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 The purpose of this research is to clarify format and marketing strategy of 
entrepreneurs, who specialized in decorated balloon service in Ratchaburi. This 
research is a qualitative research by using phenomenon approach analysis. 
Commonly, phenomenology is such a tool to acquire someone's point of view in 
his/her awareness from past experience. The researcher surveyed, observed and 
collected the information by in-depth interview. The main sources of information are 
entrepreneurs and customers, who were relevant to the decorated balloon service. 
Furthermore, the researchers have done related theories and literature review to 
complete this research perfectly. 

 Format and marketing strategy of the entrepreneurs were as followings. 
First, creative and quick response is one of the successful strategies, adopted in this 
industry. Second, priority and relationship is the path to keep connection with clients. 
The entrepreneurs believed that priority could impress customers and bring them 
back for more services. Therefore, the rise of income was the consequence of priority 
and relationship aspect. Third tactic is price setting strategy. Price could be set to 
depend on the product design. Forth, the development of trading channel is the tool 
to expand market share and reach to customers wherever they are, for instance; 
trading online or using social network. No shipping fee is one of the desire policies, 
which customers want because they were unpleasant if they had to pay more 
besides products or services. Thus, no service charge is considered as useful 
strategy. Indeed, Human resource management is the key factor in every business 
including service industry. Most of entrepreneurs always trained their subordinates to 
be experts in doing balloon decoration. They all could give some guidance to 
customers and response customer's need comprehensively. Even though, the 
instability of economic affects to the lower demand of service, adopt and develop the 
problem-solving strategies. Accordingly, It is essential that the right tool is used the 
specific problem in hand. Moreover, we provide the security strategy to our customer 
by using helium gas, inert and nonflammable gas, for pumping up the balloon.         

 Decorated balloon service is the interesting new business. It can grow in 
the future. The related organizations should arrange seminar to hear the problems 
and offer the solutions to these business entrepreneurs to help keep the business 
going and provide guideline on how the decorated balloon service should be operate 
for sustainability within Ratchaburi province. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ลูกโปง ทํามาจากยางพารา ไดมาจากการกรีดตนยาง ซึ่งมีมากทางภาคใตของประเทศ
ไทยและประเทศมาเลเซีย โดยเบ้ืองตนจะไดเปนของเหลวขาวๆ  คลายนม เมื่อไดมาใหมตองใสสาร
ปองกันการแข็งตัวกอน หลังจากน้ันจึงนํามาผสมกับตัวทําใหแข็ง ตัวเรง น้ํามัน สี และน้ํา สวนผสมท่ี
เรียกวา compound latex จากนั้นจึงนําเอาแบบซ่ึงทําจากสเตนเลสมาจุมในตัวทําใหแข็งกอน แลว
จึงจุมใน compound latex แลวนํามาลางในสารละลายไนเตรตที่อุณหภูมิ 200-220 °F ประมาณ 
20-25 นาที รอใหแหงแลวจึงนําลูกโปงออกจากแบบท่ีเราตองการ ลูกโปงที่ไดนี้เราเรียกวา balloon 
หรือ rubber balloon 

 ลูกโปงลูกแรก ที่ถูกผลิตขึ้นในโลกทําขึ้นโดย ไมเคิล ฟาราเดย เมื่อป ค.ศ. 1842 เพ่ือใช
ในการทดลองกับกาซไฮโดรเจนท่ี The Royal Institution ในกรุงลอนดอน โดยนําแผนยาง 2 แผน
มาซอนกันแลวเชื่อมขอบทั้งสองแผน จากนั้นจึงอัดอากาศเขาไป เขาบันทึกวามันยืดหยุนดีมาก เมื่อ
พองออกมากข้ึนจะมีสีใสๆ และถาอัดกาซไฮโดรเจนแทนอากาศ มันจะลอยไดเหมือนบอลลูน  จึงถูก
เรียกวา balloon ตั้งแตนั้นเปนตนมาและพัฒนาใหมีรูปแบบแตกตางกันหลายแบบ (ปรีชา กระจัง
ทอง, 2546: 6) 
 จุดเร่ิมตนของ “ศิลปะลูกโปง” นั้น เริ่มมาจาก “สหรัฐอเมริกา” หากแตพัฒนาการและ
การเติบโต ยังไมโดดเดนหรือมีอะไรท่ีนาตื่นเตน ดังนั้น ความสนใจจึงตกมาอยูที่เสือแหงเอเชียอยาง
ญี่ปุน 

 ถาพูดถึงคนญี่ปุน อุปนิสัยหนึ่งที่เรามักจะนึกถึงเปนอันดับแรกๆ คือ ความเปนคน
ละเอียด พิถีพิถัน ยกตัวอยางไดจาก “รายการทีวีแชมเปยน” อีกหนึ่งดอกผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมน้ัน 
แตแปลกท่ีหลายคนกลับชอบ อาจเปนเพราะมันสะทอนใหเห็น “พลังงาน” และ “ใจ” ผานประดิษฐ
กรรมตางๆ ที่มันมักจะทําใหเราทึ่งไดเสมอ 

 แมคนญี่ปุนจะพ่ึงรูจักลูกโปงในความหมายทางศิลปะ โดยผูหญิงลูกครึ่งญี่ปุน -อเมริกา 
ชื่อ “เอมิลี” มาเปดโรงเรียนสอนทําลูกโปง ณ กรุงโตเกียว แตวันนี้ถือไดวา ลูกโปงมีอิทธิพลตอคน
ญี่ปุนอยางมาก 
 ลูกโปง ถือไดวาเปนศิลปะอยางหน่ึงที่มีราคา ศิลปนลูกโปง (balloon Artist) กวา 400 
คนในญี่ปุนตางใชลูกโปงเปนสวนหนึ่งของงานท่ีเขาถนัด ไมวาจะเปนงานแตง ของขวัญ ชอดอกไม 
เปนตน แตถาลองไลลําดับความนิยมในตัวลูกโปงแลว “งานแตง” นาจะนําโดงมาเปนอันดับหนึ่ง 
เพราะเปนงานที่จัดกันตลอดป ซึ่งสมัยกอนงานมงคลประเภทน้ีมักมีตัวเลือกจํากัดแคดอกไม แตชวง
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หลังๆ มาลูกโปงมาแรงแซงโคง นอกจากงานประเภทสมรส สมรักแลว ของขวัญประเภท
กระจุกกระจิก ขายไอเดียแนบไปดวยก็รีเควสตลูกโปงไมนอยเหมือนกัน 

 เด็กสาวไปจนถึงสุภาพสตรีวัยทํางานในญ่ีปุน มักชอบสงของขวัญนารักๆ เชน กลองใบ
ใหญที่ซอนลูกโปงลูกเล็กลูกนอยไวในนั้น พอเปดออกมาแลวลอยกระจายเต็มหนา ซึ่งของขวัญชิ้นนี้
เลนกับความรูสึกมากกวาของท่ีอยูขางใน บางคร้ังจดหมายหรือขอความส้ันๆ ก็ถูกผูกติดไปกับลูกโปง 
แคนี้ก็ถูกใจผูรับแลว รวมไปถึงการจัดชอดอกไม ลูกโปงก็เปนจุดขายไดเปนอยางดี เมื่อกอนการจะทํา
เซอรไพรสใหคนรักสวนใหญพิถีพิถันสุดก็แคดอกไม แต ณ วันนี้ลูกโปงมีอิทธิพลตอการจัดชอดอกไม
อยางมากในญ่ีปุน 

 ลูกโปงเปนเหมือนตัวแทนแหงความสุข ยิ่งถารูจักประยุกตลูกโปงไปใชกับงานอ่ืนๆ ก็ยิ่ง
สามารถกอบโกยเงินเปนกอบเปนกํา ยกตัวอยางในเมืองไทย แมลูกโปงจะถูกนําเขามามากกวา 15 ป
แลวแตวันน้ีคนที่เราสามารถเรียกไดวาเปนศิลปนลูกโปง (balloon Artist) มีอยูไมถึง 50 คน อาจเปน
เพราะคนไทยยังมีคานิยมวา ลูกโปงเปนของเลนเด็กๆ ราคาถูก เชน ลูกโปงสวรรค ยังไมเขาใจศิลปะ 
 ปจจุบันถือไดวาคนไทยเร่ิมเปดใจมากขึ้น ในขณะที่งานอีเวนทผุดขึ้นเปนดอกเห็ด 
“ลูกโปง” ในความหมายของศิลปะจึงกระเตื้องขึ้นมา ในขณะท่ีศิลปะลูกโปงในเมืองไทยก็พยายาม
ขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้นไปดวย โดยการนําเสนออะไรใหมๆ  
 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “รูปแบบและกล
ยุทธทางการตลาดการของผูประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปงภายในจังหวัดราชบุรี” เพ่ือเปน
แนวในการลงทุนและการวางกลยุทธการตลาด  รวมทั้งแกไขปญหาและอุปสรรค  สําหรับ
ผู ป ร ะกอบกา ร ธุ ร กิ จ และผู ที่ ส น ใ จก า รประกอบกา รบริ ก า ร ธุ ร กิ จ จั ดตกแต ง ลู ก โ ป ง                 
(รุงโรจน สุวรรณธาดา, 2550: 7-8) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตง
ลูกโปงในจังหวัดราชบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัด
ราชบุรี 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูศึกษาไดแบงขอบเขตของการศึกษาออกเปน 
 1. ขอบเขตทางดานเนื้อหา ศึกษารูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการ
บริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันตลอดจนปญหาและอุปสรรค 
 2. ขอบเขตดานพ้ืนที่ คือ ศึกษาเฉพาะผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงใน
จังหวัดราชบุรีและลูกคาที่เคยใชบริการ จํานวน 15 คน 
 3. ผูใหขอมูลหลักคือ ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรีลูกคาท่ี
เคยใชบริการ จํานวน 15 คน 
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 4. ขอบเขตดานเวลาที่ใชในการทําวิจัย ระยะเวลาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชเวลาประมาณ  
6 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 – มีนาคม พ.ศ. 2558 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงรูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัด
ตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี 
 2. ทําใหทราบแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการบริการรับจัด
ตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี 
 3. เนื่องจากงานวิจัยเรื่องนี้เปนเรื่องใหมที่ยังมีผูสนใจศึกษานอย งานวิจัยเรื่องนี้อาจเปน
ประโยชนตอผูที่ใหความสนใจไดใชขอมูลจากการวิจัยนี้ เพ่ือแนวทางในการศึกษาวิจัยในเร่ืองตางๆ ที่
เกี่ยวของตอไป 
 4. ผลการศึกษาท่ีไดในคร้ังนี้จะเปนแนวทางใหกับผูประกอบการบริการรับจัดตกแตง
ลูกโปงและผูบริโภคตอไป 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการศึกษาถึงรูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการ[จัดตกแตงลูกโปง
ในจังหวัดราชบุรี ผูวิจัยไดคนควาและรวบรวม แนวคิด ทฤษฏีตางๆ ที่เกี่ยวของกับรูปแบบรูปแบบและกล
ยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปง ในมุมมองของนักพัฒนาทั้งดานความคิด
และวิธีการปฏิบัติ โดยแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของ มีดังนี้ 

1. แนวคิดการเปนผูประกอบการ 
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
3. แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบริโภค 
4. แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจบริการ 
5. แนวคิดเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด 

6. การบริหารเชิงกลยุทธ  
7. บริบทการประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปง 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดการเปนผูประกอบการ 
แนวคิดคุณลักษณะของการเปน ผูประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: EO) ที่

นําเสนอโดย Miller (1983) ประกอบดวย คุณลักษณะเฉพาะของการเปนผูประกอบการ 3 ประการคือ 
การสรางนวัตกรรม การเผชิญกับความเสี่ยงและการทํางานเชิงรุก เปนปจจัยที่ไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลาย Covin และ Slevin (1991) ไดอธิบายเก่ียวกับปจจัยการสรางนวัตกรรม การเผชิญกับความ
เส่ียง และการทํางานเชิงรุก โดยกลาววาลักษณะดังกลาวสะทอนถึงพฤติกรรมของผูบริหารองคการ 3 

ประการ คือ ประการแรก การเผชิญกับความเสี่ยงเปนสิ่งที่ ผูบริหารระดับสูงจะตองเผชิญเมื่อมีการ
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ตัดสินใจลงทุน และการดําเนินกลยุทธภายใตสภาวะความไมแนนอน ประการที่สอง จํานวน
ความถี่ และขอบเขตการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑซึ่งมีสวนสัมพันธกับผูบริหารในการพัฒนา
เทคโนโลยี และประการท่ีสาม คือลักษณะทางธรรมชาติของผูบริหารท่ีจะแสดงออกถึงระดับ
ความสามารถในการแขงขันและการทํางานเชิงรุก เมื่อธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันในอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ี Dess, Lumpkin และ Taylor (2005) ไดนําเสนอปจจัยของการเปน
ผูประกอบการซ่ึงเกี่ยวของกับรูปแบบการตัดสินใจและการปฏิบัติของธุรกิจ ไดแก ความเปนอิสระในการ
บริหารงาน การสรางนวัตกรรม การทํางานเชิงรุกความสามารถในการแขงขันและการเผชิญกับความเส่ียง
โดย 5 ปจจัย ดังกลาวสามารถใชในการดําเนินงานรวมกันเพ่ือที่จะพัฒนาความสามารถในการดําเนินงาน
ของธรุกิจ ความหมายของแตละปจจัยมีดังนี้ 

1. ความเปนอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) หมายถึง ความเปนอิสระในการทํางาน
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลเพ่ือมุงหวังใหธุรกิจบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายและวิสัยทัศนขององคการ 

2. การสรางนวัตกรรม (Innovativeness) หมายถึง ความพยายามท่ีจะนําเสนอสิ่งใหมๆ ที่
ไดจากการทดลองหรือจากประสบการณและการมีกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค  โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ 

3. การทํางานเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึง ลักษณะของการมองไปขางหนาเพ่ือ
แสวงหาความเปน ผูนําตลาด เปนการมองการณไกลเพ่ือแสวงหาโอกาสและความตองการในอนาคต 

4. ความสามารถในการแขงขัน (Competitive aggressiveness) หมายถึง ความพยายามใน
การแขงขันกับคูแขงขันในธุรกิจมีลักษณะท่ีชอบตอสูหรือมีการตอบสนองตอการแขงขันที่รุนแรง เพ่ือ
พัฒนาตําแหนงของธรุกิจหรือขจัดอุปสรรคคูแขงขันในตลาด 

5. การเผชิญกับความเสี่ยง (Risk taking) หมายถึง การตัดสินใจและการปฏิบัติภายใต
สถานการณท่ีมีความไมแนนอนหรืออาจตองเชิญกับความเส่ียงตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

กลาวโดยสรุปวาแนวคิดคุณลักษณะของการเปน ผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Orientation: EO) ประกอบดวย คุณลักษณะเฉพาะของการเปนผูประกอบการ 3 ประการคือ การสราง
นวัตกรรม การเผชิญกับความเสี่ยงและการทํางานเชิงรุก นอกจากนี้ปจจัยของการเปนผูประกอบการซ่ึง
เกี่ยวของกับรูปแบบการตัดสินใจและการปฏิบัติของธุรกิจ ไดแก ความเปนอิสระในการบริหารงาน การ
สรางนวัตกรรม การทํางานเชิงรุกความสามารถในการแขงขันและการเผชิญกับความเส่ียงโดย 5 ปจจัย 
ดังกลาว สามารถใชในการดําเนินงานรวมกันเพ่ือที่จะพัฒนาความสามารถในการดําเนินงานของธุรกิจให
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ประสบความสําเร็จ เพ่ือทําใหเขาใจถึงแนวคิดการเปนผูประกอบการ รวมทั้งคุณลักษณะของการเปน
ผูประกอบการ 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  

2.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือ การใชสินคาและ
บริการ (ผลิตภัณฑ) โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทํา
ดังกลาว (ศุภกร เสรีรัตน 2544) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการ
จัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลวซ่ึง
มีสวนกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว  

ประเด็นสําคัญคือกระบวนการตัดสินใจที่มีมาอยูกอนแลวสิ่งที่มีมากอนเหลานี้  หมายถึง 
ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบริโภคที่วา ในขณะใดขณะหน่ึงที่ผูบริโภคซื้อสินคานั้น เขาจะมีกระบวนการ
ทางจิตวิทยา และสังคมวิทยาตาง ๆที่มีสวนสรางสมขัดเกลาทัศนคติและคานิยมของเขามาอยูกอนแลว
เสมอตัง้แตเล็กจนโตจนถึง ณ จุดที่ซื้อดังกลาว (ธงชัย สันติวงษ, 2549) 

2.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงสาเหตุทั้งปวงทีมี
อิทธิพลเหนือและทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาและบริการซ่ึงโดยการเขาใจถึงสาเหตุตาง ๆ ที่มีผลจูงใจ
หรือกํากับการตัดสินใจของผูบริโภคนี่เองที่จะทําใหนักการตลาดสามารถตอบสนองผูบริโภคไดสําเร็จผล
ดวยการสามารถชักนํา และหวานลอมใหลูกคาซื้อสินคาและมีความจงรักภัคดีที่จะซื้อซ้ําคร้ังตอเนื่อง
เรื่อยไป  (ธงชัย สันติวงศ, 2549) 

การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค (Analyzing consumer behavior) เปนการคนหา
หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค ทั้งที่เปนบุคคล กลุม หรือองคกร เพ่ีอใหทราบ
ถึงความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณที่จะทําให
ผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถสามารถกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสมคําถามท่ีใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรม
ผูบริโภคคือ 6WS และ 1H ซึ่งประกอบดวย Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพ่ือ
คนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบดวย Occupants, Object, Objectives, 
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Organizations, Occasions, Outlets and Operations มีตารางแสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพ่ือหา
คําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภครวมทั้งการใชกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค แสดงการประยุกตใช 7Os ของกลุมเปาหมาย และคําถามท่ีเกี่ยวของกับพฤติ
กรมผูบริโภคเพ่ือการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546) 

2.3 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค  

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทํา
ใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนที่เกิดสิ่งกระตุน ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผาน
เขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งจะเปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขาย
ไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ แลวจะมีการ
ตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer‘s purchase decision)  

จุดเริ่มตนของโมเดลน้ีอยูที่มีสิ่งกระตุน ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการ
ตอบสนองดังนั้น โมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้  

2.3.1 สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนที่อาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย (Inside stimulus) 

และสิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก 

เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจเกิดสินคา (Buying Stimulus) 

ซึ่งอาจใหเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) สิ่งกระตุนภายนอก
ประกอบดวย 2 สวน คือ  

สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด 

สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่อยูภายนอก
องคการซ่ึงบริษัทควบคุมไมได 

