargo & Lusch, 2004) ดังนั้น
หลักการด้วยเหตุผลที่เด่นชัดทาให้การตลาดยุคใหม่จึงมีลกั ษณะ (1) เน้นกระบวนการสร้างคุณค่า (2) ผลิตภัณฑ์
อยูใ่ นรู ปแบบการเป็ นสื่ อกลางติดต่อระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (3) ลูกค้าถูกมองว่าเป็ นผูส้ ร้างคุณค่าร่ วม (4) เสนอ
ว่าองค์กรธุ รกิจไม่สามารถสร้างสรรค์หรื อส่ งมอบคุณค่าเพียงลาพังหากปราศจากลูกค้า เป็ นหลักและ
ความสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้า (5) ศูนย์กิจกรรม การสื่ อสารการตลาดบนพื้นฐานการสื่ อความกับลูกค้า เพื่อกระตุน้
การเรี ยนรู ้และการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกัน
นอกจากนี้ Lusch & Vargo (2006) เสนอว่าการเข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึงคุณค่าบริ การมีความจาเป็ นและการ
ปฏิบตั ิดา้ นการตลาดควรเน้นการสร้างสรรค์ และการแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ผลที่ตามมาทาให้

ทราบความสาคัญของปั จจัย เกิดจากข้อเท็จจริ งถึงทฤษฎีและการปฏิบตั ิดา้ นการตลาดควรให้ความสาคัญต่อการ
รับรู ้คุณค่าบริ การในมุมมองของลูกค้า
ปั จจุบนั แนวคิดการตลาดให้ความสาคัญกับการจัดแสดงสิ นค้าตามความจาเป็ นของลูกค้า แนวคิดนี้
ยอมรับโดยองค์กรธุ รกิจสมัยใหม่เพราะต้องการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า (Gallaza & Sausa, 2006)
การให้ความสาคัญกับการตลาดในมุมมองทางธุ รกิจที่เล็งเห็นลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ในการปฏิบตั ิงานของธุ รกิจ
และการตลาดโดยรวม ฉะนั้นนักวิชาการ ต่างเห็นด้วยกับการนาการตลาดสมัยใหม่ในการส่ งมอบคุณค่าต่อลูกค้า
เหนือคู่แข่งซึ่ งนามาประยุกต์ใช้กบั การรับรู ้คุณค่าให้เป็ นจุดแข็งสาหรับการตลาดสมัยใหม่
ศาสตร์ ดา้ นพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้ดึงดูดความสนใจจากนักปฏิบตั ิดา้ นการตลาดได้เพิ่มบทบาทมากขึ้น
เพราะองค์ความรู ้เกี่ยวกับการนึกคิดของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างไร รู ้สึกและแสดงพฤติกรรมอย่างไร ทาให้นกั การ
ตลาดสามารถอธิ บายพรรณา วิเคราะห์คาดการณ์และควบคุม หรื อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจผูบ้ ริ โภค ขณะที่มี
ข้อถกเถียงว่าแนวคิด 2 ประการด้านการอุปโภคบริ โภคต่อการบริ การ ความคาดหวังและการรับรู ้ซ่ ึ งความ
คาดหวังลูกค้าสะท้อนถึงการคาดเดาย้อนกลับสู่ ลูกค้าก็หาข้อมูลลูกค้าจากประสบการณ์ ดังนั้นการรับรู ้จึงเป็ น
ตัวแทนการประเมินการบริ การจากลูกค้า โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ต่อความคาดหวัง ด้วยเหตุน้ ีองค์กรธุ รกิจ
ต่างค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ข้อมูลนี้เป็ นองค์ประกอบสาคัญยิง่ ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาด
ให้เหมาะสม นอกจากนี้ Lin, Sher, & Shih (2005) ปฎิเสธถึงการรับรู ้คุณค่าการบริ การเห็นว่าเป็ นการทบทวน
กลยุทธ์สาหรับองค์กรซึ่ งนาพาไปสู่ การตอบสนองความต้องการลูกค้าซึ่ งอิทธิ พลต่อพฤติกรรมลูกค้านัน่ เอง
คล้ายกับงานวิจยั Gallaza & Saura (2006) ชี้ให้เห็นว่าการรับรู ้คุณค่าการบริ การเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การตลาด
เช่นการแบ่งส่ วนตลาดความแตกต่างผลิตภัณฑ์และนโยบายการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์
กฎเกณฑ์สาหรับองค์กรธุ รกิจคือความจาเป็ นที่ตอ้ งสร้างความแตกต่างต่อเนื่องสม่าเสมอจากคู่แข่ง ผ่าน
การส่ งมอบคุณค่าที่ดีกว่าให้กบั ลูกค้า ดังนั้นนักวิชาการ ด้านการตลาดต่างเห็นชอบกับการรับรู ้คุณค่าการบริ การ
ว่าเป็ นเครื่ องมือการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน การเข้าใจช่องว่างระหว่างการรับรู ้ผบู ้ ริ โภค
และความคาดหวังจากลูกค้าย่อมมีอิทธิ พลต่อความพยายามขององค์กรธุ รกิจที่จะส่ งเสริ มการรับรู ้คุณค่าบริ การ
