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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

     งานวิจัยเร่ือง การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท                
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใช้
ก าหนดแนวทางการศึกษา ดงัน้ี 

      1. แนวคิดเก่ียวกบัการบริการ 
2. ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

      3. แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
      4. ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรม 
      5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการบริการ 
      

    ความหมายของการบริการ 
     พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ( 2545 , หนา้ 607 ) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการบริการวา่ ปฏิบติัรับใช ้ใหค้วามสะดวกต่าง  ๆ 
     เสรี วงษม์ณฑา ( 2542 , หนา้ 46 ) กล่าววา่  “ค าวา่บริการน่าจะเป็นค าท่ีมีคุณค่าและชวน
ให้ภูมิอกภูมิใจเพราะว่าบริการนั้น หมายถึง การท าประโยชน์ให้กบัคนอ่ืนมีความสุข ความพอใจ 
ซ่ึงคนท่ีท าก็น่าจะมีความสุขท่ีตวัเองท่ีมีคุณค่าแก่คนอ่ืน ฉะนั้นถา้ตั้งอุดมการณ์ไวว้า่งานของเราคือ
การบริการแลว้ละกอ้งานท่ีเราท าจะเป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริการเสมอ ผูท่ี้มีหวัใจบริการจริง  ๆ 
นั้นตอ้งแสวงหาความรู้รอบตวัเพื่อจะไดใ้ช้ความรู้นั้นมาให้บริการเขาได ้ ความเจริญรุ่งเรืองของ
ธุรกิจหรือองค์กรไม่ได้ข้ึนอยู่กบัระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ หรือสินคา้ท่ีมีคุณภาพเลิศ
เท่านั้น  การพฒันาใหมี้หวัใจบริการกบัคนในองคก์รก็เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีละเลยไม่ได ้
     การให้บริการ กล่าวไดว้า่เป็นหน้าท่ีหลกัท่ีส าคญัในการบริหารงานในลกัษณะท่ีตอ้งมี
การติดต่อพบปะสังสรรคก์บัลูกคา้โดยตรง โดยหน่วยงานและพนกังานผูใ้ห้บริการท าหนา้ท่ีในการ
ให้บริการ (delivery services) แก่ผูรั้บบริการ โดยสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้
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ความหมายของการบริการ ( service ) วา่การบริการเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจ   
ท่ีสนองความตอ้งการแก่ลูกคา้ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม เป็นตน้ ตามความหมาย
ดงักล่าว ท าให้สามารถอธิบายลกัษณะของการบริการไดเ้ป็น 4 ประการ คือ ( ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  
และคณะ , 2541 , หนา้ 45 – 46 ) 
     1. ไม่สามารถจับต้องได้ ( intangibility ) คือ  บริการท่ีไม่สามารถมองเห็นหรือ                
เกิดความรู้สึกไดก่้อนท่ีจะมีการซ้ือ ตวัอยา่ง คนไขไ้ปหาจิตแพทยไ์ม่สามารถบอกไดว้า่ตนจะไดรั้บ
บริการในรูปแบบใดเป็นการล่วงหน้า ดงันั้นเพื่อลดความเส่ียงของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อตอ้งพยายามวาง
กฎเกณฑเ์ก่ียวกบัคุณภาพและประโยชน์จากการบริการท่ีเขาจะไดรั้บ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการ
ซ้ือ ในแง่ของสถานท่ี ตวับุคคล เคร่ืองมือวสัดุท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร สัญลกัษณ์ และราคา          
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูข้ายบริการจะตอ้งจดัหาเพื่อเป็นหลกัประกนัใหผู้ซ้ื้อสามารถท าการตดัสินใจซ้ือ
เร็วข้ึน 
         - สถานท่ี ( place ) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่และความสะดวกให้เกิดกบั ผูม้าใช้
บริการ เช่น โรงพยาบาลตอ้งใหญ่โตโอ่โถง ออกแบบให้เกิดความคล่องตวัแก่ผูม้าติดต่อ มีท่ีนัง่     
ใหเ้พียงพอ มีบรรยากาศท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดี รวมทั้งใหเ้สียงดนตรีประกอบดว้ย 

         - บุคคล ( people ) พนกังานท่ีขายบริการตอ้งมีการแต่งตวัท่ีเหมาะสม บุคลิกดีหนา้ตา
ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาดี เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และเกิดความเช่ือมัน่ว่าบริการท่ีซ้ือจะดี
ดว้ย 

         - เคร่ืองมือ ( equipment ) อุปกรณ์ภายในส านกังานจะตอ้งทนัสมยั มีประสิทธิภาพ   
ในการบริการท่ีรวดเร็ว และใหลู้กคา้พอใจ 

         - วสัดุส่ือสาร ( communication material ) ส่ือโฆษณาและเอกสารการโฆษณาต่าง ๆ 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบริการท่ีเสนอขาย และลกัษณะของลูกคา้ 

         - สัญลกัษณ์ ( symbols ) ก็คือช่ือตราสินคา้ หรือเคร่ืองหมายตราสินคา้ หรือท่ีใช้
บริการเพื่อใหผู้บ้ริโภคเรียกช่ือไดถู้ก ควรมีลกัษณะส่ือความหมายท่ีดีเก่ียวกบับริการท่ีเสนอขาย 

         - ราคา ( price ) การก าหนดราคาการให้บริการควรเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการ
ชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีแตกต่างกนั 
     2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ ( inseparability ) การให้บริการเป็นการผลิตและ
การบริโภคในขณะเดียวกนั กล่าวคือ ผูข้ายหน่ึงรายสามารถให้บริการลูกคา้ในขณะนั้นไดห้น่ึงราย 
เน่ืองจากผูข้ายแต่ละรายมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทนได ้เพราะตอ้งผลิต
และบริโภคในขณะเดียวกนั ท าใหก้ารขายบริการอยูใ่นวงจ ากดัในเร่ืองของเวลา 
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     3. ไม่แน่นอน ( variability ) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัวา่ผูข้ายเป็น
ใคร จะให้บริการเม่ือไหร่ ท่ีไหนอย่างไร หมอผา่ตดัหวัใจ คุณภาพในการผ่าตดัข้ึนอยู่กบัสภาพ
จิตใจ  และความพร้อมในการผ่าตดัแต่ละรอบ ดงันั้นผูซ้ื้อบริการจะตอ้งรู้ถึงความไม่แน่นอนใน
บริการ และสอบถามผูอ่ื้นก่อนท่ีจะเลือกรับบริการ ในแง่ผูข้ายบริการจะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพ
ท าได ้2 ขั้นตอนคือ  

  3.1  ตรวจสอบ คดัเลือก และฝึกอบรมพนกังานท่ีให้บริการ รวมทั้งมนุษยสัมพนัธ์
ของพนกังานท่ีใหบ้ริการ เช่น ธุรกิจสายการบิน โรงแรม และธนาคาร เป็นตน้ ตอ้งเนน้ในดา้นการ
ฝึกอบรมในการใหบ้ริการท่ีดี                                                                                                                
  3.2  ต้องสร้างความพอใจให้ลูกค้าโดยเน้นการใช้การรับฟังค าแนะน า               
และขอ้เสนอแนะของลูกคา้ การส ารวจขอ้มูลลูกคา้ และการเปรียบเทียบ ท าให้ไดรั้บขอ้มูลเพื่อการ
แกไ้ขปรับปรุงบริการใหดี้ข้ึน 

     4. ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้ ( perishability ) การบริการไม่สามารถผลิตเก็บไวไ้ดเ้หมือน
สินคา้อ่ืน ถา้ความตอ้งการมีสม ่าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถา้ลกัษณะความตอ้งการ   
ไม่แน่นอนจะท าใหเ้กิดปัญหาคือ บริการไม่ทนัหรือไม่มีลูกคา้  

     การบริการ  ( service ) หมายถึง กิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ การบริการเป็นกระบวนการปฏิบติัเพื่อผูอ่ื้น ผูใ้ห้บริการจึงควรมีคุณสมบติัท่ี
สามารถอ านวยความสะดวกและท างานเพื่อผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากค าในภาษาองักฤษ ค า
วา่ service ไดมี้ นกับริหารหลาย ๆ ท่านไดใ้ห้ความหมาย โดยแยกเป็นตวัอกัษรแลว้มีความหมาย
ดงัน้ี ( วรีพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์ ,  2542  ,  หนา้  10 ) 

    S = service concept คือ แนวคิดรวบยอดในการบริการ และการสร้างความพึงพอใจ 
(satisfaction) ใหลู้กคา้ผูม้าติดต่อ หรือมาขอใชบ้ริการและรับบริการ 

    E = enthusiasm คือ ความกระตือรือร้น หมายความวา่ พนกังานทุกคนจะตอ้งมีความ
กระตือรือร้นพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตลอดเวลา 

    R = readiness , rapidness คือ ความพร้อมและความรวดเร็ว หมายถึง มีความพร้อม        
อยูต่ลอดเวลา และความรวดเร็วฉบัพลนั ทนัใจ และทนัเวลา 

    V = values คือ ความมีคุณค่า หมายถึง การท าทุกวิถีทางให้ลูกคา้เกิดความรู้สึก
ประทบัใจ ตลอดทั้งไดคุ้ณค่าไปจากการบริการ 

    I = interesting , impression คือ ความสนใจและความประทบัใจ หมายถึง  การให ้      
ความสนใจอยา่งจริงใจต่อลูกคา้ และสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ทุกระดบั 
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    C = cleanliness , correctives , courtesy  คือ ความสะอาด ความถูกตอ้งและความมี   
ไมตรีจิต ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบของการขาย สถานท่ีตอ้นรับลูกคา้ ควรมีความสะอาด และมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้บริการมีความถูกตอ้งและมีไมตรีจิตต่อลูกคา้ให้การตอ้นรับดว้ย
ใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส 

    E = endurance คือ ความอดกลั้น และการรู้จกัควบคุมอารมณ์  
    S = sincerity คือ ความจริงใจและการรู้จกัยิม้แยม้แจ่มใส  

        สรุปได้ว่า การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง กิจกรรมผลประโยชน์หรือความ          
พึงพอใจท่ีสนองความต้องการของลูกค้า  การให้บริการท่ีไม่ค  านึงถึงตวับุคคล หรือเป็นการ
ให้บริการท่ีปราศจากอารมณ์ ไม่มีความชอบพอสนใจเป็นพิเศษ  ทุกคนไดรั้บการปฏิบติัเท่าเทียม
กนัตามหลกัเกณฑ์เม่ืออยู่ในสภาพท่ีเหมือนกนั การให้บริการนั้นเป็นการปฏิบติัรับใช้ให้ความ
สะดวกต่าง  ๆ  ต่อผูอ่ื้นดว้ยความรับผิดชอบ ยิ้มแยม้ ให้เกียรติ อ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ และมี
มารยาทดี เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการและภาพลกัษณ์ขององค์การด้วย ทั้งน้ี เพื่อสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการโดยส่วนรวม 
     แนวคิดเกีย่วกบัการให้บริการ 
     Millett ( 1954 ,  p . 147  ) ให้ความเห็นในเร่ืองของการให้บริการวา่ จะตอ้งมีลกัษณะ         
ท่ีส าคญั 5 ประการ 

     1. การใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค ( equitable  service )  
     2. การใหบ้ริการท่ีตรงต่อเวลา ( timely  service )  
     3. การใหบ้ริการท่ีเพียงพอ ( ample  service ) 
     4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ( continuous  service ) 
     5. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ ( progressive  service ) 

     นอกจากลกัษณะส าคญั 5 ประการดงักล่าวแลว้ ควรจะมีการเสริมสร้างการให้บริการ   
เพื่อตอบสนองผูท่ี้มารับบริการให้ไดรั้บความสะดวก รู้สึกดีประทบัใจเม่ือใชบ้ริการในดา้นต่าง ๆ 
ดงัน้ี  ( กุลธน  ธนาพงศธร , 2528 , หนา้  303 - 304  ) 

     ก. สถานท่ี หาไดง่้ายสะดวกต่อการเดินทาง และไม่ตอ้งคอยนาน 
     ข. การส่ือสาร อธิบายการใหบ้ริการในภาษาท่ีลูกคา้เขา้ใจง่ายไม่เป็นวชิาการ 
     ค. ความพร้อมของพนกังาน  พนกังานตอ้งมีความรู้ และทกัษะ 
     ง. มารยาท พนกังานตอ้งมีมารยาทเป็นกนัเอง และ คิดถึงผูอ่ื้นเสมอ 
     จ. มีความน่าเช่ือถือ ทั้งหน่วยงาน และพนกังานตอ้งเป็นท่ีน่าไวว้างใจ และมีจิตใจท่ี

มุ่งมัน่ในการใหบ้ริการท่ีดีต่อลูกคา้ตลอดเวลา 
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     ฉ. ไวใ้จได ้ มีการบริการท่ีดีสม ่าเสมอ และถูกตอ้ง 
     ช. มีความรับผิดชอบ  พนกังานสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ หรือค าร้องเรียน 

ของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
     ซ. ปลอดภยัไม่มีอนัตราย เส่ียงภยั หรือไม่แน่ใจเม่ือใชบ้ริการ 
     ฌ. สัมผสัได ้หากท าใหลู้กคา้พึงพอใจก็เท่ากบัวา่ ลูกคา้ไดส้ัมผสัการบริการท่ีดีเช่นกนั 
     ญ. เขา้ใจและรู้ถึงความตอ้งการ พนกังานตอ้งรู้วา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร และควรให้ความ

สนใจต่อลูกคา้แต่ละรายเช่นกนั  
     ส าหรับหลกัการให้บริการนั้น ไดมี้นกัวิชาการไทยหลายท่านไดใ้ห้ความเห็นตรงกนัวา่ 
การใหบ้ริการท่ีดีนั้น ควรค านึงถึงหลกัต่าง ๆ  ดงัน้ี 
     - หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่กล่าวคือ ประโยชน์และ
บริการท่ีองคก์รจดันั้น จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่
เป็นการให้แก่กลุ่มบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลว้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เอ้ืออ านวยประโยชน์แลว้บริการยงัไม่คุม้ค่ากบัการด าเนินงานนั้น ๆ  ดว้ย 

  - หลกัความสม ่าเสมอกล่าวคือ การให้บริการนั้น ๆ ตอ้งด าเนินอยา่งต่อเน่ืองและความ
สม ่าเสมอ มิใช่ท า ๆ หยดุ ๆ ตามความพอใจของผูบ้ริการหรือผูป้ฏิบติัการ 

  - หลกัความเสมอภาค โดยบริการท่ีจดัให้นั้นจะตอ้งให้ผูม้าใชบ้ริการทุกคนไดรั้บบริการ
ดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ไม่มีการให้สิทธิพิเศษใด ๆ  แก่บุคคลในลกัษณะท่ีต่างจาก   
กลุ่มคนอ่ืน ๆ อยา่งเห็นไดช้ดั 

  - หลกัความประหยดัคือ ค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งใชใ้นการบริการจะตอ้งไม่มากจนเกินกว่าผล        
ท่ีไดรั้บ 

  - หลกัความสะดวก คือบริการท่ีจดัให้แก่ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะปฏิบติัได้
ง่าย สะดวกสบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั ทั้งยงัไม่เป็นการสร้างความยุ่งยากใจให้แก่
ผูใ้ชบ้ริการ           

     ในการให้บริการนั้นท าเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรด้านประโยชน์มีทั้งในแง่ของ
พนกังานเป็นการยกระดบัให้กบัตนเอง ดา้นการแข่งขนัทางธุรกิจการให้บริการ และภาพพจน์ท่ีดี  
ต่อองคก์ร โดยในท่ีน้ีจะแยกประเด็นใหเ้ห็นเด่นชดั ดงัน้ี ( สมชาติ  กิจยรรยง ,  2543 ,  หนา้ 26 ) 

     1. ค่าตอบแทน ท่ีเป็นรายได ้เงินเดือน โบนสั หรือรางวลัอ่ืน ๆ 
     2. เรียกลูกคา้ ใหซ้ื้อซ ้ า ซ้ือเพิ่ม และซ้ือแลว้แนะน าต่อ ๆ ไป 
     3. เพิ่มรายไดใ้หก้บัองคก์ร เพื่อใหอ้งคก์รเพิ่มโบนสัและอตัราเงินเดือนใหก้บัเรา 
     4. เอาชนะคู่แข่ง โดยใช้คู่แข่งเป็นคู่คิดและคู่คา้ว่าจะชนะใจผูใ้ช้บริการ โดยเราหรือ

ทีมงานบริการของเราอยา่งไร 
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     5. ความมัน่คง เม่ือเกิดการซ้ือซ ้ า ซ้ือแลว้แนะน าต่อ ความมัน่คงขององคก์รยอ่มเกิดข้ึน
พร้อมกบับุคลากรดา้นบริการ 

     6. ความอยูร่อดของบุคลากรขององคก์ร และความอยูร่อดปลอดภยัของธุรกิจ 
     7. สร้างภาพลกัษณ์เพื่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรต่าง ๆ ท่ีมององคก์รในแง่

บวกหรือสร้างสรรค ์
     8. ขยายธุรกิจ การบริการท่ีมีคุณค่าหรือคุณภาพ ยอ่มน าไปสู่การเจริญเติบโตขององคก์ร 