2.3.2 กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black block) ความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black block) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม
คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ  

ลักษณะของผูซื้อ (Buyer characteristics) ลักษณะของผูมีอิทธิพลจากปจจัยตางๆ คือ 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา  
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กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s response) ประกอบดวยขั้นตอน คือ การรับรู 
ความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลัง  

2.3.3 การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
หรือผูซื้อ (Buyer’s purchase decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้  

การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) คือ การท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซ้ือประเภทของ
ผลิตภัณฑหนึ่งๆ 

การเลือกตราสินคา (Brand choice) คือ การท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซ้ือตราสินคาของ
ผลิตภัณฑประเภทหนึ่งๆ 

การเลือกผูขาย (Dealer choice) คือ การท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกผูขาย เพ่ือซื้อสินคา
หนึ่งๆ ซึ่งผูบริโภคมักจะคํานึงถึงสถานที่ขาย การบริการ 

2.3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase timing) คือ การท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจเลือก
ระยะเวลาเพ่ือซื้อสินคาหนึ่งๆ ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกเวลา เชา กลางวัน หรือ เย็น ในการซ้ือ 

2.3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือก
ปริมาณสินคาที่ตองการซ้ือคร้ังหนึ่งๆ ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อหนึ่งกลอง คร่ึงโหล หรือหนึ่งโหล 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546) 

กลาวโดยสรุปวา พฤติกรรมผูบริโภค คือหมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือ 

การใชสินคาและบริการโดยผานกระบวนการแลกเปล่ียนที่บุคคลตองตัดสินใจท้ังกอนและหลังการกระทํา 
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยูกอนแลวซึ่งมีสวนกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว  เพ่ีอใหทราบถึง
ความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ การใชการเลือกบริการ โดยแนวคิดหรือประสบการณที่จะทําให
ผูบริโภคพึงพอใจ เพ่ือเปนคําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถสามารถกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดได 
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3. แนวคิดการตัดสินใจซื้อ 

3.1 ความหมายของการตัดสินใจซื้อ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546)ไดกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Decision process) 

หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑจากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวน
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจทั้ง ดานจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือ
เปนกจิกรรมทางดานจิตใจและทางกายภาพ ซึ่งเกิดข้ึนชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการซื้อ
และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

3.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

3.2.1 การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (Problem/need recognition) ในขั้นตอน
แรกผูบริโภคจะตระหนักถึงปญหา หรือความตองการในสินคาหรือการบริการซ่ึงความตองการหรือปญหา
นั้นเกิดขึ้นมาจากความจําเปน (Needs) ซึ่งเกิดจาก 

สิ่งกระตุนภายใน (Internal stimuli) เชน ความรูสึกหิวขาว กระหายน้ํา เปนตน 

สิ่งกระตุนภายนอก (External stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุนของสวนประสมทาง
การตลาด (4 P's) เชน เห็นขนมเคกนากิน จึงรูสึกหิว, เห็นโฆษณาสินคาในโทรทัศน - กิจกรรมสงเสริม
การตลาดจึงเกิดความรูสึกอยากซื้อ อยากได, เห็นเพื่อนมีรถใหมแลวอยากได เปนตน 

3.2.2 การแสวงหาขอมูล (Information search) เมื่อผูบริโภคทราบถึงความตองการใน
สินคาหรือบริการแลว ลําดับขั้นตอไปผูบริโภคก็จะทําการแสวงหาขอมูล เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ โดย
แหลงขอมูลของผูบริโภค แบงเปน 

แหลงบุคคล (Personal sources) เชน การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรูจักที่มี
ประสบการณในการใชสินคาหรือบริการนั้นๆ 

แหลงทางการคา (Commercial sources) เชน การหาขอมูลจากโฆษณาตามสื่อตางๆ 
พนักงานขาย รานคา บรรจุภัณฑ 

แหลงสาธารณชน (Public sources) เชน การสอบถามจากรายละเอียดของสินคาหรือ
บริการจากสื่อมวลชน หรือองคกรคุมครองผูบริโภค 

แหลงประสบการณ (Experiential sources) เกิดจากการประสบการณสวนตัวของผูบริโภค
ที่เคยทดลองใชผลิตภัณฑนั้นๆมากอน 
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3.2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อไดขอมูลจากขั้นตอน 
ที่ 2 แลว ในขั้นตอไปผูบริโภคก็จะทําการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบริโภคตอง
กําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติที่จะใชในการประเมิน เชน ยี่หอ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขาย
ตอหนวย   เปนตน 

3.2.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากที่ไดทําการประเมินทางเลือกแลว 
ผูบริโภคก็จะเขาสูในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งตองมีการตัดสินใจในดานตางๆ ดังนี้ 

ตรายี่หอที่ซื้อ (Brand decision) 

รานคาที่ซื้อ (Vendor decision) 

ปริมาณที่ซ้ือ (Quantity decision) 

เวลาที่ซื้อ (Timing decision) 

วิธีการในการชําระเงิน (Payment-method decision)       

3.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) หลังจากที่ลูกคาไดทําการ
ตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการไปแลวนั้นนักการตลาดจะตองทําการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการ
ซื้อ ซึ่งความพึงพอใจน้ันเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคาทําการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง กับสิ่งที่คาดหวัง ถา
คุณคาของสินคาหรือบริการที่ไดรับจริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกวาที่ไดคาดหวังเอาไว ลูกคาก็จะเกิด
ความพึงพอใจในสินคาหรือบริการนั้น โดยถาลูกคามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือซ้ํา หรือ
บอกตอ เปนตน แตเมื่อใดก็ตามที่คุณคาที่ไดรับจริงตํ่ากวาที่ไดคาดหวังเอาไว ลูกคาก็จะเกิดความไมพึง
พอใจ พฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกคาจะเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑของคูแขงขัน และมีการบอกตอไปยัง
ผูบริโภคคนอื่นๆ ดวย 

ดวยเหตุนี้นักการตลาดจึงตองทําการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคาหลังจากที่ลูกคาซื้อ
สินคาหรือบริการไปแลว โดยอาจจะทําผานการใชแบบสํารวจความพึงพอใจ หรือจัดตั้งศูนยรับขอ
รองเรียนของลูกคา (Call center) เปนตน 

กลาวโดยสรุปไดวา การตัดสินใจ  เปนกระบวนการที่ผูบริโภคตัดสินใจวาจะซื้อผลิตภัณฑ
หรือบริการใด โดยมีปจจัย  คือ ขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา  สังคมและกลุมทางสังคม ทัศนคติของ
ผูบริโภค เวลาและโอกาส 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ 

การที่นักการตลาดจะเสนอผลิตภัณฑเขาสูตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคให
เกิดความพึงพอใจน้ัน สามารถเสนอไดในรูปของสินคาทั้งสินคาอุตสาหกรรมและสินคาอุปโภคหรือเสนอ
ในรูปของบริการ ในการเสนอบริการนั้นอาจเสนอโดยองคกรของรัฐดําเนินงานโดยไมแสวงหากรรมไร เปน
การชวยเหลือประชาชน เชน บริการสาธารณูปโภค ไดแก การรถไฟแหงประเทศไทย การประปานคร
หลวง การประปาสวนภูมิภาค องคกรขนสงมวลชนองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เปนตน 

สําหรับตลาดบริการที่ดําเนินโดยองคองกรเอกชน เชน ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล จะมี
การดําเนินงานทางการตลาดท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับผลิตภัณฑโดยทั่ว ไป แตจะมีความแตกตางในบาง
ประการ จากลักษณะเฉพาะของบริการเอง เชน ไมสามารถจับตองได ทําใหผูบริโภคไมสามารถประเมิน
คุณภาพของการบริการไดกอนการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้การใหการบริการสวนใหญใชบุคลากรเปนผู
เสนอบริการ ทําใหไมสามารถควบคุมคุณภาพได ประกอบกับในปจจุบัน การแขงขันทางการตลาด ทวี
ความรุนแรงขึ้น ทําใหนักการตลาดหันมาใชกลยุทธสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ การใหบริการซ่ึง
ถือวาเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ จึงเปนสวนที่สามารถนํามาสรางความแตกตางไดในสายตาของลูกคา 
เชน ธุรกิจขายคอมพิวเตอร สามารถสรางความแตกตางในการบริการหลังการขาย เชน การรับประกัน 
การซอมแซมบํารุง การใหสินเชื่อ การอบรมใหความรูในการใชงาน เปนตน จากเหตุผลที่กลาวมา ทําให
นักการตลาดเริ่มสนใจศึกษากลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการโดยเฉพาะ (ยุพาวรรณ วรรณ
วาณิชย, 2551 : 1) 

4.1 ความหมายของธุรกิจบริการ 
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย   (2551 : 1) ไดกลาวถึงธุรกิจบริการคืออะไร จะแยกพิจารณาเปน 

2 คําคือ คําวา “ธุรกิจ” และ “บริการ” คําวา “ธุรกิจ” ปกติหมายถึง “หนวยงานหรือองคกร ซึ่งเอกชน
จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือประกอบกิจกรรมเก่ียวกับการคา การขาย โดยวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร” สวนคําวา 
“บริการ” จะหมายถึง “สิ่งที่เราจับตองไมไห แตสามารถมาซ้ือขายได เชน บริการบานเชา บริการทาง
การแพทย บริการดานการศึกษา เปนตน” ดังนั้นเมื่อพูดถึงธุรกิจบริการจะหมายถึง “องคกรหรือ
หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหหรือขายบริการ โดยปกติจะมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร ซึ่งการใหหรือขาย
บริการดังกลาว อาจจะเปนการใหหรือขายโดยตรงสูลูกคาหรือโดยทางออม หรือโดยตอเนื่องก็ได” 

Christopher Lovelock and Lauren Wright (2546 : 4) ไดกลาววาการใหคํานิยามของ
การใหบริการ (Service) มีวิธีการสองวิธีที่จะนิยามถึงเนื้อหาของคํานี้ 
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บริการเปนปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานท่ีฝายหน่ึงเสนอใหกับฝายอ่ืน  แมวากระบวนการ 
(Process) อาจผูกพันกับตัวสินคาก็ตาม   แตปฏิบัติการก็เปนสิ่งที่มองไมเห็น จับตองไมไดและไมสามารถ
ขอบครองได 

บริการเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรางคุณคาและจัดหาคุณประโยชน (Benefits) ใหแก
ลูกคาในเวลาและสถานที่เฉพาะแหง อันเปนผลมาจากการที่ผูรับบริการหรือผูแทนนําเอาความ
เปลี่ยนแปลงมาให 

 

4.2 ลักษณะของธุรกิจบริการ 
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย   (2551 : 2-4) ไดกลาวถึงธุรกิจบริการแตและประเภทเปนธุรกิจ 

ที่มีลักษณะเฉพาะ และยังมีลักษณะแตกตางไปจากธุรกิจที่ผลิตสินคา ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจบริการเปนธุรกิจ
ที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของบุคคลโดยเฉพาะ ความพึงพอใจของผูใชบริการ ไดแก ความสะดวกสบาย 
อัธยาศัยไมตรี ความสมํ่าเสมอของการใหบริการ บรรยากาศภายในธุรกิจบริการ ตลอดจนบุคลากรผู
ใหบริการ การขายบริการเปนเรื่องของการตกลงโดยระหวางบุคคลสองฝาย คือ ฝายผูขายบริการ (หรือผู
ใหบริการ) กับฝายผูซื้อบริการ (หรือผูรับบริการ) ขอตกลงดังกลาวอาจจะครอบคลุมในเร่ือง ในเร่ืองตางๆ
ตอไปน้ี 

1. ราคาบริการ 
2. รูปแบบของการบริการ 
3. ระยะเวลาของการบริการ 
4. การชําระคาบริการบริการ 

จากการท่ีไดกลาวไปแลวเราพอสรุปไดวาลักษณะของธุรกิจบริการควรมีดังนี้ 

4.2.1 ธุรกิจบริการเปนธุรกิจที่ใชบุคลากรเปนหลักในการประกอบธุรกิจ ธุรกิจบริการสวน
ใหญนั้น จะใชเจาพนักงานผูใหบริการเปนหลักในการเสนอขายบริการ (Labor Intensive) อาจจะมี
เครื่องมือสนับสนุนเพื่อใหหารใหบริการสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เชนการใหบริการทันตกรรม ในการใหบริการ
ตองอาศัยทันตแพทยเปนผูใหบริการ เครื่องมือถือเปนอุปกรณสนับสนุนเทานั้น 

4.2.2 ธุรกิจบริการเปนธุรกิจที่ตองการคุณภาพมากกวาการบริการ ธุรกิจบริการ เปนธุรกิจ
ที่เนนคุณภาพของบริการมากวาปริมาณ เชน บริหารดานสุขภาพ แพทยผูใหบริการไมสามารถรักษาคน
ใครไดท่ีหลายๆคน เวลาที่ใชในการตรวจคนไขแตละรายตองเพียงพอกับอาการของโรค ถานอยเกินไปจะมี
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ผลตอคุณภาพในการรักษา บริการบางอยางการเนนคุณภาพอาจนอยลง เชน บริการขนสง การส่ือสาร 
หรือการประกันภัย แตทั้งน้ีมิไดหมายความวาไมสนใจในคุณภาพ สําหรับบริการลูกคายังคงสนใจในเรื่อง
การเกิดอุบัติเหตุสําหรับการโดยสารรถประจําทางแตอาจจะละเลยในเรื่องการบริการท่ีไมมีคุณภาพ รถ
แนน หรือรอรถนาน เปนตน 

4.2.3 ธุรกิจบริการเปนธุรกิจที่สนองความตองการของลูกคาเฉพาะราย กลาวคือธุรกิจ
บริการมีลักษณะเหมือนธุรกิจที่ตองทําตามคําสั่งซื้อของลูกคาแตละรายเหมือนสินคาสั่งทํา เสื้อสั่งตัด โรง
พิมพสั่งพิมพ โรงพยาบาลรักษาคนใครเฉพาะราย เราไมสามารถจะใสสูตรหรือสวนผสมท่ีแนนอน เพ่ื อ
ใหบริการกับลูกเหมือนกับการใสสูตรสวนผสมในการผลิตสินคา เพราะความตองการของลูกคาแตละคน
ยอมจะแตกตางกัน เชน บริการตัดแตงทรงผม ชางตัดผมตองเขาใจลูกคาแตละรายชอบทรงผมแบบไหน 
เชน ผมดัด ผมซอยสั้น ผมยาว และบริการตามที่ลูกคาตองการ 

4.2.4 ธุรกิจการบริการเปนธุรกิจที่มีขีดความสามารถจํากัด เนื่องจากจะตองใหบริการ
ลูกคาแบบตัวตอตัว ไมสามารถจะเพ่ิมการบริการตามที่ตองการได คือ ไมสามารถผลิตบริการแบบการ
ผลิตขนานใหญได เชน รถโดยสารจุผู โดยสารไดเทาไร ก็จะสามารถรับผูโดยสารได เทานั้น โรง
ภาพยนตรจุผูดูไดเทาใดก็จะรับผูดูไดเทานั้น อาจขยายการบริการไดบาง เชน เพ่ิมรถโดยสารเสริม หรือ
เกาอ้ีเสริมสําหรับโรงภาพยนตร แตไมสามารถเพ่ิมไดมากนัก 

4.2.5 ธุรกิจการบริการเปนธุรกิจที่ตองการผูใหบริการและผูบริหารที่มีความชํานาญ
เฉพาะดาน หมายความวาผูใหบริการ ผูบริหารธุรกิจการบริการ จะตองมีความรูในการใหบริการน้ันเปน
อยางดี มิฉะนั้นการดําเนินงานจะประสบความสําเร็จไดยาก ตัวอยางเชน ผูบริหารโรงพยาบาล  ก็ควรจะ
สําเร็จการศึกษาทางการแพทย เปนแพทยที่มีชื่อเสียง หรือเจาของรานตัดเสื้อจะตองมีความรูเรื่องการ
ตัดเส้ือเปนอยางดี รูจักชนิดของผาตัดเสื้อ วิธีการตัดเสื้อ แบบเสื้อ เปนตน ไมเหมือนกับธุรกิจผลิต
สินคา ผูบริหารสามารถจะเปล่ียนจากการบริหารธุรกิจแหงหนึ่งไปบริหารธุรกิจอีกแหงหนึ่งได โดยใชหลักใน
การบริหารอยางเดียวกัน 

4.3 ปญหาของธุรกิจการบริการ 
สําหรับธุรกิจการบริการ มีปญหาสําคัญๆ ไดแก 
4.3.1 ปญหาเก่ียวกับลักษณะของบริการ บริการมีลักษณะเฉพาะบางประการท่ีกอใหเกิด

ความยุงยากในการจัดการ เชน บริการไมสามารถสัมผัสได ดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทําใหลูกคามีความเสี่ยง
ในการตัดสินใจซื้อกิจการตองการส่ิงที่ลูกคาสัมผัสไดเขามาชวยลดความเสี่ยง     ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
บริการยังมีลักษณะเฉพาะที่ไมสามารถเก็บไวได (Perish Ability) ทําใหกิจการไมสามารถผลิตงานบริการ
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เก็บไวเปนสินคาคงคลังได เมื่อชวงใดมีความตองการซื้อบริการมาก จนกิจการผลิตงานบริการไมทัน 
กิจการก็จะเสียโอกาสในการขายบริการ 

4.3.2 ปญหาเก่ียวกับกฎหมายสิทธิบัตร (Patent) ธุรกิจบริการไมสามารถจะนํากฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิบัตรมาใชไดอยางเต็มที่ (นอกจากชื่อหรือตราของการบริการน้ัน) หมายความวา ถากิจการ
สามารถคิดหรือสรางการบริการแบบใหมๆขึ้นมา ธุรกิจบริการอ่ืนอาจจะลอกเลียนแบบไดโดยงาย และ
กฎหมายมักจะไมคุมครอง ซึ่งผิดกับธุรกิจผลิตสินคา เมื่อมีการคิดหรือประดิษฐสินคาใหมได ก็สามารถไป
จดสิทธิบัตรหรือสงวนลิขสิทธ ไมใหธุรกิจอ่ืนลอกเลียนแบบได 

4.3.3 ปญหาเกี่ยวกับพนักงานผูใหบริการ เนื่องจากธุรกิจบริการตองใชพนักงานเปนผู
ใหบริการ คุณภาพของบริการขึ้นอยูกับพนักงานบริการ ปญหาที่มักเผชิญจะเปนปญหาเก่ียวกับตัว
พนักงานบริการ เชน การลาออก การขาดงานของพนักงานบริการ คุณภาพการใหบริการไมสม่ําเสมอ 