ในหมู่ผบู ้ ริ โภค ( Woodruff, 1997) ผลที่ตามมาสามารถสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันผ่านลูกค้า ปรับปรุ งการ
ส่ งมอบคุณค่าบนพื้นฐานแก่นแท้คือลูกค้า (Woodruff, 1997) แต่ Gallarza & Saura (2006) ถกว่าพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าใจได้ดี เมื่อวิเคราะห์ผา่ นการรับรู ้คุณค่า เพราะการรับรู ้คุณค่าการบริ การสามารถอธิ บาย
ความแตกต่างด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เช่นการเลือกผลิตภัณฑ์และการซื้ อซ้ า เพราะการรับรู ้คุณค่าการบริ การ
เป็ นแรงผลักดันหลักต่อความตั้งใจซื้ อ
การรับรู ้คุณค่าเกี่ยวข้องกับรู ปแบบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะความภักดีของลูกค้า Butcher, Spark,
& O’Callaghan (2002) ระบุวา่ ความภักดีลูกค้าเกิดขึ้นจากการส่ งมอบคุณค่าการบริ การต่อเนื่องและเหนือกว่า

คู่แข่งประกอบกับ ข้อเสนอแนะว่าทฤษฎีการตลาดและการนาไปประยุกต์ใช้ควรเน้นกระบวนการร่ วมกับคู่คา้
(ผูใ้ ห้บริ การด้านการเดินทางพักผ่อนของลูกค้า) สร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนคุณค่าการบริ การเกิดจากทักษะและ
ความรู ้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การ (Lusch & Vargo, 2006) นัน่ คือ ความสัมพันธ์ดา้ นบริ การขึ้นอยู่
กับการแลกเปลี่ยนคุณค่ากับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตรงข้ามหากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สามารถสร้างอิทธิ พลผ่านการ
ปฏิบตั ิการตลาด ดังนั้น ความตั้งใจซื้ อผูบ้ ริ โภคมักจะถูกจูงใจโดยการรับรู ้ดา้ นการบริ การเพื่อการพักผ่อนที่ได้
เสนอให้กบั ลูกค้า (Grewal, Monroe, & Krishnan 1998) พฤติกรรมความตั้งใจมีท้ งั เชิงบวกและเชิงลบ ฉะนั้นการ
รับรู ้คุณค่าเชิงบวกของลูกค้าจึงมีอิทธิ พลเอื้อต่อความตั้งใจซื้ อ ดังนั้นการเข้าใจการรับรู ้คุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อ
องค์กรธุ รกิจในเชิงปฏิบตั ิเริ่ มด้วยการรับรู ้คุณค่าการบริ การเป็ นการทาตลาดภายนอก โดยให้ความสาคัญกับ
ลูกค้าเป็ นแกนกลางนับเป็ น กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ดังนั้นนักกลยุทธ์การตลาดจึง เน้นกระบวนการ
สร้างสรรค์คุณค่า เพื่อส่ งมอบคุณค่าที่ดีกว่า เพื่อการได้เปรี ยบในการแข่งขันเพราะลูกค้าเชื่อมโยงการบริ การ
อื่นๆที่คู่แข่งเสนอให้กบั ลูกค้า ดังนั้นการเข้าใจการรับรู ้คุณค่าต่อลูกค้าและลูกค้าในอนาคต ด้านบริ การจึงเป็ น
ปั จจัยสาคัญต่อการแข่งขัน (Gallarza & Saura, 2006) ตราบเท่าที่การตลาดและผูป้ ฏิบตั ิดา้ นการตลาดนามาสู่ จุดที่
ผลิตภัณฑ์มิได้ถูกพิจารณาว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของคุณค่าเท่านั้น แต่ผบู ้ ริ โภคหรื อลูกค้าอาจเปรี ยบได้กบั ผู ้
สร้างสรรค์ร่วมต่อการรับรู ้คุณค่า การตระหนักและการยอมรับแนวคิดนี้ทาให้นกั ปฏิบตั ิการตลาดคาดเดาการ
รับรู ้ผบู ้ ริ โภค วิเคราะห์ความคาดหวังผูบ้ ริ โภคและกาหนดพฤติกรรมเป้ าหมาย เพื่อผูบ้ ริ โภค วิเคราะห์ความ
คาดหวังผูบ้ ริ โภค และกาหนดพฤติกรรมเป้ าหมาย เพื่อสร้างอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ (Lush & Vergo,
2006) คาถามที่ตรงประเด็นที่ควรหยิบยกขึ้นมาคือนักการตลาดตระหนักถึงคุณค่าการบริ การในมุมมองลูกค้า
อย่างไร Patterson & Speng (1997) ปฎิเสธว่าคุณค่าเป็ นสิ่ งที่เข้าใจยากด้วยความหมายที่แตกต่างกันออกไปจาก
เนื้อความจากผูบ้ ริ โภคที่ตระหนักต่อคุณค่าอย่างไร ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากกลุ่มควบคุมดาเนินการ
สัมภาษณ์ โดย Zeithaml (1988) ได้วจิ ยั ตรวจสอบข้อพิสูจน์การรับรู ้คุณค่าผูบ้ ริ โภครู ปแบบการตอบถูกจัด
แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ความหมายในมิติผบู ้ ริ โภคต่อคุณค่าดังนี้ (1) คุณค่าสิ นค้าและองค์กรนับเป็ นราคาต่า (2) คุณค่า
คือสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ (3) คุณค่าเป็ นระดับคุณภาพจากราคาที่จ่ายไป (4) คุณค่าคือสิ่ งที่ได้รับสาหรับสิ่ งที่ได้
ให้กบั ลูกค้า อย่างไรก็ตามการรับรู ้คุณค่าดูเหมือนจะเสนอความหมายหลากหลาย จากความรู ้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ ริ โภค (Woodruff, 1997) นอกจากนี้ยงั พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในเวลา
หนึ่ง แต่ Cravens & Piercy (2003) ปฎิเสธว่าการรับรู ้คุณค่าประกอบด้วยอรรถประโยชน์และต้นทุนอันเกิดจาก
การซื้ อและการใช้ผลิตภัณฑ์ แต่ Iglesias & Guillen (2004) เสนอว่าการรับรู ้คุณค่าเป็ นตัวแทนการแลกเปลี่ยนสิ่ ง
ที่ได้รับและสิ่ งที่ให้ หากแต่ Keller (1988) เสนอว่าผูบ้ ริ โภคผสมความรู ้สึกต่อการรับรู ้คุณภาพกับการรับรู ้ตน้ ทุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินการรับรู ้คุณค่าที่ได้รับ

การทบทวนวรรณกรรมที่ปรากฏในประเด็นการตลาดและการบริ การ เสนอว่าการรับรู ้คุณค่าเกี่ยวข้อง
กับการแลกเปลี่ยนระหว่างการประเมินลูกค้าต่อประโยชน์ที่ลูกค้าควรได้รับรวมถึงการเสี ยสละที่ลูกค้าควรให้
(Bolton & Drew, 1991; Lichtenstein, Ridgeway, & Netwmeyer, 1993; Patterson & Spreng, 1997)
แนวคิดตรงข้ามอ้างถึงการรับรู ้คุณค่าเปรี ยบได้กบั การตัดสิ นข้อดี-ข้อเสี ย ระหว่าง องค์ประกอบ “การ
ให้” เช่นราคา และองค์ประกอบ “การรับ” เช่นคุณภาพ (Zeithaml, 1988) นอกจากนี้ Iglesias & Guillen, (2004)
อ้างถึงการรับรู้คุณภาพและราคา และ Lichtenstian et al. (1993) ยังอ้างถึงการรู ้ตนด้านคุณค่าในอัตราส่ วน
คุณภาพที่ได้รับจากราคาที่จ่ายในการซื้ อขาย ขณะที่ AI-Sabbahy et al. (2004) ต่างไม่เห็นด้วยกับราคาจาก
เงินตราเป็ นตัวแทนการเสี ยสละ จากลูกค้าในการซื้ อขายบริ การ เพราะประเภทผลประโยชน์ที่แตกต่างซึ่ งลูกค้า
สามารถรับการบริ การหรื อแม้ตน้ ทุนการเสี ยสละที่แตกต่างทาให้ลูกค้าอาจจะยอมรับหรื อปฎิเสธผลิตภัณฑ์หรื อ
ประสบการณ์การบริ การ แต่ Groth & Dye (1999) เสนอว่าการรับรู ้ลูกค้าต่อคุณค่าการบริ การถูกพิจารณาจาก
ปั จจัยทั้งหมดที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ (ตราหรื อคุณภาพการบริ การ) นอกจากนี้ตน้ ทุนไม่เพียงแต่ถูก
จากัดต่อปั จจัยราคาจากการซื้ อด้วยเงินตรา แต่อาจสะท้อนต้นทุนกับโอกาสด้านเวลา ความพยายามและการ
เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาในการตัดสิ นใจที่ผบู ้ ริ โภคอาจมีได้ (Keller, 1998; Kotler, 1999; Petrick, 2002) หากพูดถึง
ผลประโยชน์และการเสี ยสละในแนวคิดต้นทุนและผลประโยชน์ดา้ นการรับรู ้คุณค่าของผูบ้ ริ โภคดังนี้ (1)
ผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการเสี ยสละตกลงด้านราคา (2) ผลประโยชน์ดา้ นอารมณ์เกี่ยวข้องกับ
ความพยายามไขว่คว้ามาเป็ นเจ้าของ (3) ผลประโยชน์ดา้ นสังคมเกี่ยวข้องกับความพยายามได้ครอบครอง
ผลิตภัณฑ์ (4) ผลประโยชน์ดา้ นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงและความไม่สะดวกสบายในการแสวงหา
หรื อได้มาของสิ นค้าและบริ การ (Sanchez et al., 2006)
ความรู ้ความเข้าใจการบริ การของลูกค้าควรนาพาจากความจริ งแม้ความสะดวกจะเกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ลูกค้าต่อการบริ การเชิงบวกซึ่ งลูกค้ามักจะรับรู ้มาตรฐานการบริ การ ดังนั้นหากขาดความสะดวก
ลูกค้า อาจพิจารณาบนมาตรฐานองค์ประกอบด้านการเสี ยสละเวลาตามแนวคิดต้นทุนและผลประโยชน์ต่อการ
รับรู ้คุณภาพ ดังนั้นการรับรู ้คุณค่าจึงเป็ นพลวัต เปลี่ยนไปตามลูกค้า วัฒนธรรม และมิติเวลา ดังนั้นนักการตลาด
ควรค้นหา เพื่อสารวจและเข้าใจการรับรู ้ผบู ้ ริ โภค ต่อคุณค่าที่ได้รับ (Sanchez et al., 2006)
การรับรู ้ผบู ้ ริ โภคเป็ นตัวแทนกระบวนการตีความอารมณ์ความรู ้สึกและให้ความหมาย กับการได้รับ
คุณค่าการบริ การเพื่อกระตุน้ การซื้ อ ดังนั้นสิ่ งกระตุน้ ใดๆ ได้รับรู ้ผา่ นประสาทสัมผัส (การเห็น ได้ยนิ ได้ชิม ได้