และน าไปสู่การขยายอาณาจกัรของธุรกิจต่อไป  
     สมชาติ กิจยรรยง ( 2543 , หน้า  27 ) กล่าวว่าการให้บริการท่ีดีและมีคุณภาพจากตวั
บุคคล ตอ้งอาศยัเทคนิค กลยุทธ์ ทกัษะ และความแนบเนียนต่าง ๆ ท่ีจะท าให้ชนะใจลูกคา้ ผูท่ี้
ติดต่อธุรกิจหรือบุคคลทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการ ซ่ึงการให้บริการสามารถกระท าได ้ ทั้งก่อนการติดต่อ
ในระหว่างการติดต่อ หรือภายหลงัการติดต่อ โดยไดรั้บบริการจากตวับุคคลทุกระดบัในองค์กร 
รวมทั้งผูบ้ริหารขององค์กรนั้น ๆ การบริการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูท่ี้มาติดต่อกบัองค์กร
ธุรกิจเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา และสร้างภาพลกัษณ์ ซ่ึงจะมีผลในการสั่งซ้ือหรือใชบ้ริการอ่ืน ๆ ใน
โอกาสหนา้ ซ่ึงการบริการอาจจะท าไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ  คือ 

     - การตอ้นรับและการเอาใจใส่ 
     - การใหก้ารบริการทางโทรศพัท ์
     - การใหบ้ริการขายหนา้ร้าน 
     - การใหก้ารบริการในร้านคา้ หรือส านกังาน 
     - การบริการภายหลงัการขาย 
     - การบริการส าหรับพนกังานช่าง 
     - ทกัษะในการปฏิบติังานเพื่อบริการในส านกังาน 

      สรุปไดว้า่ การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การกระท าใด ๆ เพื่อวตัถุประสงคใ์ด
วตัถุประสงคห์น่ึงภายใตจ้  านวนงบประมาณท่ีจ ากดั กิจกรรมใดสามารถก่อให้เกิดผลสูงสุด เรียกวา่
กิจกรรมนั้นวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ หรือในแง่หน่ึงก็คือการบริการนั้นเกิดความพึงพอใจ 
ต่อผูม้าใชบ้ริการและเกิดความประทบัใจ เป็นการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานและพนกังาน 
คือว่าเป็นการให้ท่ีไม่ค  านึงถึงตวับุคคล กล่าวคือ เป็นการให้บริการท่ีไม่ใช้อารมณ์และไม่มี
ความชอบพอใครเป็นพิเศษ  แต่ทุกคนไดรั้บบริการท่ีเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพท่ี
เหมือนกนั 
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     คุณลกัษณะของผู้ให้บริการ 
     การท่ีจะใหบ้ริการประสบผลส าเร็จนั้น จะตอ้งประกอบดว้ย ( ชยัสมพล ชาวประเสริฐ , 
2546 ,  หนา้  55-56 ) 

ก./เป็นผูท่ี้ชอบคน เขา้ใจคน และชอบบริการผูอ่ื้น 
ข./มีชีวติชีวา มีอากปักิริยาและวาจาอ่อนนอ้ม 
ค./มีไหวพริบ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยการมีความรู้ในงานและความรู้รอบตวัดี 

  ง./ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตอ้งประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วมิงัสา คือ ตอ้งรักงาน ตอ้งพากเพียร ตอ้งตั้งใจ ตอ้งพฒันาปรับปรุงงานเสมอ 

จ./ฝึกเป็นคนรู้จกัคุณค่าของเวลา ตรงต่อเวลา รักษาเวลา 
ฉ./ยิม้และแสดงท่าทางสนใจเสมอ 
ช./แสดงความกระตือรือร้น และแสดงความมีน ้าใจออกมา 

  ซ./เตรียมตนเองให้พร้อมเสมอ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีบริการ              
มีความจ าดี รู้ขอ้มูลในงาน และข่าวสารทัว่ไปดี 
     โดยทัว่ไปของผูใ้หบ้ริการนบัวา่เป็นผูท่ี้เสียสละ เพราะจะตอ้งให้ความช่วยเหลือ แก่ผูม้า
รับบริการดว้ยความเตม็ใจอยา่งยิง่ จึงขอกล่าวเพิ่มเติมถึงคุณลกัษณะของผูใ้หบ้ริการเพิ่มเติมอีกดงัน้ี 

     1./เป็นผูท่ี้ไวต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ เพราะการให้บริการคือ การให้ในส่ิงท่ี
ผูรั้บบริการตอ้งการ ผูท่ี้สามารถสนองความตอ้งการของผูอ่ื้นไดน้ับเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี        
ท่ีส าคญัคือรู้ความตอ้งการของผูท่ี้มารับบริการในขณะนั้น ดงัน้ีคือ 

         - ผูม้ารับบริการตอ้งการความช่วยเหลือ ผูม้ารับบริการมีปัญหาตอ้งการแกปั้ญหา         
ผูใ้ห้บริการตอ้งให้ความช่วยเหลือทนัที ถา้ช่วยเหลือดว้ยตนเองไม่ไดก้็ตอ้งแนะน าให้ไปหาผูอ่ื้น      
ท่ีสามารถช่วยเหลือได ้

         - ตอ้งการเป็นคนส าคญั ผูม้ารับบริการตอ้งการให้ผูบ้ริการเห็นคุณค่าตอ้งการให้
ตนเองไดรั้บเกียรติหรือไดรั้บบริการอยา่งสุภาพ นุ่มนวล และจะเปรียบเทียบวา่คนอ่ืนไดรั้บการ
บริการอยา่งไรตนเองไดรั้บการบริการอยา่งไร ถา้ตนเองไดรั้บการบริการไม่ดีก็จะรู้สึกไม่พอใจ 

         - ตอ้งการอิสรภาพ กฎเกณฑ์ท่ีมากมายจะไม่เกิดประโยชน์ เพราะท าให้การบริการ
ล่าชา้ ผูใ้หบ้ริการจะพยายามหาทางลดขั้นตอน ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาคอรัปชัน่ไดค้วามช่วยเหลือรวดเร็ว 
ผูรั้บบริการจะรู้สึกวา่เขามีความส าคญัและมีความพึงพอใจ 

     2./เป็นคนท่ีมีความเช่ือถือ ผูใ้ห้บริการควรมีความแม่นย  าในขอ้มูลและมีขอ้มูลพร้อมท่ี
จะให้ผู ้รับบริการตรวจสอบได้ /การท่ีผู ้ให้บริการมีความน่าเช่ือถือ ท าให้เกิดภาพพจน์ท่ีดี                
แก่หน่วยงานนั้น ๆ  
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     3./มีความเขม้แข็ง ผูใ้ห้บริการควรมีความเขม้แข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งน้ีเพราะงาน
บริการเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้แก่บุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั ในบางคร้ังปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปัญหาเฉพาะหนา้ ท่ีท าใหเ้กิดภาวะความกดดนั ผูใ้หบ้ริการจึงตอ้งฝึกฝนร่างกายและจิตใจ โดยออก
ก าลงักายและฝึกสมาธิอยา่งสม ่าเสมอ 

     4./เป็นผูท่ี้ไวต่อข่าวสาร คือต่ืนตวัเสมอท่ีจะพูดและติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น พอใจท่ีจะให้
ข่าวสาร เป็นทั้งผูรั้บและส่งขอ้มูลข่าวสารเสมือนเป็นนกัประชาสัมพนัธ์ทางออ้ม 

     5./เป็นผูท่ี้ห่วงใยเอ้ืออาทรผูอ่ื้น ผูใ้ห้บริการควรมีความห่วงใยเอ้ืออาทรต่อสวสัดิภาพ
ความเป็นอยู่ของผูอ่ื้น มีความเมตตา มีความส านึกในการท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นและเป็นผูท่ี้ไว             
ต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น เช่น รู้สึกว่าเขาผิดหวงัเม่ือมาติดต่องานแลว้ไม่ส าเร็จในวนันั้น เพราะ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงผูมี้อ  านาจเซ็นไม่อยูใ่นส านกังาน เป็นตน้ ผูใ้ห้บริการควรแสดงความเห็นใจ 
ปลอบใจและพยายามช่วยเหลือใหถึ้งท่ีสุด เช่น ติดต่อสอบถามผูอ่ื้นวา่ผูบ้งัคบับญัชาอยู ่ณ ท่ีใด เช่น 
อยู่ในห้องประชุมในส านักงานอีกแห่งหรือก าลงัเดินทางมาจากต่างจงัหวดัในวนันั้น เป็นต้น            
ผูใ้หบ้ริการควรรู้ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นอยา่งดีและหาทางช่วยเหลือด าเนินเร่ืองให้เสร็จตามท่ีผูรั้บบริการ
ตอ้งการ การแสดงความห่วงใยเอ้ืออาทรดงักล่าวรวมถึงการแสดงความเห็นดว้ย 

     6./เป็นผูท่ี้มีใบหนา้ท่ียิม้แยม้แจ่มใส ผูใ้ห้บริการท่ีดีควรมีใบหนา้ท่ียิม้ละไมตลอดเวลา 
ไม่บ้ึงตึง หรือมีหนา้ตาเฉยเมย เยน็ชา 

     7./เป็นผูมี้มารยาทในการใหบ้ริการ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีบริการควรเป็นคนสุภาพอ่อนโยนทั้งการ
พดูจา กิริยามารยาทเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูรั้บบริการทุกคน 

     8./เป็นผูท่ี้มีสามญัส านึก ผูใ้หบ้ริการท่ีดีนอกจากจะมีจิตในการให้บริการแลว้ ยงัเป็นผูท่ี้
มีสามญัส านึกคือ รู้วา่อะไรควรไม่ควร เช่น ผูม้ารับบริการตอ้งใช้เวลาในการรอนาน ถา้เป็นเวลา
ใกลเ้ท่ียงวนั ผูใ้ห้บริการควรบอกให้ผูม้ารับบริการไปรับประทานอาหารก่อน หรือไปท าธุระอยา่ง
อ่ืนก่อนจะไดไ้ม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เป็นตน้ 

     9./เป็นผูใ้ห้บริการมืออาชีพ คือ อดทน เขา้ใจผูอ่ื้น  และละทิ้งปัญหาส่วนตวัไวท่ี้บา้น
แมว้่าผูม้ารับบริการจะพูดจาไม่สุภาพเอาแต่ใจตวัก็ควรอดทนแสดงความเขา้ใจ และไม่แสดง
อารมณ์ไม่ดีตอบกลบัไป  
     เม่ือมีการใหบ้ริการเกิดข้ึนแลว้แน่นอน  ผูใ้ห้บริการยอ่มจะตอ้งการให้ผูรั้บบริการไดรั้บ
ความพอใจสูงสุด ซ่ึงผลเหล่านั้นจะสะทอ้นกลบัมายงัองคก์ร ส่งเสริมให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีต่อองคก์ร 
ซ่ึงการท่ีจะประสบความส าเร็จจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัส าคญัต่าง ๆ เหล่าน้ี คือ ( ชยัสมพล 
ชาวประเสริฐ , 2546 ,  หนา้  61-62 ) 
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                        1. ความเช่ือถือได ้( reliability ) ประกอบดว้ย 
                             - ความสม ่าเสมอ  
                             - ความพึ่งพาได ้ 
                        2. การตอบสนอง ( responsive ) ประกอบดว้ย 
                             - ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 
                             - ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการและการอุทิศเวลา 
                             - มีการติดต่ออยา่งต่อเน่ือง 
                             - ปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี 
                        3. ความสามารถ ( competence ) ประกอบดว้ย 
                             - ความสามารถในการใหบ้ริการ 
                             - ความสามารถในการส่ือสาร 
                             - ความสามารถในวชิาการท่ีจะใหบ้ริการ 
                        4. การเขา้ถึงบริการ ( access ) ประกอบดว้ย 

               - ผูใ้ช้บริการเขา้ใช้หรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ  ไม่ควร
มากมายซบัซอ้นเกินไป 
                             -  ผูใ้ชบ้ริการใชเ้วลารอคอยนอ้ย 
                             -  เวลาท่ีใหบ้ริการเป็นเวลาท่ีสะดวกส าหรับผูใ้ชบ้ริการ 
                             -  อยูใ่นสถานท่ี ๆ ผูใ้ชบ้ริการติดต่อไดส้ะดวก 
                        5. ความสุภาพอ่อนโยน ( courtesy ) ประกอบดว้ย 
                             -  การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ 
                             - ใหก้ารตอ้นรับท่ีเหมาะสม 
                             - ผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 
                        6. การส่ือสาร ( communication ) ประกอบดว้ย 
                             -  มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลกัษณะงานบริการ 
                             -  มีการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ 
                        7. ความซ่ือสัตย ์( credibility ) ประกอบดว้ย 
                             -  คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 
                        8. ความมัน่คง ( security ) ประกอบดว้ย 
                             -  ความปลอดภยัทางกายภาพ เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์  เป็นตน้ 
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                        9. ความเขา้ใจ ( understanding ) ประกอบดว้ย 
                             -  การเรียนรู้ผูใ้ชบ้ริการ 
                             -  การใหค้  าแนะน าและเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ 
                             -  การใหค้วามสนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ 
                        10. การสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้( tangibility ) ประกอบดว้ย 
                             -  การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ใหพ้ร้อมส าหรับใหบ้ริการ 
                             -  การเตรียมอุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

-  การจดัสถานท่ีใหบ้ริการสวยงามสะอาด 
     มนุษยสัมพนัธ์กบัการให้บริการ  
     การท่ีคนเราจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัช่วยเหลือร่วมงานประสานงานไดดี้ การมี