4.3.4 ปญหาเกี่ยวกับบรรยากาศภายในธุรกิจการบริการ สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศ
ภายในธุรกิจการบริการ รวมทั้งเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ เปนสิ่งที่ธุรกิจตองพยายามสรางใหเหมาะกับ
ประเภทของบริการ เชน รานอาหารแบบสวนอาหาร ก็ตองสรางบรรยากาศใหมีตนไมรมรื่น โตะเกาอ้ี ควรใช
เกาอ้ีไมไผ หรือเกาอ้ีหวาย เปนตน 

4.3.5 ปญหาเก่ียวกับการขยายตัวของธุรกิจการบริการ การขยายตัวของธุรกิจการบริการ
ทําไดยากกวาธุรกิจขายสินคา ยิ่งกรณีที่ลูกคามีความเชื่อมั่นในตัวผูใหบริการดวยแลว เชน บริการทาง
การแพทยทําใหการขยายธุรกิจทําไดยากยิ่งขึ้น ธุรกิจควรหันมาสรางภาพพจนที่ดีของตัวองคกรใหเกิดขึ้น
ในใจของลูกคา 

4.4 คุณภาพของการบริการ 
Parasuraman Zeithaml and Berry (1994) ไดกลาววา คุณภาพของบริการท่ีลูกคามอง

หามีอยูดวยกัน 5 มุมมองดวยกัน 
4.4.1 Tangibles หมายถึง องคประกอบทางดานกายภาพท่ีประกอบขึ้นมาในการใหบริการ

ตางๆ เชน ในคลินิกแพทยที่ตองมีสถานท่ีพักคอย เกาอ้ีนั่ง แสงสวาง หนังสือพิมพ ประกอบใหคนไขคอย
กอนมารับการรักษาจากหมอ เปนตน 

4.4.2 Reliability เปนมุมมองที่ลูกคาดูจากความสามารถในการสงมอบบริการของพนักงาน
บริการไดตรงตามเวลา และถูกตองตามท่ีไดตกลงกันไว เชน การสงพัสดุทางไปรษณียสามารถสงสินคาได
ถูกตองและตรงเวลาตามท่ีระบุไวทุกครั้ง 

4.4.3 Responsiveness เปนความพรอมที่จะใหบริการกับลูกคา ทันทีที่ลูกคามีความ
ตองการ เชน สํานักงานบัญชี มีพนักงานบัญชีที่พรอมที่จะใหความชวยเหลือตอบคําถามลูกคาตลอดเวลา 
เมื่อลูกคาติดตอเขามาท่ีสํานักงาน 

4.4.4 Assurance หมายถึง ความรูในงานและความมีอัธยาศัยของพนักงานบริการท่ีพรอม
จะใหคําอธิบายขางตอนการบริการ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจกับลูกคาในการใหบริการ ตลอดจน เพื่อลด
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ความไมแนใจและความเสี่ยงของลูกคากอนรับบริการ เชน แพทยจะอธิบายขั้นตอนการทําผาตัดใหกับ
คนไข พรอมกับผลที่จะออกมากอนที่คนไขจะเขารับการผาตัด ทําใหคนไขคลายความวิตกกังวลเรื่องความ
เสี่ยง มีความมั่นใจในความสามารถของแพทยเจาของไขมากข้ึน 

4.4.5 Empathy เปนความหวงใยเอาใจใสที่พนักงานบริการมีใหกับลูกคา พนักงาน
บริการสามารถที่จะใหการสื่อสารที่เขาใจงาย และจัดใหมีชองทางท่ีลูกคาจะเขาถึงขอมูลของงานบริการ
นั้นๆ ตลอดเวลา เชน ศูนยซอมรถจักรยานยนตจะโทรศัพทมาแจงใหเจาของรถรูวาขณะนี้  รถของตน
กําลังจะซอมเสร็จแลว และประมาณราคาคาใชจายมาให พรอมกับประมาณเวลาท่ีจะมารับรถยนต หรือ
ใหเบอรโทรกลับกับลูกคาที่เปนเจาของรถโทรเขามาเพ่ือสอบถามวา รถยนตของตนตองซอมอะไรบาง (สม
วงศ พงศสถาพร, 2547) 

กลาวโดยสรุป การบริการ คือ การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการที่เปนประโยชนตอ
ผูอื่น เพื่อใหผูอื่นเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด การขายสินคาหรือผลิตภัณฑใดๆตองมีการบริการรวมอยูดวย
เสมอ ยิ่งธุรกิจที่ตองใชการขายนัน้จะประสบความสําเร็จไดตองมีบริการท่ีดี เพ่ือใหเกิดการซ้ือซ้ํา เปนการ
รักษาลูกคาเดิมและเพ่ิมลูกคาใหม และชักนําใหมีลูกคาใหม ๆ เพ่ิมขึ้น (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย, 2551: 
6) การบริการตลาดศรีเมือง เปนการบริการที่เนนคุณภาพของการบริการมากกวาปริมาณ เชน บริการ
ดานสุขภาพ บริการขนสง การส่ือสาร การประกันภัย เปนตน 

5. แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด 

สวนผสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุม
ไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน, 2541: 35) 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึง
พอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย  

องคประกอบที่สําคัญย่ิงในกลยุทธการตลาดก็คือ สวนประสมการตลาดกระบวนการในการ
กําหนดสวนประสมใหเหมาะสมนั้น จะเปนเอกลักษณของแตละธุรกิจและผลิตภัณฑ สวน     การ
วางแผนการตลาดนั้นจะมีข้ันตอนที่ไมแตกตางกันเทาไหรนักในแตละธุรกิจบริการ แตถาพบวาส่ิงที่ปรากฏ
ขึ้นแตกตางจากบริการอ่ืนนั้น แสดงวาเกิดขึ้นจากการใชสวนประสมการตลาดท่ีแตกตางกัน 

สวนประสมการตลาดดั้งเดิมถูกพัฒนาข้ึนมาสําหรับธุรกิจการผลิตสินคาที่จับตองได แต
สาํหรับผลิตภัณฑบริการน้ันมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากสินคา บริการไมสามารถเก็บรักษาไวได บริการไม
สามารถรับสิทธิบัตร ผูใหบริการเปนสวนหนึ่งของการบริการ ปญหาการรักษาคุณภาพของการบริการเรา
ไมสามารถควบคุมคุณภาพของการบริการเหมือนสินคา เชน เวลาท่ีเราซื้ อผงซักฟอกมาแตละกลอง เรา
สามารถเชื่อมั่นไดวา ผงซักฟอกนี้จะซักผาใหสะอาดได แตเมื่อเวลา  เขาพักที่โรงแรม เราจะมั่นใจได
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อยางไรวาจะไมมีสิ่งรบกวน หรือสิ่งนารําคาญเกิดขึ้นในโรงแรม สวนประสมการตลาดที่เปนที่รูจักมากท่ีสุด
ไดแก 4P’S ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และ ราคา ตอมามีการ
รวมกันปรับปรุงและเพิ่มเติมสวนประสมการตลาดขึ้นใหมใหเหมาะสมสําหรับธุรกิจการบริการ รูปแบบ
ใหมนี้พัฒนาขึ้นจะประกอบดวย ปจจัย 8 ประการ ตอไปน้ี (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย, 2551: 29) 

1. ผลิตภัณฑ  (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. การจัดจําหนาย (Place) 
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
5. บุคลากร (People) 
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
7. กระบวนการ (Process) 
8. ผลิตภาพ (Productivity) 

จะเห็นไดวาสวนประสมการตลาดท่ีปรับปรุงใหมเพ่ิมปจจัยขึ้นอีก 4 ประการ คือ บุคลากร 
ลักษณะกายภาพ กระบวนการ และผลิตภาพ ปจจัยทั้ง 8 ประการนี้เปนปจจัยที่สามารถใชเปนหลักของ
ธุรกิจการบริการตางๆ และหากธุรกิจดังกลาวขาดปจจัยหนึ่งใดไปก็อาจสงผลถึง ความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของธุรกิจได 

การบวนการกําหนดสวนประสมการตลาดในธุรกิจการบริการมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับธุรกิจ
อ่ืนๆ ของตลาดโดยปกติ ประกอบดวย 

1. แยกแยะส่ิงที่นําเสนอออกเปนสวนๆ  หรือสวนประสมยอย 
2. ประสานรวมสวนยอยเขาไปในสวนประสมการตลาด 
สวนประสมการตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง เมื่อนําไปใชกับองคกรธุรกิจหน่ึงๆก็จะตองมีการ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ เชน ตามปริมาณของอุปสงค ระยะเวลาที่ทําการเสนอบริการหนึ่งๆออกไป 
ดังนั้นกระบวนการสรางสวนประสมทางการตลาด ก็จะเปนการปรับเปลี่ยนปจจัยหรือ

องคประกอบใหเหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนของตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลง และเปนที่
แนนอนวา องคประกอบของสวนประสมการตลาดแตละตัวอาจมีการซํ้าซอนกันอยูบาง เราจึง      ไม
สามารถท่ีจะทําการตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเทานั้น  นอกจากนั้น 
องคประกอบหนึ่งๆ ก็จะคงความสําคัญเพียงชวงเวลาหนึ่งเทานั้น ดังนั้นรูปแบบที่กําลังจะอธิบายตอไป จะ
ชวยผูบริหารดานการตลาดใหสามารถกําหนดสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจการบริการของ
ตนเองได รายละเอียดของแตละองคประกอบมีดังนี้ 
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1. ผลิตภัณฑ (Product) 
หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑที่

เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรืออาจไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคาบริการ ความคิด สถานท่ี 
องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผล
ทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑบริการ จะตองพิจารณาถึงขอบเขตของบริการ คุณภาพของ
บร ิการ  ระด ับชั ้นของบร ิการ  ตราส ินค า  สายการบร ิการ  การร ับประก ัน  และการบร ิการ             
หลังการขายน้ันคือ สวนประสมดานผลิตภัณฑบริการจะตองครอบคลุมขอบขายที่กวาง เชน สังคมภายใน
อาคารเล็กๆอาคารเดียว จนกระทั่งจุดที่ใหญที่สุดของประเทศ หรือจากรานอาหารขนาดเล็กไปจนกระทั่ง
หองอาหารของโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 

2. ราคา (Price) 
หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นมาถัดจาก 

Product ราคาเปนตนทุน (cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑ
กับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ 

การพิจารณาดานราคาน้ันตองรวมถึงระดับราคา สวนลด เงินชวยเหลือคานายหนา และ
เงื่อนไขการชําระเงิน สินเชื่อการคา เนื่องจากราคามีสวนในการทําใหบริการตางๆมีความแตกตางกันและมี
ผลตอผูบริโภคในการรับรูถึงคุณคาท่ีไดรับจากบริการโดยเทียบระหวางราคาและคุณภาพของการบริการ 

3. การจัดจําหนาย (Place) 
ที่ตั้งของผูใหบริการและความยากงายในการเขาถึงเปนอีกปจจัยที่สําคัญของตลาดบริการ  

ทั้งนี้ความยากงายในการเขาถึงบริการนั้นมิใชแตเฉพาะการเนนทางกายภาพเทานั้น แตยังรวมถึงการ
ติดตอสื่อสาร ดังน้ันประเภทของชองทางการจัดจําหนายและความครอบคลุมเปนปจจัยสําคัญตอการ
เขาถึงบริการอีกดวย 

การจัดจําหนาย (Place หรือ distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบ 
ดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด  อยางไรก็ตามมี
อีกแนวความคิดหนึ่งซึ่งมีเหตุผล นั่นคือ 4Ps เปนมุมของผูขาย ไมใชมุมมองของ  ผูซื้อ ดังนั้นในมุมมอง
ของผูซื้อแลว แนวคิด 4Ps จะอธิบายไดดวยแนวคิด 4Cs    

     4Ps                                               4Cs 
ผลิตภัณฑ(Product)  ทางออกของลูกคา (Customer solution) 
ราคา(Price)   ตนทนุของลูกคา (Customer cost) 
การสงเสริมการตลาด(Promotion) ความสะดวกสบาย (Convenience) 
การจัดจําหนาย(Promotion) การติดตอส่ือสาร (Communication) 
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4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
การสงเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการที่หลากหลายของการส่ือสารกับตลาดตางๆ ไมวาจะผาน

การโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรมสงเสริมการขายและรูปแบบอ่ืน ทั้งทางตรง   สู
สาธารณะ และทางออมผานสื่อ เชน การประชาสัมพันธ เปนตน 

เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่ง หรือหลายเครื่องมือตองใช
หลักการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาความเหมาะสมของลูกคา 
ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริมการตลาดที่สําคัญมีดังนี ้

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและหรือ
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 

4.2 การขายโดยใชพนักงาน (Personal selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูงใจ
ตลาดโดยใชบุคคล 

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่นอกเหนือจากการ
โฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ 
ทดลองใช หรือการซ้ือโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทาง 

4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relations) การใหขาวสาร
การเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความ
พยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับองคกรใดองคการหนึ่ง 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response marketing) และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการตางๆที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ โดยตรง
กับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองโดยทันที 

แสดงความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑ ราคา สวนประสมการสงเสริมการตลาด ชองทางการ
จัดจําหนายและลูกคา 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑ ราคา สวนประสมการสงเสริมการตลาด ชอง
ทางการจัดจําหนายและลูกคาที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน, แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมการตลาด 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร, 2541), 35. 

5. บุคลากร (People) 
จะครอบคลุม 2 ประเด็น ดังนี้ บทบาทของบุคลากร สําหรับธุรกิจบริการ ผูใหบริการ

นอกจากจะทําหนาที่ผลิตบริการแลว ยังตองทําหนาที่ในการขายผลิตภัณฑบริการไปพรอมๆกันดวย           
การสรางความสัมพันธกับลูกคามีสวนจําเปนอยางมากสําหรับการบริการ ความสัมพันธระหวาง ลูกคา
ดวยกัน คุณภาพบริการของลูกคารายหนึ่งอาจมีผลจากลูกคารายอ่ืนแนะนํามา ตัวอยางที่เกิดขึ้น เชน กลุม
ลูกทัวร หรือลูกคา จากรานอาหารที่บอกตอกันไปแตปญหาหนึ่งที่ผูบริหารการตลาดจะพบก็คือ การ
ควบคุมระดับของคุณภาพการบริการใหอยูในระดับคงที่ 

 
 

บริษัท 

(Company) 

ผลิตภณัฑ์(Product) 

ราคา(Price) 

การขายทางไปรษณีย์และการสือสารทางการตลาด 

(Direct mall and telemarkrting) 

การให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ์ 

(Publicity and public relations) 

การสง่เสริมการขาย 

(Sales promotion) 

การขายโดยใช้พนกังาน 

(Personal selling) 

การโฆษณา
(Advertising) 

หรือตลาดกลุม่เป้าหมาย 

(Target marketing) 

ชอ่งทางการจดัจําหน่าย 

ลกูค้า
(Consumer) 
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6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
มีธุรกิจบริการจํานวนไมมากนักที่นําลักษณะทางกายภาพเขามาใชในการกําหนดกลยุทธทาง

การตลาด แมวาลักษณะทางกายภาพจะเปนสวนประกอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาหรือผูใชบริการ
ก็ตาม ที่ปรากฏใหเห็นสวนใหญจะเปนการสรางสภาพแวดลอม การสรางบรรยากาศ การเลือกใชสี แสง 
และเสียงภายในราน เปนตน หรือใชลักษณะทางกายภาพเพ่ือสนับสนุนการขาย เชน ยี่หอและคุณภาพ
ของรถของบริษัท ใหเชารถ ถุงสําหรับใสเสื้อผาซักแหงตองสะอาด เปนตน  

 
7. กระบวนการ (Process) 
ในกลุ มธุรกิจบริการกระบวนการในการสงมอบบริการมีความสําคัญเชนเดียวกับเรื ่อง

ทรัพยากรบุคคล แมวาผูใหบริการจะมีความสนใจและดูแลลูกคาอยางดี ก็ไมสามารถแกปญหาลูกคาได
ทั้งหมด เชนการเขาแถวรอ ระบบการสงมอบบริการ จะครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการท่ี
นํามาใช ระดับการใชเครื่องจักรกลในการใหบริการ อํานาจตัดสินใจของพนักงานการที่มีสวนรวมของ
ลูกคาในกระบวนการการใหบริการ อยางไรก็ตามความสําคัญของประเด็นปญหาดังกลาวไมเพียงแตจะ
สําคัญตอฝายปฏิบัติการเทาน้ัน แตยังมีความสําคัญตอฝายการตลาดดวยเนื่องจากเกี่ยวของกับความ
พอใจท่ีลูกคาไดรับ จะเห็นไดวาการจัดการทางการตลาดตองใหความสนใจในเร่ืองของกระบวนการใน
การใหบริการและการนําสง ดั้งนั้น สวนประสมการตลาดควรครอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการนี้ดวย 

  
8. ผลิตภาพ (Productivity)  
จากการที ่บริการเปนการกระทําของบุคคล 2 ฝาย เมื ่อฝายหนึ ่งไดกระทําเพื่อใหเกิด        

งานบริการ อีกฝายหนึ่งก็ไดก็จะไดรับบริการในเวลาเดียวกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได และ ไม
สามารถเก็บเปนสินคาคงคลังไวได สงผลใหกิจการตองเขามาจัดการกับความตองการซ้ือบริการของลูกคา
เพ่ือใหความตองการบริการของลูกคา กระจายไปตามชวงเวลาตางๆที่ใหบริการ เพ่ือใหความตองการของ
แตละชวงเวลาจะไดมีความใกลเคียงกันดวย นอกจากนี้กิจการตองจัดการกับกําลัง การผลิตงานบริการ 
เพ่ือใหเกิดความสมดุลกับความตองการ 

แนวทางในการกําหนดกิจกรรมทางการตลาดนั้น จะไมมีการแบงสวนการผลิตหรือ  การ
ดําเนินการออกจากบทบาทการตลาด ผูจัดการในธุรกิจบริการมักจะแสดงใหเห็นถึงบทบาทในการบริหาร
บุคคล การผลิต การตลาด และความรับผิดชอบทางการเงินดวย 

กลาวโดยสรุป คือ เปนเครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดท่ีควบคุมได ตลาดศรีเมืองตองใช
องคประกอบตางๆรวมกัน เพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย  
หรือเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการ ประกอบดวย 8 ประการหรือ 
8P’s คือ  
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สวนประสมการตลาด 8P’s 

1. สินคาหรือบริการ (Product) 
 

5. บุคลากร (People) 
 

2. ราคา (Price) 
 

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 

3. สถานที่จําหนาย (Place) 
 

7. กระบวนการ (Process) 
 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 

8. ผลิตภาพ (Productivity) 

ตารางที่ 1 แสดงสวนผสมทางการตลาด 8P’s 

6.การบริหารเชิงกลยุทธ 

6.1 ความหมายของ การจัดการเชิงกลยุทธ 
กลูอิค (Gluick, 1984: 4) ใหความหมายของนโยบายธุรกิจ หรือการจัดการเชิงกลยุทธหมายถึง 

