
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุด

ของชาวยุโรปและอเมริกันท่ีพักอาศัยในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาไดใชทฤษฎี แนวคิด 

และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 

2.1. แนวคิดและทฤษฎี 
 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541) ไดกลาวถึงแนวความคิดและทฤษฎีสวนประสม

ทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) ของPhillip Kotler ท่ีธุรกิจใหบริการจะใช

ประกอบดวย 

       1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสินคาท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาและกอใหเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดวยลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ

ซ่ึงประกอบดวยรูปแบบผลิตภัณฑ คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ ความนาเช่ือถือรูปลักษณพิเศษ 

การออกแบบหองพัก สถานท่ีตั้ง ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ใน

สายตาของลูกคา ซ่ึงปจจุบันการแขงขันมุงเนนการสรางผลิตภัณฑท่ีใหคุณคาแกลูกคามากกวาท่ี

ลูกคาคาดหวัง มีผลทําใหผลิตภัณฑขายได 

       2.  ราคา (Price)  หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เปนตนทุนของลูกคา แตเปน

สวนท่ีกอใหเกิดรายไดแกธุรกิจ สวนประสมทางดานราคานับเปนสวนท่ีมีความยืดหยุนมากท่ีสุด 

เนื่องจากราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว ไมเหมือนกับตัวคุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือ

ชองทางการจัดจําหนาย แมวาทศวรรษปจจุบันจะมีปจจัยอ่ืนๆท่ีไมเกี่ยวของกับราคามีอิทธิพลตอ

ผูบริโภคมากขึ้นแตปจจัยดานราคาก็ยังเปนสวนสําคัญ ในการกําหนดสวนแบงตลาดและผลกําไร

ของบริษัทอยูเชนเดิม ดังนั้นการกําหนดราคาการใหบริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการ

บริการ 

3.   สถานที่ (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายสินคาจากผูผลิตตัว

สินคาไปยังสถานท่ีตองการและเวลาท่ีเหมาะสม การกําหนดทําเลท่ีตั้งเพ่ือเขาถึงผูบริโภค 

โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการ ในสถานท่ีท่ีผูใหบริการจัดไว 

เพราะทําเลท่ีตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคท่ีจะเขามาใชบริการ ดังนั้นสถานท่ี
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ใหบริการหองชุด ตองสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการท่ีใหบริการกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด จะตอง

หาทําเลท่ีตั้งท่ีสะดวกตอการเดินทาง อยูใกลแหลงชุมชน มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีส่ิงอํานวยความ

สะดวกท่ีเพียงพอตอความตองการของลูกคา 

4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล ระหวาง 

ผูขาย กับผูซ้ือเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสารหรือชัก

จูงใจผูซ้ือ  เชนการโฆษณาในส่ือตางๆ เชน ใบปลิว วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน 

5.  บุคลากร (People) หมายถึง พนักงาน ผูใหบริการ ซ่ึงไดจากการคัดเลือก การ

ฝกอบรม และการจูงใจพนักงาน ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากขึ้น มี

ทัศนคติท่ีดีสามารถตอบสนองลูกคา ส่ือสารกับลูกคาไดดีเพ่ือสรางความพึงพอใจใหลูกคาได

แตกตางเหนือคูแขง 

6.  กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการใหบริการแกลูกคา 

ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ เปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว

และประทับใจลูกคา   การทักทายและตอนรับลูกคาท่ีมาติดตอ การแนะนําลูกคาเย่ียมชมหองพัก 

การคิดคาบริการท่ีเท่ียงตรง การแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

7.  การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) เปนการพัฒนารูปแบบในการใหบริการ โดยการสรางคุณภาพรวม เพ่ือสรางคุณคา

ใหแกลูกคา ไดแก สภาพแวดลอมของสถานท่ีการใหบริการ การดูแลเอาใจใสในความเปนอยูและ

ทรัพยสินของลูกคาใหมีความปลอดภัยเสมอ และลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา

ได และทําใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย 

 

2.2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 วราพันธ โพธิ์หิรัญ (2551) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตดัสินใจของนักทองเท่ียว

ชาวไทยในการเลือกเชาอพารทเมนตในตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการทุกปจจัยอยูในระดับมาก เรียง

ตามลําดับคือ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากร ดานกระบวนการ

ใหบริการ  ดานสถานท่ี  ดานผลิตภัณฑ  ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคา ตามลําดับ 

 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดับแรก ในแตละดานมีดังนี้   ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ไดแก  ความสะอาดของหองพัก      ปจจัยดานราคา    ไดแก  อัตราคาหองพัก   