ไมตรีจิตหรือการท าตนเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ถือเป็นส่ิงส าคญั โดยเฉพาะผูท่ี้ให้บริการจะไดรั้บ
ความประทบัใจจากลูกคา้หรือผูท่ี้มาติดต่อ การท่ีจะท าตวัเป็นคนน่ารัก มีไมตรีจิต หรือมีมนุษย
สัมพนัธ์นั้นตอ้งมีขอ้ส าคญัท่ีควรเขา้ใจ 3 ขั้นตอน ( สมชาติ  กิจยรรยง , 2537 , หนา้  163-165 ) 
 1./เขา้ใจธรรมชาติของคนเราโดยสังเขป เพื่อหาวธีิสร้างสัมพนัธภาพไดอ้ยา่ง เหมาะสม 
 2./รู้จกัเทคนิคและวธีิการสัมพนัธ์กบัคน 
 3./ต้องสร้างลักษณะของผู ้มีมนุษยสัมพันธ์ ท่ีดี การสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้ได้รับ
ความส าเร็จนั้นมีคุณลกัษณะจ าเป็นหลายอยา่ง ท่ีจะตอ้งค านึงถึงในการปรับปรุงแกไ้ข และสร้างให้
เกิดข้ึนในแต่ละบุคคลเรียกวา่ มีคุณลกัษณะสัมพนัธ์ท่ีดี  มีดงัน้ี 
  3.1/การมีท่าทีมีท่าทางท่ีดี มีลกัษณะการเขา้กบัคน กิริยามารยาทเรียบร้อย การพูดคุย
สนุกสนาน ตลกขบขนั เบิกบาน ผูค้นคบหามีความสบายใจ มีลกัษณะโอภาปราศรัย 
  3.2/บุคลิกรูปร่างหน้าตาการแต่งตวัการเคล่ือนไหว กิริยาท่าทางการพูดจาเหมาะสม
กบังาน 
  3.3/ความเป็นเพื่อน สนิทสนมกลมเกลียวเป็นเพื่อนไดง่้าย มีความเป็นกนัเอง 
  3.4/มีความอ่อนนอ้ม รวมทั้งกิริยามารยาทสุภาพ พดูจาอ่อนนอ้มถ่อมตน 
  3.5/การมีน ้ าใจ ช่วยเหลือ เต็มใจช่วยเหลือผูอ่ื้น ดว้ยก าลงักาย ก าลงัความคิด ก าลงั
เงิน ในลกัษณะเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
  3.6/การให้ความร่วมมือดี ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นตวัอยา่งท่ีดี
แก่ผูอ่ื้น ไมเ่ห็นแก่ตวั เห็นประโยชน์ส่วนรวมใหก้ารช่วยเหลือเป็นส าคญั 
  3.7/การมีความกรุณาเอ้ือเฟ้ือ น ้ าใจโอบออ้มอารียแ์ก่ผูไ้ด้รับความทุกข์ยาก กรุณา
ปราณีแก่คนทัว่ไป 
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  3.8/เป็นคนมีประโยชน์ ช่วยเหลือกิจการงานแก่คนทัว่ไป โดยมิหวงัผลประโยชน์ 
อ านวยประโยชน์แก่สังคม ไม่วา่จะเป็นดา้นความคิด ก าลงักายหรือก าลงัทรัพย ์
  3.9/มีการสร้างสรรค ์หมายถึง มีความคิด และการกระท าท่ีสร้างสรรคไ์ม่ใช่ความคิด
ท่ีคอยท าลายหรือกลัน่แกลง้ ถ่วงหรือหน่วงเหน่ียวความเจริญกา้วหนา้ของผูอ่ื้น 
  3.10/การมีอารมณ์ การควบคุมและใชอ้ารมณ์ไดเ้หมาะสม 
  3.11/มีความกระตือรือร้น คือมีชีวิตจิตใจไม่เซ่ืองซึม หรือมึนชา ควรมีความเบิกบาน
แจ่มใส 
  3.12/มีความรับผดิชอบต่อการงาน ค าพดู ค ามัน่สัญญา รักษาเวลาท าให้เป็นผูมี้เกียรติ 
และมีความซ่ือสัตย ์ 
  3.13/มีความอดทน อดทนต่อความเหน็ดเหน่ือยต่อความยากล าบาก อดทนต่อกิริยา
ท่าทางการกระท า ค  าพดูท่ีไม่สบอารมณ์ หรือท าใหเ้ราโกรธ 
  3.14/มีความขยนัขนัแข็ง ขยนัท างานตามภาระหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ  ไม่เป็นคน     
เกียจคร้าน ไม่เป็นผูท่ี้ท  าใหภ้าพพจน์และความนิยมเล่ือมใสเสียไป 
  3.15/มีความพยายามพากเพียรท่ีจะฝึกฝนฝึกหดัตนให้มีคุณสมบติัทางมนุษยสัมพนัธ์
อยา่งไม่ทอ้ถอย พยายามปรับปรุงแกไ้ขตนเองอยูเ่สมอ 
  3.16/มีปฏิภาณ โดยฝึกปฏิภาณไหวพริบความแพรวพราวในการสร้างบรรยากาศท่ีดี      
กบัผูอ่ื้น การพดูคุย การเสนอความคิดเห็น ปฏิภาณน้ีสามารถเตรียมและฝึกฝนได ้
 การจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในการบริการนั้น ผูใ้ห้บริการควรจะรู้หนา้ท่ีวา่ตนก าลงัท า
อะไรอยู ่จะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไรต่อผูม้ารับบริการ เป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนระหวา่งผูรั้บ 
และ ผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงวธีิการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถท าได ้ดงัน้ี 
 ก./มีความส านึกในหน้าท่ีของตนวา่ มีหนา้ท่ีบริการช่วยเหลือประชาชนในฐานะท่ีเขา
เป็นผูเ้สียภาษีอากร ไม่ท าตวัเหนือประชาชน 
 ข./แสดงความเตม็ใจในการใหค้วามช่วยเหลือ แนะน า 
 ค./พดูจาดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน 
 ง./ใหค้  าแนะน าในส่ิงท่ีผูม้าติดต่อไม่รู้ ไม่เขา้ใจ หรือแนะน าให้ไปหาคนท่ีรู้เร่ืองราวนั้น
ดี 
 จ./เต็มใจบริการให้ไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ทนัใจ ไม่เก็บเร่ืองไวใ้นตะกร้า แต่ตอ้ง
รีบท าให้เม่ือมีเวลา หรือแม้แต่จะต้องท าในตอนพกักลางวนัหรือกลางคืนเสร็จแล้วรีบเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชาเซ็น 
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 ฉ./ท าตวัเป็นกลางคือ ประสานความเขา้ใจระหวา่งประชาชนกบัฝ่ายขา้ราชการ ถา้หากมี
ปัญหาตอ้งรีบช่วยแกไ้ข 
 ช./ปฏิบัติต่อผูม้าติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางราชการทุกคน ด้วยความสุจริต
ยติุธรรมไม่มีอคติ หรือเห็นแก่สินจา้งรางวลั 
 ซ./เต็มใจรับฟังขอ้คิดเห็น การต าหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างอดทน และพร้อมท่ีจะ
แกไ้ข 
 ฌ./พยายามใชภ้าษาพื้นเมืองพดูคุยกบัประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น 
 ญ./หาทางไปเยีย่มเยยีนประชาชนหรือหาโอกาสไปร่วมงานพิธีของประชาชนเสมอ 
 ฎ./พยายามตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งสมเหตุสมผล 
 ฏ./ไม่ดูหม่ินเหยยีดหยามประชาชน 
 ฐ./ไม่เบียดเบียน หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เช่น เร่ียไรขายบตัรการกุศล
หรือบงัคบัใหช่้วยงานจงัหวดั เป็นตน้ 
 ฑ./ใชก้ลวธีิในการใหบ้ริการประชาชน ดงัน้ี 

      - รับรู้การมาของผูม้ารับบริการอยา่งรวดเร็ว ผูใ้หบ้ริการควรแสดงให้ผูม้ารับบริการรู้วา่
เขารับรู้การมาติดต่อแมว้า่ก าลงัเขียนหนงัสือ หรือก าลงัโทรศพัทอ์ยูก่็ตาม ควรแสดงการรับรู้ทนัที 
ไม่ควรแสดงอาการเยน็ชาต่อผูรั้บบริการ ตวัอยา่ง เช่น แอร์โฮสเตสก าลงัโทรศพัทอ์ยู ่ เม่ือเห็นผูม้า
ติดต่อก็เงยหนา้ข้ึนกล่าววา่ “ รอสักครู่นะคะ ”  เป็นตน้ 

     - ยิม้ตอ้นรับทนัทีท่ีมีผูม้าติดต่อ ในกรณีท่ีไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยูก่็ยิม้เป็นการตอ้นรับผู ้
มารับบริการ 

     -  ตรงเขา้ไปทกัทายและถามไถ่ปัญหาในกรณีท่ีสามารถเดินออกไปได ้
     - ควรเรียกช่ือผูม้ารับบริการ ถา้รู้จกัช่ือผูรั้บบริการก็ควรเรียกช่ือเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึก

อบอุ่น  
     - แสดงความสนใจผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการท่ีดีควรให้ความสนใจ และแสดงให้เห็นว่า

ก าลงัฟังผูรั้บบริการพดู และจดบนัทึกขอ้ความถา้จ าไม่ได ้
     - แนะน าช้ีและตอบปัญหาอยา่งชดัเจน หากมีขอ้สงสัยท่ีตอบไม่ไดค้วรจดบนัทึกไวถ้าม

ผูอ่ื้นให ้
     - บริการรับใชด้ว้ยความคล่องแคล่ววอ่งไว ถา้ช่วยดว้ยตวัเองไม่ไดก้็พาผูรั้บบริการไป

หาผูอ่ื้น 
     - กล่าวค าขอโทษถา้หากมีการบริการล่าชา้ 
     - ถา้ผูรั้บบริการไม่มีอุปกรณ์การเขียนมาก็ควรจดัเตรียมไวใ้ห้ เช่น จดัเตรียมกระดาษ 

ดินสอ ปากกา ยางลบ ไวใ้ห้ เป็นตน้ 
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     - จดัสถานท่ีท่ีนัง่รอไวใ้ห้สะอาดน่าประทบัใจ เช่น มีแจกนัดอกไม ้ มีเสียงเพลงเบา ๆ 
ใหฟั้ง มีหนงัสือพิมพใ์หอ่้าน เป็นตน้ 

     - จดับริการดา้นอ่ืน ๆ ให้ผูม้ารับบริการรู้สึกสะดวกสบาย เช่น น ้ าด่ืม ห้องน ้ าสะอาด 
โทรศพัทส์าธารณะ ร้านอาหารสะอาด ราคายอ่มเยาว ์

     - มีสถานท่ีจอดรถท่ีปลอดภยั 
 

ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ 

ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็น
วา่ คุม้ค่า รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อให้ความ
สะดวก แก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้ และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
โดยส่วน ประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 7 ปัจจยั (7Ps) (Philip Kotler, 2003 อา้งในศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, 2549, 41-45) ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) บริการเป็นผลิตภณัฑ์ของธุรกิจบริการ ซ่ึงครอบคลุมทุกอยา่ง
ของตวัสินคา้ และทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจดัเตรียมไวบ้ริการลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ไม่ไดต้อ้งการเพียงตวั
สินคา้และบริการเท่านั้น แต่ยงัตอ้งการประโยชน์หรือคุณค่าอ่ืนท่ีไดรั้บจากการซ้ือสินคา้และบริการ
ของธุรกิจบริการดว้ย องคป์ระกอบของผลิตภณัฑใ์นธุรกิจบริการ ประกอบดว้ย 
  ก. บริการหลกั (The Core or Generic Product) คือ ลกัษณะของบริการหลกัหรือการบริการ
พื้นฐาน ท่ีเตรียมไวใ้หบ้ริการลูกคา้ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ได ้

ข. บริการท่ีลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บ (The Expected Product) ประกอบดว้ยบริการหลกั 
และบริการอ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ อนัเน่ืองมาจากการซ้ือบริการหลกัเป็นเง่ือนไขต ่าสุดท่ีลูกคา้ตอ้ง
ไดรั้บ 

ค. บริการท่ีเพิ่มพูนจากเดิม (The Augmented Product) คือบริการท่ีมีความพิเศษแตกต่าง
จากบริการของคู่แข่งขนัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากกวา่เรียกวา่เป็น “คุณค่า
เพิ่ม (Adding Value)” ท่ีเสริมบริการหลกัในรูปของความเช่ือถือไดแ้ละการยอมรับของผูใ้ชบ้ริการ 

ง. บริการท่ีสามารถเพิ่มคุณค่าพิเศษ (The Potential Product) คือ ความเป็นไปไดใ้นการเพิ่ม
ลกัษณะพิเศษหรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภคควรไดรั้บจากการซ้ือสินคา้และบริการในรูปของการ
บริการท่ีเกินความคาดหวงัของลูกคา้ 
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2. ราคา (Price) ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) 
ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑ์ถา้คุณค่าสูง
กวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงการก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง 

ก. การยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑ ์
ข. ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค. ภาวการณ์แข่งขนั 
ง. ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นสถานท่ีให้บริการในส่วนแรก คือ การเลือกท าเล

ท่ีตั้ง (Location) การเลือกท าเลท่ีตั้งของธุรกิจบริการมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริการจากผูใ้หบ้ริการในสถานท่ีท่ีผูใ้ห้บริการจดัได้ เพราะท าเลท่ีตั้งท่ีเลือกเป็น
ตวัก าหนดกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ ดงันั้นสถานท่ีให้บริการตอ้งสามารถครอบคลุม
พื้นท่ีในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด และค านึงถึงท าเลท่ีตั้งของคู่แข่งขนัดว้ย โดย
ความส าคญัของท าเลท่ีตั้ง จะมีความส าคญัมากน้อยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของธุรกิจ
บริการแต่ละประเภทซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

ก./ผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริการในสถานท่ีท่ีผูใ้หบ้ริการจดัเตรียมไว ้
ข./ให้บริการให้บริการแก่ผูบ้ริโภคในสถานท่ีของผูบ้ริโภค ในกรณีน้ีการเลือกท าเลท่ีตั้ง

และการจดัสถานท่ีมีความส าคญันอ้ยลง 
ค./ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการนดัพบกนั ณ สถานท่ีแห่งหน่ึง เพื่อให้บริการและรับบริการ 

ณ สถานท่ีแห่งนั้น เพื่อความสะดวกของทั้ง 2 ฝ่าย ในกรณีน้ีการเลือกท าเลท่ีตั้งและการจดัสถานท่ี
ให้บริการมีความส าคญันอ้ยในส่วนของช่องทางการจดัจ าหน่าย การก าหนดช่องทางการจดัหน่าย
ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะของการบริการ ความจ าเป็นในการใชค้นกลางใน
การจ าหน่าย และลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจบริการนั้น การจดัหน่ายของธุรกิจบริการโดยทัว่ไปมี 4 
ช่องทาง ไดแ้ก่ 

ก. การให้บริการโดยตรง ( Direct Sales ) โดยการท่ีผูใ้ห้บริการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
โดยตรงไม่ผา่นคนกลาง 

ข. ผา่นตวัแทน ( Agent or Broker ) โดยการผา่นคนกลางซ่ึงเป็นตวัแทน 
ค. ผา่นตวัแทนของทั้งสองฝ่าย ( Seller’s and Buyer’s Agent or Broker ) โดยทั้งฝ่ายผู ้

ใหบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการต่างมีคนกลางของตวัเอง และคนกลางของทั้งสองฝ่ายตกลงกนั 
ง. การเขา้ร่วมระบบการขายสินคา้หรือบริการ โดยการซ้ือสิทธ์ิจากบริษทัแม่ และสัญญา

ให้บริการ ( Franchise and Contract Service Deliverers ) โดยผูใ้ชบ้ริการติดต่อผา่นทางธุรกิจ
บริการท่ีไดรั้บสิทธิ และมีสัญญาใหบ้ริการจากบริษทัแม่ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 

21 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อกบั
ผูข้ายเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการขายและ
การติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประเภทซ่ึงอาจใช้หน่ึงหรือ
หลาย เค ร่ื อง มือต้อง ใช้หลักกา ร เ ลื อกใช้ เ ค ร่ื อง มือ ส่ือส ารแบบประสมกระสานกัน 
(IntegratedMarketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่
แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

ก. การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบหน่ึงในการติดต่อส่ือสารท่ีนิยมกนัมากในธุรกิจ
บริการ เพื่อสร้างการรับรู้ในการบริการ สร้างความเขา้ใจในการบริการท่ีผูใ้ห้บริการจดัเตรียมไว ้
และเพื่อจูงใจใหผู้ท่ี้คาดวา่จะเป็นลูกคา้รู้และอยากท่ีจะใชบ้ริการ ดงันั้น นกัการตลาดบริการจึงตอ้ง
ตระหนักถึงความส าคัญของการโฆษณา  และมีการตัดสินใจในการโฆษณาโดยค านึงถึง
วตัถุประสงค์ในการโฆษณา การก าหนดงบประมาณในการโฆษณา และการเลือกใชส่ื้อในการ
โฆษณาดว้ย 

ข. การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสารจากผูส่้ง
ข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสารโดยตรง อาจเรียกวา่เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล ผูส่้งข่าวสารจะ
สามารถรับรู้และประเมินผลจากผูรั้บข่าวสารไดท้นัที งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบั 

1) กลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling Strategy)  
2) การจดัการหน่วยงานขาย (Sales force Management) 
ค./การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเคร่ืองมือระยะสั้ น เพื่อกระตุน้การ

ตอบสนองใหเ้ร็วข้ึน เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง การน าไปใช ้และการเผยแพร่วสัดุและเทคนิค
ต่าง ๆ โดยใชเ้สริมกบัการโฆษณา และช่วยเสริมการขาย การส่งเสริมการขายอาจจะท าโดยวิธีทาง
ไปรษณีย ์แคตตาล็อค ส่ิงพิมพจ์กบริษทัผูผ้ลิต การแข่งขนัการขาย และเคร่ืองมือขายอ่ืน ๆ โดยมี
จุดมุ่งหมาย คือเพิ่มความพยายามในการขายของพนกังานขาย ผูจ้  าหน่าย และผูข้ายใหข้ายผลิตภณัฑ์
และเพื่อให้ลูกค้าตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ยี่ห้อนั้นท าให้การขายโดยใช้พนักงานและการโฆษณา
สามารถไปไดอ้ยา่งดี เพราะการส่งเสริมการขายเป็นการใหส่ิ้งจูงใจพิเศษ 

ง. การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ข่าวเป็นการ
เสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้ บริการ หรือนโยบายบริษทั โดยผา่นส่ือซ่ึงอาจไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน
หรือจ่ายเงินก็ได ้การใชข้่าวเป็นส่วนหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

จ. ส่วนการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อ
องคก์ารหรือผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนต่าง ๆ หรือ เผยแพร่ข่าวสารท่ีดี การ
สร้างภาพพจน์ท่ีดี โดยการสร้างเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีดี 
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ฉ./การบอกกล่าวปากต่อปาก (Word of Mouth) มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งกบัธุรกิจบริการ
เพราะผูท่ี้เคยใช้บริการจะทราบวา่การบริการของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไร จากประสบการณ์การของ
ตนแลว้ถ่ายทอดประสบการณ์นั้นต่อไปยงัผูซ่ึ้ง อาจจะเป็นผูใ้ช้บริการในอนาคต หากผูท่ี้เคยใช้
บริการมีความรู้สึกท่ีดี ประทบัใจในการบริการ ก็จะบอกต่อ ๆ ไปยงัญาติพี่นอ้งและคนรู้จกั และ
แนะน าให้ไปใช้บริการด้วย ซ่ึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมการตลาดและการ
ติดต่อส่ือสารไดม้าก 

ช. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิด
การตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวธีิการต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู ้
ซ้ือและท าให้เกิดการตอบสนองในทนัที ประกอบดว้ย การติดต่อเสนอขายทางโทรศพัท์ การขาย
โดยใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาล็อค การขายทางโทรทศัน์ วิทยุ หรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูง
ใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซ้ือ 

5./บุคลากร/(People)/จากลักษณะเฉพาะของบริการท่ีเรียกว่า “Inseparability” เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัทั้งในการผลิตบริการและการให้บริการ ในปัจจุบนัซ่ึงสถานการณ์แข่งขนั
ธุรกิจรุนแรงข้ึน บุคลากรจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจ โดยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัสินคา้ ซ่ึงท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยคุณภาพในการใหบ้ริการตอ้งอาศยัการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือ        
คู่แข่งขนั ดงันั้นพนกังานจึงตอ้งมีความรู้ความช านาญในสายงาน มีทศันคติท่ีดีมีบุคลิกภาพและการ
แต่งกายท่ีดีเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีความเสมอภาคในการให้บริการลูกคา้เพื่อ
สร้างความรู้สึกประทบัใจต่อการให้ความส าคญัอยา่งเท่าเทียม สามารถตอบสนองและแกปั้ญหา 
ต่าง ๆ ของลูกคา้มีความริเร่ิม และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์รได ้