กลิ่น และได้สัมผัส) การกระตุน้ การรับรู ้จึงได้รับผลกระทบโดยธรรมชาติจากร่ างกาย สภาพแวดล้อมของปั จเจก
และเงื่อนไขทางจิตวิทยาของผูบ้ ริ โภค (Lancaster & Reynolds, 2005) ปั จจัยเหล่านี้อธิ บายความแตกต่างการรับรู ้
คุณค่าที่หลากหลายในกลุ่มผูบ้ ริ โภค ตามแนวคิด Groth & Dye (1999) การรับรู ้คุณค่าอาจแตกต่างจากผูบ้ ริ โภค
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีความคาดหวังที่แตกต่างสิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับองค์กรธุ รกิจด้านบริ การเพื่อนาไป

ศึกษาเข้าใจการรับรู ้ผบู ้ ริ โภคต่อการบริ การว่าควรเป็ นอย่างไร องค์กรธุ รกิจด้านบริ การควรดาเนินการศึกษาและ
เข้าใจตลาดและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากองค์กรธุ รกิจได้เพิ่มองค์ความรู ้ดา้ นการรับรู ้ผบู ้ ริ โภคย่อมทาให้
ธุ รกิจเจริ ญเติบโตและสร้างรายได้สูงขึ้น งานวิจยั ของ Groth & Dye (1999) ได้ให้แนวทางเพื่อช่วย เหลือนักการ
ตลาดที่จะส่ งเสริ มการรับรู ้การบริ การ ผูบ้ ริ โภคด้านคุณค่าการบริ การ แนวทางที่ผใู ้ ห้บริ การควรระบุและให้
ลักษณะเด่น การบริ การนาเสนอให้รับรู ้เพื่อ (1) ลูกค้าสามารถประเมินความเหมาะสมได้ดีระหว่างความจาเป็ น
และลักษณะการบริ การที่สามารถตอบสนองลูกค้า (2) อนุญาตให้ลูกค้าตระหนักถึงคุณลักษณะการบริ การและ
ความสาคัญต่อลูกค้า (3) ควบคุมรู ปแบบความคาดหวังที่เป็ นจริ ง (4) ลดความแปรปรวนของความคาดหวังก่อน
การซื้ อ ขณะที่การรับรู ้คุณค่าผูบ้ ริ โภค เสนอโดย Patterson & Spreng (1997) ประกอบด้วย (1) ลักษณะการใช้
งาน เช่น การปฏิบตั ิงาน/คุณภาพและราคา (2) ลักษณะทางสังคมซึ่ งส่ งผลต่อภาพลักษณ์ผบู ้ ริ โภค (3) ลักษณะ
ทางอารมณ์ผบู้ ริ โภค (4) ลักษณะจิตวิญญาณของผูบ้ ริ โภค
มุมมองการรับรู ้และความพอใจต่อการรับรู ้คุณค่าอธิ บายว่าการรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของการอุปโภค
บริ โภคบริ โภคด้วยเหตุผล ขณะที่กระบวนการข้อมูลผูบ้ ริ โภคและการสร้างความรู ้เกิดจากประสบการณ์แต่ละ
บุคคล แต่การเรี ยนรู ้อา้ งถึงความรู ้สึกผูบ้ ริ โภคต่อสิ่ งที่ชอบและไม่ชอบที่สอดคล้องกับประสบการณ์ ( Sanchez et
al., 2006)
มุมมองคุณค่า 5 ประการของ Sheth et al. (1991) ได้เสนอกรอบแนวคิด เพื่ออธิบายสาเหตุในการเลือก
ของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 5 มิติ ซึ่ งคุณค่าที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม การเลือกของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ (1) คุณค่าการ
ใช้งานได้รวดเร็ วเหมาะสม (2) คุณค่าทางสังคมในมุมมองของคนรอบข้าง (3) คุณค่าทางอารมณ์ที่ทาให้เกิด
ความสุ ข (4) คุณค่าทางจิตวิญญาณต่อความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค (5) คุณค่าทางเงื่อนไขในการรับรู ้คุณค่า ( Sheth et
al., 1991)
การศึกษางานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยจัดกลุ่มควบคุม เพื่อทดสอบคุณค่าการอุปโภคบริ โภค บริ โภคของ
Sheth et al., (1991) ในเนื้อหาด้านการบริ การเพื่อการพักผ่อน ผลการวิจยั สนับสนุนงานของ Sheth et al., (1991)
ยกเว้นมิติคุณค่าทางเงื่อนไขในขอบเขตปกติวสิ ัยหรื อซับซ้อน เพราะคุณค่านี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ แต่ละ
ประสบการณ์การพักผ่อนย่อมมีความสาคัญแตกต่างกัน
Gallarza & Saura (2006) ศึกษาการวัดผล PERVAL เสนอโดย Sweeney & Soutar (2001) ซึ่งใช้แนวคิด
Sheth et al., (1991) ตัวชี้วดั 4 มิติการรับรู ้คุณค่าของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ (1) คุณค่าทางอารมณ์ (2) คุณค่าทางสังคม
(3) คุณค่าทางการใช้งาน ด้านราคา/คุณค่าเงิน (4) คุณค่าการใช้งาน ด้านการปฏิบตั ิงาน/คุณภาพ
งานวิจยั
Grewal et al. (1998) มีแนวคิดความแตกต่างระหว่าง การถือสิ ทธิ์ ครอบครองและคุณค่าซื้ อขาย
ผลิตภัณฑ์ ต่อมา Al-Sabbahy et al. (2004) และงานวิจยั Petrick & Backman (2002) เสนอว่าการรับรู ้คุณค่า เป็ น