แนวทางหรือแผนในการดําเนินงานทั้งหมดขององคการท่ีถูกกําหนดขึ้น โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการท่ีไดกําหนดไว  

ธงชัย สันติวงษ (2532: 4) ใหความหมายของนโยบายธุรกิจ  หรือการจัดการเชิงกลยุทธ
วา เปนการปรับปรุง สนใจพิจารณาถึงวัตถุประสงค นโยบาย และแผนงานตางๆ ที่ไดมีการคิดออกมา
อยางดี และไดจัดระเบียบเปนเปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานของทั้งองคการ ทั้งนี้ตามกลยุทธของ
แผนงานทั้งหลายที่ดําเนินการเปนขั้นๆ เปนลําดับกอนหลัง  

สมยศ นาวีการ (2539: 16) กลาววา นโยบายธุรกิจ หรือ การจัดการเชิงกลยุทธ จะมุงที่การ
ตรวจสอบ และการประเมินจุดแข็ง จุดออนภายใน สภาพแวดลอมภายในขององคการ โดยการมุงใช
ทรัพยสินขององคการอยางมีประสิทธิภาพ นโยบายธุรกิจ จะมุงท่ีการกําหนดแนวทางโดยท่ัวไป เพ่ือบรรลุ
ภารกิจ และเปาหมายของบริษัท  

การบริหารเชิงกลยุทธ หรือ การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) หมายถึง  การ
ตัดสินใจและการบริหารท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานระยะยาวขององคการ  การบริหารเชิงกลยุทธ 
จะประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ และประเมินทั้งโอกาส อุปสรรคภายในของสภาพแวดลอมภายนอก 
แลละจุดแข็ง จุดออนภายในของสภาพแวดลอมภายในองคการ 

สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2542: 3) กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic 
Management) หรือ การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) หรือ การคิดอยางกลยุทธ 
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(Strategic Thinking) ถือไดวาเปนแนวทางบริหารเชิงระบบ (Systemic Management) ซึ่งมีความ
ยืดหยุนกับการเปลี่ยนแปลง เปนการบริหารที่ปองปรามปญหา (Preventive) ดวยระบบแนวคิดที่มอง
ไปสูอนาคต (Proactive) และมีความคลองตัวในการแกปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนเปนแนวทางท่ีครบ
วงจร (Holistic)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 10) กลาวถึง การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 
หมายถึง การวางแผนดําเนินการ และการควบคุมในแนวทางกลยุทธ ซึ่งจะชวยใหการบริหารเปนไป อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จุดเนนของการบริหารเชิงกลยุทธ มุงพิจารณาในแงของการบริหาร กลยุทธ
ที่คิดคนข้ึนมา ตองอาศัยพ้ืนฐานทางการบริหารเปนหลัก (บุญเลิศ เย็นคงคา, 2549: 18-19) 

Pearce and Robinson (2005) การบริหารเชิงกลยุทธ คือ ชุดของการตัดสินใจ และการ
กระทําที่กอใหเกิดผลลัพธ ในการจัดสรางแผนและการปฏิบัติตามแผนท่ีไดออกแบบมา เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของบริษัท การบริหารเชิงกลยุทธประกอบดวยงานตามหนาที่ 9 ประการ ดังนี้ 

1. กําหนดพันธกิจของบริษัทที่ประกอบดวย คําประกาศที่กวางๆเกี่ยวกับ จุดมุงหมาย ปรัชญา 
และเปาหมายของบริษัท 

2. ทําการวิเคราะหเงื่อนไขภายในและกําลังความสามารถของบริษัท 
3. ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมทั่วไป และสภาพแวดลอมในการแขงขัน 
4. วิเคราะหทางเลือกของบริษัท โดยจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก 
5. ระบุเลือกที่ปรารถนาที่สุด โดยทําการประเมินแตละทางเลือกใหสอดคลองกับภารกิจ

ของบริษัท   
6. ทําการคัดเลือกวัตถุประสงคระยะยาวละกลยุทธใหญ (Grand Strategies) ที่จะบรรลุ

ทางเลือกท่ีปรารถนามากท่ีสุดได 
7. พัฒนาวัตถุประสงคประจําป (Annual Objectives) และกลยุทธระยะสั้นที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคระยะยาว และกลยุทธใหญที่เลือกไวแลว 
8. นําเอากลยุทธที่เลือกสรรไวแลวไปปฏิบัติ โดยวิธีการจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณ

ที่วางไวซึ่งมีการเนนความเขากันไดของงานตามหนาที่ บุคลากร โครงสราง เทคโนโลยี และระบบการให
รางวัล 

9. ทําการประเมินความสําเร็จของกระบวนการเชิงกลยุทธในฐานะท่ีเปนปจจัยนําเขา สําหรับ
การตัดสินใจในอนาคต 
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งานตามหนาที่ทั้ง 9 ประการ แสดงใหเห็นวาการบริหารเชิงกลยุทธเกี่ยวของกับการวางแผน 
(Planning) การกํากับ (Directing) การจัดองคกร (Organizing) และการควบคุม (Controlling) การตัดสินใจ
และการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับกลยุทธของบริษัท สําหรับกลยุทธ (Strategies) ในความหมายของผูจัดการ
แลว หมายถึงแผน (Plans) ที่มีขนาดใหญและมุงเนนอนาคต เพ่ือใหบริษัทบรรลุวัตถุประสงคภายใต
สภาพแวดลอมทางการแขงขัน กลยุทธก็คือ แผนการเลนเกมของบริษัท (Company Game Plan) แมวา
แผนดังกลาวนี้จะไมไดมีรายละเอียดสําหรับการปฏิบัติการในอนาคตที่รัดกุมก็ตาม แตแผนนี้ก็ใหกรอบ
แนวคิดสําหรับการตัดสินใจ  

กลาวโดยสรุป คือ การบริหารกลยุทธเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวาบริษัทไดตระหนักวา บริษัท
ควรจะแขงขันกับใคร อยางไร เมื่อใด ที่ไหน และจุดมุงหมายของการแขงขัน ควรจะเปนอะไร มีการกําหนด
วัตถุประสงคไวแลวปฏิบัติตามใหบรรลุวัตถุประสงค โดยประเมินสภาพแวดลอมและวิเคราะหทางเลือกให
สอดคลองกับสภาพแวดลอม แลวนําเอากลยุทธที่เลือกไปปฏิบัติ 

6.2 ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ มีดังนี้ 
1. ชวยใหองคการมีวัตถุประสงคและภารกิจขององคการในอนาคตอยางชัดเจน สามารถใช

เปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ชวยใหการดําเนินงานสอดคลองในหนาที่ตางๆ ภายในองคการ เพื่อนําไปสูวัตถุประสงคที่

กําหนดไว 
3. เปดโอกาสใหผูบริหารระดับตางๆ มีสวนรวมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือ

พัฒนาองคการ 
4. ชวยใหองคการสามารถคาดการณปญหาท่ีจะเกิดขึ้น แลวเปลี่ยนแปลงปญหาใหเปน

โอกาสท่ีจะดําเนินธุรกิจในอนาคต 
5. ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถตัดสินใจไดอยางรอบคอบและสามารถลด

ความเสี่ยงได (บุญเลิศ เย็นคงคา, 2549: 18-19) 
 
6.3 การแบงระดับของกลยุทธ 
ในการจัดการเชิงกลยุทธ แบงกลยุทธออกเปน 3 ระดับ เชนเดียวกันกับการแบงระดับการ

บริหาร แตละระดับก็มีผูรับผิดขอบหลัก (Primary Responsibility) และมีหนาที่หลักในกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธแตกตางกันไป 

การวางแผนเชิงกลยุทธจองกิจการประกอบดวย แผนกลยุทธในระดับตางๆ ผูบริหารในแตละ
ระดับขององคการจะตองเปนผูรับผิดชอบโดยการวางแผนเชิงกลยุทธระดับตางๆ ดังนี้ 
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6.3.1 กลยุทธระดับบริษัท (Corporate-Level Strategy) 
กลยุทธในระดับนี้คลอบคลุมถึงขอบเขตการทําธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ และกิจกรรมที่สําคัญ

จะตองปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจใหบรรลุวัตถุประสงครวมขององคการ เปนหนาที่ของผูบริหารระดับสูง 
จุดมุงหมายของกลยุทธระดับบริษัท คือ การตอบคําถามวา “เราอยูในธุรกิจอะไร หรือ เรา

กําลังทําธุรกิจอะไรอยู หรือเราควรจะทําธุรกิจอะไร” คําตอบจะแสดงใหเห็นภาพท้ังหมดของธุรกิจ ที่
บริษัทหรือองคการทําอยูหรือจะทํา ครั้งหนึ่ง บริษัท แอปเปลคอมพิวเตอร ไดตอบคําถามน้ี โดยตัดสินใจ
ไมเปนผูผลิตคอมพิวเตอรที่มีราคาสูงอีกตอไป และเลือกที่จะใชกลยุทธที่มุงเปนผูนําตลาดในซอฟแวร
ใหมๆ ที่มีราคาถูก การตัดสินใจเชิงกลยุทธในระดับนี้ หนาที่หลัก  ตกเปนของผูบริหารระดับสูง ซึ่งไดแก
ตั้งแตระดับรองประธานข้ึนไป จนถึงระดับประธานบริหาร 

6.3.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) 
เปนการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจตางๆ ของกิจการ โดยมุงเนนกลยุทธในการแขงขัน 

ตลอดจนการแบงสรรทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจตางๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปนหนาที่ของ
ผูบริหารระดับกลาง 

กลยุทธระดับธุรกิจ ตอบคําถามวา “เราแขงขันในธุรกิจนี้อยางไร?” กลยุทธนี้มุงเนนที่วาแต
ละผลิตภัณฑ หรือแตละหนวยกลยุทธธุรกิจ (Strategic Business Units: SBU) ในองคการหรือบริษัท จะ
ทําการแขงขันอยางไร การตัดสินใจในระดับนี้ ภารกิจตกอยูกับผูจัดการผลิตภัณฑ หรือ ผูจัดการโครงการ
นั่นเอง 

6.3.3 กลยุทธระดับหนาท่ี (Functional-Level Strategy) 
เปนกลยุทธที่ใชในการปฏิบัติหนาที่งานในหนวยงานตางๆ ภายในองคการ เชน การตลาด 

การผลิต การเงิน การวิจัยและพัฒนา ฯ เพ่ือใหธุรกิจของกิจการสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนหนาที่ของ
ผูบริหารระดับตน 

กลยุทธระดับหนาที่ ตอบคําถามวา “เราจะสนับสนุนการแขงขันในกลยุทธระดับธุรกิจได
อยางไร” กลยุทธระดับนี้เปนภาระหนาที่หลักของผูจัดการฝายตางๆ เขน ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายวิจัย
และพัฒนา ฝายการตลาด ฝายการเงิน ฝายการผลิต ตัวอยางเชน คร้ังหนึ่ง บริษัทอเมริกันแอรไลน ไดใช
กลยุทธระดับหนาที่ในฝายการตลาด โดยใช “ราคา” เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา และเพ่ือตอสู
กับคูแขง อีกตัวอยาง คือ ฮาเกน- ดาส ผูผลิตไอศกรีม ราคา  พรีเมี่ยม ไดใช  กลยุทธระดับหนาที่ในฝาย
วิจัยและพัฒนา ลดราคาในการทดสอบผลิตภัณฑใหมลงไดถึง 25% ทําใหบริษัทสามารถแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (บุญเลิศ เย็นคงคา, 2549: 37-38) 
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6.4 ความเปนผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic Leadership) 
ความเปนผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง ความสามารถคาดคะเน สรางวิสัยทัศน รักษาความ

คลองตัวและใหอํานาจแกบุคคลอ่ืน เพ่ือที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธเมื่อจําเปน ความเปน
ผูนําเชิงกลยุทธจะมีความหมายของการบริหารองคการ โดยสวนรวมแทนที่จะเปน หนวยงานหน่ึง 
และชวยใหองคการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซอนมากขึ้น ภายในสภาพแวดลอมการแขงขันปจจุบัน 
ความเปนผูนําเชิงกลยุทธจะมีสวนประกอบสามสวน คือ : ความเปนผูนําเชิงวิสัยทัศน ความเปนผูนําเชิง
บารมี และความเปนผูนําเชิงปฏิรูป 

ความเปนผูนําเชิงกลยุทธตองการความเปนผูนําเชิงวิสัยทัศน ความเปนผูนําเชิงบารมี และ
ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป ความเปนผูนําเชิงวิสัยทัศนจะสรางจินตนาการในอนาคตที่จูงใจบุคคลและให
ทิศทางเพื่อการกําหนดเปาหมายขององคการ ความเปนผูนําเชิงบารมีจะมีบุคลิกภาพที่ เขมแข็ง 
เชื่อมั่น และเปล่ียนแปลงการสรางความผูกพันของบุคคลที่เขมแข็ง และการบันดาลใจบุคคลใหบรรลุ
วิสัยทัศน ความเปนผูนําเชิงปฏิรูปจะเลยพนไปจากความเปนผูนําเชิงบารมี การปฏิรูปองคการดวยการจูงใจ
บุคคลใหบรรลุสูงกวาความคาดหวังปรกติ และแมแตสูงกวาที่พวกเขาคิดวาเปนไปไมได 

ตัวอยางเชน แจ็ค เวลซ ซีอีโอของเจ็นเนอรัล อีเล็คทริค จะเปนซีอีโอท่ีบรรลุความสําเร็จมาก
ที่สุดคนหนึ่ง เขาไดเพิ่มมูลคาตลาดของหุนจาก 12 พันลานเหรียญ เมื่อเขารับตําแหนงในป 2524 เปน
มากกวา 230 พันลานเหรียญ เมื่อเขาเกษียณในป 2544 ตั้งแตเริ่มตนเวลซไดความเปนผูนําเชิงกลยุทธกับ
การสรางความชัดเจนวาธุรกิจทุกอยางของจีอีตองเปนหมายเลข 1 หรือ 2 ภายในอุตสาหกรรมเทานั้น 
นานสองทศวรรษ เขาไดเสริมแรงความเปนผูนําเชิงกลยุทธของจีอีดวยการเขาหองเรียนครึ่งวันกับ
ผูบริหารจีอีมากกวา 15 ,000 คน ณ ศูนยการพัฒนาผูบริหารจีอี  ที่โครตันวิลล นิวยอรค ทุกสัปดาห 
เวลซไดมีการเยี่ยมเยียนโรงงานและสํานักงานที่จะรักษาการสัมผัสกับผูบริหารระดับลาง และกลางของจีอี 
ไบรอัน แนเลอร ผูจัดการการตลาดของจีอีไดกลาววา “เราเปนกอนกรวดภายในทะเล แตเขารูจักพวก
เรา” ดังนั้นความเปนผูนําเชิงกลยุทธจะบันดาลใจบุคคลใหเปลี่ยนแปลง และใชความพยายามอยางผิด
ธรรมดา เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายขององคการ 

เนื่องจากสภาพแวดลอมการแขงขันที่ซับซอนและทั่วโลก ผูนําเชิงกลยุทธจะตองเรียนรูวา
พวกเขาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลภายในสภาพแวดลอมที่ไมแนนอนไดอยางไร ดวยคําพูดและ/
หรือ ตัวอยางสวนบุคคลและความฝนเพ่ืออนาคต ผูนําเชิงกลยุทธจะมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรม 
ความคิดและความรูสึกของบุคคลภายในองคการ 

ผูนําเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพจะเต็มใจตัดสินใจอยางตรงไปตรงมา กลาหาญ แตปฏิบัติได 
การตัดสินใจที่อาจจะยุงยากแตจําเปน เนื่องจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่บริษัทไดเผชิญอยู 
ผูนําเชิงกลยุทธจะแสวงหาการปอนกลับเพื่อท่ีจะแกไขการตัดสินใจที่ยุงยากจากบุคคลทุกคน บอยครั้งการ
ปอนกลับนี้จะถูกแสวงหาจากการติดตอสื่อสารเผชิญหนา ความไมเต็มใจยอมรับการปอนกลับ อาจจะเปน
เหตุผลที่สําคัญอยางหน่ึงที่ทําใหผูนําเชิงกลยุทธลมเหลวได ผูนําเชิงกลยุทธจะตองแสวงหาการปอนกลับ
อยางสม่ําเสมอจากบุคคลท่ีถูกกระทบจากการตัดสินใจ   ของพวกเขา 
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ความรับผิดชอบพ้ืนฐานเพ่ือความเปนผูนําเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพจะอยูที่ผูบริหาร
ระดับสูงโดยเฉพาะซีอีโอ นอกจากซีอีโอแลวผูนําเชิงกลยุทธอื่นของบริษัทจะมีทั้งคณะกรรมการของบริษัท 
ผูบริหารอาวุโสและผูบริหารดิวิชั่น โดยไมพิจารณาถึงชื่อตําแหนงของพวกเขา ผูนํา เชิงกลยุทธจะมีความ
รับผิดชอบการตัดสินใจท่ีสําคัญ ความรับผิดชอบที่ไมสามารถมอบหมายไดเลย 

ความเปนผูนําเชิงกลยุทธจะเปนรูปแบบที่ซับซอนแตสําคัญอยางมาก กลยุทธ   ไมสามารถ
ถูกกําหนดและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมมีผูนําเชิงกลยุทธที่มีความสามารถ เนื่องจากผูนํา
เชิงกลยุทธจะเปนขอกําหนดของความสําเร็จเชิงกลยุทธ และเนื่องจากบริษัทอาจจะถูกนํานอยเกินไปและ
บริหารมากเกินไป บริษัทที่แขงขันภายในสภาพแวดลอมการแขงขันใหมจะถูกกระตุนใหพัฒนาผูนํา
เชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา เวยน แคลโลเวย ซีอีโอกอนหนานี้ของเปบซี่ คอมพานี ไดเสนอวา 
“บริษัทสวนใหญที่อยูภายในการแขงขันที่เปนความเปนความตายจะเผชิญกับอันตรายน้ีได เนื่องจากพวก
เขาไมไดใหความสนใจอยางเพียงพอที่จะพัฒนาผูนําเชิงกลยุทธของพวกเขา” 

