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บทคัดยอ 

การศึกษาการเพ่ิมมูลคาการใชปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดยผสานแนวคิดประสบการณการเขา
พักโรงแรม บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการเพ่ิมมูลคาการใชปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดย
ผสานแนวคิดประสบการณการเขาพักโรงแรม การทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาการใชปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดยผสานแนวคิดประสบการณการเขาพักโรงแรม ผลการศึกษาแบงเปนการรายงานผลใน 2 

ประเด็นหลัก ไดแก ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ ดานราคา ด านบุคลากร ดาน
กระบวนการ ดานการสื่อสารทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และประสบการณ 
ไดแก ผลิตภัณฑบริการ ขั้นตอนของการบริการและระบบสงมอบของการบริการ อีกทั้งสามารถอธิบายผานรูปภาพของการผสาน
แนวคิดปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการและประสบการณโดยมุงไปสูการเพิ่มมูลคาของการใชปจจัยสวนผสมทางการตลาด
บริการสำหรับโรงแรม 

 
คำสำคัญ : การเพ่ิมมูลคา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการ ประสบการณ โรงแรม 

 

Abstract 

This study of Value Added: Factors of Hospitality Marketing Mix for Hotels by Incorporating of Guest 

Experience’ Concept in Hotel aimed to Creation of Value Added: Factors of Hospitality Marketing Mix for Hotels 
by Incorporating of Guest Experience’ Concept in Hotel. The instrument comprised by using a survey form to 

study the Hospitality marketing Mix and Guest Experience. The findings indicated that the Hospitality marketing 

Mix were presented Product, Location, Price, Distribution, Marketing Communication, Physical Environment, 

Process and People. The Guest Experience was presented The Service Product, The Service Setting and The 

Service Delivery. As well as it can also be illustrated through the chart of a combination of the concept of 

Hospitality Marketing Mix and Guest Experience.  
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บทนำ 
ธุรกิจการโรงแรมมีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจากสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไดเปนจำนวนมาก รัฐบาลจึง

ใหการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางจริงจัง เชน การใหการสนับสนุนแกผูประกอบการดาน
ธุรกิจโรงแรม  รีสอรท สนามกอลฟและธุรกิจสปา เปนตน ธุรกิจการแสดงสินคานานาชาตินับเปนธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวท่ี
สามารถสรางรายไดใหกับประเทศไดอยางตอเนื่องรัฐบาลมีนโยบายในการสรางและขยายศูนยแสดงสินคาที่ไดมาตรฐาน (การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, 2557) ทั้งน้ีจากแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) วาดวยยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหลง
ทองเท่ียว สินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหเกิดความสมดุลและย่ังยืน ขอท่ี 1 กลาววาพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคาบริการทุกรูป
แบบอยางมีมาตรฐานโดยการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการดานการทองเท่ียวท้ังระบบ เสริมสราง พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน
ดานการทองเที่ยวและบริการใหครอบคลุมทุกรูปแบบ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับดานการทองเที่ยวเพื่อกาวสูการเปนผูนำ
คุณภาพของแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการระดับโลกสากล (คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยว, 2560) ซึ่งสอดคลองกับสถานการณของ
ธุรกิจโรงแรมป 2560 ไดขยายตัวเพ่ิมข้ึนท้ังในดานจำนวนหองพัก อัตราการเขาพักและราคาหองพักเฉลี่ย โดยไดรับปจจัยสนับสนุนท่ีสำคัญจาก
จำนวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการ
สงเสริมการทองเท่ียวของรัฐบาล อาทิ การตออายุมาตรการยกเวนวีซาและลดคาธรรมเนียมวีซา ท่ีดานตรวจคนเขาเมือง (Visa on Arrival) ใหกับ
นักทองเที่ยว 21 ประเทศ (สิริทิพย ฉลอง, 2560) อยางไรก็ตามปจจุบันมีกิจการมีเปดใหลูกคาไดเขาพักอาศัยเปนการชั่วคราวเกิดขึ้นมากมาย 
โดยกิจการเหลานั้นอาจเรียกวา โรงแรม หรืออาจใชชื่อเรียกอื่นมากมาย นอกจากสถานที่พักแรมนั้นไดแบงออกเปนประเภทของที่พัก ทั้งน้ี
มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว มีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับปานกลาง เชน หองพักขนาดไมนอยกวา 18 ตารางเมตรและบริการอื่น ๆ  ที่มี เชน รูม
เซอรวิส หองประชุม เปนตน (จิตตินันท  นันทไพบูรย , 2555) อยางไรก็ตามผูเขาพักการเขาพักโรงแรมนั้นยังคงมีความคาดหวังในดาน
ประสบการณการรับบริการซึ่ง Ahmed Mahmoud (2016)  ไดกลาวไววา ประสบการณรับบริการของลูกคานั้นยังคงเปนแนวคิดที่ไดรับความ
นิยมในอุตสาหกรรมโรงแรม ซึ่งไดมีการชี้แนวแนวทางในการสรางประสบการณใหผูรับบริการอยูเสมอ ทั้งนี้โรงแรมที่อยูภายใตการบริหารงาน
แบบพันธมิตร อาทิ กลุมโรงแรมแมริออท กลุมโรงแรมฮิลตัน เปนตน ท่ียังคงเสริมสรางมูลคาเพ่ิมแกการเขาพัก และยังสรางสรรคประสบการณ
การเขาพักของลูกคามาโดยตลอด ไมวาจะเปน การฉลองวันเกิด การเขาพักแบบคูรักและอื่น ๆ ซึ่งถือเปนแนวทางที่ทำใหผูรับบริการจดจำ
เร่ืองราว ประสบการณเขาพักในโรงแรมตลอดไป ท้ังน้ีประสบการณของผูเขาพักน้ันมีชองทางท่ีแตกตางในการใชบริการ อาทิ ดานสภาพแวดลอม 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานขอมูลสารสนเทศ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการเตรียมกอนการเขาพัก รวมถึงระหวางชวงเวลาเขาพักและ
หลังจากชวงเวลาเขาพักโรงแรม เปนตน การใหบริการแกผูเขาพักท่ีตองการเขามักในราคาท่ีไมแพงจนเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับโรงแรมระดับ 5 
ดาวและการบริการน้ันอาจจะไมสามารถเทียบกับโรงแรมระดับ 5 ดาวไดอยางเต็มความสามารถ อยางไรก็ตามโรงแรมขนาดกลางน้ันไดจัดหาการ
ใหบริการทางดานบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกใหบริการแกผูเขาพักเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูเขาพักไดอยางเต็มความสามารถ อีกท้ัง
โรงแรมสนามบินมีการใหบริการเขาพักในชวงเวลาที่สั้นกวาปกติซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของผูเขาพักที่มีความตองการพักผอน
ระหวางรอเปลี่ยนเคร่ืองและผูเขาพักการเขาพักโรงแรมน้ันยังคงมีความคาดหวังในดานประสบการณการรับบริการจากการเขาพักโรงแรม 