แนวคิดการบริ การเป็ นหลัก

Babin et al. (2005) เสนอรู ปแบบความเพลิดเพลิน (พอใจ) นับเป็ นคุณค่าการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
(ถือประโยชน์เป็ นสาคัญ) เป็ นมิติสาคัญสาหรับคุณค่าการช้อปปิ้ งส่ วนตนของลูกค้า
รู ปแบบคุณค่าผูบ้ ริ โภคพื้นฐานอยูบ่ น 3 มิติ (คุณค่าภายนอก/คุณค่าภายใน ตื่นตัว/ตอบโต้และเน้นส่ วน
ตน/เน้นส่ วนอื่น) สรุ ปรู ปแบบพื้นฐาน 8 ประเภท ได้แก่ (1) ประสิ ทธิผล (2) ความเป็ นเลิศ (คุณภาพ) (3) การเล่น
บทบาท (4) การยกย่อง (5) สถานภาพ (6) จรรยาบรรณ (7) จิตใจ (8) ความสวยงาม นอกจากนี้การวิจยั การรับรู ้
คุณค่าชี้วา่ คุณภาพเป็ นองค์ประกอบคุณค่า ( Heinonen, 2004; Rust & Oliver, 1994) ความแตกต่างระหว่าง
รู ปแบบ Holbrook และ Gallarza & Saura (2006) เพราะปรากฏตัวแปรเชิงลบในงาน Gallarza & Saura อนึ่ง
โครงสร้างการรับรู ้คุณค่ามีหลากมิติ หากคุณภาพการบริ การอาจเป็ นได้ท้ งั การใช้งานและทางเทคนิค (Boshoff &
Gray, 2004; Edvardsson, 2005; Kang & James, 2004; O’Neill & Palmer, 2003; Sachdev & Verma, 2002;
Zeithaml Parasuraman, & Berry (1990)
การทบทวนวรรณกรรมที่ได้ศึกษาบนพื้นฐานการรับรู ้คุณค่าสร้างคาถามว่าการรับรู ้คุณค่าสัมพันธ์กบั
องค์ประกอบด้านการตลาด เช่นคุณภาพหรื อความพอใจอย่างไร ดังต่อไปนี้
ผลการวิจยั Gallaerza & Saura (2006) สนับสนุนการวิจยั ของ Petrick (2002) เสนอว่า การเชื่อมโยงเชิง
เหตุผลที่ต้ งั อยูใ่ นจิตใจผูบ้ ริ โภคระหว่างคุณภาพ การรับรู ้คุณค่าและความพอใจจากการส่ งมอบ การบริ การด้าน
การพักผ่อนที่ดีกว่าคู่แข่งเพื่อผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก และสนับสนุนประสบการณ์ให้กบั ลูกค้า แต่ผลที่ตามมาไม่
สามารถกาหนดความสัมพันธ์ได้ชดั เจน (Green & Boshoff, 2002) งานวิจยั แสดงให้เห็นถึงการรับรู ้คุณค่า
สามารถแพร่ กระจายโดยปราศจากการซื้ อหรื อการบริ การอุปโภคบริ โภค ขณะที่ความพอใจขึ้นอยูก่ บั
ประสบการณ์ในการได้รับบริ การ จากการอุปโภคบริ โภค ( Sanchez et al, 2006) นอกจากนี้การรับรู ้เรี ยนรู ้ต่อ
ประสบการณ์ที่ได้รับจาก การบริ การ ( Petrick, 2004; Woodruff, 1997) ฉะนั้น การรับรู ้คุณภาพในมุมมองลูกค้า
เกิดระหว่างกระบวนการให้บริ การด้านการพักผ่อนส่ งผลต่อการรับรู ้คุณค่าความพอใจจากการบริ การ เกิด
หลังจากการอุปโภคบริ โภค การบริ การพักผ่อน ความพอใจอ้างถึงระดับอารมณ์ผบู ้ ริ โภค (บวกหรื อลบ) ของ
ผลประโยชน์ที่ได้รับหลังจากได้รับประสบการณ์บริ การ (Iglesias & Guillen, 2004) ดังนั้นความพอใจลูกค้าเกิด
หลังจากการรับรู ้คุณค่า (Gallarza & Saura, 2006; Wooddruff, 1997) นอกจากนี้ความพอใจและความตั้งใจซื้ อซ้ า
เป็ นส่ วนหนึ่งของพฤติกรรมหลังการซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Tan, 2004)
เพื่อความกระจ่างด้านการปฎิสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่า การรับรู ้คุณภาพ ความตั้งใจซื้ อซ้ าและ
ความพอใจ การทบทวนวรรณกรรม จึงเขียนในมุมมองเหล่านี้ดงั นี้
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณภาพและคุณค่า พบว่าการรับรู ้คุณภาพอยูใ่ นมิติโครงสร้างการรับรู ้
เรี ยนรู ้ ซึ่ งมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการรับรู ้คุณค่า ดังนั้น สิ่ งที่ถกเถียงมีวา่ คุณภาพเป็ นปั จจัยย่อยในโครงสร้างการ

รับรู ้คุณค่า (Sanchez et al., 2006) เหตุน้ ีการรับรู ้คุณภาพจึงเป็ นปั จจัยเกิดก่อนของการรับรู ้คุณค่า (Gallarza &
Saura, 2006; Sanchez et al., 2006)
ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจและการรับรู ้คุณค่าของลูกค้าอธิ บายได้จากการใช้ความคาดหวังเป็ น
ปั จจัยอธิ บายพื้นฐานทั้งด้านความพอใจและคุณภาพมีความพ้องกัน หากแต่ความพอใจและคุณภาพอยูใ่ นมิติ