ความเปนผูนําเชิงกลยุทธ จะแตกตางจากความเปนผูนําของผูบริหารระดับกลางและผูบริหาร
ระดับตน ความเปนผูนําเชิงกลยุทธจะมุงทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในของ
องคการ ผูนําเชิงกลยุทธจะตองกําหนดทิศทางของบริษัท ดวยการพัฒนาและการถายทอดวิสัยทัศน
ของอนาคต และการจูงใจและการบันดาลใจบุคคลใหมุงไปสูทิศทางนั้น เนื่องจากการวิจัยความเปนผูนํา
สวนใหญจะมุงที่ความเปนผูนําของกลุมที่คอนขางเล็ก ประโยชนของการวิจัยเหลานี้จะจํากัดการให
ความสําคัญของเราจะอยูที่ความเปนผูนําขององคการโดยสวนรวม ความเปนผูนําของผูบริหารระดับสูงจะ
แตกตางจากความเปนผูนําของผูบริหารระดับต่ําลงมา ตามมุมมองดังกลาวนี้เราจะใชแนวความคิดของ
ความเปนผูนําเชิงปฏิรูปแสดงความหมายของผูนําเชิงกลยุทธ 

แมวาบุคคลบางคนจะเทียบเทาการเปนผูนํากับการบริหาร แนวความคิดสองอยางนี้จะไม
เหมือนกัน ตัวอยางเชน ผูบริหารอาจจะแสดงบทบาทหลายอยางภายในการบริหาร บทบาทบางอยาง
ไมไดเกี่ยวพันโดยตรงกับการเปนผูนําเลย ตัวอยางเชน ในฐานะของผูจัดสรรทรัพยากร ผูบริหารจะ
พิจารณาการจัดสรรทรัพยากรขององคการ เชน เงิน เวลา และอุปกรณ ในฐานะของผูตรวจสอบเขาจะ
ไดรับขอมูลและการวิเคราะหการดําเนินงานภายในและเหตุการณภายนอก ในฐานะของผู เผยแพร 
ผูบริหารจะถายทอดขอมูลที่ไดรับจากสภาพแวดลอมภายนอกไปยังบุคคลภายในองคการ บทบาทเหลานี้
ทุกอยางจะเปนสวนหนึ่งของหนาที่ของผูบริหาร บทบาทอีกอยางหนึ่งของผูนํา ผูบริหารจะแสดงความเปน
ผูนําเมื่อเขาแสวงหาความรวมมือจากบุคคลอ่ืน เพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นเรามองเห็นได
อยางชัดเจนวาคําวาผูบริหารจะกวางกวาผูนํา 

แมวาโดยทั่วไปเราจะมุงบทบาทของผูบริหารสูงสุด (ซีอีโอ) ในฐานะที่เปนผูนําขององคการส่ิง
ที่สําคัญคือ การไมมองขามขอเท็จจริงที่วาการเปนผูนําจะถูกเรียกรองภายในทุกระดับและทุกหนาที่ของ
องคการ กลยุทธไมสามารถดําเนินการผานทางซีอีโอตามลําพังได 
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ความตองการการเปนผูนําภายในองคการมักจะถูกมองขามความสําคัญไป จอหน พี      
คอตเตอร นักวิจัยทางการบริหารไดชี้ใหเห็นวาภายใตความเจริญรุงเรืองและความม่ันคงในป 2493 และ 
2503 คําพูดที่วา “ถามันไมชํารุดจงอยาซอมแซมมัน” จะปรากฏอยูโดยทั่วไป สุภาษิตนี้จะชี้ใหเห็นได
อยางชัดเจนวาการเปนผูนํามากเกินไป สามารถสรางปญหาดวยการทําลายประสิทธิภาพของงาน
ประจําวันลงได แตโลกปจจุบันนี้จะมีการเปล่ียนแปลง และความซับซอนมากเกินไปตอองคการที่ จะ
แขงขันอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการเพียงแตกระทําสิ่งที่พวกเขาไดกระทําภายในปที่ผานมา ไมวาจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยแคไหน 

เพื ่อการรักษาขอไดเปรียบทางการแขงขันเอาไว  องคการจะตองกําหนดกลยุทธที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและการดําเนินกลยุทธเหลานี ้อยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมเหลานี้
ตองการความเปนผู นําที ่มีความสามารถของบุคคลที ่เปนซีอีโอ ซีอีโอจะตองแถลงภารกิจและ
เปาหมายขององคการอยางชัดเจน และแสดงการปลุกเรา การจูงใจ และการสนับสนุนตอบุคคลภายใน
องคการ เมื่อพวกเขาทํางานรวมกัน เพ่ือที่จะดําเนินกลยุทธของบริษัท ดังนั้นวอรแรน จี เบนนิส (Warren 
G. Bennis) นักวิจัยทางการบริหารไดกลาววา “การเปนผูนําสามารถทําใหรูสึกกันทั่วทั้งองคการท่ีใหการ
นําและพลังแกการทํางาน” 

ยิ่งกวานั้นผลการวิจัยการเปนผูนําเมื่อไมนานน้ีไดสรุปวาผูบริหารระดับสูงจะมีผลกระทบอยาง
มากตอผลการดําเนินงานขององคการ ตัวอยางเชน เมื่อซีอีโอแซม วอลตัน ไดไปเย่ียมเยียนรานวอลลมาร
ทของเขาแตละป เขาไดแสดงแกบุคคลทุกคนวาเขาทํางานหนักและหวงใยตอความผาสุกของรานแตล ะ
ราน 

เมื่อการเปนผูนําขององคการไดมีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต เรา
แนใจไดเลยวาพวกมันจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นทุกทีในอนาคต การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอมและความ
ซับซอนขององคการที่เพิ่มสูงขึ้นคือ แนวโนมที่ไดเรงความสําคัญของการเปนผูนําขององคการ (สมยศ  
นาวีการ, 2551: 985-987) 

กลาวโดยสรุปคือ การบริหารเชิงกลยุทธ  หรือ การจัดการเชิงกลยุทธ  (Strategic 
Management) หมายถึงการตัดสินใจและการบริหารท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานระยะยาวของ
องคการ การบริหารเชิงกลยุทธ จะประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ และประเมินทั้งโอกาส อุปสรรค
ภายในของสภาพแวดลอมภายนอก และจุดแข็ง จุดออนภายในของสภาพแวดลอมภายในองคการ ตลาด
ศรีเมืองมีการปรับการจัดการเชิงกลยุทธใหดีขึ้น เพ่ือลดผลกระทบระยะยาวตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดลอมและความซับซอนขององคการท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  
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7. บริบทการประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปง 

การประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง คือ การประกอบการดานงานบริการอีกรูปแบบ
หน่ึง โดยผูประกอบการตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบการตกแตงลูกโปงในรูปแบบตางๆ 
เชน การจัดแบบซุม การจัดแบบชอ เปนตน และรวมไปถึงการบริการจัดสงสินคาหรือบริการใหมีคุณภาพ
ตามแบบท่ีลูกคาตองการอาทิเชน การจัดสงนอกสถานที่ตามวันเวลาที่ตกลงกันไว เปนตน เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด (สาธินี มิ่งอริยมรรค, 2557) 

กลาวโดยสรุปคือ การประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง เปนงานบริการท่ีอาศัยการ
ออกแบบผลิตภัณฑและการบริการจัดสง สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 

8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ตฤณ พริ้งประเสริฐ (2553) ทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจใสการ
ใชบริการท่ีพักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร โดยมีวัตถุประสงค 1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร 2.เพ่ือศึกษาความสําคัญของ
ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักเกสตเฮาสืบริเวณถนน
ขาวสารของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ผลการวิจัยพบวา 1.นักทองเที่ยวสวนใหญมีภูมิลําเนามาจาก
ประเทศยุโรป สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ โสด 
อาชีพนักเรียนและนักศึกษา มีรายได 301-600 USD และ 201-410 EUR 2.นักทองเที่ยวสวนใหญ
เดินทางมาทองเท่ียวดวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวและพักผอน โดยไดรับขอมูลขาวสาร
จากทางอินเตอรเน็ต 3.ขาวสารที่มีอิทธิพนตอการตัดสินของนักทองเท่ียว พบวา ดานดารเมือง ดานสังคม 
ดานเศรษฐกิจ มีอิทธิพนตอการตัดสินใจตามลําดับ 4.ปจจัยสวนผสมทางการตลาดตอการเลือกใชบริการท่ี
พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสาร เรียงลําดับความสําคัญดังนี้ คือ ปจจัยดานกระบวนการสรางสรรค
ผลิตภัณฑปจจัยดานการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพในการทํางาน ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานการสงเสริม
การขาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ 5.ความพึงพอใจในการเลือกใชที่พักแบบเกสตเฮาสบริเวณถนนขาวสารโดยภาพรวมพบวา มี
ความพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุดจํานวน 2 
ปจจัยและมากกวาจํานวน 4 ปจจัย 6.เมื่อวิเคราะหความสําคัญของปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดท่ี
สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการที่พักแบบเกสตเฮาสบริถนนขาวสาร 
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น้ําทิพ น้ําสระออย  (2555) ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของ
ผูประกอบการธุรกิจเกสตเฮาสบริเวณโคงประปา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบวา 
รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจเกสตเฮาสไดนํากลยุทธมาใชดังนี้ กลยุทธการต้ัง
ราคา โดยกําหนดราคารูปตามแบบหองพัก กลยุทธการสงเสริมทางการตลาด บริการนําเที่ยวสถานท่ี
ทองเที่ยวตางๆ สํารับนักทองเท่ียวที่มาใชบริการหองพัก กลยุทธการออกแบบสถานที่ มีการออกแบบท่ี
ทันสมัย สะอาด และใหม กลยุทธการใหบริการการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ดูแลและให
ความสําคัญ เปนการเพ่ิมผลประกอบการ กลยุทธพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การจองหองพัก
ผานทางระบบอินเตอรเน็ต กลยุทธการสงมอบบริการที่ดีใหความสําคัญในเรื่องความสะดวกและความ
รวดเร็วในการจองหอแงพัก กลยุทธการสรางความแตกตาง โดยการสรางบริการท่ีโดดเดนในเรื่องของ
หองพักที่สะอาด กลยุทธการใหบริการแตละหนาที่ ผูประกอบการก็จะมีการจัดฝกอบรมพนักงานใหเกิด
ความรูความเชี่ยวชาญในดานภาษาของแตละบุคคลใหตรงตามตําแหนงงานท่ีไดบรรจุเขามา ปญหาละ
อุปสรรคที่สําคัญของการประกอบธุรกิจเกสตเฮาส คือปญหาเร่ืองบุคลากรการจางงาน การจางแรงงานที่
หายาก จึงจําเปนตองจางแรงงานตางชาติถูกกฎหมายมาทํางาน ปญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาสงผลกระทบตอผูประกอบการธุรกิจเกสตเฮาส และปญหาเร่ืองประชาสัมพันธ 
ขอมูลสื่อสารการทองเที่ยวมาทั่วถึง 

การประกอบธุรกิจเกสตเฮาสในจังหวัดกาญจนบุรีสามารถทํารายไดใหกับประชาชนใน
ทองถิ่น และจังหวัดกาญจนบุรีไดเปนอยางมาก มีผลการประกอบการดวยรวมที่ดีรวมถึงนักทองเที่ยวท่ี
เพ่ิมมากข้ึน หนวยงานรัฐและผูที่เก่ียวของควรจัดเวทีสัมมนา เพื่อทราบถึงปญหา พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ 
และแนวทางการปฏิบัติที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเปนแนวทางในการการประกอบธุรกิจ
เกสตเฮาสในจังหวัดกาญจนบุรีตอไป 

กิตติคุณ โรจนบวรวิทยา  (2555) ไดวิจัยเรื่อง “กลยุทธการตลาดของผูประกอบการตลาด
นัดหนองหอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ” ผลการวิจัยพบวา กลยุทธที่เจาของตลาดนัดได
นํามาใชดังน้ี คือกลยุทธสรางความแตกแตงการออกแบบสถานท่ี กลยุทธการกําหนดราคารานคา โดยคํา
นึกถึงสําดุลระหวางความตองการซ้ือกับความตองการขาย กลยุทธการสงเสริมการตลาดชวงเทศการ
สําคัญ เปนการเพ่ิมผลประกอบการ กลยุทธแขงขันกับคูแขงเมื่อเกิดคูแขงขึ้น การบริหารจัดการตลาดนัด
ดานอื่นๆ อยางมีระสิทธิภาพ อีกทั้งตลาดนัดหนองหอยเปนที่นิยมของผูบริโภคในพ้ืนที่ ปญหาที่สําคัญของ
ผูประกอบการตลาดนัดคือ ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ปญหาของการเขามามี
บทบาทของธุรกิจคาปลีกขามชาติขนาดใหญ สงผลกระทบตอผลประกอบการตลาดนัด 
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การประกอบการตลาดนัด ทําเลที่ตั้งเปนที่สําคัญในการประสบความสําเร็จของการประกอบ
กิจการตลาดนัด เรื่องของท่ีดิน ถาเปนที่ดินสวนตัวไมตองเสียคาเชาที่ดิน ก็ไดเปรียบคูแขงขันและยังสงผล
ในการคืนทุนเร็วข้ึน 

จากการคนควาศึกษา แนวคิด ขอมูลตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยสามารถนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตเปนแนวทางในการจัดทํารูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการ
บริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี กําหนดงานวิจัยไดวาควรจะมีขอบเขตอยางไร ความรู ความ
เขาใจท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม จะชวยใหผูวิจัยมองเห็นภาพรวมของการวิจัย เพ่ือกําหนดกรอบใน
การศึกษาและใชเปนแนวทางในการต้ังคําถาม การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ และการสังเกตการณจะ
ชวยใหผูวิจัยมั่นใจไดมากขึ้นวาขอมูลความรูที่ไดทบทวนไปนั้น มีความแมนยําและนาเชื่อถือไดมากที่สุด
โดยผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการศึกษาคร้ังนี้ ตลอดจนงานวิจัยทุกฉบับจะเปนขอมูลอยางดีที่
ผูวิจัยสามารถนําไปใชในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
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บทที่ 3 
วิธีวิจัยและการดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเร่ือง “รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแต

ลูกโปงในจังหวัดราชบุรี” เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยวิธี
ปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) เปนการวิจัยที่อาศัยแนวความคิดและโลกทัศนจากปรัชญา
ปรากฏการณวิทยาเปนเครื่องมือในการศึกษาปรากฏการณและประสบการของมนุษย  (Holloway , อาง
ถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2552: 190) 

ชาย โพธิสิตา (2552 : 189-192) กลาววาการวิจัยแนวปรากฏการณวิทยาคือการศึกษา
ปรากฏการณในชีวิตที่บุคคลไดประสบมา โดยมุงทําความเขาใจความหมายประสบการณชีวิตที่บุคคล
ประสบ ความหมายในปรากฏการณวิทยาหมายถึง ความหมายในทัศนะของผูที่ไดประสบปรากฏการณนั้น 
โดยปรัชญาปรากฏการณวิทยาของ Husserl (อางถึงใน ชาย โพธิสิตา 2547: 191) หมายถึงการศึกษาวา
คนเราบอกหรือบรรยายเก่ียวกับปรากฏการณตางๆ ที่ตนประสบไดอยางไร ขอสรุปเชิงปรัชญาในเร่ืองนี้
คือ คนเราจะเขาใจสิ่งที่เราประสบไดดวยการวิเคราะหการรับรูและความหมายของส่ิงที่เราประสบ ซึ่งเปน
ตัวกระตุนความตระหนักรูของเรา และประสบการณชนิดเดียวกันยอมมีแกนแทอันเดียวกัน แกนแท
เหลาน้ีคือความหมายท่ีคนเราเขาใจรวมกันหรือเขาใจตรงกันในการวิเคราะหผูวิจัยเปรียบเทียบ
ประสบการณของผูใหขอมูลหลักหลายๆ คน เพื่อหาลักษณะรวมกันของประสบการณในเร่ืองเดียวกันจาก
แตละคนโดยการวิจัยจะมุงพรรณนาสิ่งที่ปรากฏ และทําความเขาใจวาสิ่งที่ปรากฏนั้นมีความหมายอยางไร
ตอผูที่ประสบมันเปนสําคัญ 

ในการวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีวิจัยแนวปรากฏการณวิทยา เพ่ือพรรณนาและทําความเขาใจรูปแบบ
และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี เพ่ือใหงานวิจัย
ครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวยข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้คือ 

1. ประชากรและผูใหขอมูลหลัก 
2. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 
7. ระยะเวลาท่ีในการดําเนินการวิจัย
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1. ประชากรและผูใหขอมูลหลัก 
 1.1 ประชากร คือ ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรีและลูกคาที่เคย
มาใชบริการ 

1.2 ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยเจาะจงผูใหขอมูลหลักเปนผูที่มีประสบการณ และไดประสบ
เหตุการณที่ผูวิจัยตองการศึกษามากพอสมควร และอาศัยอยูในสถานท่ี คือ จังหวัดราชบุรีเหมือนกัน และ
สัมภาษณในชวงเวลาใกลเคียงกัน โดยผูใหขอมูลหลักตองมีคุณลักษณะตรงกับขอบเขตของงานวิจัย ดังนั้น 
ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลหลักคือ  

1.2.1 ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี จํานวน 2   คน 
1.2.2 ลูกคาท่ีเคยใชบริการ    จํานวน 15 คน 
 

2. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัยไดมีข้ันตอนในการรวบรวมขอมูลดังนี้ 
2.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสาร โดยในชวงแรกของการรวบรวมขอมูลนั้นมาจาก หนังสือ 

วิทยานิพนธ เว็บไซต เพ่ือศึกษาแนวทางในการวิจัย 
2.2 การเก็บขอมูลภาคสนามรอบแรกเพ่ือวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
2.3 ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม จากการเก็บขอมูลภาคสนามครั้งแรก 
2.4 เก็บขอมูลภาคสนามเพ่ิมเติม 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการจัดตกแตง

ลูกโปงในจังหวัดราชบุรี มีเครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 
3.1 ผูวิจัย 
ผูวิจัย นับเปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการเก็บขอมูลงานวิจัยในพ้ืนที่ การเก็บ

รวบรวมขอมูล และเปนผูวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมผัสกับผูให
ขอมูลโดยตรง ดังน้ันผูวิจัยจึงตองทําการเตรียมความพรอมกอนการสัมภาษณ ทั้งในดานทักษะในการ
สัมภาษณและความรูในดานวิชาการ 

3.2 เครื่องบันทึกเสียง เพื่อใชบันทึกขอมูลระหวางการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล ทั้งนี้
เพ่ือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของขอมูล 

3.3 เครื่องมือชวยจดบันทึก คือสมุดจด และปากกาสําหรับจดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ 
มีลักษณะคลายกับแบบบันทึกขอมูล โดยในสมุดบันทึกขอมูล ผูวิจัยจดบันทึกชื่อผูใหขอมูลสถานที่ทํางาน 
อายุ และหมายเลขโทรศัพทรวมทั้งที่อยูติดตอ นอกจากรายละเอียดของผูใหขอมูลหลักแลว ผูวิจัยยังตอง
บันทึกสิ่งที่สังเกตลงไปดวย โดยสมุดบันทึกขอมูลในภาคสนามน้ีมีรายละเอียดตางๆ ปรากฏในแตละวัน 
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ชวยเตือนความจําวาผูวิจัยตองนํารายละเอียดที่ปรากฏในสมุดบันทึกนี้ไปใชในขั้นตอนของการวิเคราะห
ขอมูลดวย 