จากความสำคัญดังกลาวเห็นไดวาการทองเที่ยว การโรงแรมและการบริการ มีความสัมพันธกันเปนอยางมาก ทั้งนี้การขยายตัวของ
ธุรกิจโรงแรมซึ่งมีปจจัยทางดานเศรษฐกิจและอัตราการเดินทางของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเขาพักสำหรับการพักผอนในโรงแรม ดังน้ัน
การศึกษาเก่ียวกับการเพ่ิมมูลคาการใชปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดยผสานแนวคิดประสบการณการเขาพักโรงแรม โดย
จะไดนำผลการศึกษามาใชพัฒนาและสามารถใชเปนแนวทางกับโรงแรมท่ีเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาโรงแรมตอไป  
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วัตถุประสงค 
เพื่อสรางการเพิ่มมูลคาการใชปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดยผสานแนวคิดประสบการณการเขา

พักโรงแรม 

 

ประโยชนที่ไดรับ 

ภาคธุรกิจไดรับรูถึงแนวทางการเพิ่มมูลคาการใชปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดยผสาน
แนวคิดประสบการณการเขาพักโรงแรม เพื่อประกอบการกลยุทธทางการตลาดบริการ ตัดสินใจพัฒนา ปรับปรุงและตอ
ยอดการสรางสรรคประสบการณการเขาพักกับสภาพการณจริงใหเกิดความยั่งยืนในการรักษามาตรฐานและคุณภาพงาน
บริการ 

ภาคการบริการไดทราบถึงแนวทางการเพิ่มมูลคาการใชปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดย
ผสานแนวคิดประสบการณการเขาพักโรงแรม โดยใชในโรงแรมท่ัวไปหรือภาคธุรกิจท่ีมีลักษณะคลายกันได  

ภาควิชาการสามารถนำขอมูลจากการศึกษานี้นำไปเปนแนวทางการศึกษามีลักษณะคลายกันได 

 

แนวคิด 

แนวคิดทฤษฎีดานการเพ่ิมมูลคา 
การแขงขันในธุรกิจการบริการโรงแรมท่ีสูงข้ึนพรอมกับการแขงขันกันทางการตลาดของโรงแรมดวยวิธีการตางๆ  เชน กิจกรรมสงเสริม

การขายโดยมอบสิ่งที่นอกเหนือจากการตัดสินใจชื้อ การลดราคาหองพัก การเปลี่ยนกลุมลูกคาใหม เปนตน อีกทั้ง ธุรกิจโรงแรมที่มีแนวโนม
เติบโตตามภาคการทองเที่ยวของไทยท่ียังขยายตัวไดดีอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมใหแกผูเขาพักและชวย
เสริมประสิทธิภาพประสบการณของผูเขาพักไดจากมูลคาเพ่ิม (Value Added) โดยสามารถใหความหมายไดวา การตรวจสอบสิ่งท่ีไดรับจากการ
สรางคุณคา (Benefit – Cost) ซึ่งมีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Dranove and Marciano, 2005) ในขณะเดียวกันการบริการที่มีการจดัทา
เพ่ิมหรือสรางมานอกเหนือจากธุรกิจหลักขององคกร (Core Value) เปนการสรางมูลคาเพ่ิมในอีกความหมายหน่ึง (Gronroos, 1996) ในดานของ
การตลาด มูลคาเพ่ิม คือ การทำใหผลิตภัณฑ (Product) พัฒนาใหเกินความคาดหมายของผูบริโภคหรือการเพ่ิมสิง่ท่ีนอกเหนือจากการท่ีผูบริโภค
คาดวาจะไดรับและตองทาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอลูกคา อีกทั้งการสรางมูลคาเพิ่มในตัวผลิตภัณฑที่เพิ่มหรือเสริมสิ่งใหมๆ เขาไป ควรมี
ความเก่ียวของและตอบสนองตอความตองการของลูกคา (Chernatory and Harris, 1998) 

อีกทั้ง David Coltrain, David Barton and et. al. (2000) ไดกลาวถึงการเพ่ิมมูลคา คือ การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับผลิตภัณฑ
โดยการเปลี่ยนสถานท่ี เวลา และรูปแบบของผลิตภัณฑ ในสิ่งที่เปนอยูใหเปนสิ่งที่มีลักษณะตองการในกลุมเปาหมาย อยางไรก็ตามการเพ่ิม
มูลคาสามารถทำไดหลายวิธี ซึ่งโดยทั่วไปประกอบดวยนวัตกรรมหรือการประสานงาน โดยทั่วไปปญหาคือการประเมินวา อะไร ที่ไหน อยางไร 
และใคร สามารถทำหนาท่ีทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดที่เก่ียวกับการเพิ่มมูลคานั้นสามารถการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑหรือบริการ โดยเริ่มมีบทบาทสำคัญในการชวย
เรียกความสนใจของกลุมผูบริโภคกลุมใหมๆ และสามารถรักษากลุมผูบริโภครายเดิมใหอยูตอไปนานๆ โดยในอดีตที่ผานมานั้นหากผลิตภัณฑ 
หรือบริการหนึ่งจะประสบความสำเร็จไดในทองตลอดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คงจะเปนตัวผลิตภัณฑหรือบริการหลักนั่นเอง ที่ตองมีคุณภาพที่เยี่ยม
ยอดกวาคูแขง และสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดดีกวา (พูนลาภ ทิพชาติโยธิน, 2553) ดังน้ันการสรางมูลคาในทางการบริการ
ในปจจุบัน จะเห็นไดวาเปนมากกวาการจำหนายตัวผลิตภัณฑ หรือบริการหลักเพียงอยางเดียว ซึ่งมีสวนของการเพ่ิมมูลคาท่ีจะทาใหผูรับบริการ
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รูสึกไดประโยชนมากขึ้นดวยผลิตภัณฑ ทั้งน้ีผูวิจัยจะนำในสวนของการเพิ่มมูลคาทำการศึกษาผานการเพิ่มมูลคาการใชปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดยผสานแนวคิดประสบการณการเขาพักโรงแรม  

