บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุด
ของชาวยุโรปและอเมริกันที่พักอาศัยในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศ ึกษาไดใชทฤษฎี แนวคิด
และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้
2.1. แนวคิดและทฤษฎี
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix)
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541) ไดกลาวถึงแนวความคิดและทฤษฎีสวนประสม
ทางการตลาดบริก าร (Services Marketing Mix) ของPhillip Kotler ที่ธุร กิจใหบริก ารจะใช
ประกอบดวย
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสิน คาที่เสนอขายโดยธุร กิจ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาและกอใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งประกอบดวยลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ
ซึ่งประกอบดวยรูปแบบผลิตภัณฑ คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ ความนาเชื่อถือรูปลักษณพิเศษ
การออกแบบหองพัก สถานที่ตั้ง ผลิตภัณ ฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ใน
สายตาของลูกคา ซึ่งปจจุบันการแขงขันมุงเนนการสรางผลิตภัณฑที่ใหคุณคาแกลูกคามากกวาที่
ลูกคาคาดหวัง มีผลทําใหผลิตภัณฑขายได
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เปนตนทุนของลูกคา แตเปน
สวนที่กอใหเกิดรายไดแกธุรกิจ สวนประสมทางดานราคานับเปนสวนที่มีความยืดหยุนมากที่สุด
เนื่องจากราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ไมเหมือนกับตัวคุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือ
ชองทางการจัดจําหนาย แมวาทศวรรษปจจุบันจะมีปจจัยอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกับราคามีอิทธิพลตอ
ผูบริโภคมากขึ้นแตปจจัยดานราคาก็ยังเปนสวนสําคัญ ในการกําหนดสวนแบงตลาดและผลกําไร
ของบริษัทอยูเชนเดิม ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริก าร ควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
บริการ
3. สถานที่ (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลือ่ นยายสินคาจากผูผลิตตัว
สิน ค า ไปยั งสถานที่ ต องการและเวลาที่ เ หมาะสม การกํ า หนดทํ า เลที่ ตั้ งเพื่ อ เข า ถึง ผู บ ริ โ ภค
โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการ ในสถานที่ที่ผูใหบริการจัดไว
เพราะทํา เลที่ตั้ง ที่เ ลือ กเปน ตั ว กํ าหนดกลุม ของผู บริ โ ภคที่จ ะเขา มาใชบ ริก าร ดัง นั้น สถานที่

6

ใหบริการหองชุด ตองสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการที่ใหบริการกลุมเปาหมายไดมากที่สุด จะตอง
หาทําเลที่ตั้งที่สะดวกตอการเดินทาง อยูใกลแหลงชุมชน มีที่จ อดรถเพียงพอ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล ระหวาง
ผูขาย กับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือชัก
จูงใจผูซื้อ เชนการโฆษณาในสื่อตางๆ เชน ใบปลิว วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน
5. บุคลากร (People) หมายถึง พนัก งาน ผูใ หบริก าร ซึ่งไดจ ากการคัด เลือก การ
ฝก อบรม และการจูงใจพนักงาน ทําใหผูใ ชบริก ารเกิดความพึงพอใจในการบริก ารมากขึ้น มี
ทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองลูก คา สื่อสารกับลูก คาไดดีเพื่อสรางความพึงพอใจใหลูกคาได
แตกตางเหนือคูแขง
6. กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการใหบริการแกลูกคา
ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว
และประทับใจลูกคา การทักทายและตอนรับลูกคาที่มาติดตอ การแนะนําลูกคาเยี่ยมชมหองพัก
การคิดคาบริการที่เที่ยงตรง การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
7. การสร า งและนํ า เสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) เปนการพัฒนารูปแบบในการใหบริการ โดยการสรางคุณภาพรวม เพื่อสรางคุณคา
ใหแกลูกคา ไดแก สภาพแวดลอมของสถานที่การใหบริการ การดูแลเอาใจใสในความเปนอยูและ
ทรัพยสินของลูกคาใหมีความปลอดภัยเสมอ และลักษณะทางกายภาพอื่นๆที่สามารถดึงดูดใจลูกคา
ได และทําใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย
2.2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
วราพันธ โพธิ์หิรัญ (2551) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว
ชาวไทยในการเลือกเชาอพารทเมนตในตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการทุกปจจัยอยูในระดับมาก เรียง
ตามลําดับคือ ดานการสรางและนําเสนอลัก ษณะทางกายภาพ ดานบุค ลากร ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานสถานที่ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคา ตามลําดับ
ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลําดับแรก ในแตละดานมีดังนี้ ปจจัย
ดานผลิต ภัณ ฑ ไดแก ความสะอาดของหองพัก ปจ จัย ดานราคา ไดแก อัตราคาหองพัก
รองลงมาคือ มีปายราคาแสดงชัดเจน และรูปแบบการชําระเงินสด/เครดิต ปจจัยดานสถานที่
ไดแก ที่ตั้งสะดวกในการเดินทางมาพัก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีการทําบัตร

7

สมาชิก เพื่อใชเปนสว นลดพิเศษเมื่อเขาพัก ปจจัยดานบุคลากร ไดแก พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยมีกิริยา มารยาทดี มีความตั้งใจและกระตือรือรนในการใหบริการ ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ ไดแก สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ
ไตรภพ โคตรรวงษา (2549) ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสว นประสมการตลาด
บริก ารที่มีผ ลตอ นัก ทอ งเที่ ย วชาวอัง กฤษ ในการเลื อกใช บริก ารโรงแรมเครื อขา ยในจั งหวั ด
เชียงใหม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักทองเที่ยวชาวอังกฤษ จํานวน400 คน ที่เขา
พัก โรงแรมเครือขายที่เปนสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ เขต 1 จํานวน 13แหง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยใช
สถิติเชิงพรรณนาซึ่งประกอบดวย การแจกแจงคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบ ไคสแควร โดยการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอป และกําหนดตัวแปร
ตาม คือ สวนประสมการตลาดบริการของโรงแรมเครือขาย ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคาชองทาง
การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการใหบริการ และสิ่งนําเสนอทางกายภาพ
ผลการศึกษา ระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
โรงแรมเครือขายในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวอังกฤษ พบวา เรียงลําดับจากมากไปนอง
ดังนี้ คือ ดานบุคคล (People) ดานกระบวนการใหการบริการ (Process) ดานราคา (Price) ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด Promotion)
ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลกับสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมเครือขายใน
จังหวัดเชียงใหม คือ ดานผลิตภัณ ฑ (Product)ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับเครื่องหมาย
การคา และระดับดาวของโรงแรม สภาพและสิ่ง อํานวยความสะดวกภายในหองพัก ความ
หลากหลายและคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม และความหลากหลายของสิ่งอํานวยความสะดวก
และการบริการภายในโรงแรม ดานราคา (Price) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับราคาและ
คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงมีวิธีการชําระเงินที่หลากหลาย เชน เงินสด เช็คเดินทาง
เครดิตการด เปนตน ในดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการ
จองหองพักผานเครือขายโรงแรมไดทั่วโลก และการจองหองพักและชําระคาบริการผานระบบ
อินเตอรเน็ต ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการโฆษณา
ผานโทรทัศน และการที่โรงแรมมีกิจ กรรมที่มีสวนรวมรับผิดชอบดานสังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมของชุมชน ดานบุคคล (People) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการที่พนักงาน
ใหบริการที่ถูกตองและรวดเร็วทันที และพนักงานมีบุคลิกภาพดีการแตงกายสุภาพสะอาดสะอาน
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ดานกระบวนการใหการบริการ (Process) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความรวดเร็วในการ
ลงทะเบียนเขาพักและการคืนหองพัก และดานสุดทายสิ่งนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence)
ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับสถาปตยกรรมในการกอสรางโรงแรมที่มีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะ สถาปต ยกรรมในการกอสรางแบบไทยผสมผสานกับความทัน สมัยไดอยางลงตัว การ
ตกแตง ภายในหองพั กและโรงแรมที่มีเ อกลัก ษณ เฉพาะ เครื่อ งแบบพนั ก งานสวยงามและมี
เอกลักษณเฉพาะ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่มีเอกลักษณและทันสมัย
จันทรจิรา ตันตยานุสรณ (2552) ไดศึกษาความตองการของชาวญี่ปุนตอสถานที่
พักระยะยาวบนถนนชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ
ชาวญี่ปุน จํานวน 200 ราย ที่พํานักอยูในจังหวัดเชียงใหมเปนระยะเวลามากกวา 30 วัน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาความตองการตอสวนประสมการตลาดพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความตองการสูงสุดในระดับมากลําดับแรกในแตละดานดังนี้ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ไดแก Cable TV ที่มีชอง NHK ดานราคา ไดแก มีการปรับขึ้นลงราคาตามชวง
ฤดูกาล ดานสถานที่ ไดแก การเดินทางมาสะดวก ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก ลงโฆษณา
ในอินเทอรเน็ต ดานบุคคลผูใหบริการ ไดแก สามารถพูดภาษาญี่ปุนได ดานลักษณะทางกายภาพ
ไดแก มีสวนสาธารณะภายนอกอาคาร ดานกระบวนการใหบริก าร ไดแก การสั่งจองหองพัก
ลวงหนาทางอินเทอรเน็ตได