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม [Total Quality Management (TQM)] ตวัอย่าง โรงแรมตอ้งพฒันาลกัษณะทางกายภาพ
และรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบลูกค้า (Customer - Value Proposition)                               
ไม่วา่จะเป็นดา้นความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ  

7. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นขั้นตอนในการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพใน
การให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจลูกคา้ จะพิจารณาใน 2 ดา้น คือความซบัซ้อน
(Complexity) และความหลากหลาย (Divergence) ในดา้นของความซับซ้อนจะตอ้งพิจารณาถึง
ขั้นตอนและความต่อเน่ืองของงานในกระบวนการ เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อซ้ือ
กรมธรรม ์ประกนั พ.ร.บ. ส่วนในดา้นของความหลากหลาย ตอ้งพิจารณาถึงความอิสระ และความ
ยดืหยุน่ สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงขั้นตอนหรือล าดบัการท างานได ้ท าให้มีขั้นตอนการให้บริการท่ี
รวดเร็ว 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 

23 

 แนวคดิเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 
       ความหมายของการตัดสินใจ 

       การตดัสินใจมีผูใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี  
       กรองแกว้ อยูสุ่ข (2533, หนา้ 149) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจ หมายถึง        

การเลือกส่ิงหน่ึงจากหลาย ๆ ส่ิง หรือเลือกท่ีจะปฏิบติัทางใดทางหน่ึงจากหลาย  ๆ ทางท่ีมีอยู ่
วธีิการท่ีเลือกนั้นยอ่มไดรั้บการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นแลว้วา่ถูกตอ้งเหมาะสมหรือดีท่ีสุด และตรงกบั
เป้าหมายของ องคก์ารดว้ย  

       ธงชยั สันติวงษ ์ (2539, หน้า 214) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจ หมายถึง 
กระบวนการตดัสินใจเร่ิมตน้จากการพิจารณาถึงปัญหาโดยละเอียด เพื่อให้สามารถคน้หาทางเลือก
ท่ีจะใชแ้กไ้ขปัญหาได ้ แต่ทางเลือกแต่ละทางนั้นยอ่มเหมาะสมต่อขอ้จ ากดัของปัญหาแตกต่างกนั
ไป ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการประเมินทางเลือกต่าง ๆ เหล่านั้นเพื่อใหไ้ดท้ราบวา่ทางเลือกอนัใดท่ีดี
ท่ีสุดจะใหแ้กปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 , หน้า 127) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง          
การเลือกระหว่างทางเลือกซ่ึงคาดหวงัว่าจะน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงพอใจจากปัญหาใดปัญหาหน่ึง 
แมว้า่การตดัสินใจในการบริหารไม่ไดเ้ร่ิมตน้หรือส้ินสุดดว้ยการตดัสินใจเพราะตอ้งมีการก าหนด
ปัญหาก่อนจึงจะตดัสินใจและเม่ือตดัสินใจแลว้จึงจะน าไปปฏิบติั 

       สรุปไดว้า่ การตดัสินใจนั้นเป็นกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุมีผล ในการเลือกแนวทาง
ปฏิบติัท่ีถูกต้องเหมาะสม หรือพอใจเพื่อจะได้น าไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์             
ท่ีตอ้งการหรือแกปั้ญหาได ้

      กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  (Buyer’s  Decision  Process) 
      กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (buyer’s  decision  process) หมายถึง ขั้นตอน

ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป ซ่ึงเร่ิมข้ึนก่อนการซ้ือจริง ๆ  และมีผลกระทบ
หลังการซ้ือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้นตอนส าคญัดังน้ี (ศิริวรรณ             
เสรีรัตน์, 2543, หนา้ 134-136)   

      1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (need recognition) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการ
ภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการ
ทางเพศ ความเจ็บป่วย ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการของร่างกาย และความตอ้งการท่ีเป็นความ
ปรารถนาอนัเป็นความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา ส่ิงเหล่น้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิง
กระตุน้ บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีต  ท าให้เขารู้ว่าจะ
ตอบสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร 
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      2. การคน้หาขอ้มูล (information  search)  ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และส่ิงท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค  ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจ
ทนัที เช่น บุคคลท่ีเกิดความหิว มองเห็นร้านอาหารและเขา้ไปซ้ืออาหารบริโภคทนัที แต่บางคร้ัง
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้นัที ความตอ้งการจะถูกจดจ าไว ้ 
เพื่อหาทางตอบสนองความตอ้งการในภายหลงั เม่ือความตอ้งการถูกสะสมไวม้าก จะท าให้เกิดการ
ปฏิบติัในภาวะอยา่งหน่ึง  คือความตั้งใจให้ไดก้ารตอบสนองความตอ้งการ  เขาจะพยายามคน้หา
ขอ้มูลเพื่อหาทางตอบสนองความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ 

     3. การประเมินผลทางเลือก (evaluation  of  alternative) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้  
ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจ และ ประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นักการตลาดจ าเป็นตอ้งรู้ถึงวิธีการ        
ต่าง ๆ  ท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการประเมินทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่ส่ิงท่ีง่าย และไม่ใช่
กระบวนการเดียวท่ีใชก้บัผูบ้ริโภคทุกคน และไม่ใช่เป็นของผูซ้ื้อคนใดคนหน่ึงในทุกสถานการณ์
การซ้ือ 

     คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (product attributes) กรณีท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาผลิตภณัฑ์วา่มี
คุณสมบติัอะไรบา้ง  การประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคมีพื้นฐาน ดงัน้ี 

           3.1  ผูบ้ริโภคจะแสวงหาผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของตน 
           3.2  ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าในความรู้สึกของตน 
           3.3  ผูบ้ริโภคจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชสิ้นคา้นั้น 
           3.4  ผูบ้ริโภคจะแสวงหาสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงแต่ราคาต ่า 
           3.5  ผูบ้ริโภคจะใหน้ ้าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
           3.6  ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือเก่ียวกบัตราสินคา้ เน่ืองจาก ความเช่ือถือของ

ผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคและความเช่ือถือเก่ียวกบัตราผลิตภณัฑ์เปล่ียนแปลง
ไดเ้สมอ 

           3.7 ผูบ้ริโภคมีทศันคติ ในการเลือกตราสินคา้ โดยผ่านกระบวนการประเมินผล  
เร่ิมตน้ดว้ย การก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีสนใจ  แลว้เปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 
ของแต่ละตราสินคา้ 

     4. การตดัสินใจซ้ือ (purchase decision) จากการประเมินผลทางเลือกจะช่วยให้ผูบ้ริโภค
ก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัเลือกโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะตดัสินซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด จากส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 

           4.1  ทศันคติของบุคคลอ่ืน (attitudes  of  others) ทศันคติของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี 
2 ด้าน คือ ทศันคติด้านบวก และทศันคติด้านลบ ซ่ึงจะมีผลทั้ งด้านบวก และด้านลบต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
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          4.2  ปัจจยัสถานการณ์ท่ีคาดคะเนเอาไว ้(anticipated  situational  factors) ผูบ้ริโภค
จะคาดคะเนปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น รายไดท่ี้คาดคะเนของครอบครัว  การคาดคะเนตน้ทุน       
ของผลิตภณัฑ ์ และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 

           4.3  ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนเอาไว ้(unanticipated situational factors)  
ขณะท่ีผูบ้ริโภคก าลังตัดสินใจซ้ือนั้น ปัจจัยสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเก่ียวข้อง             
ซ่ึงมีผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ือ  เช่น  ผูบ้ริโภคไม่ชอบลกัษณะของพนกังานขาย  หรือผูบ้ริโภค  
เกิดอารมณ์เสียหรือวติกกงัวลจากรายได ้

     การตดัสินใจของผูบ้ริโภค อาจไดรั้บความเส่ียงท่ีรับรู้ ( perceived risk ) ซ่ึงปริมาณ    
ความเส่ียงจะข้ึนอยูก่บั 

     1.  จ  านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
     2.  ปริมาณของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ไม่แน่นอน   
     3.  ระดบัความเช่ือมัน่ของผูบ้ริหาร  ซ่ึงผูบ้ริโภคจะลดความเส่ียงโดยการ 
           3.1  หลีกล่ียงการตดัสินใจ 
           3.2  พยายามหาขอ้มูลผลิตภณัฑจ์ากผูใ้กลชิ้ด  เพื่อน  หรือแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
           3.3  เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและการรับประกนัสินคา้ 
     ผูบ้ริโภคจะซ้ือโดยผา่นกระบวนการตดัสินใจยอ่ย 5 ประการคือ 
     1.  การตดัสินใจในตราสินคา้  (brand  decision) 
     2.  การตดัสินใจเลือกผูข้าย  (vendor  decision) 
     3.  การตดัสินใจดา้นปริมาณ  (quantity  decision) 
     4.  การตดัสินใจดา้นเวลา  (time  decision) 
     5.  การตดัสินใจวธีิการช าระเงิน  (payment-method  decision) 
     ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือนับตั้งแต่ขั้นต้นคือ ขั้นได้รับส่ิงเร้า ไปจนกระทัง่ถึงขั้น

สุดทา้ย คือ ขั้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ตามปกติมกัจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเสมอ ผูมี้บทบาท
ในการตดัสินใจในกระบวนการซ้ือสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 5 จ าพวก ดงัน้ีคือ (ศุภร  เสรีรัตน์, 
2537, หนา้ 54)   

           1.  ผูริ้เร่ิมการซ้ือ  ( initiator ) ผูริ้เร่ิมการซ้ือ หมายถึง บุคคลให้ค  าแนะน า หรือ ให้
ความคิดท่ีจะซ้ือสินคา้  และบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ  เป็นคนแรก 

           2.  ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ (influencer) ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ หมายถึง ผูมี้ส่วนในการ
กระตุน้ เร่งเร้า แจง้ข่าว หรือชกัชวนใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจซ้ือในกระบวนการซ้ือขั้นใดขั้นหน่ึง 
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           3.  ผูต้ดัสินใจซ้ือ ( decider ) ผูต้ดัสินใจซ้ือ หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งท าการตดัสินใจซ้ือ
หรือเป็นผูช่้วยประกอบในการตดัสินใจซ้ือขั้นใดขั้นหน่ึง จะซ้ือหรือไม่ซ้ืออะไร ซ้ืออยา่งไรหรือซ้ือ
ท่ีไหน เป็นตน้ ไม่วา่การตดัสินใจซ้ือจะประกอบดว้ยบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ตามผูข้าย
จะตอ้งหาทางจูงใจดว้ยการโฆษณาไปยงับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

           4.  ผูซ้ื้อ ( buyer ) หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งท าการซ้ือเองอยา่งแทจ้ริง 
           5.  ผูใ้ช ้( user ) หมายถึง  บุคคลท่ีเป็นผูใ้ชสิ้นคา้และบริการโดยตรง 
     5.  ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (post purchase feeling) หลงัจากการซ้ือและทดลองใช้

ผลิตภณัฑ์ไปแล้ว ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เ ก่ียวกับความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑ์ซ่ึง   
นกัการตลาดจะตอ้งพยายามทราบถึงระดบัความพอใจของผูบ้ริโภคหลงัการซ้ือ   

     หลายคนเขา้ใจผดิคิดวา่กระบวนการตดัสินใจซ้ือจบส้ินลงท่ีการตดัสินใจซ้ือ  แต่แทจ้ริง
แลว้ไม่ใช่  เพราะเม่ือตดัสินใจซ้ือแลว้ผูบ้ริโภคจะตอ้งน าเอาสินคา้นั้นไปใช ้ เม่ือใช้แลว้ผูบ้ริโภค     
ก็ตอ้งประเมินว่าสินคา้นั้นดีหรือไม่อย่างไร แลว้ก็จะเกิดทศันคติหลงัจากไดใ้ช้แลว้ ว่าพอใจหรือ   
ไม่พอใจ ความรู้สึกขั้นสุดท้ายน้ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการตลาดของสินค้าตวัใดตวัหน่ึง  
เพราะว่าเราสามารถโฆษณาเพื่อสร้างความช่ืนชอบไดก่้อนท่ีผูบ้ริโภคจะมาใช้สินคา้  แต่ทศันคติ
หลังใช้นั้ นส าคัญกว่าทัศนคติก่อนใช้มากมายนักเพราะทัศนคติท่ีเกิดข้ึนหลังจากการใช้นั้ น                  
เป็นประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ท่ีแท้จริง ซ่ึงจะส่งผลต่อความรู้สึกช่ืนชอบหรือไม่         
ช่ืนชอบของผูบ้ริโภค  จะเห็นไดจ้ากขั้นตอนในการบริโภค ดงัน้ี (ยุทธนา  ธรรมเจริญ, 2530, หน้า 
33) 

     1./ การรับรู้  (awareness)  ผูบ้ริโภคตอ้งรับรู้ก่อนวา่มีสินคา้นั้นขายอยูใ่นตลาด 
     2./ เกิดการยอมรับ  (acceptance)  ผูบ้ริโภคจะตอ้งยอมรับวา่สินคา้นั้นเป็นสินคา้ท่ีดีพอ  

น่าสนใจ  และเม่ือมีความสนใจผูบ้ริโภคก็จะไปแสวงหา 
     3./การแสวงหา (search) ผูบ้ริโภคไปแสวงหา นัน่คือไป ณ จุดขาย  เพื่อท่ีจะไปซ้ือ

สินคา้ 
     4./ความพอใจ (preference) ในขณะท่ีผูบ้ริโภคไปพิจารณาสินคา้ดงักล่าว จะตอ้งเกิด

ความรู้สึกนิยมชมชอบสินคา้นั้นมากกวา่สินคา้ตวัอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาดจึงไดเ้กิดการตดัสินใจ
ซ้ือ 

     5./การเลือกซ้ือ (select) ผูบ้ริโภคจะต้องเลือกซ้ือสินคา้ดังกล่าวท่ีเขารับรู้ ยอมรับ          
ไปแสวงหาและชอบมากกวา่เม่ือเขาไปซ้ือแลว้เขาตอ้งน าเอาไปใช ้

     6./การใช้ (use) ผูบ้ริโภคจะใช้สินคา้ท่ีเขาซ้ือ ในขั้นน้ีจึงถือว่าเป็นการเรียนรู้การใช้
สินคา้ดว้ยตวัเอง 

     7./ทศันคติหลงัซ้ือ (post-attitudes) หลงัจากท่ีน าเอาไปใช้แลว้ประสบการณ์ตรงจะท า
ใหเ้ขารู้วา่เขาพอใจหรือไม่พอใจสินคา้ดงักล่าวนั้น  เกิดเป็นทศันคติหลงัการใชสิ้นคา้ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 

27 

     ทศันคติดงักล่าวนั้นจะยอ้นกลบัไปเป็นบวกหรือลบกบัการยอมรับสินคา้ท่ีผ่านมาหาก
ผูบ้ริโภคมีความพอใจหลงัจากไดใ้ช ้ การยอมรับก็จะสูงข้ึน โอกาสความส าเร็จของสินคา้ก็จะมีมาก  
เพราะผูบ้ริโภคจะซ้ือซ ้ า แต่หากผูบ้ริโภคไม่พอใจหลงัจากการใช้ การยอมรับก็จะลดลง โอกาส
ความส าเร็จของสินคา้ก็จะลดลงดว้ย  เพราะผูบ้ริโภคจะไม่ซ้ือซ ้ านอกจากจะไม่ซ้ือซ ้ าแลว้ผูบ้ริโภค
อาจจะเล่าความรู้สึกซ่ึงไม่ประทบัใจของตนเองให้กบัญาติและเพื่อน ๆ ไดรั้บรู้ดว้ยซ่ึงจะท าให้ผูท่ี้
ไม่เคยทดลองใชสิ้นคา้ดงักล่าวตั้งแต่คร้ังแรกจะไม่ยอมทดลองใชเ้ลย  เน่ืองจากเขาเช่ือบุคคลซ่ึงเคย
ใชสิ้นคา้แลว้มาพดูเก่ียวกบัคุณภาพท่ีไม่ดีของสินคา้นั้นใหเ้ขาฟัง 

    วธีิการกระตุ้นการตัดสินใจ  (How  to  activate  decision  making) 
    วธีิการกระตุน้การตดัสินใจของผูบ้ริโภค มีดงัน้ี (ยทุธนา  ธรรมเจริญ, 2530, หนา้ 42-44)   
     1. การสร้างความแตกต่าง (differentiation) ถ้าสินคา้ของเราไม่มีความแตกต่างจาก