โครงสร้าง 2 แบบด้วยรู ปแบบการรับรู ้คุณภาพเป็ นตัวแปรก่อนความพอใจ (Bowen & Clarke, 2002) สอดคล้อง
กับแนวคิดการรับรู ้คุณค่าและความพอใจ แม้แนวคิดจะแตกต่างกันแต่เพราะการใช้ตรงกันว่าการรับรู ้คุณค่าเกิด
จากการเปรี ยบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากการบริ การที่คาดหวังและการเสี ยสละที่ลูกค้าต้องการทา เพื่อให้
แน่ใจส่ งผลต่อผลประโยชน์เหล่านั้น ความพอใจเป็ นแนวคิดที่สะท้อนผลประโยชน์และการเสี ยสละแต่ในเวลา
เดียวกันก็เปรี ยบเทียบผลจากประสบการณ์เดิม (Sanchez et al., 2006) อนึ่งการรับรู ้คุณค่าและความพอใจ
สามารถจัดเป็ นกรอบแนวคิดและวัดผลได้ใน 2 ลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ก็เอื้อหนุนกัน (Eggert & Ulaga, 2002)
อย่างไรก็ตามเป็ นเพราะการยอมรับเป็ นกติกาสากล ที่ความพอใจเป็ นการประเมินหลังการอุปโภคบริ โภค
(Sanchez et al., 2006) สาหรับการรับรู ้คุณค่าเกิดก่อนระหว่างและหลังการอุปโภคบริ โภค ดังนั้นการรับรู ้คุณค่า
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นของกระบวนการซื้ อ แต่ความพอใจเกิด หลังการอุปโภคบริ โภค ดังนั้นการรับรู ้คุณค่าจึงเป็ น
ปั จจัยก่อนส่ งผลโดยตรงของความพึงพอใจและความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่เกิดหลังการรับรู ้แล้ว (Gallarza & Suara,
2006; Sanchez et al., 2006; Oh, 2000; Woodruff, 1997) แม้จะมีการถกเถียงและพิสูจน์โดยงานวิจยั ของ Green
& Boshoff (2002) สรุ ปว่าความพอใจลูกค้าเป็ นตัวดัชนีของการรับรู ้คุณค่าและความพอใจลูกค้าในการศึกษาถูก
วัดผลโดยโครงสร้างงานวิจยั ที่แตกต่างกัน การรับรู ้คุณค่าและความพอใจเป็ นตัวแทนแลกเปลี่ยนสิ่ งที่ได้รับและ
สิ่ งที่ให้ไป การวัดผลความพอใจจะไม่สามารถทาได้โดยอิสระ ( Babin et al., 2005; Gallarza & Sauza, 2006; Lin
et al., 2005; Petrick, 2004; Tam, 2004)
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าและความตั้งใจซื้ อซ้ านับเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับพฤติกรรมความ
ตั้งใจของผูบ้ ริ โภคการรับการบริ การ ปรากฏในงานวิจยั พบว่ามีการถกเถียงอยู่ 3 งานวิจยั ที่พบว่าห่วงโซ่
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่า ความพอใจ และความตั้งใจซื้ อซ้ า ปรากฏในงานวิจยั ของ Gallarza & Sauna
(2006) เถียงว่าความสัมพันธ์โดยตรงอยูร่ ะหว่าง การรับรู ้คุณค่าและความพอใจ รวมถึงความพอใจและการ
ตัดสิ นใจซื้ อซ้ า (Gallarza & Saura, 2006) งานวิจยั ชิ้นที่ 2 Green & Boshoff (2009) ระบุวา่ การรับรู ้คุณค่าเป็ นตัว
แปรแทรกความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจและความตั้งใจซื้ อด้วยเหตุผลว่า (1) ความพอใจเป็ นดัชนีสาคัญของ
การรับรู ้คุณค่า (2) การรับรู ้คุณค่าเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นก่อนโดยตรงต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ดังนั้นความพอใจไม่
เพียงแต่เป็ นดัชนีของความตั้งใจเชิงพฤติกรรม สิ่ งที่ตามมาปรากฏเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจและ
พฤติกรรมความตั้งใจ ไม่ได้เป็ นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ แต่ประการใดกลับพบว่ามีความสหสัมพันธ์เท่านั้น

งานวิจยั ชิ้นที่ 3 โดย
Petrick (2002) ได้เสนอว่าการรับรู ้คุณค่าและความพอใจควรเป็ นองค์ประกอบที่
เกิดขึ้นก่อนพฤติกรรมความตั้งใจซื้ อ งานวิจยั โดย Lin et al. (2005) ยืนยันการศึกษา Petrick (2002) ตรงที่วา่
ความสัมพันธ์ปรากฏอยู่ ระหว่างการรับรู ้คุณค่าและความตั้งใจซื้ อ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์
ระหว่างความพอใจและความตั้งใจซื้ อ
กรอบแนวคิดกระบวนการผลิตการบริ การ สามารถเข้าใจปั จจัยเกิดก่อนและผลที่ตามมาของการรับรู ้
คุณค่า นอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่นการรับรู ้คุณค่า การรับรู ้คุณภาพความพอใจ