   
แนวคิดทฤษฎีดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการ 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการถือไดวาเปนเครื่องมือที่ควบคุมเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมผูเขา
พักในโรงแรมและยังเกิดการกระตุนใหเกิดความตองการเขาพักโรงแรม อีกทั้งสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูเขาพักระหวางการตัดสินใจจอง
หองพักโดยผูเขาพักนั้นไดมีการวางกฎเกณฑเกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับจากการเขาพัก อยางไรก็ตามผูดำเนินธุรกิจโรงแรมจึงตองสรางความเชื่อมั่นโดย
จะตองพยายามหาหลักประกันใหผูซื้อสามารถทำการตัดสินใจไดเร็วขึ้นซึ่งนั่นคือ การใชปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการ โดย Tom Powers 

(2006) ไดใหความหมายการบริการ คือ การเปนผูกระทำ ตอบสนองความตองการของผูรับบริการท้ังในทางตรงและทางออม ซ่ึงผูรับบริการไดรับรู
วาพวกเขาไดซื้อสิ่งเหลาน้ันแลว โดยความอัธยาศัยดีของการบริการจะเปนผูใหบริการสำหรับผูรับบริการโดยคน หรือระบบ เชน การเช็คเอาทของ
ผูเขาพักในโรงแรมผานหนาจอโทรทัศนของโรงแรมได ท้ังน้ีการใหบริการลวนกำหนดข้ึนอยูกับประสบการณโดยรวมของผูเขาพักในเปนชวงเวลาท่ี
เรียกวา ชวงเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงจากมุมมองของผูเขาพักน้ันการบริการ คือประสิทธิภาพและพนักงานในองคกร 

อีกทั้ง C, Bhattachajee (2006) กลาววาการตลาดบริการประกอบดวยปรัชญาการตลาดซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี การสรางฐานลูกคา 
งานแรกของนักการตลาดบริการคือการคนหาลูกคาการไดมาของลูกคานั้นทาทายและมีความยากมาก ซึ่งความมุงมั่นในการโนมนาวใจการให
ความรูแกลูกคาและการวางแนวความคิดของผลิตภัณฑน้ันข้ึนอยูกับนักการตลาด อยางไรก็ตามการมีจำนวนลูกคาน้ันอาจไมเพียงพอในการสราง
การตลาดบริการ โดยความเปนจริงนั้นมีความยากและอาจนำไปสูความลมเหลวของการบริการเพราะมีสวนประกอบเพียงแคตองการลูกคาเปน
ปจจัยเดียว ทั้งน้ีในการสรางฐานลูกคา โดยนักการตลาดจะตองคำนึงถึงสภาพแวดลอมโดยรอบเพื่อใหลูกคาเกิดการรับรูและใชประโยชนจาก
โอกาสที่นักการตลาดมอบใหโดยมุงเนนท่ีการแปลงลูกคากลุมเปาหมายใหเปนลูกคาจริงหรือผูบริโภค นอกจากน้ียังควรสรางความประทับใจท่ีดี
แกลูกคาท่ีอยูในฐานขอมูลมากกวาปรกติถึง 6 เทา มากไปกวาน้ันการรักษาลูกคาซึ่งนักการตลาดน้ันตองสรางการรักษาฐานลูกคาท่ีเกิดจากการ
ลงทุนทั้งดานเวลาและคาใชจายของลูกคาใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุมลูกคาเหลานั้นเรียกไดวาเปนลูกคาผูที่มีศักยภาพในการรับบริการและ
สุดทายลูกคาท่ีทำกำไรใหแกนักการตลาด ซ่ึงมีลูกคาท่ีมีศักยภาพในการสรางรายไดมากกวาตนทุนธุรกิจบริการลูกคาดังกลาวควรไดรับการเก็บ
รักษาและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนรายไดของบริษัทและยังคงตองใหบริการอยางตอเน่ือง เพ่ือมุงหวังใหตอยอดทางธุรกิจท่ีมุงเนนทำกำไรอยางสูงสุด  

สวน Robert D. Reid and David C. Rojanic (2006) กลาววาสวนผสมทางการตลาดบริการอางอิงถึงการบินการสินคา (Goods) และ
ผลิตภัณฑ (Product) ที่ไดมีการกระจายตัวใหบริการแกผูบริโภคซ่ึงโดยท่ัวไปแลวมักจะถูกเรียกสินคา (Goods) และการบริการ (Service) เปนตัว
ผลิตภัณฑ ท้ังน้ีการจัดจำหนายเหลาน้ีเปนการใหบริการท่ีจับตองได (Tangible) และจับตองไมได (Intangible) มากไปกวาน้ันการกระจายตัวของ
สินคา การบริการและลดความสับสนของความหมายโดยใชคำวาสวนประสมการบริการผลิตภัณฑน่ันเอง ท้ังน้ีการยอมรับอยางแพรหลายในดาน
ของสถานประกอบการโดยดำเนินการเพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหเปนท่ีนาพึงพอใจในรูปแบบของผลกำไรหรือรายไดเกิดความคาดหมาย 
อยางไรก็ตามอีกสวนประกอบหน่ึงของการตลาดจำเปนตองเกิดการมุงเนนสูการแลกเปลี่ยน (Barter) ระหวางผูผลิตและผูบริโภค พรอมท้ังผูผลิต
และผูบริโภคสามารถเกิดความประทับใจซ่ึงกันและกันไดเปนอยางดี   