3.4 แนวคําถามสัมภาษณ ผูวิจัยใชแนวคําถามสัมภาษณโดยปอนคําถามปลายเปด  ซึ่งทําให
ผูวิจัยสามารถรูคําตอบในแงตางๆ ที่อยูนอกเหนือการคาดเดาของผูวิจัย และผูตอบคําถามก็สามารถตอบ
คําถามไดละเอียดทุกแงมุมตรงตามความตองการของผูตอบไดอยางแทจริง (ชาย โพธิสิตา , 2549) แนว
คําถามท่ีผูวิจัยกําหนดขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฎีจากบทท่ี 2 ซึ่งผูวิจัยไดจําแนกเปน 2 สวน ไดแก 

   1. แนวคําถามเก่ียวกับการใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของ
ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี สําหรับถามผูประกอบการบริการจัดตกแตง
ลูกโปงในราชบุรี 

   2. แนวคําถามเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง
ในจังหวัดราชบุรี สําหรับถามผูประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปงในราชบุรี 

   ผูวิจัยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 เปนแนวทางในการกําหนดคําถาม การต้ังคําถาม 
ผูวิจัยกําหนดแนวอยางกวางๆ และใชวิธีการตะลอม เปนวิธีการที่ทําใหการพูดคุยดําเนินไปอยางดี โดย
การพูดคุยไมถูกขัดจังหวะ กอนการสัมภาษณทุกคร้ังผูวิจัยขออนุญาตผูใหขอมูลหลักบันทึกเสียงดวย
เครื่องบันทึกเสียงและแจงวาขอมูลใชในการวิจัยระดับปริญญาโทเทานั้น จากนั้นเร่ิมการสัมภาษณ โดย
ถามเรื่องประวัติสวนตัว ถามชื่อ อายุ สถานท่ีเกิด ระยะเวลาที่ทํางาน เมื่อพูดคุยเกี่ยวกับประวัติสวนตัว 
ผูวิจัยจึงถามตามแนวคําถามการวิจัยโดยถามถึงรูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการ
บริการจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี รวมถึงปญหาและอุปสรรคจากการประกอบการ 

   การตรวจสอบแนวคําถามสําหรับสัมภาษณในงานวิจัยคร้ังนี้มีความสําคัญเพราะเปน
หลักประกันวาผูวิจัยไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวิจัยตรวจสอบแนวคําถามดวยการให
ผูเชี่ยวชาญ เปนผูตรวจสอบความสมบูรณของคําถาม 

  3.5 กลองถายภาพดิจิตอล เก็บขอมูลภาพในบรรยากาศข้ันตอนและกระบวนการที่
ดําเนินการ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการ รับจัดตกแตง
ลูกโปงในจังหวัดราชบุรี มีการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การเก็บขอมูลทุติยภูมิ 
ผูวิจัยเก็บขอมูลประเภทนี้จากการคนควาหนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธ 

และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือนํามาเปนแนวคิดพ้ืนฐานในการ
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ดําเนินการวิจัย สรางกรอบแนวคิดการวิจัย ตั้งคําถามในการสัมภาษณ และเปาหมายในการสังเกตไดอยาง
ชัดเจน โดยขอมูลที่ตองการ ไดแก 

   4.1.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบและกลยุทธการตลาด 

   4.1.2 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี 
   4.1.3 รูปแบบและกลยุทธในการเปนผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัด

ราชบุรี  
4.2 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ 
การลงสูพ้ืนที่ หลังจากผูวิจัยไดเตรียมตัว พัฒนาแนวคําถาม และกรอบในการศึกษาวามีสิ่ง

ใดบางท่ีผูวิจัยตองเขาไปสังเกตแบบมีสวนรวม และตองสัมภาษณแบบเจาะลึก (In Depth interview) 

ผูวิจัยติดตอขออนุญาตผูประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี ใหผูวิจัยเขาไปทําการเก็บ
ขอมูล โดยเบื้องตนผูวิจัยไดทําการนัดหมายผูใหขอมูลหลักเพ่ือเขาสัมภาษณ 

การเก็บขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยวิธีการ 2 วิธี คือการสัมภาษณแบบเจาะลึก และสังเกต
แบบมีสวนรวม 

   4.2.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In Depth interview) ผูวิจัยไดสัมภาษณ
ผูประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปง โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลโดย
สัมภาษณในเรื่อง 

   1. รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง 
   2. ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง 
   4.2.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) หมายถึง การ

สังเกตที่ผูสังเกตไมไดเขาไปรวมในกิจกรรมตาง  ๆ แตคอยเฝาดูอยูหาง ๆ สามารถที่จะจดบันทึก
รายละเอียดของส่ิงที่ตองการสังเกตได 

 

5. การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 
ในการศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการจัดตกแตง

ลูกโปงในจังหวัดราชบุรี ไดใชการตรวจสอบความนาเชื่อถือของผลการวิเคราะหโดยใชวิธีการตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลหลังจากที่เก็บขอมูล
เรียบรอยแลว ขั้นตอนสําคัญในการทําวิจัยคือ การตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะหขอมูล ซึ่งการ
ตรวจสอบขอมูลที่ใชกันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) 
โดยแบงเปน (น้ําทิพ น้ําสระออย, 2555: 54-55 ) 
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1. การตรวจสอบสามเสาดนขอมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจนวา ขอมูลที่ผูวิจัย
ไดมาน้ันถูกตองหรือไม วิธีการตรวจสอบขอมูลนั้น จะตองตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง ไดแก เวลา 
สถานที่ และบุคคล 

   1.1 การตรวจสอบแหลงเวลา หมายถึง การตรวจสอบขอมูลในชวงเวลาที่ตางกัน เพ่ือให
ทราบวาขอมูลที่รับในชวงเวลาตางๆ นั้นเหมือนกันหรือไม ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชเวลาประมาณ  
6 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 – มีนาคม พ.ศ. 2558 
    1.2 การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง ถาขอมูลตางสถานที่กัน จะเหมือนกันหรือไม 
    1.3 การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไปขอมูลจะเหมือนเดิม
หรือไม ในที่นี้ผูวิจัยใชการสัมภาษณบุคคล ไดแก ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัด
ราชบุรีและลูกคาท่ีเคยมาใชบริการ จํานวน 15 คน 
 2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบวา
ผูวิจัยแตละคนจะไดขอมูลตางกันอยางไร แทนการใชผูวิจัยคนเดี่ยวกันทั้งหมด ซึ่งจะสรางความแนใจได
ดีกวาผูวิจัยเพียงคนเดียว    
 3. การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบวาผูวิจัย
สามารถตรวจสอบวาผูวิจัยสามารถใชแนวทฤษฎีที่ตางไปจากเดิมตีความขอมูลแตกตางกันไดมากนอย
เพียงใด ซึ่งอาจทําไดงายกวาถายังอยูในระดับสมมุติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิด
ขณะลงมือตีความสรางขอสรุปเหตุการณแตละอยา ง การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎีนี้เปนการ
ตรวจสอบที่ทําไดยากกวาการตรวจสอบดานอ่ืนๆ 

4. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือ
การเก็บรวบรวมขอมูลในแหลงตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน  ใชการสังเกตควบคูกับการ
ซักถามพรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงเอกสาร หรือการซักถามผูใหขอมูลสําคัญ หรืออาจ
ซักถามผูใหขอมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพ่ือความแนนอนวาขอสรุปนั้นเที่ยงตรงตามความเปนจริงไม 
แลวจึงแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 

 

6. การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาเร่ือง “รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตง
ลูกโปงในจังหวัดราชบุรี” ไดใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 

จากการสัมภาษณ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 6.1 การลงรหัสขอมูล 

เมื่อผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเสร็จแลว ผูวิจัยลงรหัสของขอมูลเพ่ือมิใหปะปนกัน
เนื่องจากมีผูใหขอมูลหลักหลายคน ผูวิจัยใสตัวเลขลําดับที่ของขอมูลและคนใหสัมภาษณ ตามดวยชื่อผูให
สมัภาษณดังนี้ 01- ฝน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 6.2 การพิมพบทสัมภาษณ 
 ผูวิจัยถอดเทปบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักแบบคําตอคํา และนํามาพิมพเปนบท
สัมภาษณ ในสวนของบทสัมภาษณมีรายละเอียดของผูใหขอมูล วัน เดือน และปที่สัมภาษณ ในขั้นตอนน้ี 
ผูวิจัยไดขอมูลในลักษณะท่ีเรียกวา “ทะเลขอมูล” หมายความวา ขอมูลจากคําบอกเลามีจํานวนมากและ
หลายเรื่องปะปนกัน กอนที่ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําบทสัมภาษณที่พิมพเสร็จแลวมาตรวจสอบกับ
ขอมูลดิบจากเทปบันทึกเสียงเพ่ือยืนยันความถูกตองของเนื้อหา ผูวิจัยตองปฏิบัติเชนนี้กับผูใหขอมูลหลัก
ทุกคน 

6.3 การสํารวจภายในตัวเอง 
 การสํารวจภายในตัวเองของผูวิจัย เพ่ือดูวาตนเองมีอคติหรือมีขอสรุปที่คิดไวกอน เกี่ยวกับ
ปรากฏการณที่ศึกษาน้ันหรือไม โดยผูวิจัยตองขจัดอคติและความเอนเอียงออกไปกอนเร่ิมวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือทําใหผูวิจัยสามารถวิเคราะหปรากฏการณดวยความคิดที่สด มีทัศนคติที่ เปดกวาง เพ่ือไดเห็น
ปรากฏการณนั้นตามที่มันเปนอยางแทจริง (ชาย โพธิสิตา, 2552 : 201) 

 6.4 การแตกขอมูล 

ผูวิจัยทําการแตกขอมูลที่ทําการศึกษาทั้งหมดออกเปนสวนยอยๆ ตามความหมายท่ีปรากฏ
อยูในแตละสวน แลวคัดแยกขอมูลออกเปนเรื่องๆ ตอจากนั้นนําสวนตางๆ มาคัดรวมกันเปนกลุมๆ ตาม
ความหมายที่เชื่อมโยงกัน ในแตละกลุมประกอบดวยขอมูลที่เปนเรื่องเดียวกันอยางแทจริง 
 6.5 การแสดงเนื้อเร่ืองท่ีศึกษาดวยคําบรรยาย 

ผูวิจัยตองใหคําบรรยาย แตละเรื่องโดยเปนขอความท่ีสรุปและเรียบเรียงจากประสบการณ
ของผูใหขอมูลหลักแตละคน 

 

กลาวโดยสรุปบทนี้ผูวิจัยใหรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัย ในการเลือกเครื่องมือ ผูใหขอมูลหลัก
กําหนดลักษณะประชากร เลือกพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการตรวจสอบแนวคําถาม วิธีการ
สัมภาษณ เพ่ือวางแผนลงพ้ืนที่เก็บขอมูล รวมถึงวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลที่นํามาวิเคราะห 

  
7. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยใชเวลาท้ังสิ้น 6 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 

มีนาคม พ.ศ. 2558 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาเร่ือง “รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตง

ลูกโปงในจังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก เอกสาร บทความ วิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม จากนั้นวิเคราะหขอมูลในดานตางๆ ไดแก 
รูปแบบและกลยุทธทางการตลาด ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมถึงวิธีการแกปญหาของ
ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตลูกโปงในจังหวัดราชบุรี เปนตน โดยผลการวิจัยที่ไดศึกษานํามา
วิเคราะหตามวัตถุประสงคและแนวคําถามการสัมภาษณนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี ้

1. การวิเคราะหรูปแบบของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี 
2. การวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงใน

จังหวัดราชบุรี 
3. การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข จากการประกอบการบริการ รับจัด

ตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี 
 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหรูปแบบของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัด

ราชบุรี 
รูปแบบของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตลูกโปงในจังหวัดราชบุรี จะเปนธุรกิจลักษณะ

เจาของคนเดียวหรือธุรกิจขนาดยอม ดําเนินการโดยเจาของเอง มีตนทุนในการดําเนินงานตํ่าใชเงินทุน
ตนเอง และมีพนักงานจํานวนไมมาก สถานที่ประกอบการเปนอาคารพาณิชยเชาเพ่ือประกอบการ  

ลักษณะของรานจะมีการติดปายหนารานเปนชื่อรานที่สื่อถึงการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง
ในจังหวัดราชบุรี เชน รานลูกโปงราชบุรี รานบานโปงบอลลูน เปนตน หนารานมีการติดกระจกใสและ
ประดับตกแตงดวยลูกโปงฝอยเปนตัวอักษรและลูกโปงยางสีตางๆ ใหเปนที่สนใจและดึงดูดผูที่พบเห็น ขาง
ในรานประกอบดวยชั้นวางและแขวนผลิตภัณฑตางๆ เชน ลูกโปงยางสี ลูกโปงฟอยลตัวอักษร เปนตน มีวี
ดีทัศนใชในการนําเสนอผลงานการรับจัดตกแตงลูกโปงในรูปแบบตางๆ เชน การจัดแบบชอลูกโปง การจัด
แบบซุมลูกโปง การจัดแบบเสาลูกโปง เปนตน  

“เปดรานโดยใชเงินตัวเองคะ ชอบลูกโปงอยูแลวจึงอยากเปดราน ประกอบกับมีเพ่ือน
แนะนําใหเปดรานเนื่องจากธุรกิจที่กําลังนิยมในกรุงเทพฯ” (สาธินี มิ่งอริยมรรค, 2557)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปภาพที่ 1 รานลูกโปงราชบุรี ตั้งอยูบานเลขท่ี 31/38 ถ.อุดมศิริ ต.หนาเมือง อ.เมืองราชบุรี เทศบาล
เมืองราชบุรี 70000 
 

 
 
รูปภาพที่ 2 ที่แขวนผลิตภัณฑลูกโปงฟอยลแบบตางๆ ของรานลูกโปงราชบุรี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปภาพที่ 3 รานบานโปงบอลลูน ตั้งอยูบานเลขท่ี 106 ถ.ทรงพล ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 
 

 
 
รูปภาพที่ 4 ชั้นวางผลิตภัณฑลูกโปงยางแบบตางๆ ของรานบานโปงบอลลูน 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปง
ในจังหวัดราชบุรี 

จากการวิจัยพบวา รูปแบบทางการตลาดที่เปนไปตามรูปแบบของธุรกิจการใหบริการ 
รูปแบบ(8P’s) ของ Phillip Kotler (2546:24) แนวคิดวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด ที่เจาของธุรกิจ
ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตลูกโปงไดนํามาใชกําหนดเปนกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการ
บริการรับจัดตกแตลูกโปงในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 

1. กลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑ  
ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงมีการออกแบบผลิตภัณฑที่มีลักษณะโดเดนเปน

เอกลักษณ คือ การออกแบบตกแตงลูกโปงที่ทันสมัย มีความสวยงามโดดเดนและมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแปลกใหมในรูปแบบการจัดลูกโปงแบบตางๆ เชน การจัดลูกโปงแบบชอ การจัดลูกโปงแบบซุม 
การจัดลูกโปงแบบเสา เปนตน สามารถสื่อถึงบรรยากาศตางๆ ที่แปลกใหมและท่ีสําคัญสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 

“การทธุรกิจไมใชวาคุณจะทําสิ่งที่คุณชอบไดเพียงอยางเดียว คุณตองทําในส่ิงที่ลูกคาชอบ
ดวย ถาคุณผลิตสินคาชิ้นหนึ่งโดยท่ีคุณชอบ แตการตลาดไมรับผลสุดทายคือพับ” (ปยวัตร ทันเจริญ, 
2557) 

 

 

รูปภาพที่ 5 การจัดแบบชอลูกโปง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปภาพที่ 6 การจัดแบบเสาลูกโปง  
 

 

รูปภาพที่ 7 การจัดแบบซุมลูกโปง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 
 

 
 

 

รูปภาพที่ 8 การจัดแบบกําแพงลูกโปง  

 
2. กลยุทธการสรางความแตกตาง 
ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตลูกโปงในจังหวัดราชบุรี ปจจุบันมีผูแขงขันมากข้ึนสวนแบง

ทางการตลาดมีมากขึ้นพบวาผูประกอบการบริการรับจัดตกแตลูกโปงในจังหวัดราชบุรี จึงนํา   กลยุทธ
ทางการตลาดมาใชเพ่ือประกอบธุรกิจของตนเองใหโดดเดนกวาคูแขง นั้นคือ กลยุทธการสรางความ
แตกตาง (Differentiation Strategy) การสรางความแตกตางในเรื่องของออกผลิตภัณฑลูกโปง โดยใช
แนวความคิดสรางสรรค ริเริ่มแปลกใหมทันสมัยและตอบสนองความตองการของลูกคา รวมถึงการสราง
ความประทับใจใหกับลูกคาในเรื่องของการใหบริการที่เปนกันเอง สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเมื่อ
เจอเหตุการณฉุกเฉิน มีการบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาท่ีกวางขึ้น  

“รูปแบบการจัดลูกโปงของเราจะไมมีแบบตายตัว ถาเรามีแบบตายตัวลูกคาจะเกิดความเบื่อ 
มันจะเปนอะไรท่ีเหมือนกัน” (ปยวัตร ทันเจริญ, 2557) 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. กลยุทธสรางความปลอดภัย 
ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตลูกโปงในจังหวัดราชบุรี ใหความสําคัญในเร่ืองของความ

ปลอดภัยของลูกคาเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกโดยเลือกใชกาซฮีเลียม (Helium) เปนกาซเฉื่อยไมติดไฟบรรจุ
ใสลูกโปงทําใหลูกโปงลอย เนื่องจากสมัยกอนลูกโปงนั้นใชกาซไฮโดรเจน บรรจุในลูกโปงทําใหลูกโปงลอย
ซ่ึงกาซไฮโดรเจนสามารถติดไฟไดและเปนอันตรายกับลูกคา จึงทําใหลูกคาเกิดความปลอดภัยและกลาที่
จะใชบริการรับจัดตกแตงลูกโปง 

 “ทางรานเราใชกาซฮีเลียมในการสูบลูกโปง เพ่ือความปลอดภัยของลูกคา เนื่องจากกาซไม
ติดไฟเหมือนลูกโปงตามงานวัดที่ใชดารไฮโดรเจน” (สาธินี มิ่งอริยมรรค, 2557) 

 

 