ประสบการณ์ และราคาประกอบด้วย (1) การส่ งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า (2) ตามลาดับลูกค้าได้นาสิ นค้าและ
บริ การเพื่ออุปโภคบริ โภคบริ โภค (3) การพัฒนาและคงไว้คุณค่าที่ได้สร้างสรรค์จากขั้น (1) และ (2) (Iglesias &
Guillen, 2004; Petrick, 2004) หากอ้างถึงประสบการณ์ในกระบวนการก่อนปฎิสัมพันธ์กบั การบริ การผ่านลูกค้า
ในฐานะอยูใ่ นกระบวนการผลิตบริ การและประสบการณ์หลังการอุปโภคบริ โภคเกิดจาก (1) ระยะการคาดการณ์
เกิดก่อนการบริ การ (2) ระยะการอุปโภคบริ โภคอ้างถึงช่วงเวลาขณะได้รับการบริ การ (3) ระยะความทรงจา
ลูกค้าเกิดหลังการบริ การได้จบลง
การวิจยั ในอดีตในเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับการบริ การอาหารในภัตตาคารเน้นการรับรู ้คุณค่าลูกค้า ได้แก่
การศึกษาของ (Oh, 2000; Iglesias & Guillen, 2004; Al-Sabbahy et al., 2004; Tan, 2004; Babin et al., 2005) ใน
ตลาดต่างประเทศดังนี้
การศึกษาโดย Oh (2000) ได้สารวจการรับรู ้การรับประทานอาหารค่าด้านคุณภาพ คุณค่าและความ
พอใจในประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า แนวคิดคุณค่าปกติมกั เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนสาหรับ
เงินและเวลาที่ใช้ไป การศึกษาได้สาธิ ตรู ปแบบการตัดสิ นใจรับประทานอาหารค่าของลูกค้า โดยการรับรู ้คุณค่า
คุณภาพและความพึงพอใจปฎิสัมพันธ์เพื่อมีอิทธิ พลต่อการซื้ อซ้ า และความตั้งใจซื้ อ การรับรู ้คุณค่าถูกวัดโดย
สเกล 4 ระดับ เน้นคุณค่าเปรี ยบเทียบกับต้นทุนด้านการเงิน ดังนั้นการรับรู ้คุณค่าจึงถูกตัดสิ นโดยการประเมินผล
ได้ผลเสี ยในการแลกเปลี่ยนในมิติลูกค้า การศึกษานี้เสนอว่าคุณภาพเป็ นองค์ประกอบของการรับรู ้คุณค่า ขณะที่
ความพอใจเป็ นผลจากประสบการณ์การอุปโภคบริ โภคของผูบ้ ริ โภค ความพอใจจะมีความสาคัญน้อยกว่าการ
รับรู ้คุณค่าในรู ปแบบการตั้งใจซื้ อซ้ า ในสถานการณ์ก่อนการซื้ อความพอใจมีโอกาสน้อยต่อการตั้งใจซื้ อ แต่
หากสถานการณ์หลังซื้ อ ด้วยเหตุน้ ีควรให้ความสาคัญต่อการศึกษา เข้าใจอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ยงั แนะ
ให้ศึกษาในอนาคตเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการวัดการรับรู ้คุณค่าเพื่อเข้าใจอิทธิ พลเชิงบวกด้าน
การตั้งใจซื้ อเชิงพฤติกรรมของลูกค้า
การศึกษาโดย
Iglesias & Guillen (2004) สารวจการรับรู ้คุณค่าและผลกระทบต่อความพอใจลูกค้าใน
ภัตตาคารในประเทศสเปน โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อการรับรู ้ ราคา และการรับรู ้ คุณค่าในมิติผบู ้ ริ โภค รู ปแบบ
ที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแนวคิดการรับรู้คุณภาพเชิงบวกความพึงพอใจ และต้นทุนการรับรู้ราคาในมิติผบู้ ริ โภค (การ

เสี ยสละเกิดจากเงินตราและไม่ใช่เงินตรา เช่นเวลา สถานที่ และความพยายามด้านจิตใจ) เป็ นเชิงลบความพึง
พอใจ ดังนั้นแนวคิดรู ปแบบมีขอ้ สมมติฐานว่า “ความพอใจจากประสบการณ์ในมิติลูกค้าเป็ นผลกระทบเชิงบวก
โดยการรับรู ้ คุณภาพและผลกระทบเชิงลบ โดยราคาที่ลูกค้า โดยราคาที่ลูกค้ามองว่าควรจะจ่าย สิ่ งที่คน้ พบจาก
การวิจยั พบว่าภัตตาคารเสนอสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ให้กบั ลูกค้า นอกจากนี้การรับรู ้คุณค่าประกอบด้วย การรับรู ้ราคา
ซึ่ งมีอิทธิ พลเชิงลบต่อความพอใจและการรับรู ้คุณภาพ มีอิทธิ เชิงบวกต่อความพอใจ การศึกษายังพบว่าการรับรู ้
คุณค่ามีผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ขณะที่ความพอใจลูกค้ามีผลเชิงบวกต่อการตั้งใจซื้ อซ้ า
และการสื่ อสารปากต่อปากเชิงบวกอีกด้วย การวิจยั สรุ ปว่าการรับรู ้คุณค่ามีอิทธิ พลต่อความพอใจลูกค้า อิทธิ พล
เชิงบวกเกิดจากการส่ งเสริ ม การรับรู ้คุณภาพการบริ การซึ่ งสาคัญสาหรับภัตตาคารเพื่อความอยูร่ อดในระยะยาว
เนื่องจากการแข่งขันสู ง
งานวิจยั โดย Al-Sabbahy et al. (2004) ได้ตรวจสอบการรับรู ้คุณค่าและการประยุกต์ใช้สาหรับการวิจยั