และมากไปกวาน้ัน David Bowie and Francis Buttle (2011) กลาววาประเภทหน่ึงของการตลาดท่ีแสดงใหเห็นวา การตลาดเปนหลัก
แนวคิดธุรกิจท่ีใหความสำคัญกับลูกคาเปนอันดับแรกเสมอ ซ่ึงแนวคิดทางธุรกิจเหลาน้ีไดถูกกำหนดเปนเปาหมายหลักของธุรกิจการบริการ คือ
การสรางและรักษาลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ท้ังน้ีความพึงพอใจและความตองการของลูกคาไดถูกวางไวเปนศูนยกลางของกระบวนการตัดสินใจ
ของผูใหบริการ อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญทางดานการตลาดเกิดความเชื่อวาการมุงเนนบริการแกลูกคานั้นเปนความรับผิดชอบของทุกคนที่อยู
ภายใตผูใหบริการเสมอตลอดจนเกิดเปนแนวทางประจักษไดวาเปนการกำหนดเปาหมายของลูกคา (Customer Orientation) อยางไรก็ตามสวน
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ปจจัยสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมน้ันถือวาเปนเคร่ืองมือท่ีนำมาใชกันอยางแพรหลาย ปจจัยสวนทางการตลาดน้ันถือไดเปนแนวคิด
หลักในการดำเนินการทำการตลาดประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (Product) อุตสาหกรรมแสดงถึงผลิตภัณฑและการบริการเปนปจจัยขั้นพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความตองการแก
กลุมผูเดินทางแบบประเภทธุรกิจ (Business) และการเดินทางเพ่ือการทองเท่ียว (Leisure) ประกอบดวย 1) การบริการหองพัก (Accommodation) 

ไดแก เตียงนอน หองนอน โรงพยาบาล หอพัก และหองพักบนเรือสำราญ เปนตน 2) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) 

ไดแก เคร่ืองด่ืม อาหารจานดวน อาหารม้ือพิเศษ รานกาแฟ คลับ บาร ซ่ึงการบริการเหลาน้ีถือไดวาเปนจุดหมายและศูนยกลางของนักทองเท่ียว 
3) การบริการทางธุรกิจ (Business Services) ไดแก หองประชุม สัมมนาและศูนยประชุม เปนตน และ 4) การพักผอน (Leisure) ไดแก การ
พักผอนในระยะสั้น การทองเท่ียวภายในประเทศหรือตางประเทศ การเขาพักในโรงแรม รีสอรท บานพักตากอากาศ การต้ังแคมป รวมไปถึงรถบาน
และเรือสำราญ เปนตน  

ปจจัยดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติการ ซึ่งควรมีบทบาทในการพัฒนา
ทางเลือกดานสินคาและบริการท่ีทำใหผูรับบริการเกิดความสนใจและรับรูถึงสวนของการพัฒนาผลิตภัณฑ  

2. สถานท่ี (Location) การหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในการใหบริการซ่ึงสถานท่ีเลือกน้ันเปนสิ่งสำคัญอยางย่ิงสำหรับผูใหบริการ โดยเกิดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับสถานท่ีตั้งของธุรกิจน้ันเกิดจากการสราง การช้ือ แฟรนไชสหรือใหเชาจากผูใหบริการหลัก  

3. ราคา (Price) การตัดสินใจดานราคามีอิทธิพลตอความตองการช้ืออยางมากซ่ึงมีความสำคัญในการผลกัดันใหเกิดผลกำไร พรอมกับมี
บทบาทสำคัญในการนำเสนอภาพลักษณที่ผูใหบริการ ตองการนำเสนอโครงการใหกับลูกคาและผูมีสวนไดเสียใจการตัดสินใจชื้อ ทั้งนี้การ
ตัดสินใจทางดานราคาในอุตสาหกรรมนั้นเกิดจากปจจัยหลายๆ ดาน ประกอบดวย 1) การกำหนดภาษี ราคาเต็มและราคาที่ดีที่สุดสำหรับชอง
ทางการจัดจำหนายผานทางออนไลน 2) การยอมรับในระดับของสวนลดท่ีเกิดการมอบใหแกผูประกอบการรวมหลัก 3) การกำหนดราคาเบ็ดเสร็จ
ในแพคเกจ ซึ่งประกอบดวย การสัมมนา งานจัดเลี้ยงและการพักผอนในวันหยุด เปนตน และ 4) การพัฒนาดานขอเสนอพิเศษสำหรับการเพ่ิม
อัตราการขายในชวงนอกฤดูกาลทองเท่ียว 

4. ชองทางการจัดจำหนาย (Distribution) ในทางอุตสาหกรรมบริการนั้นมีความเกี่ยวของกับวิธีที่ผูใหบริการ สามารถใหบริการได
ทันเวลาและสะดวกสบายสำหรับผูรบับริการท่ีมีศักยภาพในการเขาถึงผลติภัณฑโดยตรงจากผูใหบริการหรือผานนายหนาการจำหนาย ซ่ึงปจจุบัน
นี้มีการนำเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนชองทางการจัดจำหนายของผูใหบริการในอุตสาหกรรมบริการและเกิดการเชื่อมโยงดานเครือขายระหวางผู
ใหบริการดานอุตสาหกรรมบริการ ไปยังผูแทนจำหนายผูใหบริการดานการทองเที่ยว ผูใหบริการดานการจัดสัมมนาและรวมไปถึงผูใหบริการ
บานพักรายยอย เปนตน  

5. การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) การสื่อสารทางการตลาดเปนเคร่ืองมือสรางการมีบทบาทปฏิสัมพันธไปยัง 
ผูใชบริการ บุคลากรและกลุมคูคา เปนตน ทั้งนี้การสื่อสารทางการตลาดน้ันเปนแนวทางหลักของการทำการตลาดและแผนกการขายขององคกรซ่ึง
องคประกอบหลักของการสื่อสารทางการตลาดในอุตสาหกรรมบริการนั้น ไดแก ภาพลักษณขององคกร การตลาดแบบออนไลน การขายแบบ
สวนตัวโดยพนักงานขาย การจัดประชาสัมพันธผานพ้ืนท่ีสาธารณะหรือแผนพับ การจัดทำโฆษณา การขายตรงและรวมไปถึงการเปนผูสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ  เปนตน  

6. สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) สภาพแวดลอมทางกายภาพ หรือลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ประกอบดวยสิ่งที่จับตองไดของขอเสนอจากอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งลักษณะภายนอกของสถานที่ เชน พื้นที่โดยรวม แสงและปายบอกทาง เปน
ตน ท้ังน้ีสภาพแวดลอมทางกายภาพมีอิทธิพลตอสิ่งท่ีผูรับบริการเกิดความเช่ือ รูสึกในงานบริการและในทางปฏิบัติสวนบุคลากร อยางไรก็ตามสิ่ง
รอบขางขององคกรน้ันไดรับอิทธิพลอยางมากจากเง่ือนไขในสภาพแวดลอมทางกายภาพซ่ึงสงผลกระทบตอพนักงานฝายปฏิบัติการบริการน่ันเอง  

7. กระบวนการ (Process) การผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพรอมกันโดยทำใหกระบวนการของอุตสาหกรรมบริการที่สงผลผูชื้อและ
บริโภคผลิตภัณฑมีความสำคัญอยางยิ่งตอนักการตลาดซึ่งกระบวนการสำคัญรวมถึงการจองหองพัก การเช็คอิน การเช็คเอาท ระบบเขาคิวและ
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การบริการอื่น ๆ  ของปฏิบัติการ อยาไรก็ตามนักการตลาดตองการความมั่นใจวากระบวนการจัดสงบริการของอุตสาหกรรมบริการนั้นเกิดความ
เปนมิตรกับลูกคาและผูแขงขันทางการตลาดได 

8. บุคลากร (People) ในสวนประสมการตลาดบริการ คือ บุคลากร รวมถึงพนักงานและลูกคา ทั้งนี้ในบริบทนี้ลูกคามีปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นอยางไรขณะอยูในสถานที่จริงในโรงแรมและสภาพแวดลอม อยางไรก็ตามการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางลูกคานั้นเปนประกอบสำคัญของ
ผลิตภัณฑท่ีเกิดความสำเร็จ การจัดการสวนประสมลูกคาและสรางความม่ันใจวาตลาดเปาหมายน้ันเขากันไดมีบทบาทสำคัญในการสงมอบความ
พึงพอใจของลูกคา มากไปกวานั้นการบริการเปนสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการมีปฏิสัมพันธระหวางลูกคาและพนักงานที่เปนองคประกอบสำคัญของ
ประสบการณของลูกคา ดังนั้นการตลาดจำเปนอยางมากที่จะไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรมนุษยในการดำเนินงาน อีกทั้งสิ่งนี้เรียกวา 
การตลาดภายใน 

จากแนวคิดที่เกี่ยวกับสวนประสมการทางตลาดบริการที่กลาวมาวามีความสำคัญอยางมากในการควบคุมตนทุนในการบริการที่จะ
สามารถสงผลใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขันทางการตลาดรวมถึงการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาซ่ึง
การติดตอสื่อสารไมเพียงแคติดตามหรือสื่อสารแบบทั่วไป ซึ่งอาจเปนมิติการบริการแบบใหมที่มีชองทางการสื่อสารที่เขาถึงความตองการของ
ลูกคาอยางแทจริงซึ่งอาจหมายถึงการสามารถแกปญหาใหลูกคาไดอยางฉับพลัน ทันเวลา ทั้งน้ีผูวิจัยจะนำในสวนของปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดบริการมาศึกษาการเพ่ิมมูลคาการใชปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดยผสานแนวคิดประสบการณการเขาพักโรงแรม
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ สถานท่ี ราคา ชองทางการจัดจำหนาย การสื่อสารทางการตลาด สภาพแวดลอมทางกายภาพ กระบวนการและบุคลากร  

 

แนวคิดทฤษฎีดานประสบการณ 
ประสบการณการเขาพักในโรงแรมนั้นมากไปกวาเรื่องของการบริการผูเขาพักแลวนั้น ทางบุคลากรทุกคนสามารถใหบริการผูเขาพัก

และเขาถึงความตองการอยางแทจริง ซ่ึงผูเขาพักจะไดรับการตอนรับอยูบนมาตรฐานท่ีดีท่ีสุดเหมือนกันทุกคนเพ่ือใหผูเขาพักไดสัมผัสในแตละ
จุดบริการอยางสะดวกสบาย อีกทั้งการมอบประสบการณที่เปยมดวยความเปนมืออาชีพในธุรกิจโรงแรมใหแกผูเขาพักดวยหองพักโรงแรมท่ีมี
มาตรฐาน บุคลากรมีความกระตือรือรน อบอุน การเขาถึงและจดจำผูเขาพักไดเสมอ อยางไรก็ตาม  Robert C. Ford and Cherrill P. Heaton 

(2000) ไดอธิบายวา ประสบการณบริการเปรียบเสมือนสินคาที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องพรอมกับองคประกอบของการบริการซึ่งอยู
ภายใตของความแตกตางระหวางของประสบการณบริการที่ไมสามารถเจาะจงไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตามประสบการณบริการในอุตสาหกรรม
การสามารถแบงไดเปน 3 องคประกอบ ไดแก ผลิตภัณฑบริการ ขั้นตอนของการบริการและระบบสงมอบของการบริการ โดยอธิบายพอสังเขป 
คือ การเปรียบเทียบในองคกรดานอุตสาหกรรมบริหารนั้นมีการปรับใชกลยุทธในกลุมบุคลากรและระบบการใหบริการที่เกี่ยวของสำหรับ
ผลิตภัณฑบริการ ข้ันตอนของการบริการและระบบสงมอบของการบริการ ซ่ึงแตละองคประกอบน้ันจะสามารถตอบสนองตอประสบการณของผู
เขาพักและเปนเครื่องมือที่เกิดแรงจูงใจใหผูรับบริการสามารถเรียกการบริการเหลานั้นไดวา วาว หรือ Wow ทั้งนี้ในการเริ่มตนกระบวนการ
ใหบริการนั้นจะเกิดโดยบุคลากรใดบุคลากรหนึ่งที่สรางปฏิสัมพันธตอกันหรือที่เรียกวาผูใหบริการและผูรับบริการนั่นเอง โดยทั่วไปแลว
ประสบการณของผูรับบริการนั้นจะเรียกวา ระบบสงมอบของการบริการ (Service Delivery System) ทั้งนี้ระบบสงมอบของการบริการเปนอีก
หนึ่งเทคโนโลยีที่ไมสามารถจับตองไดในการสรางปฏิสัมพันธการเกิดบริการซึ่งสามารถพบเจอสิ่งเหลานี้ไดจากระบบการประชาสัมพันธของ
องคกรและในองคประกอบท่ีมีบุคลากรเปนกลไกลสำคัญในการดำเนินการอยางสูงสุด ท้ังน้ีความสมดุลข้ันพ้ืนฐานของประสบการณผูเขาพักน้ัน
สามารถอธิบายใหเห็นชัดเจนดังองคประกอบ ดังน้ี  
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ตารางท่ี 1 ความสมดุลข้ันพ้ืนฐานของประสบการณผูเขาพัก 