รูปภาพที่ 9 ถังกาซฮีเลียม (Helium) 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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4. กลยุทธการตั้งราคา  
ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงไดกําหนดราคาตามการออกแบบตกแตงลูกโปง คือ 

รูปแบบการตกแตงลูกโปงย่ิงมีขนาดใหญจํานวนลูกโปงที่ใชตกแตงเพ่ิมขึ้นราคาสูงขึ้น เปนตน นอกจากน้ี
การตั้งราคาการบริการจัดตกแตงลูกโปงตั้งราคาใหเทากันหรือต่ํากวาคูแขงขันในบริเวณใกลเคียงเล็กนอย 
โดยลูกคาจะใหความสําคัญในเรื่องของการจัดตกแตงลูกโปงและบริการท่ีมีราคาเหมาะสม รูปแบบการ
ตกแตงลูกโปงเหมาะสมคุมคากับราคาของการจัดตกแตงลูกโปง 

“ราคาการจัดลูกโปงของเราไมแพงมาก ราคาเหมาะสมกับบริการ ที่ตั้งราคาไมแพงเน่ืองจาก
ลูกคานักเรียนเยอะ” (สาธินี มิ่งอริยมรรค, 2557) 

“ราคาสินคาจะไมตายตัวขึ้นอยูกับเนื้อลูกโปงที่ลูกคาตองการและการออกแบบ” (ปยวัตร 
ทันเจริญ, 2557)  

 

 

รูปภาพที่ 10 การจัดลูกโปงแบบชอ (ไมมีตัวอักษร)  
 

 
    

รูปภาพที่ 11 การจัดลูกโปงแบบชอ (มีตัวอักษร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 

 
 

5.กลยุทธการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย 
ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงมีการประดับตกแตงรานใหมีความทันสมัยและโดด

เดน สามารถสื่อถึงการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง ลูกคาสามารถมองเห็นไดเดนชัดและการเดินทาง
สามารถเขาถึงไดงาย รวมถึงการใชสื่ออินเตอรเน็ตหรือธุรกิจออนไลน เชน Line, Fan page เปนตน 
เพ่ือที่จะเพ่ิมทางเลือกใหลูกคา อีกทั้งลูกคาไดรับความสะดวกสบายในการส่ังซื้อและสงตรงถึงลูกคาไดไม
ตองเสียเวลาเดินทางมาท่ีราน 

“ลูกคาของพ่ีจะเขามาดวยกัน มีอยู 3 ทางหลัก หนึ่ง Walk In เขามาเอง สองผานทาง 
Facebook และ Line” (ปยวัตร ทันเจริญ, 2557)  

 

 

รูปภาพที่ 12 ชองทางธุรกิจออนไลน Fan page รานลูกโปงบอลลูน 
 
 

 

รูปภาพที่ 13 ชองทางธุรกิจออนไลน Facebook รานลูกโปงราชบุร 
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6.กลยุทธการสงเสริมทางการตลาด  
ผูประการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี ไดมีการใชกลยุทธทางการตลาดโดย

สามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 
1. การจัดรายการสงเสริมการขาย โดยผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง จัดรายการ

ที่ใหสวนลดและจัดรายการสงเสริมทางการตลาด เชน ซื้อบริการจัดตกแตงลูกโปงในรูปแบบใดครบ 1,000
บาท บริการจัดสงฟรีภายในเขตที่ผูประกอบการบริการรับจัดลูกโปงประกอบการอยู เปนตน การจัด
รายการสงเสริมการขายชวยดึงดูดความสนใจและมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบริการของลูกคาไดอยาง
มาก 

2.  การใหสวนลดผลิตภัณฑลูกโปง โดยผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง ใหสวนลด
ผลิตภัณฑลุกโปงเมื่อลูกคาซื้อลูกโปงจํานวน 10 ลูก ลดคาลูกโปงทันที 5 บาทตอลูก จากปติลูกโปงสวรรค 
ราคา 45 บาทตอลูก เหลือ ราคา 40 บาทตอลูก และการจัดรายการใหสวนลดคาบริการจัดตกแตงลูกโปง
ในชวงเทศการตางๆ เชน วันแหงความรัก วันขึ้นปใหม ฯลฯ โดยจัดรายการสวนลดราคาบริการจัดตกแตง
ลูกโปงในแบบตางๆ จากราคาเต็ม 

“รานเรามีสวนลดในวันวาเลนไทน จากราคาเต็มลด 10 เปอเซ็นต ในสวนของลูกโปงเราขาย
เปนลูก ลูกละ 45 บาท สั่ง 10 ลูก ขาย ลูกละ 40 บาท ถาซื้อครบ 1,000 บาทเรามีบริการจัดสงฟรีคะ” 
(สาธินี มิ่งอริยมรรค, 2557) 

3. ชองทางการโฆษณาประชาสัมพันธ ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงไดโฆษณา
ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เชน ทางเคเบิ้ลทีวีราชบุรีที่ครอบคลุมการถายทอดท้ังหมด 3 จังหวัด 
ไดแก ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี โดยทางเคเบิ้ลทีวีราชบุรีมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประกอบการ
บริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี มีการโฆษณาประชาสัมพันธเปนชวงๆ ประจําเคเบิ้ลทีวี
ราชบุรี  นอกจากนี้มีทางการโฆษณาประชาสัมพันธผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต ไดแก  Fan pang , 
Instagram , Line เปนตน มีการแจกโบรชัวรและนามบัตร ตามตลาดนัดและชุมชนตางๆ บริเวณ
ใกลเคียงกับรานของผูประกอบการ  การแนะนําโดยลูกคาที่เคยมาใชบริการรับจัดตกแตงลูกโปง ผานการ
เลาเรื่องราวที่ประทับใจบอกตอๆ กันมาเปนประสบการณและความประทับใจจากลูกคาที่เคยใชบริการ  
ทําใหผูที่ไดรับฟงประสบการณอยากมาใชบริการ  

“ชองทางการโฆษณาประชาสัมพันธของพ่ี ก็จะมีแบบปากตอปาก ผานโลกโซเชียว นามบัตร 
แลวกท็างเคเบิ้ลทีวีภาคกาลหรือเคเบ้ิลราชบุรี มาทําสกุปขาว” (ปยวัตร ทันเจริญ, 2557) 

“งานบริการสวนมากจะบอกตอกันปากตอปากเปนการโฆษณาจากอีกคนไปสูอีกคนหนึ่ง” 
(ปยวัตร ทันเจริญ, 2557) 
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รูปภาพที่ 14 นามบัตร รานบานโปงบอลลูน  
 
7. กลยุทธการใหบริการการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 
ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงไดเนนเร่ืองการใหบริการท่ีดีเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด 

สรางความพึงพอใจและความประทับใจใหกับลูกคาที่มาใชบริการและสรางความผูกพัน  ที่เปนกันเองเกิด
ความประทับใจในการใหบริการรับจัดตกแตงลูกโปงและกลับมาใชบริการอีก ลูกคาสวนใหญให
ความสําคัญดังนี ้

1. คุณภาพของลูกโปงที่เปนไปตามที่คาดหวังไว และเปนไปตามรูปแบบท่ีตกลงกันไว  
กลาวคือ ลูกคาสวนมากท่ีมาใชบริการการจัดตกแตงลูกโปง นอกจากจะคํานึงถึงการไดรับการบริการที่ดี
แลว ยังใหความสําคัญคุณคาและความประทับใจที่ผูรับไดรับ ถือเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจประเภทบริการ 

2. คุณภาพของการออกแบบ การจัดตกแตงลูกโปง ที่เหมาะสมกับราคาที่กําหนดไวตาม
รูปแบบตางๆ ของผูประกอบการ รวมถึงอุปกรณท่ีใชในการตกแตงที่ไดมาตรฐานปลอดภัย 

3. การบริการโดยรวมเปนไปตามท่ีไดโฆษณาไวในสื่อตางๆ ทั้งเรื่องการติดตอสื่อสาร การ
ใหบริการตามรูปแบบมีความสมจริงตามท่ีไดโฆษณาไวทางชองทางโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ และยังมี
บริการจัดสงสินคาถึงมือผูรับไดตามกําหนดเวลาที่ตองการ 

“เราไดรับขอมูลจากลูกคา เราก็สื่อสารกับลูกคาวาตองการอะไรบาง เราก็ตอบโตโดยการสง
รูปแบบใหลูกคาดู ลูกคาตกลงเราก็จัดสินคา พอลูกคามาเอาของเราก็เช็คสินคาใหดูวามีอยางไร ครบลูกคา
ตกลงเปนอันจบงาน” (ปยวัตร ทันเจริญ, 2557)  

“พ่ีสั่งลูกโปงเซอรไพรสแฟนในงานวันเกิด ไดลูกโปงตรงตามความตองการ เจาของรานมี
อัธยาศัยดีพูดจาดีและเปนกันเอง มีการนําลูกโปงไปสงตรงตามเวลา” (วรุตม บุญเรือน} 2557)  
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รูปภาพที่ 15 งานเซอรไพรสวันเกิดแฟนของ คุณวรุตย บุญเรือน 

8. กลยุทธการสงมอบบริการท่ีดี 
ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงใหความสําคัญในเรื่องของกระบวนการ การสงมอบ

สิ้นคาและบริการที่มีคุณภาพมุงหวังใหผูใชบริการไดรับความพึงพอใจ โดยแบงออกเปน 2 กระบวนการ  
1.กระบวนการจัดตกแตงและออกแบบลูกโปง โดยนํากลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑมาใช

รวมกับกลยุทธการสงมอบบริการท่ีดีควบคูกันไป โดยการออกแบบผลิตภัณฑใหทันสมัย ดวยความคิด
สรางสรรคและการออกแบบท่ีเปนเอกลักษณโดดเดน  เหมาะสมกับราคาและตอบสนองความตองการของ
ลุกคา เพ่ือใหลูกคาเกิดการประทับใจ  

2. กระบวนการการสงมอบสินคาและบริการใหแกผูรับ ผูประกอบการบริการ รับจัดตกแตง
ลูกโปงในจังหวัดราชบุรี ดําเนินการโดยการสงมอบสินคาไปถึงมือผูรับตามเวลาที่กําหนด ลูกคาสวนมากให
ความสําคัญทั้งกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ ความสะดวก และความรวดเร็วเปนไปตามท่ีกําหนด 

“การที่ลูกคาสั่งซื้อลูกโปงแลวใหไปสง เหมือนเราไดรับโจทยมาหน่ึงโจทย พ่ีจะมองการหา
คําตอบเพียงหนึ่งคําตอบมันไมจบ พ่ีตองหาคําตอบและทางออกอีกสิบทางออก” (ปยวัตร ทันเจริญ, 
2557)  

9. กลยุทธการใหบริการของบุคคลากร 
ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี ใหความสําคัญกับบุคลากร 

เน่ืองจากธุรกิจการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงเปนธุรกิจขนาดยอม มีการใชบุคลากรนอย โดยการนํากล
ยุทธการใหบริการของบุคคลากรมาใชในธุรกิจตั้งแตกระบวนการ การคัดเลือกพนักงาน พนักงานจะตองมี
ทักษะในเรื่องของการตกแตงลูกโปงหรือถายังไมมีพ้ืนฐานในดานการตกแตงลูกโปง ผูประกอบการก็จะมี
การจัดฝกอบรมพนักงานใหเกิดความรูความเชี่ยวชาญในดานการตกแตงลูกโปง เนนในเร่ืองของการ
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บริการอยางมีประสิทธิภาพและบุคคลากรตองใหความชวยเหลืออยางเต็มที่ บุคลากรตองดําเนินงานให
สอดคลองกับธุรกิจการบริการจัดตกแตงลูกโปงโดยเนนในเรื่องการใหบริการ การสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคา 

“พนักงานท่ีพ่ีจะจาง 1.ตองมีใจรักในงานบริการ 2.ตองมีความกระตือรือรน และตองมีหัว
ความคิดสรางสรรค นอกจากน้ีท่ีสําคัญตองมีความซ่ือสัตย” (ปยวัตร ทันเจริญ, 2557) 

 

 

รูปภาพที่ 16 ผูประกอบการรานลูกโปงราชบุรี จ.ส.อ.ปยวัตร ทันเจริญ 
 

 

รูปภาพที่ 17 ผูประกอบการรานบานโปงบอลลูน นางสาวสาธินี มิ่งอรยิมรรค 
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ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี 
จากการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัด

ราชบุรี สงผลกระทบตอการประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปง สามารถจําแนกได ดังนี้ 
1. ปญหาเรื่องบุคลากรการจางงาน 
ผูประกอบบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี พบเจอกับปญหาการจางบุคลากร 

เน่ืองจากงานบริการรับจัดตกแตงลูกโปงเปนงานที่ละเอียดออนและตองใชความคิดริเริ่มสรางสรรค  ใน
การที่จะจางบุคคลากรเขามาทํางานบริการรับจัดตกแตงลูกโปงตองมีการคัดเลือกที่ละเอียดไมวาจะเปนใน
เรื่องของคุณสมบัติ เชน มีความสื่อสัตย มีความชื่นชอบในงานบริการและการจัดตกแตง เปนตน หรือจะ
เปนในเรื่องของความสามรถและความคิดริเริ่มสรางสรรค  เพราะเหตุนี้จึงทําใหการคัดเลือกบุคลากรเขา
ทํางานจึงเปนเรื่องท่ียากตอการตัดสินใจของ ผูประกอบบริการจัดตกแตงลูกโปง 

แนวทางแกไข คัดเลือกบุคคลากรท่ีมีความชอบงานตกแตงลูกโปง ขยันหมั่นเพียร และมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคจากนั้นจึงจัดการฝกอบรมสอนการจัดตกแตงลูกโปงใหกับบุคลากร โดยเร่ิมแรก
อาจใหเปนลูกมือไปกอนก็ได เปนตน 

“เรามีการฝกอบรม สอนลูกนองจัดตกแตงลูกโปงแบบตางๆ เพ่ือที่จะชวยเราในการออกไป
จัดนอกสถานท่ี” (สาธินี มิ่งอริยมรรค, 2557) 

2. ปญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน 
ผูประกอบบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี พบเจอกับปญหาเศรษฐกิจที่ผันผวน 

ทําใหลูกคาที่มาใชบริการมีการตัดสินใจในการจับจายใชสอยมากข้ึน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
จาย โดยลูกคามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสวนใหญ เริ่มมีพฤติกรรมการประหยัดมากข้ึน มีการวางแผน
ในการออมเงินมากขึ้นและลดการบริโภคดานสินคาฟุมเฟอย 

“ปญหาทางราน ก็จะมีเรื่องการจางลูกนองเพ่ิม การหาลูกนองที่เปนงานอยูแลวเปนเรื่องยาก 
และประกอบกับเศรษฐกิจไมดีการจางลูกนองตองดูดีๆ” (สาธินี มิ่งอริยมรรค, 2557)  

แนวทางการแกไขปญหา มีการปรับคาจางที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบัน เพ่ิงชองทางในการสงเสริมการขายควรมีชองทางในการประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ เพ่ือ
เพ่ิมฐานลูกคาใหมาใชบริการอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

 
 

3. ปญหาสถานการณเฉพาะหนา 
ผูประกอบบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี พบเจอปญหาบอยครั้งเมื่อรับจัด

ตกแตงลูกโปงนอกสถานที่ตางๆ เชน การตกลงกันเรื่องสถานที่ไมเปนไปตามท่ีตกลงกันทําใหการจัด
ตกแตงลูกโปงมีปญหาตองหาแนวทางแกไข นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนตางๆ เชน 
ลมแรง ฝนตก เปนตน ปญหาเหลานี้ลวนเปนปญหาที่ไมสามารถควบคุมได  

“งานบริการปญหาหนางานมันมี บางที่สภาพแวดลอม ภูมิทัศนตางๆ เราไมจบที่วาสงของ
ลูกคาแตไปถึงหนางานเราอาจตองเสอมบางอยางใหลูกคา” (ปยวัตร ทันเจริญ, 2557) 

แนวทางการแก้ปัญหา ควรศึกษาขอมูลเบื้องตนใหครบถวน เชน สถานที่เปนอยางไร มีลม
แรงไหม เปนตน เพ่ือใชในการวางแผนดําเนินการเพื่อใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตง

ลูกโปงในจังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีวิทยาแบบปรากฏการณวิทยา ใชการสํารวจ
ภาคสนาม การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยการปอนคําถามปลายเปดที่
เกี่ยวของกับรูปแบบ กลยุทธ ปญหา และอุปสรรค มีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลแบบ 3 เสา 
จากนั้นไดนําขอมูลมาพรรณนาวิเคราะห เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคและประเด็นปญหา ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบและกลยุทธการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงใน
จังหวัดราชบุรี  

2. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกปญหาของผูประกอบการบริการรับจัด
ตกแตงลูกโปงในจังหวัด 

วิธีการศึกษารูปแบบและกลยุทธการตลาดของผูประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปงใน
จังหวัดราชบุรี สัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลหลัก คือ ผูประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปงใน
จังหวัดราชบุรี จํานวน 2 คนและลูกคาที่เคยมาใชบริการจํานวน 15 คน 

ประโยชนที่ ไดรับจากการวิจัย เ พ่ือ ไดทราบถึงรูปแบบและกลยุทธ การตลาดของ
ผูประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรีจํากัด รวมถึงปญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แกปญหา เพ่ือเปนประโยชนแกผูสนใจในลงทุนในธุรกิจการบริการจัดตกแตงลูกโปง หรือธุรกิจอ่ืนท่ี
เกี่ยวของหรือผูประกอบการรายอ่ืนซ่ึงประสบปญหาและอุปสรรคที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน ใหทราบ
แนวทางในการแกปญหาแลวนําไปประยุกตใชกับธุรกิจของตนเอง นอกจากน้ียังเปนการเผยแพรความรู
ดานบริการจัดตกแตงลูกโปง ใหกับผูประกอบการรายใหมหรือผูที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจบริการจัด
ตกแตงลูกโปง 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบวา ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตลูกโปงในจังหวัดราชบุรี จะเปน

ธุรกิจลักษณะเจาของคนเดียวหรือธุรกิจขนาดยอม ดําเนินการโดยเจาของเอง และมีพนักงานจํานวนไม
มาก สถานท่ีประกอบการเปนอาคารพาณิชยเชาเพ่ือประกอบการ อยูติดถนน อยูในแหลงชุมชนมี ความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป ลักษณะของรานจะมีการติดปายหนารานเปนชื่อรานที่สื่อถึงการบริการจัด
ตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี หนารานมีการติดกระจกและประดับตกแตงดวยลูกโปงฝอยเปนตัวอักษร
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และลูกโปงยางสีตางๆ ใหเปนที่สนใจและดึงดูดผูที่พบเห็น ขางในรานประกอบดวยชั้นวาง
ลูกโปง โทรทัศนใชในการนําเสนอผลงานการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงของผูประกอบการและนอกจากน้ี
ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบการบริการจัดตกแตลูกโปงไดนํากลยุทธทางการตลาดมาใชในการ
ประกอบการมีดวยกัน 8 กลยุทธดังดังนี้ 