ด้านความเอาใจใส่ ดา้ นการพักผ่อน นักวิจยั ได้ใช้แนวทาง Grewal et al. (1998) โดยศึกษาคุณค่าการแสวงหาและ
การแลกเปลี่ยนเป็ นฐานการศึกษาในประเทศอังกฤษ โดยเน้นโรงแรมและภัตตาคารฟาสต์ฟู้ดเพราะเป็ นที่นิยม
หากเปรี ยบกับรู ปแบบการบริ การอาหาร อนึ่ง คุณค่าการได้มาเป็ นปั จจัยเชิงบวกเกิดจากผลประโยชน์การบริ การ
และเกิดอิทธิ พลเชิงลบจากเงินที่จ่ายไป ผลที่ตามมาทาให้คุณค่าการแลกเปลี่ยนเพิม่ ขึ้น การศึกษาสรุ ปได้วา่ การ
รับรู ้คุณค่ามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกของลูกค้าก่อนการซื้ อและมีผลกระทบต่อความพอใจ เช่นเดียวกับ
ความตั้งใจที่จะแนะนาหลังการซื้ อ ดังนั้นเมื่อการบริ การได้เสนอคุณค่าได้จดั เสนอ เป็ นปั จจัยก่อนย่อมมีอิทธิ พล
ต่อลูกค้า แม้จะก่อนการซื้ อ การอุปโภคบริ โภคหรื อการใช้การบริ การส่ งผลต่อความพอใจซึ่ งเป็ นปั จจัยก่อนการ
รับรู ้คุณค่าของลูกค้า
การศึกษาโดย
Tam (2004) ได้สารวจความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจลูกค้า คุณภาพการบริ การและ
การรับรู ้คุณค่าในหมู่ลูกค้าภัตตาคารในฮ่องกง รู ปแบบแนวคิดตั้งข้อสมมติฐานว่า การรับรู ้คุณภาพมีผลกระทบ
โดยตรงเชิงบวกต่อการรับรู ้คุณค่า ขณะที่ตน้ ทุนการเงินและเวลามีผลกระทบเชิงลบต่อการรับรู ้คุณค่า โดยรวม
การรับรู ้คุณค่าตั้งอยูบ่ นข้อสมมติฐานผลกระทบเชิงบวกต่อความพอใจและพฤติกรรมหลังการซื้ อ และมี
ผลกระทบทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมหลังการซื้ อผ่านความพอใจ นอกจากนี้ขอ้ สมมติฐานว่าการรับรู ้คุณภาพ
มีผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมหลังการซื้ อ การศึกษานี้เพิ่มองค์ความรู ้สาคัญต่อการรับรู ้ดา้ นการเสี ยสละ
(ต้นทุนการเงินและไม่ใช่ตน้ ทุนการเงิน) ซึ่ งมีอิทธิ พลโดยตรงต่อการรับรู ้คุณภาพ อาจแตกต่างในหมู่ลูกค้าและ
ประเภทการบริ การ ดังนั้นไม่วา่ จะการเสนอคุณภาพสิ นค้าหรื อบริ การสู งหรื อการให้ราคาต่าสุ ด สิ่ งสาคัญต้อง
ตัดสิ นคือลักษณะคุณค่าที่เสนอสาหรับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
การศึกษาโดย
Babin et al. (2005) ได้ตรวจสอบความพอใจลูกค้า การรับรู ้คุณค่าและอิทธิ พลปากต่อ
ปากเชิงบวกในความตั้งใจซื้ อของลูกค้าในภัตตาคารในประเทศเกาหลีใต้ การศึกษาได้ตรวจสอบการรับรู ้คุณค่า

เป็ นองค์รวมคุณค่าด้านความเพลิดเพลินและผลประโยชน์ การศึกษาได้ปฏิเสธว่าลูกค้าสามารถอธิ บายผลลัพธ์
การบริ การจากประสบการณ์ท้ งั ผลประโยชน์และความเพลิดเพลิน ผลที่ตามมาทาให้คุณค่าผลประโยชน์และ
ความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพอใจและเกิดการสื่ อสารปากต่อปากเชิงบวก การศึกษาโดย
Babin et al. (2005) ประสบการณ์การบริ การหากแพงและหรู ยอ่ มส่ งผลต่อบทบาทคุณค่าด้านความเพลิดเพลิน
สู งเช่นกัน ผลที่ตามมาย่อมส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานของภัตตาคารดีข้ ึน ลูกค้าให้ความสาคัญกับบทบาทคุณค่า
ผลประโยชน์สูง นอกจากนี้ปัจจัยต่างๆ เช่นเวลาในการรับประทานและลูกค้าในภัตตาคาร อาจเป็ นตัวแปรแทรก
ของความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
บทสรุ ป
แนวคิดการตลาดเกี่ยวข้องกับการผลิตและการขาย หากในมิติผบู ้ ริ โภคและการตลาดเพื่อสังคมซึ่ งเป็ น
ตัวผลักดันสู่ การตลาดและการให้ความสาคัญกับลูกค้า บทนี้ได้สารวจการตลาดการบริ การด้วยการพัฒนาศาสตร์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและความสาคัญกับการรับรู ้คุณค่า ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการตลาดในปั จจุบนั ในหมู่นกั วิจยั
และนักการตลาด การทบทวนวรรณกรรมและหลักฐานการวิจยั สะท้อนถึงการรับรู ้คุณค่ามีอิทธิ พลต่อการรับรู ้
ผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรม ท้ายสุ ดได้สรุ ปการประเมินจากผลงานวิจยั ในแต่ละประเทศที่ศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อวัดการรับรู ้คุณค่าในเนื้อหาภัตตาคารเป็ นหลัก