 

ประสบการณผูเขาพัก 

= 

ผลิตภัณฑบริการ + ขั้นตอนของการบริการ + ระบบสงมอบของการบริการ 
ที่มา : Robert C. Ford and Cherrill P. Heaton (2000) 
 

 อยางไรก็ตามองคประกอบของประสบการณผูเขาพักในอุตสาหกรรมนั้นสามารถแบงไดเปน 3 องคประกอบหลัก ซึ่งองคประกอบ
เหลานั้นไดมีการนำมาใชในการปฏิบัติงานขององคกรไดอยางสมบูรณแบบและองคประกอบเหลานี้สามารถอธิบายในความสำคัญที่เกี่ยวเนื่อง
ดวย ผลิตภัณฑบริการ ข้ันตอนของการบริการและระบบสงมอบของการบริการ ดังน้ี 

ผลิตภัณฑบริการ (The Service Product) การรวมตัวของผลิตภัณฑการใหบริการสิ่งท่ีกำลังใหบริการอยูในขณะน้ันท่ีมีการสงผลตอ
ผูรับบริการเกิดความสนใจที่จะเขามาเย่ียมชมผลิตภัณฑเปนขั้นแรก โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑเปนจุดดึงดูดผูใชบริการเขามาเยี่ยมชมซึ่งสิ่งนี้จะ
สามารถจับตองได ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมบริการโรงแรมนั้นสามารถยกตัวอยางได เชน หองพักโรงแรม หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการอยางใด
อยางหนึ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่เดียวกัน ซึ่งองคประกอบของผลิตภัณฑบริการเหลานั้นสามารถจับตองไดและไมสามารถจับตองไดก็ตามแต
จำเปนตองเปนสวนหลักท่ีสรางแรงดึงดูดผูรับบริการเขามาเย่ียมชมในผลิตภัณฑบริการได  
 ข้ันตอนของการบริการ (The Service Setting) แสดงถึงประสบการณของผูเขาพักโดยมีขั้นตอน หรือสภาพแวดลอมเปนกลไกลสำคัญ
หลักในการสรางประสบการณ ทั้งนี้ภูมิทัศนบริการไดออกแบบไวซึ่งประสบการณที่เกิดการปรับใชอยางแพรหลายในลักษณะทางกายภาพของ
ขั้นตอนของการบริการ ซึ่งสนับสนุนลักษณะทางกายภาพขั้นพื้นฐานของผูรับบริการนั่นคือ ความรูสึก (Feel) ของประสบการณที่ไดรับ ซ่ึง
สามารถยกตัวอยางใหเห็นชัดเจนคือ องคประกอบของลักษณะทางภาพภาพท่ีผูรับบริการสามารถจับตองไดอยางชัดเจนโดยผานข้ันตอนของการ
ใหบริการในโรงแรมเมื่อเดินทางมาถึง สำหรับการลงทะเบียนเขาพักนั้นจะสามารถเห็นไดอยางชัดเจนวาจัดบริการบงทะเบียนนั้นมีการแสดง
ตำแหนง ของมูลของจุดบริการ เสนแบงระหวางรอ เปนตน สิ่งเหลาน้ีถือไดวาเปนลักษณทางกายภาพท่ีเปนองคประกอบหลักของการบริการโดย
สิ้นเชิง   

ระบบสงมอบของการบริการ (The Service-Delivery System) องคประกอบดานของระบบสงมอบของการบริการเกิดจากบุคลากร
หรือมนุษย เปนลักษณะทางกายภาพหลักที่สนับสนุนระบบขอมูล เทคนิคการสงมอบตาง ๆ  ที่จะสามารถสงมอบการบริการที่ดีที่สุดไปยัง
ผูรับบริการ ทั้งนี้ระบบสงมอบของการบริการจะไมมีความเหมือนกับระบบการทำหนาที่ของโรงงานที่มีเครื่องจักรยนตเปนลักษณทางกายภาพ
หลักในการระบบการสงมอบข้ึนมา ซ่ึงระบบสงมอบของการบริการท่ีเกิดจากบุคลากรน้ัน ดังน้ันผลผลิตของระบบการสงมอบน้ันสามารถจับตอง
ไดโดยลักษณะทางกายภาพข้ันพ้ืนฐานของระบบเองและระบบสงมอบของการบริการน่ันก็คือ ประสบการณท่ีไดรับในขณะท่ีเกิดระบบสงมอบของ
การบริการซ่ึงเปนสวนสำคัญของประบวนการน้ันการเกิดปฏิสมัพันธระหวางผูใหบริการและผูรบับริการยังถือไดวาเปนสวนประกอบท่ีสำคัญมาก
ในระบบสงมอบของการบริการและยังมีความทาทางในการบริหารจัดการเปนอยางมาก 

ประสบการณของผูเขาพักน้ันถือไดวาเปนกระบวนการท่ีสำคัญซ่ึงการเกิดบริการและเวลาแหงความเปนจริงน้ันเปนอีกเหตุการณหน่ึง
ที่สรางปฏิสัมพันธการบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการได ดังน้ัน Robert C. Ford and Cherrill P. Heaton (2000) ไดกลาววา  

การใหบริการในชวงเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง (Service Encounters and Moment of Truth) สถานการณของการบริการและการมีสวนรวม
ในการใหบริการระหวางองคกรและผูรับบริการนั้นถือไดวาเปนเหตุการณปรกติไปแลว ซึ่งการบริการนั้นจะเกิดปฏิสัมพันธจากบุคลากรกับ
บุคลากรของการเริ่มตนการบริการในเวลาที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้สามารถยกตัวอยางไดในการใหบริการจำหนายบัตรอาหารเชาสำหรับผูเขาพักใน
โรงแรม ซึ่งผูเขาพักสามารถทำการติดตอพนักงานผูใหบริการที่จุดบริการตอนรับหองอาหารหรือประชาสัมพันธโรงแรมโดยสามารถรับขอมูล
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ประกอบแกการตัดสินใจชื้อและเกิดการชื้อโดยสามารถเกิดขึ้นตั้งแตการใหบริการและชื้อคูปองอาหารเชาในเวลาเดียวกัน การใหบริการใน
ชวงเวลาที่เกิดขึ้นจริงนั้นเปนอีกหนึ่งของการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูรับบริการซึ่งสามารถวัดระดับคุณภาพการใหบริการได
อยางรวดเร็วในขณะท่ีกำลังรับบริการ 

ธรรมชาติของการบริการ (The Nature of Services) การบริการตาง ๆ  และการบริการที่สามารถจับตองได มีความแตกตางกันโดยตัว
ของการบริการเอง ซึ่งการบริการที่จับตองไดนั้นประกอบดวยตัวผลิตภัณฑ การจัดสงและการเกิดการชื้อซ้ำในจำนวนที่มาก อยางไรก็ตาม
กระบวนการท่ีนีจ้ะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือมีปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูรับบริการได ท้ังน้ีแนวคิดของการบริการท่ีไมสามารถจับตองไดน้ันจะ
เกิดจากการลังเลดานการชื้อของผูรับบริการเปนอับดับแรก จากนั้นผลิตและบริโภคไปพรอม ๆ  กันและมีการโตตอบกับผูใหบริการลูกคาอยาง
มากโดยอธิบายคุณสมบัติของแตละประเภทไดดังน้ี 

1. การบริการเปนสวนหน่ึงหรือจับตองไมไดท้ังหมด (Services are Partly or Wholly Intangible) ซึ่งหากการบริการท่ีใหไวมีรายการ
ที่จับตองไดประสบการณของแขกโดยรวมคือผลรวมของบริการหรือสวนผสมผลิตภัณฑสภาพแวดลอมที่บริการจะถูกสงมอบและการสงมอบ
ผลิตภัณฑบริการ เนื่องจากสวนหนึ่งของผลิตภัณฑบริการทั้งหมดไมมีตัวตนจึงเปนไปไมไดที่จะเขาถึงคุณภาพหรือคุณคาของผลิตภัณฑอยาง
ถูกตองหรือเปนกลางไปยังสินคาคงคลังหรือเพ่ือซอมแซม เน่ืองจากลูกคาตัดสินใจวาคุณภาพเปนท่ียอมรับหรือมีคุณคาวิธีเดียวท่ีจะวัดคุณภาพ
หรือคุณคาน้ันก็คือเทคนิคการประเมินอัตนัยพ้ืนฐานท่ีสุดคือการสอบถามจากลูกคานั่นเอง 

2. การบริการจะเกิดขึ ้นในชวงเวลาหรือในชวงเวลาของการผลิตหรือกระบวนการสงมอบ (Service are Consumed at the 

Moment/During the Period of Production or Delivery) ถึงแมวาผูเขาพักจะนำสิ่งของกลับบานหรือไดรับประทานอาหารที่อิ่มอรอยแมวา
อาหารนั้นเตรียมไวหน่ึงช่ัวโมงกอนท่ีลูกคาจะไดรับการบริการโดยรวมและจากมุมมองของลูกคาก็ถูกใชไป ทั้งนี้ลูกคาน้ันสามารถนำกลับบานท่ี
ซื้อมาแตสิ่งที่ไมสามารถนำกลับมาดวยนั่นคือ การบริการจากพนักงาน อยางไรก็ตามองคกรนั้น  ๆตองไดรับการออกแบบอยางรอบคอบเพื่อให
มั่นใจวาบริการจะไดรับการผลิตอยางนาเชื่อถือเพื่อใหแขกแตละคนมีประสบการณที่มีคุณภาพสูงเกือบเทากับแขกที่มีประสบการณทุกคน
ยกเวนความแตกตางท่ีจัดหาโดยเซิรฟเวอรเพ่ือตอบสนองตอความตองการเฉพาะของแตละบุคลากร นอกจากน้ีประสบการณจะตองเทากับสิ่งท่ี
แขกคนเดียวกันมีในการเขาชมคร้ังกอน องคกรการบริการตองคิดผานกระบวนการจัดสงบริการโดยทำงานจากแขกยอนหลังอีกดวย  

3. การบริการโดยท่ัวไปจะตองมีการโตตอบระหวางผูใหบริการและผูรบับริการ (Service Usually Require Interaction between the 

Service Provider and the Customer, Client, or Guest) เปนการตอบโตเพียงใชระยะเวลากับการเผชิญหนาที่มีระยะสั้น  ๆระหวางผูใหบริการ
และผูรับบริการ มากไปกวานั้นตราบใดที่ความสัมพันธของชีวิตปรกติของมนุษย เชน ระหวางผูปวยและแพทยประจำครอบครัว การโตตอบน้ี
สามารถเกิดข้ึนโดยตัวตอตัวทางโทรศัพทหรือทางไปรษณีย เปนตน ทั้งนี้ความสัมพันธระหวางผูใชบริการและผลิตภัณฑบริการสามารถอธิบาย
ไดดังน้ี  
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ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางผูใชบริการและผลิตภัณฑบริการ 
 

การบริการโดยระบบอัตโนมัต ิ

(Service provider not present) 

ตัวอยาง  
เคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ  
เคร่ืองจำหนายสินคาอัตโนมัติ 
ระบบสาธารณูปโภคไฟฟา  

ตัวอยาง  
การบริการระบบตอบรับ 

การบริการดานความปลอดภัย 

การบริการโดยบุคคล 

(Service provider present) 

ตัวอยาง  
อุตสาหกรรมบริการ  
โรงพยาบาล  

ตัวอยาง  
การบริการตัดหญา  
การบริการซอมนาิกา 

 การบรอการทางตรงถึงผูรับบริการ 
(Customer present) 