สินคา้อ่ืน  ผูบ้ริโภคยอ่มตดัสินใจล าบาก  แต่ถา้สินคา้ของเรานั้นมีความเด่นชดั มีลกัษณะเฉพาะตวั          
ไม่เหมือนใคร  การตดัสินใจก็จะเร็วข้ึน ตวัอยา่งเช่น ถา้หากผูบ้ริโภคจะตอ้งเลือกระหวา่งโรงแรม   
ท่ีอยู่บนเขากบัโรงแรมท่ีอยู่บนพื้นท่ีพทัยา  การเลือกจะง่ายข้ึน แต่ถา้ตอ้งเลือกระหวา่งโรงแรม 2 
โรงแรมท่ีอยู่ติดชายฝ่ังทะเล และอยู่บนเขาเหมือนกนั การเลือกอย่างนั้นจะยากข้ึน เน่ืองจากว่า
โรงแรมทั้ง 2 นั้นคลา้ยคลึงกนั  ดงันั้นหนา้ท่ีของนกัการตลาดก็คือ  ท าให้สินคา้ของตวัเองแตกต่าง
จากคู่แข่งขนัได้ชัดเจนท่ีสุด  ถ้าเราสร้างความแตกต่างได้ชัดเจนเท่าไรโอกาสท่ีจะเร่งรัดในการ
ตดัสินใจจะดีข้ึนเท่านั้น 

     2. ลดอตัราการเส่ียงในความรู้สึกของผูบ้ริโภค (reduced perceived risk) ในการซ้ือ
สินคา้แต่ละคร้ังผูบ้ริโภคนั้นจะรู้สึกมีความเส่ียงอยูเ่สมอ  เส่ียงวา่จะเสียเงินเปล่า  เส่ียงวา่จะไม่คุม้
เส่ียงวา่คุณภาพจะไม่ดี  ดงันั้นในการท่ีเราจะเร่งรัดการตดัสินใจเราตอ้งท าให้ผูบิ้โภครู้สึกวา่ความ
เส่ียงของเขาไม่สูงนกั 

     วธีิการท่ีจะลดความเส่ียงก็มีดงัต่อไปน้ี 
               2.1/ช่ือเสียงบริษทั เม่ือเรายนืยนัวา่บริษทัมีช่ือเสียงดี ผูบ้ริโภคก็จะสบายใจข้ึนระดบั

หน่ึง  วา่บริษทัท่ีมีช่ือเสียงดีไม่เอาของท่ีมีคุณภาพไม่ดีมาขาย 
           2.2/จ านวนปีของบริษทั บริษทัท่ีตั้งมาหลายปีแลว้ยอ่มมีประสบการณ์ในการผลิต

สินคา้  ดงันั้นก็น่าจะท าสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
           2.3/ภาพพจน์ของตราสินคา้  สินคา้ท่ีมีภาพพจน์ดี ผูบ้ริโภคก็สบายใจท่ีจะซ้ือเพราะ

คิดวา่สินคา้ท่ีมีภาพพจน์ดีคงไม่ท าลายตวัเอง 
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           2.4/ภาพพจน์ของพนกังานขาย เวลาท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้จากใคร เขาก็ตอ้งดูดว้ย
วา่ผูท่ี้มาขายกบัเรานั้นบุคลิกเป็นอยา่งไร แต่งตวัเป็นอยา่งไร พูดจาเป็นอยา่งไร ดงันั้น นกัการตลาด
จึงตอ้งเอาใจใส่พนกังานขายของตนท่ีจะตอ้งพบปะเจอะเจอกบัผูบ้ริโภคดว้ย 

           2.5/ภาพพจน์ของกลุ่มเป้าหมาย เราได้เรียนรู้เร่ืองของกลุ่มอ้างอิงมาแล้ว การท่ี
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้อะไรนั้นเขาก็ต้องดูด้วยว่าคนท่ีเป็นผูซ้ื้อสินค้านั้นมาก่อนเป็นใคร ถ้าเขา
มองเห็นวา่คนท่ีซ้ือสินคา้นั้นมาก่อน  เป็นบุคคลท่ีมีวิจารณญาณท่ีดี เป็นคนท่ีรู้จกัคิด และเป็นคนท่ี
มีภาพพจน์ท่ีดี  เขาก็สบายใจท่ีจะซ้ือตามคนเหล่านั้น 

           2.6/จ านวนของกลุ่มเป้าหมาย สินคา้ท่ีขายดีคนมกัจะเช่ือมัน่ว่าตอ้งดีจริง จึงมีคน
นิยม  แต่สินคา้ท่ีขายไม่ดีมีคนซ้ือนอ้ยผูบ้ริโภคก็ไม่สบายใจ เพราะคิดวา่คงไม่ดีไม่มีคนนิยมเหมือน
อยา่งร้านอาหาร  ร้านใดมีคนแน่นผูบ้ริโภคยินดียืนรอเพราะมัน่ใจวา่อร่อยแน่  ส่วนร้านท่ีมีคนนอ้ย
ทั้ง ๆ  สามารถสั่งอาหารและรับประทานไดท้นัทีแต่ผูบ้ริโภคกลบัไม่กลา้รับประทานเพราะเห็นคน
นอ้ยจึงไม่แน่ใจในเร่ืองของความอร่อย 

           2.7/สินคา้บางอยา่งนั้น  ถา้เกิดคุณภาพไม่ดี  หรือมีการเสียจะตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก
ในการซ่อม เช่น ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ ไมโครเวฟ คอมพิวเตอร์ วีดีโอ นาฬิกา สินคา้เหล่าน้ีถา้เกิดมีการ
รับประกนัประกอบการขาย เช่น รับประกนั 3 ปี หรือ 5 ปี ผูบ้ริโภคก็จะรู้สึกสบายใจข้ึน รู้สึกไม่
เส่ียงมากนกัในการซ้ือ  เพราะเห็นวา่ผูข้ายยนิดีจะรับประกนัซ่อมใหฟ้รีทั้งหมด เหล่าน้ีคือวิธีการใน
การท่ีจะลดอตัราความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในสายตาของผูบ้ริโภค ถา้เราลดส่ิงเหล่าน้ีไดก้ารตดัสินใจ
ซ้ือก็เร็วข้ึน 

     3./การสร้างส่ิงล่อใจ (incentives) ในท่ีน้ีหมายถึง  การลด แลก แจก แถม ท่ีเราจดัท าข้ึน
เป็นการส่งเสริมการขายนั่นเอง  ถ้าหากว่าเราลดหมดเขตภายในส้ินเดือนน้ี  ก็ย่อมเร่งคนให้
ตดัสินใจซ้ือได้  ถ้าหากว่าเรามีการขายในราคาพิเศษ  หรือ  ลดดอกเบ้ียให้ในช่วงเวลาจ ากัด
ผูบ้ริโภคจะลงัเลใจไม่ได ้ เพราะเกรงวา่จะหมดเขตของการให้ส่ิงล่อใจเหล่านั้น  ดงันั้นในบางคร้ัง
ตอ้งอาศยัการส่งเสริมการขาย (sales promotion) เป็นส่วนในการเร่งรัดการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค  ประเภทของสินคา้ท่ีแบ่งตามลกัษณะการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  ในการท่ีผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจช้าหรือเร็วนั้นลกัษณะของสินคา้มีส่วนในการก าหนดเวลาของการตดัสินใจ  เพราะว่า
สินคา้นั้นจะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท  ถา้หากเราพิจารณาตามลกัษณะการตดัสินใจของผูบ้ริโภค
สินคา้ 3 ประเภท  ดงักล่าวนั้นคือ 

           3.1/สินคา้ท่ีตอ้งการขอ้มูลมาก  (high-cognitive  products)  สินคา้พวกน้ีเป็นสินคา้  
ท่ีมีราคาแพงมีตวัอยา่งขอ้มูลจ านวนมากก่อนท่ีจะตดัสินใจ เช่น  บา้น รถยนต ์ทีวี ตูเ้ยน็เคร่ืองซกัผา้  
ไมโครเวฟ คอมพิวเตอร์ กว่าท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินค้าเหล่าน้ีได้ใช้เวลานาน เพราะถ้า
ตดัสินใจแลว้จะตอ้งใชเ้งินเป็นจ านวนมาก อตัราการเส่ียงจึงสูง ถา้ไดสิ้นคา้มาไม่ดีก็หมายถึงการ
เสียเงินจ านวนมากอยา่งไร้ประโยชน์ 
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           3.2/สินคา้ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกสูง (high-affective product) สินคา้พวกน้ี ได้แก่  
สินคา้ซ่ึงมีผลต่อภาพพจน์ของผูใ้ช ้ เช่น เส้ือผา้ น ้าหอม เคร่ืองประดบั สินคา้พวกน้ีบางคร้ังก็มีราคา
สูง  บางคร้ังก็มีราคาต ่าแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ท่ีราคา ประเด็นอยู่ท่ีสินคา้ดงักล่าวนั้นส่งผลต่อผูใ้ช้
ดงันั้นผูใ้ชจึ้งไม่ตอ้งการอยากจะใชแ้บบง่าย ๆ 

           3.3/สินค้าท่ีไม่จ  าเป็นต้องเสียเวลาครุ่นคิดมากนัก (low-involvement products)     
จะเป็นสินคา้ประเภทซ่ึงไม่ตอ้งหาขอ้มูลมากมายเป็นสินคา้ท่ีราคาไม่สูงและเป็นสินคา้เวลาท่ีใช้ก็
ไม่ส่งผลกระทบกบัภาพพจน์เท่าใดนกั เช่น ดินสอ ปากกาลูกล่ืน ขนมขบเค้ียว ลูกอม สินคา้เหล่าน้ี
มีราคาต ่า  ซ่ึงสามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที  ไม่ตอ้งเสียเวลาคิดมาก 

     รูปแบบของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
     การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  มีลกัษณะแตกต่างกนัตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีจะซ้ือ  

ผูซ้ื้อจะมีพฤติกรรมในการซ้ือไม่เหมือนกัน ยิ่งการตัดสินใจซ้ือมีความยุ่งยาก ผู ้มีส่วนร่วม              
ในการตดัสินใจก็จะมีมากข้ึนดว้ย  และการพิจารณาตดัสินใจซ้ือก็ยิง่มีขั้นตอนท่ียุง่ยากข้ึนไปอีกการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  มีลกัษณะเหมือนกบัการตดัสินใจแกปั้ญหาเป็นพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล    
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย  การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บางอย่าง ผูซ้ื้อให้ความส าคญัในการซ้ือน้อยมาก  
เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีคุ ้นเคย เคยซ้ือบ่อย ๆ ราคาไม่แพง ความเส่ียงแทบจะไม่มี ดังนั้ นการ
ตดัสินใจซ้ือ จึงสามารถกระท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงนกัการตลาดเรียกการซ้ือลกัษณะน้ีว่า การซ้ือท่ี
ตอ้งใชค้วามพยายามต ่า  หรือ  low  involvement  purchases  แต่การซ้ือผลิตภณัฑ์บางอยา่ง ผูซ้ื้อให้
ความส าคญัในการซ้ือมาก  เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่คุน้เคย  หรือไม่เคยซ้ือ ราคาแพง และมีความ
เส่ียงสูง  ดังนั้นก่อนตดัสินใจซ้ือจ าเป็นจะตอ้งหาข้อมูลเพิ่มเติม  การตดัสินใจจึงต้องใช้ความ
พยายามสูง ใชเ้วลามาก  และมีขั้นตอนสลบัซบัซ้อน  ซ่ึงนกัการตลาดเรียกการซ้ือลกัษณะน้ีวา่การ
ซ้ือท่ีตอ้งใชค้วามพยามยามสูง  หรือ  high  involvement  purchases 

     ดงันั้น  รูปแบบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  จึงสามารจ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ  
โดยอาศยัระดบัของการแกปั้ญหา (degree  of  problem  solving) ตั้งแต่การใชค้วามพยายาม นอ้ย
ท่ีสุด  การใช้ความพยายามน้อย  จนถึงการใช้ความพยา ยามมากท่ีสุด ได้เป็น 3 รูปแบบ                    
(McCarthy  &  Perseault, 1991, pp. 186-187  อา้งใน  สมจิตร  ลว้นจ าเริญ, 2545, หนา้  268) 

     1./พฤติกรรมการซ้ือปกติ (reutilized  response  behavior) เป็นพฤติกรรมการซ้ือ
ตามปกติธรรมดา ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายท่ีสุด  เกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อ ซ้ือสินค้าราคาถูกและตอ้งซ้ือบ่อยๆ           
การซ้ือสินค้าประเภทน้ีผูซ้ื้อใช้เวลาในการตดัสินใจน้อยมาก  เพราะว่าเขารู้จกัและคุ้นเคยกับ
ผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี  รู้ว่าผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี  รู้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีตราหรือยี่ห้อส าคัญ
อะไรบ้าง และเขาชอบซ้ือตราอะไรมากท่ีสุด  พฤติกรรมการซ้ือแบบน้ี  มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า  
พฤติกรรมการแกปั้ญหาตามความเคยชิน  (habitual  problem  solving) 
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     2./พฤติกรรมการซ้ือท่ีต้องแก้ปัญหาบางอย่าง (Limited problem solving)                                
เป็นพฤติกรรมการซ้ือซ่ึงมีความยุ่งยากมากกว่าแบบท่ี 1  เกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตอ้งเผชิญกบัตราของ
สินคา้บางชนิดซ่ึงไม่คุน้เคย  แมว้า่จะเป็นผลิตภณัฑท่ี์รู้จกัดี จะเห็นไดว้า่พฤติกรรมการซ้ือในแบบท่ี 
2 น้ีผูซ้ื้อรู้จกัระดบัของ  ผลิตภณัฑ์  (product  class) เป็นอย่างดีแต่ไม่คุน้เคยกบัตราบางตรา หรือ
ลกัษณะผลิตภณัฑ์บางอยา่ง จึงจ าเป็นหาขอ้มูลเพิ่มเติมก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ การซ้ือในลกัษณะน้ี
จึงเป็นการซ้ือท่ีตอ้งแกปั้ญหาบางอยา่งก่อน 

     3./พฤติกรรมการซ้ือท่ีตอ้งแก้ปัญหาอย่างมาก (extensive problem solving) เป็น
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีความยุง่ยากมากท่ีสุด  เกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตอ้งเผชิญกบัการซ้ือผลิตภณัฑ์ซ่ึง
ไม่คุน้เคย  และยงัไม่ทราบดว้ยวา่จะน าไปใชอ้ยา่งไร 

     ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ  ( Factors  affection   the  Process ) 
     การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการของผูบ้ริโภค ไดมี้ปัจจยัอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบ ต่อกระบวนการตดัสินใจ ได้แก่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัลกัษณะประชากร  
หรือ  ประชากรศาสตร์  ปัจจยัทางสังคมและจิตวิทยา  ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ทรกอยูใ่นความรู้สึกนึกคิด
ของผู ้บริโภค ซ่ึงผู ้บริโภคได้น ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือทุกขั้นตอนปัจจัยเหล่าน้ี             
ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ส าหรับการตลาดในการปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค
เท่านั้น  แต่ยงัช่วยใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคดียิง่ข้ึน  มีผูก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจไวด้งัน้ี (อดุลย ์ จาตุรงคกุล  และดลยา  จาตุรงคกุล, 2545, หนา้ 152-154) 

     1.  ปัจจยัดา้นลกัษณะเฉพาะของบุคคล (personal  factors) 
          บุคคลท่ีมีความแตกต่างในเร่ือง เพศ อาย ุรายได ้สถานภาพของครอบครัว และอาชีพ 

จะมีความตอ้งการ ความคิดเห็นต่าง ๆ แตกต่างไปตามปัจจยัเหล่าน้ี ดงันั้น จึงตอ้งศึกษาพื้นฐาน
เฉพาะบุคคล ผูมี้อายุแตกต่างกันไม่ต้องการเป้าหมายในชีวิตเหมือนกัน เด็ก ๆ ต้องการความ
สนุกสนาน วยัรุ่นต้องการให้เพื่อฝูงยอมรับ ต้องการอิสรเสรีในการแสดงออก ผูใ้หญ่ตอ้งการ
ประสบความส าเร็จในอาชีพ และมีฐานะมัน่คง ผูสู้งอายุตอ้งการความสงบสุข เป็นตน้ ผูมี้รายได้
น้อยตอ้งการสินคา้ราคาพอสมควร คุณภาพพอใช้ไดป้ริมาณให้เพียงพอ แต่ผูมี้รายไดสู้งตอ้งการ
สินคา้คุณภาพเยีย่มราคาไม่เก่ียงปริมาณไม่ตอ้งมาก ในสมยัก่อนเพศหญิงและชายจะแสดงออก  ถึง
ความแตกต่างท่ีแยกกันอย่างชัดเจน  แต่ปัจจุบันน้ีมีผลิตภณัฑ์หลายชนิดท่ีสามารถเสนอขาย                    
ทั้งชายหญิงโดยไม่แยกเพศ  เช่น  เส่ือผา้ล าลอง รองเทา้ ผา้ใบ ถุงเทา้ บริการท าผม กีฬา กิจกรรม
ดา้นบนัเทิง รวมไปถึงการเลือกอาชีพ  เป็นตน้ 

     2.  ปัจจยัดา้นจิตวทิยา  (psychological  factors)   
           2.1  ความตอ้งการและแรงจูงใจ (need  and  motives) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุเบ้ืองตน้ใน