 
กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี 

กลยุทธทางการตลาด วิธีการดําเนินการ 
1.กลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑที่ มี ลั กษณะโดดเดน เปน

เอกลักษณเฉพาะตัว มีความทันสมัย สวยงามท่ี
สําคัญสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 

2. กลยุทธสรางความแตกตาง ใ น เ ร่ื อ ง ข อ งออกผลิ ตภัณฑ ลู ก โ ป ง  โ ด ย ใ ช
แนวความคิดสรางสรรคริเริ่มแปลกใหมไมเหมือน
ใครและตอบสนองความตองการของลูกคา  

3. กลยุทธสรางความปลอดภัย ใหความสําคัญตอความปลอดภัยของลูกคาโดย
เลือกใชกาซฮีเลียม (Helium) เปนกาซเฉื่อยไมติด
ไฟบรรจุใสลูกโปงทําใหลูกโปงลอย 

4. กลยุทธการตั้งราคา กําหนดราคาตามรูปแบบบริการการจัดตกแตงลุก
โปง ตั้งราคาให เทากันหรือต่ํากวาคูแขงขันใน
บ ริ เ วณใกล เ คี ย ง เ ล็ กน อย  โ ดย ลูกค า จะ ให
ความสําคัญในเรื่องของการจัดตกแตงลูกโปงและ
บริการที่มีราคาเหมาะสม 

5. กลยุทธการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย 1.ทางหนาราน มีการประดับตกแตงรานใหมีความ
ทันสมัยและโดดเดน ลูกคาสามารถมองเห็นได
เดนชัดและหางายและการเดินทางสามารถเขาถึงได
งาย 
2.สื่ออินเตอรเน็ตหรือธุรกิจออนไลน เชน Line, 
Fan page, Facebook เปนตน 
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6. กลยุทธการสงเสริมทางการตลาด 1.การจัดรายการสงเสริมการขาย เชน ซื้อบริการจัด
ตกแตงลูกโปงในรูปแบบใดก็ไดครบ 1,000 บาท 
บริการจัดสงฟรีในบริเวณใกลเคียง เปนตน 
2.การใหสวนลดผลิตภัณฑ เชน ซื้อลูกโปงครบ 10 
ลูก ลดทันทีลูกละ 5 บาท จากราคาปกติลูกละ 45 
บาท เปนตน 
3.ชองทางการโฆษณาประชาสัมพันธ แบงไดดังนี้ 
- ใบปลิวและนามบัตร 
- สื่ออินเตอรเน็ตหรือโลกโซเชียว เชน Line, Fan 
page, Facebook เปนตน 
- เคเบ้ิลทีวีราชบุรี ถายทอด 3 จังหวัด ไดแก 
ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี 
- การแนะนําโดยลูกคาที่เคยมาใชบริการรับจัด
ตกแตงลูกโปง เลาเรื่องราวที่ประทับใจบอกตอๆ 
กัน 

7. กลยุทธการใหบริการการสรางความสัมพันธที่ดี
กับลูกคา 

1. คุณภาพของลูกโปงที่เปนไปตามท่ีคาดหวังไว 
และเปนไปตามรูปแบบที่ตกลงกันไว  
2. คุณภาพของการออกแบบ การจัดตกแตงลูกโปง 
ที่เหมาะสมกับราคา 
3.การบริการโดยรวมเปนไปตามท่ีไดโฆษณาไวใน
สื่อตางๆ 

8. กลยุทธการสงมอบบริการที่ดี 
 

.กระบวนการจัดตกแต่งและออกแบบลูกโป่ง 
ดําเนินการโดยนํากลยุทธ์การออกแบบผลิตภณัฑ์
มาใช้ร่วมกับกลยุทธ์การส่งมอบบริการทีดีควบคู่
กนัไป 

.กระบวนการการส่งมอบสินค้าและบริการทีดี
ให้แก่ผู้ รับ ดําเนินการโดยการส่งมอบสินค้าไปถึง
มือผู้ รับตามเวลาทีกําหนด 
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9.กลยุทธการใหบริการของบุคคลากร เน้นในเรืองของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และบคุคลากรต้องให้ความชว่ยเหลืออยา่งเตม็ที 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง ในจังหวัด
ราชบุรี 

ผลการวัยทําใหทราบ ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบบริการรับจัดตกแตงลูกโปงใน
จังหวัดราชบุรี สงผลกระทบตอการประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปง สามารถจําแนกได ดังนี้ 

 
ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบบริการรับจัดตกแต่งลูกโป่งในจังหวัดราชบุรี 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไข 

1. ปญหาเรื่องบุคลากรการจางงาน คัดเลือกบุคคลากรที่มีความชอบงานตกแตงลูกโปง 
จัดการฝกอบรมสอนการจัดตกแตงลูกโปงใหกับ
บุคลากร  

2. ปญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน มีการปรับคาจางที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน เพ่ิงชองทางในการสงเสริมการ
ขายและการประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ 

3. ปญหาสถานการณเฉพาะหนา 
 

ควรศึกษาขอมูลเบื้องตนใหครบถวน เชน สถานท่ี
เปนอยางไร มีลมแรงไหม เปนตน เพ่ือใชในการ
วางแผนดําเนินการ 

 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขของผูประกอบบริการรับจัดตกแตงลูกโปงใน
จังหวัดราชบุรี 
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อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษา รูปแบบและกลยุทธการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง

ในจังหวัดราชบุรี เปนงานวิจัยที่ยังมีผูใหความสนใจศึกษานอย ทางผูวิจัยจึงพายามหางานวิจัยที่มีรูปแบบ
คลายคลึงกันหรือสอดคลอองกันมาอภิปรายผลไดดังนี้  

การประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงเปนธุรกิจลักษณะเจาของคนเดียวหรือธุรกิจ
ขนาดยอม ดําเนินการโดยเจาของเอง และมีบุคลากรจํานวนนอย สถานท่ีประกอบการเปนอาคารพาณิชย
เชาเพ่ือประกอบการ ตั้งอยูติดถนน อยูในแหลงชุมชนมี ความสะดวกสบายในการสัญจรไป ลักษณะ
ภายนอกรานมีการติดกระจกใสและประดับดวยลูกโปงสีสันตางๆ เพ่ือดึงดูดผูที่พบเห็นใหเกิดความสนใจ
และยังมีการติดปายชื่อหนารานที่สื่อถึงการรับบริการรับจัดตกแตงลูกโปง เชน บานโปงบอลลูน ลูกโปง
ราชบุรี เปนตน ภายในรานจะประกอบดวยชั้นวางลูกโปง ที่แขวนลูกโปง และโทรทัศนนําเสนอผลงานการ
จัดตกแตงลูกโปงของผูประกอบการ  

ผลการวิจัยพบวากลยุทธการตลาดของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัด
ราชบุรี ใหความสําคัญรูปแบบทางการตลาดของแนวคิดการวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด (8P’s) และ
เปนไปตามรูปแบบทางการตลาดของธุรกิจการใหบริการดังนี้ 

กลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑ ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี มี
การออกแบบการจัดตกแตงลูกโปงที่โดดเดน มีความคิดสรางสรรค เปนเอกลักษณไมเหมือนใคร สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาได  

กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) ของธุรกิจการใหบริการ ผู
ประกอบกิจการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงไดนํากลยุทธการสรางความแตกตางมาใชเพ่ือประโยชนของ
ธุรกิจของธุรกิจของตนเองใหโดดเดนกวาคูแขงขัน ในเรื่องขอกการออกแบบการจัดตกแตงลูกโปงที่มีความ
โดดเดนเปนเอกลักษณ มีรูปแบบที่แตกตางจากคูแขงขันและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 
ซึงสอดคลองกับทฤษฎีของ ขจรวุฒิ นําศิริกุล (2553,อางถึงใน ตฤณ พริ้งประเสริฐ,2553) กลยุทธกับ
ธุรกิจ พบวากลยุทธการสรางความแตกตางเปนกลยุทธที่ใชตอเมื่อมีความไดเปรียบในการแขงขัน ในการ
สรางสินคาหรือบริการที่โดดเดนใหกับลูกคาพรอมบริการในขอบเขตการแขงขันใหกับกลุมเปาหมายใดเปน
หลัก 

กลยุทธสรางความปลอดภัย ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงใหความสําคัญในเรื่อง
ความปลอดภัยของลูกคา โดยการนําเอากาซโดยเลือกใชกาซฮีเลียม (Helium) เปนกาซเฉ่ือยไมติดไฟ
บรรจุใสลูกโปงทําใหลูกโปงลอย แทนการใชกาซไฮโดรเจน (hydrogen)  บรรจุในลูกโปงทําใหลูกโปงลอย
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ซึ่งกาซไฮโดรเจนสามารถติดไฟไดและเปนอันตรายกับลูกคา จึงทําใหลูกคาเกิดความปลอดภัยและกลาที่
จะใชบริการรับจัดตกแตงลูกโปง  

กลยุทธการตั้งราคา ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงจะตั้งราคาตามรูปแบบการจัด
ตกแตงลูกโปง และราคาจะตํ่ากวาคูแขงเพียงเล็กนอย เพ่ือแยงสวนครองตลาด 

กลยุทธการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย พบวาสถานที่การประกอบการบริการรับจัด
ตกแตงลูกโปง สามารถมองเห็นเดนชัดและหางาย การเ ดินทางสามารถเขาถึงไดงาย สอดคลองกับ
หลักการตลาดเรื่องปจจัยสวนผสมทางการตลาดของ ชัยชมพล ชาวประเสริฐ (2547 : 70-71,อางถึงใน 
ตฤณ พริ้งประเสริฐ, 2553) กลาวไววา การกําหนดทําเลที่ตั้งเพ่ือเขาถึงผูบริโภค โดยเฉพาะธุรกิจการ
บริการที่ผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานที่ที่ผูใหบริการจัดไว เพราะทําเลท่ีตั้งที่เลือกเปน
ตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคท่ีจะเขามาใชบริการ 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด ไดแก 1.การจัดรายการสงเสริมการขาย โดยการสั่งสินคา
ในชวงเทศการมีการจัดสงฟรี 2.การใหสวนลดผลิตภัณฑ มีการส่ังซื้อสินคาในชวงเทศการหรือตามจํานวน
ที่กําหนดไว จะไดรับสวนลดจากการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง 3.ชองทางการโฆษณาประชาสัมพันธ มี
การแจกใบปลิวหรือนามบัตร ใชสื่ออินเตอรเน็ตและเคเบิ้ลทองถิ่น รวมถึงการแนะนําจากลูกที่เคยมาใช
บริการเกิดความประทับใจแลวบอกตอ 

กลยุทธการใหบริการการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตง
ลูกโปง เนนเรื่องการใหบริการที่ดีเปนสิ่งสําคัญ สรางความพึงพอใจและความประทับใจใหกับลูกคาที่มาใช
บริการจัดตกแตงลูกโปงและสรางความผูกพัน ที่เปนกันเองเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใช
บริการอีก ลูกคาสวนมากจะใหความสําคัญดังนี้ 1.คุณภาพของลูกโปงที่เปนไปตามที่คาดหวังไว และ
เปนไปตามรูปแบบที่ตกลงกันไว 2.คุณภาพของการออกแบบการจัดตกแตงลูกโปงที่เหมาะสมกับราคาที่
กําหนดไว 3.การบริการโดยรวมเปนไปตามท่ีโฆษณาไวในส่ือตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดสวนผสมทาง
การตลาด (8P’s) Phillip Kotler (แปลโดยวารุณี ตันติวงศื และคณะ,2552 : 24 อางถึงใน                 
ศุภาสินี บุญทําดี,2553) ที่กลาวถึงผลิตภาพ (Productivity) พบวางานบริการท่ีกระทําของบุคคล 2 ฝาย 
เมื่อฝายหนึ่งไดกระทําเพ่ือใหเกิดงานบริการ อีกฝายหน่ึงไดรับบริการในเวลาเดียวกันไมสามารถแยกออก
จากกันไดและไมสามารถเก็บเปนสินคาคงคลังไวได นอกจากนี้ธุรกิจประกอบการตองจัดการกับกําลังการ
ผลิตงานบริการใหเพียงพอเพ่ือใหเกิดความสมดุลกับความตองการของลูกคา 

กลยุทธการสงมอบบริการที่ดี ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงใหความสําคัญใน
เรื่องของกระบวนการ การสงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ โดยแบงออกเปน 2 กระบวนการ 1.
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ 2. กระบวนการสงมอบสินคาและบริการ ผูประกอบการบริการรับจัด
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ตกแตงลูกโปงในจังหวัดราชบุรี ไดใชกลยุทธการสงมอบบริการท่ีดีใหกับ ลูกคาเกิดความประทับใจท้ังใน
เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑที่สวยงามตรงตามความตองการของลูกคาและมีการจัดสงสินคารวมถึง
การบริการท่ีดี สอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพ น้ําสระออย (2555) จากการศึกษาเรื่องรูปแบบและกล
ยุทธทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจเกสตเฮาสบริเวณโคงประปา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
พบวา ธุรกิจมีกระบวนการออกแบบสถานที่และกระบวนการสงมอบสินคาและบริการที่ดี 

กลยุทธการใหบริการของบุคคลากร ผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง ให
ความสําคัญกับบุคคลากร โดยการนํากลยุทธการใหบริการของบุคคลากรมาใชตั้งแตกระบวนการคัดเลือก
บุคคลากรตองมีทักษะในเรื่องของการจัดตกแตงลูกโปงหรือถายังไมมีพ้ืนฐานในดานการจัดตกแตงลูกโปง 
ผูประกอบการก็จะมีการจัดฝกอบรมบุคคลากรใหเกิดความรูความเชี่ยวชาญในดานการจัดตกแตงลูกโปง
และการบริการแกลูกคาซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดของ 
Phillip Kotler (2000 : 378) กลาวไววา บุคลากรเปนสินทรัพยที่สําคัญที่สุดในองคกร แมวาจะมีการนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการบริการมากขึ้น บุคคลากรจึงมีหนาที่ใหบริการลูกคาเทานั้นและตอง
ทําหนาทีใ่นการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคาดวย 

จากการศึกษา ปญหาและอุปสรรคผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงในจังหวัด
ราชบุรีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (กิตติคุณ โรจนบวรวิทยา ) เรื่อง “กลยุทธการตลาดของ
ผูประกอบการตลาดนัดหนองหอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ” ในดานปญหาเศรษฐกิจ
แปรปรวน 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการศึกษาปญหาที่เกิดจากภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได เชน ภาวะทางดาน

ภูมิอากาศ หรือ สถานที่จัดที่ลูกคาใหไปจัดตกแตงลูกโปงไมเอ้ืออํานวย ควรไปดูสถานที่จริงกอนจัดทําหรือ
ศึกษาภูมิอากาศของสถานท่ีนั้น เพ่ือวางแผนปองกันไวลวงหนา  

จากการศึกษาพบวาลูกคาที่มาใชบริการไดใหความสําคัญเก่ียวกับความสวยงาม ความ
สะดวกรวดเร็ว และสงมอบถึงมือผูรับตามเวลาที่กําหนด ดังนั้น ผูประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปง 
จําเปนตองมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑลูกโปงใหมีความแปลกใหมตลอดเวลา และพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง ลดข้ันตอนของการปฏิบัติงานใหนอยลง แตยังคงไวซึ่งคุณภาพของการบริการ 
และการมีพนังงานที่คอยใหบริการในการติดตอสอบถามไดอยางรวดเร็ว 
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2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  
ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการจัดตกแตงลูกโปงของผู

ที่มีการใชบริการจากจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือใหทราบถึงขอมูลพ้ืนฐานดานความพึงพอใจและความตองการของ
ลูกคาที่มาใชบริการ และนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธและการ
วางแผนในการดําเนินงานตอไป 

  ควรมีการวิจัย เกี่ยวกับผลกระทบจากการลงทุนใน ดานของธุรกิจของผูประกอบการ
บริการจัดตกแตงลูกโปงเพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบในการชวยตัดสินใจสําหรับผูที่มีความสนใจที่จะ
ลงทุนประกอบธุรกิจบริการจัดตกแตงลูกโปง และเพ่ือใชเปนแนวทางในการปองกันและแกไขถึงปญหาที่
อาจจะสงผลเสียตอผูประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปงในอนาคต 
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แนวคําถาม 
 
แนวคําถามสําหรับผูประกอบการบริการจัดตกแตงลูกโปง 
ตอนท่ี 1 ความเปนมาของธุรกิจ 

- ประวัติสวนตัวของเจาของหรือผูกอตั้ง 
- ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนี้ 
- ลักษณะการดําเนินงาน 

ตอนท่ี 2 รูปแบบและกลยุทธการตลาดของผูประกอบการ 
- รูปแบบของผูประกอบการบริการรับจัดตกแตงลูกโปง 

- มีสินคาและการบริการกี่ประเภท แตละประเภทมีกี่ชนิด มีอะไรบาง ใครเปนผูคิดคนสินคา
และบริการใหมๆ ตองมีหนารานในการประกอบการหรือไม 

- กลยุทธสวนผสมทางการตลาด 
- ผลิตภัณฑมีการออกแบบอยางไง มีการบริการจัดสงอยางไง มีอุปกรณอะไรบาง 
- ราคามีการกําหนดราคาอยางไง มีหลักเกณฑแบบไหนในการกําหนดราคา 
- ชองทางการจัดจําหนายมีก่ีชองทาง จัดจําหนายผานชองทางไหนบางอยางไร 
- มีการจัดการสงเสริมทางการตลาดอยางไรบาง 
- บุคลากรมีก่ีคน มีการคัดเลือกบุคลากรอยางไร มีการอบรมบุคคลากรอยางไร 
- กระบวนการการใหบริการจัดตกแตงลุกโปงเปนอยางไร 

- ปญหาและอุปสรรคในการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงเปนอยางไรบาง 
- แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการบริการรับจัดตกแตงลูกโปงมีอะไรบาง 

 
แนวคําถามสําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการ 

- ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกคา (ชื่อ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได) 
- เหตุผลในการเลือกใชบริการรับจัดตกแตงลูกโปง 
- รูปแบบของผลิตภัณฑเปนไปตามที่ตองการหรือไม ไดรับการบริการอยางไรจาก

ผูประกอบการ  
- ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑและบริการหรือไม 
- สั่งซื้อบริการหรือผลิตภัณฑผานทางชองทางไหน 
- ไดรับสวนลดหรือบริการพิเศษอยางไรบาง 
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบริการรับจัดตกแตงลูกโปง 
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