รองลงมาคือ มีปายราคาแสดงชัดเจน และรูปแบบการชําระเงินสด/เครดิต    ปจจัยดานสถานท่ี  

ไดแก  ท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางมาพัก  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ไดแก  มีการทําบัตร
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สมาชิกเพ่ือใชเปนสวนลดพิเศษเม่ือเขาพัก  ปจจัยดานบุคลากร  ไดแก  พนักงานรักษาความ

ปลอดภัยมีกิริยา มารยาทดี มีความตั้งใจและกระตือรือรนในการใหบริการ   ปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ   ไดแก สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ  

   ไตรภพ โคตรรวงษา (2549) ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสวนประสมการตลาด

บริการท่ีมีผลตอนักทองเท่ียวชาวอังกฤษ ในการเลือกใชบริการโรงแรมเครือขายในจังหวัด

เชียงใหม โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักทองเท่ียวชาวอังกฤษ จํานวน400 คน ท่ีเขา

พักโรงแรมเครือขายท่ีเปนสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ เขต 1 จํานวน 13แหง 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยใช

สถิติเชิงพรรณนาซ่ึงประกอบดวย การแจกแจงคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบ  ไคสแควร โดยการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล 

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอป และกําหนดตัวแปร

ตาม คือ สวนประสมการตลาดบริการของโรงแรมเครือขาย ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคาชองทาง

การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการใหบริการ และส่ิงนําเสนอทางกายภาพ

ผลการศึกษา ระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ

โรงแรมเครือขายในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวอังกฤษ พบวา เรียงลําดับจากมากไปนอง

ดังนี้ คือ ดานบุคคล (People) ดานกระบวนการใหการบริการ (Process) ดานราคา (Price) ดาน

ผลิตภัณฑ (Product) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด Promotion) 

ดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน

บุคคลกับสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมเครือขายใน

จังหวัดเชียงใหม คือ ดานผลิตภัณฑ (Product)ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับเครื่องหมาย

การคาและระดับดาวของโรงแรม สภาพและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก ความ

หลากหลายและคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม และความหลากหลายของส่ิงอํานวยความสะดวก

และการบริการภายในโรงแรม ดานราคา (Price) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับราคาและ

คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงมีวิธีการชําระเงินท่ีหลากหลาย เชน เงินสด เช็คเดินทาง 

เครดิตการด เปนตน ในดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการ

จองหองพักผานเครือขายโรงแรมไดท่ัวโลก และการจองหองพักและชําระคาบริการผานระบบ

อินเตอรเน็ต ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการโฆษณา

ผานโทรทัศน และการท่ีโรงแรมมีกิจกรรมท่ีมีสวนรวมรับผิดชอบดานสังคม ส่ิงแวดลอมและ

วัฒนธรรมของชุมชน ดานบุคคล (People) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการท่ีพนักงาน

ใหบริการท่ีถูกตองและรวดเร็วทันที และพนักงานมีบุคลิกภาพดีการแตงกายสุภาพสะอาดสะอาน 
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ดานกระบวนการใหการบริการ (Process) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความรวดเร็วในการ

ลงทะเบียนเขาพักและการคืนหองพัก และดานสุดทายส่ิงนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับสถาปตยกรรมในการกอสรางโรงแรมท่ีมีความเปนเอกลักษณ

เฉพาะ สถาปตยกรรมในการกอสรางแบบไทยผสมผสานกับความทันสมัยไดอยางลงตัว  การ

ตกแตงภายในหองพักและโรงแรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ เครื่องแบบพนักงานสวยงามและมี

เอกลักษณเฉพาะ อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีมีเอกลักษณและทันสมัย 

  จันทรจิรา  ตันตยานุสรณ (2552)  ไดศึกษาความตองการของชาวญ่ีปุนตอสถานท่ี

พักระยะยาวบนถนนชางคลาน  อําเภอเมืองเชียงใหม  โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ 

ชาวญ่ีปุน จํานวน 200 ราย  ท่ีพํานักอยูในจังหวดัเชียงใหมเปนระยะเวลามากกวา 30 วัน เครื่องมือท่ี

ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม  ผลการศึกษาความตองการตอสวนประสมการตลาดพบวา

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความตองการสูงสุดในระดับมากลําดับแรกในแตละดานดังนี้  ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ  ไดแก Cable TV ท่ีมีชอง NHK   ดานราคา ไดแก มีการปรับขึ้นลงราคาตามชวง

ฤดูกาล   ดานสถานท่ี ไดแก การเดินทางมาสะดวก    ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก ลงโฆษณา

ในอินเทอรเน็ต   ดานบุคคลผูใหบริการ ไดแก สามารถพูดภาษาญ่ีปุนได   ดานลักษณะทางกายภาพ 

ไดแก มีสวนสาธารณะภายนอกอาคาร  ดานกระบวนการใหบริการ ไดแก การส่ังจองหองพัก

ลวงหนาทางอินเทอรเน็ตได 

 
 