การซ้ือผลิตภณัฑว์า่ผูบ้ริโภคจะตอ้งเกิดความตอ้งการเป็นแรงจูงใจให้กระท าการซ้ือไปบ าบดัความ
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ตอ้งการและความตอ้งการของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกนั มีหลาย ๆ ลกัษณะ หลายระดบัความ
ตอ้งการสามารถน าหลกัของมาส์โลว ์(A.H. Maslow)ในเร่ือง hierarchy of neesds มาประยุกตใ์ชใ้น
การศึกษาความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  ตอ้งการความปลอดภยั  ตอ้งการให้สังคมยอมรับ ตอ้งการ
มีฐานะเด่น ตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต มีช่ือเสียง เม่ือทราบว่าผูซ้ื้อ มีแรงจูงใจหรือความ
ตอ้งการระดบัใด  นกัการตลาดจะเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมมาใช้กระตุน้ความตอ้งการไดถู้กตอ้ง       
จะน าไปสู่การซ้ือได ้

           2.2  การรับรู้  (perception)  การรับรู้ของแต่ละบุคคลมีระดบัความเร็ว-ชา้ แตกต่าง
กนับางคนเขา้ใจเร่ืองราวท่ีผ่านมาในการรับรู้ไดร้วดเร็ว  แต่บางคนตอ้งการบอกเล่าซ ้ า ๆ หลาย ๆ  
คร้ังจึงจะรับรู้  เขา้ใจได ้ นอกจากนั้นดว้ยปัจจยัประกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ จะท าให้การแปล
ความหมายจากการรับรู้ต่างกนัออกไป  การน าเสนอขอ้มูลเพื่อสร้างแรงกระตุน้ในการซ้ือ  จึงตอ้ง
ศึกษาลกัษณะการรับรู้ของกลุ่มตลาดเป้าหมาย และเลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีกลุ่มตลาดเป้าหมายจะรับรู้
ไดง่้าย  พฤติกรรมการรับรู้โดยไม่ตั้งใจ เป็นส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มการโฆษณาท่ีแฝงตวัไปกบัการ
เสนอข่าวสารขอ้มูลอ่ืน ๆ โดยสม ่าเสมอจะค่อย ๆ  แทรกซึมเขา้ไปสู่การรับรู้ไดเ้ช่นกนั ดงัจะเห็น
ได้จากการโฆษณาน ้ าอดัลมท่ีใส่แต่เคร่ืองหมายการค้าเล็ก ๆ ให้ปรากฏในท่ีต่าง ๆ มากมาย         
เม่ือผูค้นไดพ้บเห็นบ่อยถึงแมจ้ะไม่ตั้งใจดูก็จะซึมทราบรับรู้ทีละเล็กนอ้ย  โดยไม่รู้ตวั 

           2.3 ความเช่ือและทศันคติ (attitude) ความเช่ือ เป็นลกัษณะท่ีแสดงถึงความรู้สึก     
นึกคิดท่ีเป็นไปได ้ อนัจะเป็นจุดมุ่งหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงเป็นความจริงหรือไม่จริงก็ได ้ ความ
เช่ือน้ีอาจเกิดจากความรู้ ความคิดเห็น หรือ ศรัทธา ก็ได ้และอาจมี  emotion  ท่ีแปลว่าอารมณ์  
ความรู้สึก หรือความสะเทือนใจ  เขา้มาเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ได ้ (ยทุธนา  ธรรมเจริญ, 2530, หนา้ 48)   

     ความเช่ือเป็นตวัก่อให้เกิดจินตภาพของผลิตภณัฑ์ข้ึนในหมู่ผูบ้ริโภค ถา้หากปรากฏว่า
ผูบ้ริโภคมีความเช่ือผดิ ๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑย์อ่มเป็นหนา้ท่ีของนกัการตลาดท่ีจะตอ้งท าการรณรงค์
เพื่อแกไ้ขความเช่ือใหถู้กตอ้งดว้ยกลวธีิต่าง ๆ 

     ทศันคติ  หมายถึง  ความคิด  ความเขา้ใจ  ความคิดเห็น ความรู้สึก และท่าทีของบุคคล 
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลนั้น โดยอาจแสดงออกในทางท่ีเห็น
ด้วยหรือไม่ เห็นด้วยก็ได้  ทัศนคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้ น  มีธรรมชาติท่ีค่อนข้าง
เปล่ียนแปลงยาก  แทนท่ีจะเปล่ียนทศันคตินกัการตลาดจึงควรใชว้ิธีปรับขอ้เสนอให้สอดคลอ้งกบั
ทศันคติแทน  นกัการตลาดถา้สามารถท าใหผู้บ้ริโภคมีความเช่ือวา่ผลิตภณัฑข์องตนมีคุณภาพดีเด่น
กว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน ถ้าสามารถท าให้ผูบ้ริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์ของตนได้
ผลิตภณัฑน์ั้นยอ่มมีจินตภาพท่ีดีอยูใ่นหวัใจของผูบ้ริโภค  โอกาสท่ีผลิตภณัฑจ์ะขายไดย้อ่มมีดว้ย 
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     3. การเรียนรู้ (learning) 
          นักจิตวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของคนเราเปล่ียนแปลงได้ จากการเรียนรู้ในเร่ือง        

ต่าง ๆ  ดว้ยการกระท าซ ้ า ๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบสนองท่ีพอใจ  เม่ือเกิดความตอ้งการใด ๆ จะพยายาม
ทดลองหาวธีิบ าบดัความตอ้งการ หากไดผ้ลเป็นท่ีพอใจจะทดลองท าซ ้ า ๆ หลายๆ คร้ังจนแน่ใจวา่
เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด และจะปฏิบติัคร้ังต่อ ๆ ไปในการตอบสนองความตอ้งการในรูปแบบการกระท า
เดิม ๆ  แต่ถา้ไม่ไดรั้บผลจากการกระท าใดเป็นท่ีพอใจ  ก็จะเลิกกระท าแลว้หนัไปคน้หาทดลองวิธี
อ่ืน ๆ  ใหม่ต่อไปในทฤษฎีการเรียนรู้จะกล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีเป็นเหตุเป็นผล คือ การถูกกระตุน้ 
(stimulus) และการตอบสนอง (response) ซ่ึงนักการตลาดได้น าทฤษฎีน้ีไปท าการส่งเสริม
การตลาด การกระตุน้ซ ้ า ๆ ด้วยการโฆษณาการแจกตวัอย่าง การสาธิต ฯลฯ เป็นการกระตุน้ให้
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์  พบเห็นนั้น 

     4. ความคิดเก่ียวกบัตนเอง  (selfconcept) 
          แต่ละบุคคลจะมีความคิดเก่ียวกบัตนเองในลกัษณะต่าง ๆ และมีพฤติกรรมไปตาม

ความคิดนั้น  เช่น  คิดวา่ตนเองสุขภาพแข็งแรง  จะไม่สนใจอาหารเสริม จะไม่สนใจไปพบแพทย ์ 
จะมุมานะท างาน  แต่ถ้าคิดว่าตนเองเป็นคนอ่อนแอจะปฏิบติัในด้านตรงขา้มได้  คิดว่าตนเองมี
ความฉลาด  มีความสามารถสูง  มีความเด่น จะพยายามซ้ือสินคา้ท่ีจะตอบสนองในการเสริมความ
เช่ือมัน่ของ  ตนเองใหสู้งส่งข้ึนใหไ้ด ้

     5. ปัจจยัดา้นสังคม  (social  factors) 
         ปัจจยัดา้นสังคมประกอบดว้ย 
         1. ครอบครัว (family) เป็นกลุ่มสังคมท่ีใกลชิ้ดตวับุคคลมากท่ีสุด ลกัษณะของผูเ้ล้ียง

ดู  พ่อแม่ วิธีการเล้ียงดู รูปแบบการด ารงชีวิต  อาหาร  ความเป็นอยู่ วิธีปฏิบติัต่อกนัในครอบครัว  
เป็นวฒันธรรม  และพฤติกรรมเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ การรับรู้ การเลือกส่ิงท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการแตกต่างกนั 

         2. กลุ่มอา้งอิง (reference  group) เม่ือบุคคลเติบโตข้ึนจะมีสังคมเพิ่มเติมนอกจาก
ครอบครัว  มีเพื่อนร่วมสถาบนั เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมอาชีพ ฯลฯ การท่ีตอ้งเขา้กลุ่ม
สังคมต่าง ๆ  ให้ได้ จะท าให้แต่ละบุคคลพยายามปรับตวั และปฏิบติัตามอย่างท่ีกลุ่มท่ีตนเอง
พยายามเขา้ไปสังกดั  ท าให้มีการพฒันาในลกัษณะตามอยา่งบุคคลอ่ืนท่ีตนนิยมยกยอ่ง  ดงันั้นการ
ใช้บุคคลบางคนบางกลุ่มเป็นผูเ้สนอขายผลิตภณัฑ์ในโฆษณาจึงเป็นการใช้ประโยชน์จากกลุ่ม
อา้งอิง 

         3. วฒันธรรม  (culture) ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัของชุมชน
ใหญ่ท่ีแต่ละบุคคลเป็นส่วนหน่ึง เช่น เช้ือชาติ ศาสนา  หรือ  ทอ้งถ่ิน  จะเป็นกรอบก ากบัพฤติกรรม
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การแสวงหาส่ิงตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอย่างมาก  ดังนั้น การศึกษาถึงลกัษณะของ
วฒันธรรม  ประเพณีต่าง ๆ  จะช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือของตลาดเป้าหมายไดดี้
ข้ึน  และมีความจ าเป็นมากต่อการตลาดระหว่างประเทศแต่ละชนชาติ  แต่ละประเทศ  แต่ละ
ภูมิภาคจะมีประเพณีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไปแมแ้ต่เร่ืองเล็กน้อยก็อาจท าให้เกิดความลม้เหลว
ทางการตลาดได ้

     ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2541, หน้า 110) กล่าวไวว้่าการตดัสินใจของผูบ้ริโภค   
มีจุดเร่ิมตน้จากการมีส่ิงกระตุน้ (stimulus) ท าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ท่ีเขา้มาในความรู้สึก
นึกคิดของผูซ้ื้อ  (buyer’s  black  box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีไม่สามารถคาดคะเนไดค้วามรู้สึก
นึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงกระตุน้ แลว้มีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (buyer’s  response)  
หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (buyer’s purchase decision) จุดเร่ิมตน้ของตวัแบบน้ีมีส่ิงกระตุน้  
(stimulus)  ใหเ้กิดความตอ้งการก่อนแลว้ท าให้เกิดการตอบสนอง  (response)  ดงันั้นตวัแบบน้ีอาจ
เรียกวา่  S-R  theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี 

     จุดเร่ิมตน้ของการท าความเข้าใจกบัพฤติกรรมของผูซ้ื้อ  คือ การศึกษา  “โมเดลส่ิง
กระตุน้การตอบสนอง”  (Stimulus – Response  Model) นัน่คือ การศึกษาโมเดลพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค  (consumer  behavior  model)  เป็นการศึกษาเหตุจูงใจท่ีจะท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์  โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้  (stimulus)  ท่ีท  าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้
จะผา่นเขา้สู่ความคิดของผูซ้ื้อ  (buyer’s  black  box)  ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้าย  
ไม่สามารถคาดคะเนได ้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ  
แลว้มีการตอบสนองของผูซ้ื้อ  หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  (ศิริวรรณ  เสรี
รัตน์ และคณะ  , 2541 , หนา้ 111)      
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ภาพท่ี 2.1 รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
ท่ีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ  ,  2541 , หนา้ 112 
 

     ส่ิงกระตุน้ (stimulus) ท าให้บุคคลเกิดการตอบสนองหรือตดัสินใจ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิง
กระตุน้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากภายในร่างกาย (inside stimulus) และส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากภายนอกร่างกาย  
(outside  stimulus) นกัการตลาดตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ ถือวา่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ (buying  motive) ซ่ึงอาจเป็น
เหตุจูงใจซ้ือด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือส่ิงกระตุน้
ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ , 2541, หนา้ 113-114) 

ส่ิงกระตุน้ภายนอก 
(Stimulus) 

 ส่ิงกระตุน้ทางการ 
ตลาด 

ส่ิงกระตุน้ 

อ่ืน ๆ 

ผลิตภณัฑ ์

ราคา 
การจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี 
การเมือง 
วฒันธรรม 

ฯลฯ 

การตอบสนองของผูบ้ริโภค 
(Response) 

การเลือกผลิตภณัฑ ์

- การเลือกตรา 
- การเลือกผูข้าย 
- เวลาในการซ้ือ 
- ปริมาณในการซ้ือ 

 

Buyer’s  black box 
กล่องด าหรือความรู้สึก 

นึกคิดของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s  characteristic) 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s  characteristic) 

 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
ปัจจยัดา้นสงัคม 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
 

ขั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s  decision) 

 
การรับรู้ปัญหา 
การคน้หาขอ้มูล 
การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 

1.  ปัจจยัทางวฒันธรม 
     1.1 วฒันธรรมพ้ืนฐาน 
     1.2 วฒันธรรมยอ่ย 
     1.3 ชั้นสงัคม 

2.  ปัจจยัทางสงัคม 
     2.1 กลุ่มอา้งอิง 
     2.2 ครอบครัว 
     2.3 บทบาทและ      
            สถานภาพ 

3.  ปัจจยัส่วนบุคคล 
     3.1 อายุ 
     3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 
     3.3 อาชีพ 
     3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ 

4.  ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 
     4.1 การจูงใจ 
     4.2 การรับรู้ 
     4.3 การเรียนรู้ 
     4.4 ความเช่ือ 
     4.5 ทศันคติ 
     4.6บุคลิกภาพ 

ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายนอก 
 

ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายใน 
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     1./ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดสามารถ
ควบคุม  และตอ้งจดัให้มีข้ึน  เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (marketing  
mix) ประกอบดว้ย 

           1.1/ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ (product) เช่น ออกแบบผลิตภณัฑ์ ให้สวยงามเพื่อ
กระตุน้ความตอ้งการ 

           1.2/ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา  (price) เช่น  ก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 
โดยพิจารณาลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

           1.3/ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (distribution หรือplace) เช่น จดัจ าหน่าย  
ผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

           1.4  ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (promotion)  เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ  
การใช ้ ความพยามยามของพนกังานขาย  การลด  แลก  แจก  แถม  การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั
บุคคลทั่วไปเหล่าน้ีถือว่าเป็นส่ิงกระตุ้นความต้องการซ้ือ  สินค้าท่ีผลิตออกวางจ าหน่ายตาม
ทอ้งตลาดในปัจจุบนันบัวนัจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจแต่ละรายต่างพยายามสรร
หาวิธีการต่าง ๆ  เพื่อจ าหน่ายสินคา้ให้ได้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของรูปแบบ  สีสันบรรจุ
ภณัฑ ์ ตลอดจนวธีิการโฆษณาท่ีตอ้งสะดุดตาและดึงดูดใจผูบ้ริโภคให้หนัมานิยมซ้ือสินคา้ของตน  
เช่น  การใชว้ิธีการโฆษณาโดยปิดป้ายว่า “ ซ้ือ 1 แถม 1”  หรือ “ราคาจริง 500 บาท ลดเหลือเพียง 
300  บาท”  หรืออาจจดัเป็นเทศกาลสินคา้ราคาประหยดัก าหนดเพียง 7 วนั  หรือ 15 วนัเท่านั้น ฯลฯ  
วิธีการเหล่าน้ีลว้นเป็นเทคนิคทางด้านการโฆษณาเพื่อชกัจูงใจหรือชกัชวนให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้
ของตน โดยดึงจุดความสนใจท่ีวา่ผูบ้ริโภคจะไดรั้บส่วนลดหรือของแถมซ่ึงเป็นของไดเ้ปล่า 

     2./ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (other stimulus)  เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ภายนอกองคก์าร  ซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ 

           2.1/ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (exconomic) เช่น สภาวะเศรษฐกิจ รายไดข้องผูบ้ริโภค 
เหล่าน้ีตอ้งเกิดข้ึน ซ่ึงอิทธิพลเหล่าน้ี  มีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

           2.2/ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี(technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้นฝากเงินถอน
เงินอตัโนมติั  สามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 

           2.3/ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (law and political) เช่น กฎหมายเก่ียวกบั
การเสียภาษีของสินคา้ ซ่ึงท าใหเ้พิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ  

           2.4/ส่ิงกระตุ้นทางวฒันธรรม (cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย              
ในเทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 
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     พฤติกรรมการตอบสนอง  เป็นการแสดงออกของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองส่ิงเร้าและ
สภาวะจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค  เพื่อตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยพิจารณาประเภท
ผลิตภณัฑ ์ จ  านวนหรือปริมาณ  เลือกตราสินคา้  พิจารณาดา้นราคา  ดา้นการเลือกร้านคา้  ตลอดจน
พิจารณาเก่ียวกบัความถ่ีและวิธีการซ้ือดว้ย  ดงันั้น  หากผูบ้ริโภคมาถึงขั้นตอนน้ี นกัการตลาดจึงมี
หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก  และให้ขอ้มูลข่าวสาร  เก่ียวกบัปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณา ขอ้มูลขา้งตน้ เพื่อ
ท าใหผู้บ้ริโภคบรรลุกระบวนการตดัสินใจซ้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

     การตอบสนองของผูซ้ื้อ  (buyer’s  response)  หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  หรือ   
ผูซ้ื้อ  (buyer’s purchase decision) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี (ศิริวรรณ            
เสรีรัตน์  และคณะ , 2541, หนา้ 115-118) 

     1.  การเลือกผลิตภณัฑ์ (product choice)โดยผูบ้ริโภคจะเลือกผลิตภณัฑ์ใดนั้นจะตอ้ง
เกิดความตอ้งการข้ึนมาก่อน และผูบ้ริโภคจึงเสาะแสวงหาผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการ 

     2.  การเลือกตราสินคา้ (brand choice)  เม่ือไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการแลว้ ผูบ้ริโภคก็จะท า
การเลือกตราสินคา้ หรือยีห่อ้ท่ีตรงตามความตอ้งการของตนเอง 

     3.  การเลือกผูข้าย ( dealer  choice )  คือผูบ้ริโภคจะเลือกสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 
โดยจะเลือกจากเหตุผลต่าง ๆ  เช่น  ใกลบ้า้น  หรือสถานท่ีขายมีราคาถูก  ไวใ้จได ้ เป็นตน้ 

     4.  การเลือกเวลาในการซ้ือ ( purchase timing ) ผูบ้ริโภคจะซ้ือผลิตภณัฑ์ในเวลา           
ท่ีตนเองเห็นวา่สะดวก  เช่น ขั้นตอนท่ีเกิดความตอ้งการ  หรือซ้ือเก็บไวล่้วงหนา้ 

     5.  การเลือกปริมาณในการซ้ือ ( purchase  amount )  ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ใน
ปริมาณใดนั้นข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของแต่ละคน เช่น บางคนซ้ือในปริมาณนอ้ย  เพียงพอกบัการใช้
ในแต่ละคร้ัง  หรือซ้ือในปริมาณท่ีมาก  เพื่อไดร้าคาท่ีถูกลง  เป็นตน้ 

     ลกัษณะของผู้ซ้ือ  ( buyer’s  characteristic )   
           ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  ( cultural ) 
           ปัจจยัดา้นสังคม  ( social ) 
           ปัจจยัส่วนบุคคล  ( persona l) 
           ปัจจยัดา้นจิตวทิยา  ( psychological ) 
     ข้ันตอนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ  ( buyer’s  decision  process ) 
           การรับรู้ปัญหา  ( problem  recognition ) 
           การคน้หาขอ้มูล  ( information  search ) 
           การประเมินผลทางเลือก   ( evaluation  of  alternatives ) 
           การตดัสินใจซ้ือ  ( purchase  decision ) 
           พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  ( postpuschase  behavior ) 
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     ปัจจัยภายใน (internal  factor) 
           ปัจจยัดา้นจิตวทิยา   ( psychological ) 
                การจงูใจ 
                การรับรู้ 
                การเรียนรู้ 
                ความเช่ือถือ 
                ทศันคติ 
                บุคลิกภาพ 
           ปัจจยัส่วนบุคคล  ( personal ) 
                 อาย ุ
                 วงจรชีวิตครอบครัว 
                 อาชีพ 
                โอกาสทางเศรษฐกิจ     
     ปัจจัยภายนอก ( external  factor ) 
           ปัจจยัทางสังคม  ( social ) 
                กลุ่มอา้งอิง 
                ครอบครัว 
                บทบาทและสถานภาพ 
           ปัจจยัทางวฒันธรรม  ( cultural ) 
                วฒันธรรมพื้นฐาน 
                วฒันธรรมยอ่ย 
                ชั้นสังคม 
     กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ  ( buyer’s  black  box )  ความรู้สึกนึกคิดของ  

ผูซ้ื้อท่ีเปรียบเสมือนกล่องด า ( black box ) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ จึงตอ้งพยายาม
คน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ  และ
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ  ดงัน้ี 

     1.  ลกัษณะของผูซ้ื้อ ( buyer’s  characterstic ) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจจากปัจจยั
ต่าง ๆ  คือ  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  ปัจจยัดา้นสังคม  ปัจจยัส่วนบุคคล  และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

     2. กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (buyer’s decision process) ประกอบด้วย              
5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือกการ
ตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 

38 

ข้อมูลเกีย่วกบัโรงแรม 
 
                จากการศึกษางานวิจยัของ ขจิต กอบเดช ( 2535, หน้า 121) ไดใ้ห้ความเห็นเร่ือง
อุตสาหกรรมโรงแรมไว ้ดงัน้ี 

    อุตสาหกรรมโรงแรม ( Hotel Industrial ) คือ อุตสาหกรรมท่ีด าเนินธุรกิจแบบท่ีมี
สถานท่ีประกอบการจดัตั้ง เพื่อรับสินจา้งส าหรับผูเ้ดินทางหรือบุคคลท่ีเสาะแสวงหาท่ีพกัจดั
ให้บริการ อาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อบริการผูเ้ดินทางอยา่งมีระบบแบบแผนท่ีดี มีมาตรการในการ
ควบคุมตาม มาตรฐานและขอบข่ายของบริการนั้น ๆ ดว้ยเหตุน้ีสามารถกล่าวไดว้า่ อุตสาหกรรม
โรงแรมเป็น อุตสาหกรรมท่ีมุ่งขายบริการให้แก่นกัท่องเท่ียวหรือนกัเดินทางโดยมุ่งบริหารงาน
เพื่อใหไ้ดก้  าไร คุม้ค่ากบัการบริหารงานท่ีลงทุนไป ผลผลิตท่ีไดจ้ากการบริหารงานของโรงแรมนั้น 
สามารถแบ่ง ออกเป็นงานบริการ เช่น บริการให้เช่าห้องพกั ห้องจดัเล้ียงต่าง ๆ  บริการการใชห้้อง
โถง ห้องรับแขก บริการจดัประชุม - สัมมนา สระวา่ยน ้ า ศูนยฟิ์ตเนส เป็นตน้ และมีนกัวิจยัไดใ้ห้
ความเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี 

“… มาตรา 25 เคหะสถานใดใชเ้ป็นบา้นพกั กล่าวคือ ใชเ้ฉพาะเป็นท่ีรับบุคคลท่ีพึง
ประสงคจ์ะไปพกัอาศยัอยูช่ัว่ระยะเวลานานอยา่งนอ้ยหน่ึงเดือน โดยผูมี้สิทธิให้ใชมิ้ไดข้ายอาหาร
หรือเคร่ืองด่ืม ใด ๆ แก่ผูม้าพกัเป็นปกติธุระหรือแก่ประชาชน ไม่ถือวา่ เป็นโรงแรมตามความแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี...”  

ความสะดวกสบาย หมายถึง การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกสบายของห้องพกัให้แก่ แขก      
ผูพ้กัอาศยั มีความเตรียมพร้อมในการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ให้แก่แขกผูพ้กัอาศยั 
อยา่งครบครัน เช่น โทรทศัน์ วทิย ุเคร่ืองปรับอากาศ  อินเตอร์เน็ต เป็นตน้/(โสภาพรรณ อมตะเดชะ, 
2546 ,  หนา้ 5 )  

การรักษาความสะอาด หมายถึง การดูแลและปฏิบติัเพื่อให้เกิดความสะอาดภายในห้องพกั 
ซ่ึงไดแ้ก่ เตียง โตะ๊ ตูเ้ส้ือผา้ ชั้นวางของ ห้องน ้ า อ่างอาบน ้ า  เป็นตน้ รวมถึงการดูแลผา้ทุกประเภท   
ท่ีใชใ้นห้องพกั ไดแ้ก่ ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผา้เช็ดตวั ผา้ปูโต๊ะ ผา้ม่าน เป็นตน้ ( โสภาพรรณ 
อมตะเดชะ ,  2546 ,  หนา้ 5 )  

การรักษาความปลอดภยั หมายถึงการดูแล ป้องกนัอนัตรายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัห้องพกั 
โดยตรง ไดแ้ก่ การดูแลพื้นห้องน ้ า  พื้นห้องพกัไม่ให้ล่ืน ดูแลความปลอดภยัของอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชต่้าง ๆ  เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อแขกผูเ้ขา้
พกั ในโรงแรม เป็นตน้ นอกจากน้ียงัหมายถึง การสอดส่องดูแล ช่วยเป็นหูเป็นตา ความผิดปกติ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 

39 

ต่าง ๆ   ท่ีเกิดข้ึน ในหอ้งพกั เช่น เศษบุหร่ี วตัถุมีคม หรือแมแ้ต่พฤติกรรมของแขกผูพ้กัอาศยัวา่เป็น
บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการก่ออาชญากรรมหรือไม่ อนัเป็นการป้องกนัความเสียหายและ
อนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้( โสภาพรรณ  อมตะเดชะ ,  2546  ,  หนา้ 5  )  

การแบ่งประเภทโรงแรม  
โรงแรม /เ ป็น ท่ีพัก ท่ี เ ปิ ดให้บ ริก ารแ ก่ บุคคลใดก็ต าม เข้าพัก เ ป็นการชั่วคราว                    

ความหลากหลายของกิจการโรงแรม เช่น วตัถุประสงคก์ารตั้งโรงแรม ท่ีตั้งโรงแรม การให้บริการ 
ประเภทแขก เป็นตน้ เป็นปัจจยัส าคญัในการแบ่งประเภทโรงแรม ทั้งน้ีแบ่งกลุ่มโรงแรม            
ตามมาตรฐานการบริการ กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ขนาดโรงแรม  ลกัษณะการบริหารงานของ 
เจา้ของโรงแรม ดงัน้ี 

การแบ่งกลุ่มโรงแรมตามขนาด  
วธีิการจดักลุ่มตามขนาด นิยมจดักลุ่มโรงแรมเป็น 4 กลุ่ม ตามจ านวนหอ้งพกัท่ีมีจ านวน 

มากหรือนอ้ยกวา่กนั คือ  
1. ต ่าวา่ 150 หอ้ง  
2. ระหวา่ง 150 – 299 หอ้ง  
3. ระหวา่ง 300 – 600 หอ้ง  
4. มากกวา่ 600 หอ้ง ข้ึนไป  

     การแบ่งกลุ่มโรงแรมตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด  
    โรงแรมตอ้งก าหนดเป้าหมายวา่จะขายให้แก่แขกประเภทใด มาจากท่ีไหน ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง

ใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดเขา้มาช่วยในการก าหนดเป้าหมาย ปัจจุบนัแนวโน้มของการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายจะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายย่อย จากตลาดท่ีอยู่ภายในกลุ่มเป้าหมายใหญ่มากข้ึน         
และพยายามปรับบริการของตนให้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายยอ่ยนั้น การแบ่งประเภทของโรงแรม        
ตามกลุ่มเป้าหมายในเชิงการตลาด สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. โรงแรมประเภทธุรกิจ (commercial hotels) โรงแรมประเภทน้ีจะตั้งอยูใ่นตวัเมือง หรือ 
เขตท่ีมีร้านคา้หรือบริษทัตั้งอยูห่นาแน่น ซ่ึงสะดวกต่อการติดต่อของนกัธุรกิจ ส่วนใหญ่จะมีบริการ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบครัน เช่น โทรศพัท ์ คอมพิวเตอร์ คอฟฟ่ีช็อพ 
หอ้งอาหาร ร้านคา้ หรือสถานท่ีออกก าลงักาย เป็นตน้ มุ่งขายบริการใหแ้ก่นกัธุรกิจเป็นหลกั  

2. โรงแรมเพื่อการพกัผอ่น (resort hotels) โรงแรมประเภทน้ีเหมาะส าหรับการไปเท่ียว 
พกัผอ่นหยอ่นใจ ไม่วา่เป็นวนัหยุดช่วงสั้น ช่วงยาว หรือวนัหยุดพกัผอ่นประจ าปีก็ตาม เน่ืองจาก 
โรงแรมมีการออกแบบมาเพื่อสร้างบรรยากาศของการพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง  
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3./โรงแรมประเภทพกัอาศยั (residential hotels) โรงแรมประเภทน้ี เป็นประเภทท่ีให้เช่า 
พกัช่วงยาวแก่แขกท่ีส่วนใหญ่มาพกัล าพงั  ซ่ึงจะมีบริการต่าง ๆ  จ ากดักว่าโรงแรมทัว่  ๆ  ไป               
ซ่ึงในระยะหลงัมีความนิยมลดลงเน่ืองจากมีท่ีอยูอ่าศยัประเภท คอนโดมิเนียม และโรงแรมแบบ  
หอ้งชุด เขา้มาแทนท่ี 

4./โรงแรมประเภทห้องชุด (suit hotels) โรงแรมประเภทน้ี เป็นโรงแรมท่ีไดรั้บการพฒันา
ใหม่สุดมีหอ้งพกัเป็นชุดลว้น ๆ คือ มีหอ้งรับแขกแยกออกจากห้องนอน บางแห่งก็มีห้องครัวเล็ก ๆ 
ให้กลุ่มคนท่ีก าลงัเปล่ียนท่ีอยู่หรือก าลงัยา้ยบา้นมกัจะเขา้ไปพกัท่ีโรงแรมน้ี เน่ืองจากมีความ 
สะดวกสบาย  

5./โรงแรมประจ าท่าอากาศยาน (airport hotels) ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ท่าอากาศยาน           
โดยเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นนกัธุรกิจ ผูท่ี้เขา้พกัในโรงแรมน้ีส่วนใหญ่
มกัจะพลาดเท่ียวบิน หรือเท่ียวบินไดรั้บการยกเลิกเคร่ืองบินมีปัญหาขดัขอ้งตอ้งเล่ือนก าหนดออก      
เป็นตน้ 

6./โรงแรมประเภทให้ท่ีพกักบัอาหารเชา้ (bed and breakfast hotels : B&B) โรงแรม 
ประเภทน้ีไดรั้บการดดัแปลงมาจากบา้นหรืออาคารขนาดเล็ก ซ่ึงจะมีจ านวนห้องพกัเพียงไม่ก่ีห้อง 
เจา้ของสถานท่ีมกัจะเป็นผูใ้หบ้ริการต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ดงันั้นราคาท่ีพกัจึงค่อนขา้งถูก  

7./โรงแรมกาซิโน (casino hotels) โรงแรมประเภทกาสิโนส่วนใหญ่เป็นโรงแรมท่ีมีความ 
หรูหรา ดึงดูดลูกคา้ดว้ยการให้บริการดา้นการพนนัและการบนัเทิงเป็นหลกั  ส่วนใหญ่จะมีห้อง
พิเศษ ต่าง ๆ และการแสดงโชวช์ั้นดี บางแห่งเปิดวนัละ 24 ชัว่โมง 365 วนัโดยไม่มีวนัหยดุ  

8./โรงแรมประเภทแบ่งเวลาและประเภทคอนโดมิเนียม                                                   
(time - share and condominium hotels ) เป็นโรงแรมท่ีมีลกัษณะของการซ้ือความเป็นเจา้ของ
หอ้งพกัระยะเวลาหน่ึง ปกติมีระยะเวลา 1 หรือ 2 สัปดาห์ ในช่วงเวลาดงักล่าวผูท่ี้เป็นเจา้ของจะมี
สิทธ์ิครอบครองห้องพกัของตน ส่วนใหญ่เป็นหอ้งพกัคอนโดมิเนียม และเจา้ของห้องสามารถน า
หอ้งของตนใหผู้อ่ื้นเช่าได ้โดยผา่นบริษทัท่ีบริหารโรงแรมนั้นอยู ่ทั้งน้ีการบริการก็จะเหมือน
โรงแรมทัว่ไปนัน่เอง ขณะเดียวกนั โรงแรมแบบคอนโดมิเนียมก็มีความคลา้ยคลึงกนักบัประเภท
แบ่งเวลา จะต่างกนัท่ีสภาพความเป็นเจา้ของ คือ แบบคอนโดมิเนียมจะมีเจา้ของคนเดียว ขณะท่ี
แบบแบ่งเวลามีเจา้ของหลายคน เจา้ของห้องจะได ้รายไดจ้ากค่าเช่าหอ้งพกันัน่เอง  

9./โรงแรมเพื่อการประชุม(convention hotels)โรงแรมประเภทน้ีก าลงัเป็นท่ีนิยม และก าลงั 
เติบโต ซ่ึงโดยทัว่ไปโรงแรมประเภทน้ีจะมีขนาดใหญ่กวา่โรงแรมทัว่ไป เพื่อรองรับการให้บริการ
ส าหรับการประชุมขนาดใหญ่ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก ปกติโรงแรมประเภทน้ีจะมีห้อง
นิทรรศการ ห้องจดัเล้ียงขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กอีกจ านวนมากมีบริการห้องอาหาร 
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เคร่ืองอ านวยความสะดวกสบายแก่นกัธุรกิจ เช่น บริการเลขานุการ การแปลเอกสาร   ส่งโทรสาร 
เป็นตน้ โดยทัว่ไปกลุ่มลูกคา้เป็น สมาคม สโมสร และบริษทัต่าง ๆ ท่ีจดัประชุมหรือสัมมนา 
เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงมีหลายระดบั ทั้งระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศ  

10./ศูนยก์ารประชุม (conference  centers) ปัจจุบนัมกัมีบริการดา้นท่ีพกัให้แก่ผูเ้ขา้ร่วม 
ประชุมดว้ย โดยทัว่ไปจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการประชุม มกัตั้งอยูน่อกเมือง   
และมีบริการดา้นบนัเทิงต่าง ๆ  ให้ดว้ย แต่มีไม่มากเหมือนกบัโรงแรมทัว่ไป เน่ืองจากเนน้การ
ประชุมมากกวา่ซ่ึงในส่วนของค่าบริการก็มกัจะคิดราคาแบบเหมารวม  

11./ท่ีพักประเภทอ่ืน  ๆ นอกจากโรงแรมประเภทต่าง  ๆ  ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น                     
ในต่างประเทศมีธุรกิจด าเนินท่ีพกัอาศยัประเภทอ่ืน ๆ อีกดว้ย เช่น พื้นท่ีส าหรับตั้งแคมป์                          
(camp ground)สวนสาธารณะส าหรับจอดรถพกัคา้งคืน (vehicle parks) ซ่ึงแต่ละแบบมีผลกระทบ        
ต่อรายไดโ้รงแรมท่ีอยูใ่กลเ้คียง เน่ืองจากมีบรรยากาศดี เพราะอยูใ่นสวนสาธารณะและมีราคาถูก  

โรงแรม ชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท 
โรงแรม ชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท เป็นโรงแรมขนาดกลาง สถานท่ีตั้ง 168  ถ. คลองเทียน       

ต าบลชะอ า  อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี มีบรรยากาศแบบชนเผ่าพื้นเมือง โดยมีการออกแบบท่ี
ผสมผสานระหว่างความร่วมสมยัก่ึงความเป็นธรรมชาติ แบบวิถีชีวิตคนริมทะเล โรงแรมชะอ าคา
บาน่ารีสอร์ท จดัเป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว ท่ีเนน้เอกลกัษณ์ในการด ารงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย สบายดว้ย
บรรยากาศแบบติดทะเล มีสถานท่ีกว้างขวาง ทั้ งท่ีจอดรถภายในรีสอร์ท ลานจัดเล้ียง และ
ห้องอาหารท่ีอยู่ใกล้ชิดกบับรรยากาศของชายทะเล ส่วนของท่ีพกัแบบรีสอร์ท รองรับลูกคา้ได้
ประมาณ 120 ท่าน เรือนพกัแบ่งออกเป็น 2 สไตล์ คือ แบบรีสอร์ท และแบบเรือนแถว สถานท่ี
พกัผอ่นตากอากาศติดชายทะเลในอ าเภอชะอ า สถานท่ีกวา้งขวางทั้งท่ีจอดรถภายในรีสอร์ท ลานจดั
เล้ียง หอ้งอาหารท่ีอยูใ่กลช้ายทะเล ท่ีพกัในแบบสไตลรี์สอร์ท เรือนแถว มีทั้งเตียงเด่ียว เตียงคู่ เพื่อ
รองรับลูกคา้อย่างพอเพียง พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีเนน้ใช้ผลิตภณัฑ์อย่างดีเกรด A ครบ
ครัน 

รายละเอยีดโรงแรม ชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท 
ท่ีพกั รองรับไดป้ระมาณ 120 ท่าน หอ้งอาหารรับไดป้ระมาณ 80 ท่าน 

  - 2,500 บาท บ้านพักสไตล์รีสอร์ท พักได้ 6 -8 ท่าน 2 ห้องนอน 1 ห้องน ้ า                    
(connect sea view) แอร์ ทีว ีตูเ้ยน็ 

  - 800 บาท สไตลเ์รือนแถว พกัไดห้อ้งละ 2-3 ท่าน 1 หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า แอร์ ทีว ี
  - อาหาร รับจัดอาหารเป็นหมู่คณะ อาหารไทย ทะเล จานเดียว เคร่ืองด่ืมไว ้        

คอยบริการ 
  - กิจกรรม กีฬาชายหาด บานาน่าโบท๊ สกดูเตอร์ พื้นท่ีจดัเล้ียง  
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ข้อมูลการติดต่อ 
  โทรศพัท0์32 471 861 
  อีเมล Neyjun@hotmail.com 
  เวบ็ไซต ์https://www.facebook.com/pages/edit/?id= 
โปรโมช่ันพเิศษ  
ส าหรับลูกคา้ท่ีจองห้องพกัโรงแรม ชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท ผา่น เฟสบุค๊ ทางโรงแรม ชะอ า

คาบาน่ารีสอร์ท มอบส่วนลดทนัท่ี 10 % 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

  บุญส่ง นบัทอง ( 2553 ,  บทคดัย่อ ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ ท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี การวิจัยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ
ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีพกัในอ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี โดยผูว้ิจยั
ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเขา้ใชบ้ริการท่ี
พกัในอ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน ธนัวาคม พ. ศ. 2552 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถาม สอบถามนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเขา้พกัในอ าเภอเกาะลนัตา จ านวนทั้งหมด 400  คน 

  ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 
21 - 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีภูมิล าเนาในทวีปยุโรป ส่วนใหญ่ท างาน   
เป็นพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ เดินทางมาเพื่อท่องเท่ียว          
โดยเดินทางมากบัคนรัก ระยะเวลาในการเขา้พกั 3 - 7 วนั ส่วนใหญ่เดินทางเขา้มาพกัคร้ังแรก     
เลือกเข้าพักประเภทห้องพกัเตียงคู่ ราคาไม่เกิน 1,000 บาท มีการจองท่ีพกัล่วงหน้า โดยได้
แหล่งขอ้มูลมาจากอินเทอร์เน็ต นกัท่องเท่ียวเป็นผูต้ดัสินใจในการเลือกท่ีพกัเอง โดยเลือกท าเลท่ีตั้ง
ของท่ีพกั อยู่ติดทะเล/ชายหาด เลือกท่ีพกัประเภทบงักะโล นกัท่องเท่ียวคาดการณ์ว่าจะเดินทาง
กลบัมาเท่ียวท่ีเกาะลันตาอีกอาจจะเลือกท่ีพกัเดิม ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่คือบริเวณท่ีพกัท าให้มี
ปัญหาสุขภาพ  จากขยะและกล่ิน  

mailto:Neyjun@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/edit/?id
http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/author/90
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  ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ          
ในเกาะลนัตา โดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญักบัปัจจยั ดา้นการบริการ  
มากท่ีสุด และผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อายุ ภูมิล าเนา และอาชีพ  แตกต่างกนั ท าให้ปัจจยั  
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05        
ส่วนตวัแปร อ่ืน ๆ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ       
ท่ีระดบั 0.05 ส าหรับปัญหาในการใชบ้ริการท่ีพกั พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการท่ีพกั 
ในอ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี พบปัญหาการใช้บริการท่ีพกัมากท่ีสุด คือ บริเวณท่ีพกั ท าให ้      
มีปัญหาสุขภาพจากขยะและกล่ิน รองลงมาคือ ความไม่เข้าใจในการส่ือสารของพนักงาน            
และคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังาน ตามล าดบั 

  การะเกด  แกว้มรกต (  2554 ,  บทคดัยอ่ )  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี การวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดั
กระบ่ี เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดักระบ่ี เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการโรงแรม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ใน
จงัหวดักระบ่ี เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว และ
เลือกใช้บริการโรงแรมในจงัหวดักระบ่ี จ านวน 400 ราย โดยค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test ไค-สแควร์ และทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของเซฟเฟ่ 

  ผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายอุยูร่ะหวา่ง 20 - 30 ปี  
มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพลูกจา้ง/รับจา้ง มีถ่ินท่ีอยู่ในภาคใต ้ มี
รายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือนของครอบครัว  มีรายจ่ายต ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรม        
การเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ พบวา่ ระยะเวลาในการเขา้พกั 2 คืน     
ต่อคร้ัง  เพื่อน/ญาติพี่น้อง เป็นผูมี้ส่วนในการตัดสินใจในการเลือกท่ีพกั จองห้องพกับริเวณ
เคาน์เตอร์ของโรงแรม เลือกพกัประเภทห้องมาตรฐาน (  เตียงเด่ียว ) อตัราค่าห้องพกัใช้บริการ       
500 - 999 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม                     
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดักระบ่ี พบว่า โดยรวม มีระดบัความส าคญัในระดบัปานกลาง       

http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/author/72
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก 5 ดา้น เรียงตามล าดบั คือ ดา้นการจดัจ าหน่าย    
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์ และอยูใ่นระดบัปานกลาง  
3 ดา้น คือ ดา้นราคา ดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และการเปรียบเทียบ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย       
ในจงัหวดักระบ่ี  จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ     
โรงแรม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม ของนักท่องเท่ียวชาวไทยกบั
ปัจจยั  ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
จงัหวดักระบ่ี พบว่า ระยะเวลา ในการเขา้พกั ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ วิธีในการจองห้องพกั 
ประเภทหอ้งพกั และอตัราหอ้งพกั มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการโรงแรม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

  วรเทพ ศรีสกุลชวาลา ( 2554 , บทคดัย่อ ) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้า
ชาวต่างชาติต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม พาราซอล อินน์ การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษา 1) ระดบัความคาดหวงัของลูกคา้ชาวต่างชาติต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม พาราซอล 
อินน์  2) ระดบัการรับรู้จริงของลูกคา้ชาวต่างชาติต่อคุณภาพการบริการของ โรงแรมพาราซอล 
อินน์ และ 3) ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมพารา 
ซอล อินน ์โดยรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติ ท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรม พาราซอล อินน์ 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เดินทางมาดว้ยตนเองหรือไม่ไดเ้ดินทางมากบักรุ๊ปทวัร์ จากอตัราการเขา้พกัของลูกคา้ 
หอ้งพกัโรงแรม พาราซอล อินน ์ในปี 2552 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ทวีปยุโรป ประกอบดว้ย
ทวีปยุโรปเหนือ ทวีปยุโรปใต ้  ยุโรปตะวนัออก ยุโรปตะวนัตก ทวีปอเมริกา ประกอบดว้ย          
ทวปีอเมริกาเหนือ และอเมริกากลาง  ทวีปออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 
322 ชุด สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

  ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปีมากท่ีสุด มีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 60,000 บาทมากท่ีสุด และเป็นผู ้
ท่ีมาจากประเทศอิตาลีมากท่ีสุด มีวตัถุประสงคท่ี์เดินทางมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อการท่องเท่ียว
และพกัผอ่น ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ 2-5 คน มีการจองห้องพกัก่อนเขา้พกั มีแหล่งขอ้มูล
ท่ีรู้จกัโรงแรม จากอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยเป็นผูต้ดัสินใจเลือกโรงแรมท่ีพกัเอง  

   ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพ การบริการของโรงแรม พาราซอล อินน์ อยูใ่นระดบัมาก  
ทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความมีน ้ าใจ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการ
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ตอบสนองลูกคา้ ด้านความไวว้างใจ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการเขา้ถึงลูกคา้และด้านการ
ติดต่อส่ือสาร ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ดา้นความสามารถ และดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ี
รู้จกั ตามล าดบั   

  ระดบัการรับรู้ในคุณภาพ การบริการท่ีได้รับจริง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั       
การรับรู้จริงในคุณภาพการบริการของโรงแรม พาราซอล อินน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ ดา้น
การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั อยูใ่นระดบัมาก โดยมีระดบัการรับรู้จริง เรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความมีน ้ าใจ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการตอบสนองลูกคา้และดา้นความน่าเช่ือถือ       
ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้  ดา้นความสามารถ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการเขา้ใจ
และรู้จกัลูกคา้ และดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ตามล าดบั  

  ระดบัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ซ่ึงไดจ้าก ผลต่างระหวา่งระดบัความคาดหวงั   
ในคุณภาพการบริการกับระดับการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีได้รับจริง  พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีความประทบัใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม พาราซอล อินน์ ในทุกดา้น โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้
และดา้นการเขา้ใจลูกคา้ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความมีน ้ าใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ดา้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นความไวว้างใจ และดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ตามล าดบั 

  รัฐวิทย ์รัตนยงค์ไพโรจน์ ( 2555 , บทคดัย่อ ) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้
ชาวต่างชาติ ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงแรม เรือนระมิงค์ จังหวดัเชียงใหม่                   
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของโรงแรม เรือนระมิงค์ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ชาวต่างชาติ ท่ีใช้บริการ         
ของโรงแรม เรือนระมิงค์ จ านวน 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  ซ่ึงสรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี  

  ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นทวีปยุโรป  เพศชาย   
อายุ  31 – 40 ปี สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 1,500 – 2,500 USD มาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่เป็นคร้ังแรก เขา้
พกัท่ีโรงแรมเรือน ระมิงคเ์ป็นระยะเวลา  1 - 2 วนั นิยมพกัท่ีโรงแรม เรือนระมิงค์ ในช่วงวนัหยุด
ยาว ( long weekend ) แบบห้องพกัท่ีเลือกพกัท่ีโรงแรม เรือนระมิงค์ แบบ superior room 
วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อมาท่องเท่ียว/พกัผอ่น บุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ ในการเลือกใช้บริการโรงแรม เรือนระมิงค์ เพื่อน/ผูร่้วมงาน ทราบแหล่งขอ้มูลของ
โรงแรม  เรือนระมิงค ์จากเวบ็ไซต ์
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  ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ     
ของโรงแรม  เรือนระมิงค์ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ลูกคา้ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดบัมาก        
ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ในปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นบุคลากร และ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
ลูกคา้ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง ต่อส่วนประสมการตลาดบริการในปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ       
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการแต่ละดา้นดงัน้ี ด้านสถานท่ี คือ ท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเดินทางมาพกั         
ด้านบุคลากร  คือ การดูแลเอาใจใส่และความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน               
ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ   ขนาดของห้องพกัท่ีพอเหมาะพอดี ดา้นราคา คือ ราคาท่ีพกัมีความเหมาะสม  
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ เคร่ืองแบบของพนกังานท่ีเรียบร้อย ดูดี          
ด้านกระบวนการให้บริการ  คือ  การทักทายและต้อนรับลูกค้าเม่ือเดินทางมาถึงโรงแรม                
ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การมีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม เช่น ราคาห้องพกั 
รูปแบบหอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ 

  ธนชัพนัธ์  วฒันศิริชยักุล ( 2555 , บทคดัย่อ ) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้
ชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของเดอะ แกรนด์ วิภานนัท์ เรสสิเดนซ์ จงัหวดั
เชียงใหม่มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาด
บริการ ของเดอะ แกรนด์ วิภานนัท์ เรสสิเดนซ์ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้
ชาวต่างชาติท่ีใช้บริการของเดอะ แกรนด์ วิภานันท์ เรสสิเดนซ์ จ านวน 80 ราย โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

  ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ภูมิล าเนาอยูใ่นทวีปเอเชีย เพศชาย อาย ุ  
41 – 50 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั รายได้
เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 1,500 – 2,500 USD  จ านวนคร้ังท่ีเคยมาพกัท่ีเดอะ แกรนด์ วิภานนัท ์
เรสสิเดนซ์ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นคร้ังแรก ระยะเวลาในการเขา้พกัคร้ังล่าสุด 3 – 6 เดือน จ านวนคน  
ท่ีพกัในห้องชุด 2 – 3 คน ราคาค่าเช่าห้องชุดท่ีใชบ้ริการ 15,001 – 20,000 บาท วตัถุประสงคห์ลกั  
ในการเดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อการเกษียณอายุ บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้
บริการ เดอะ แกรนด์ วิภานนัท์ เรสสิเดนซ์ จงัหวดัเชียงใหม่ ตวัเอง และทราบแหล่งขอ้มูล           
ของเดอะ แกรนด ์วภิานนัท ์เรสสิเดนซ์ จงัหวดัเชียงใหม่ จากการมีบุคคลแนะน า 

  ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดบริการ         
ของเดอะ แกรนด์ วิภานนัท์ เรสสิเดนซ์ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ลูกคา้ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ        



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 

47 

ในระดบัมาก ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ลูกคา้ชาวต่างชาติ                 
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ตามล าดบั โดยมีปัจจยัยอ่ย       
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นสถานท่ี คือ เดอะ แกรนด์ วิภานนัท ์ เรสสิเดนซ์ มีความ
สงบ  มีความเป็นส่วนตวั ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณาในหนงัสือน าเท่ียว เช่น 
นิตยสาร   ซิต้ีไลฟ์  เชียงใหม่  CHIANGAMAI  MAG  เป็นตน้ ดา้นบุคลากร คือ พนกังานดูแลเอา
ใจใส่  และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ดา้นราคา คือ เดอะ แกรนด์ วิภานนัท ์เรสสิเดนซ์ 
มีหอ้งชุดในหลายระดบัราคาใหเ้ลือก ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ขนาดของหอ้งชุดท่ีเดอะ แกรนด์ วิภานนัท ์          
เรสสิเดนซ์ พอเหมาะพอดี ดา้นกระบวนการให้บริการ คือ ขั้นตอนการลงทะเบียนเขา้ห้องชุด          
ท่ีมีความรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก และ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาด 
ของบริเวณอาคารสถานท่ีโดยรวม ของเดอะ แกรนด ์วภิานนัท ์เรสสิเดนซ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