การบริการทางออมถึงผูรับบริการ 
(Customer not present) 

ที่มา : Robert C. Ford and Cherrill P. Heaton (2000) 
 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา การบริการมีลักษณะหลากหลายและเปลี่ยนบทบาทและความสำคัญจากแหลงที่มาของบริการ การ
บริการเกิดขึ้นในขณะที่ผูใหบริการมีปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ ปฏิสัมพันธกับระบบของการบริการที่จัดเตรียมไวเพื่อแกปญหาหรือความ
ตองการของลูกคา โดยมีระบบจัดการประสบการณของผูเขาพักไดแก ผลิตภัณฑบริการ ข้ันตอนของการบริการ และระบบสงมอบของการบริการ
หรือกลาวไดวาการบริการที่ดีควรตอบตอบสนองความตองการใหแกผูเขาพักไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยนี้ที่ตองการศึกษาการเพิ่มมูลคาการใช
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดยผสานแนวคิดประสบการณการเขาพักโรงแรม ประกอบดวย ผลิตภัณฑบริการ ข้ันตอนของ
การบริการและระบบสงมอบของการบริการ  
 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม 

ปจจุบันน้ีธุรกิจโรงแรมซ่ึงเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวท่ีถือไดวาเปนสถานท่ีรองรับการพักแรมของนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอยางแพรหลาย ท้ังน้ีการใหบริการทางดานการตลาด ดานประสบการณการเขาพักของแตละโรงแรมยอมมีความ
แตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน ในบริบทของโรงแรมนั้นไดสามารถอธิบายถึงความหมายธุรกิจโรงแรมโดย พระราชบัญญัติโรงแรมป พ.ศ.2547 
มาตรา 4 กำหนดไววา โรงแรม หมายความวาสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง
หรือบุคลากรอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทนท้ังน้ีไมรวมถึง 1) สถานท่ีพักท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือใหบริการท่ีพักช่ัวคราวซ่ึงดาเนินการโดยสวนราชการรัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชนหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือเพ่ือการกุศลหรือการศึกษาท้ังน้ีโดยมิใชเปนการหาผลกาไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 2) สถานท่ีพักท่ี
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการเปนรายเดือนขึ้นไปเทานั้น และ 3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง นงคนุช ศรีธนาอนันต (2548) 

สุพัตรา สรอยเพ็ชร (2553) ไดใหความหมายของโรงแรม หมายถึง ที่พักแรมที่สรางขึ้นเฉพาะและแบงเปนหองพักมีสิ่งอานวยความ
สะดวกท่ีจำเปนแกนักเดินทางและเก็บคาเชาเปนรายหอง   

ฉันทัช วรรณถนอม (2552) ไดใหความหมายของโรงแรม หมายถึง สถานที่สำหรับนักเดินทางหรือนักทองเที่ยวที่มาพักและมีบริการ
หลายรูปแบบแกผูมาพักข้ึนอยูระดับของการใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเชนอาหารและเคร่ืองด่ืมจัดประชุมจัดเลี้ยงสระวายน้ำออกกำลัง
กายเลนกีฬานำเท่ียวและจำหนายของท่ีระลึก เปนตน  
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 อยางไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สรางรายไดจำนวนมากใหแกประเทศไทย โดยคิดเปนกวา 28% ของคาใชจาย
ทั้งหมดของนักทองเที่ยวในชวงครึ่งแรกของป 2561 อมาเดอุส (Amadeus) และอินเตอรคอนติเนนตัล โฮเต็ลส กรุป หรือไอเอชจี (IHG) ได
นำเสนอรายงานแนวโนมและโอกาสการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยจากการสำรวจความคิดเห็นของแขกผูเขาพักและผูเช่ียวชาญท่ัว
โลก รวมถึงประเทศไทย กวา 7,500 คน รายงาน เทรนดอนาคตขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรมโดยอมาเดอุสและไอเอชจี เผยใหเห็นถึง 3 แนวโนมสำคัญ 
ดังน้ี 

1. ประเภทหองพัก อาจไมมีความหมายอีกตอไป (The Beginning of the End for Room Types) ประเภทหองพัก เชน หองเตียง
เดี่ยว (Single) หองเตียงเดี่ยวไซสใหญ (Double) หองเตียงคู (Twin) หองชุด (Suite) หรือหองสำหรับครอบครัว (Family Room) เปนรูปแบบท่ี
นิยมใชกันทั่วไปในธุรกิจโรงแรมและเปนที่รูจักของแขกผูเขาพักทั่วโลก ซึ่งช้ีใหเห็นวาประเภทหองพักที่เราคุนเคยนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ใน
อนาคต ผูเขาพักจะสามารถขอเปลี่ยนโตะทำงานเปนเสื่อโยคะ สตรีมดูคอนเทนตของตนเองบนจอทีวีในหองพักอีกดวย  

2. การจองหองพักตามสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเลือก (Attribute-based Booking) ซึ่งผูเขาพักสามารถเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกแต
ละช้ินภายในหองพักไดเองและอาจทำใหประเภทหองพักแบบเดิม  ๆเร่ิมหายไป นอกจากน้ีรูปแบบการขายใหม  ๆกำลังจะกลายมาเปนมาตรฐานใน
ธุรกิจโรงแรมดวยเชนกัน โดยผูเขาพักจะสามารถจองหองพักตามระยะเวลาท่ีตองการโดยไมจำเปนตองจองเปนคืนอีกตอไป 

3. ธุรกิจโรงแรมในโลกเออาร (The Rise of Tech-Augmented Hospitality) เทคโนโลยีใหมๆ สงผลใหประสบการณของผูเขาพักใน
โรงแรมเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและจะยังคงเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ในปจจุบันโรงแรมหลายแหงไดนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (เอไอ) มาใช
เพื่อสรางประสบการณที่มีความเฉพาะตัวและนาจดจำยิ่งขึ้น ในอนาคตผูนำในอุตสาหกรรมบริการคาดวาเทคโนโลยีเหลานี้จะเขามามีบทบาทใน
ทุกขั้นตอนของการเขาพัก อยางไรก็ตามแมวาหองพักอัจฉริยะมีแนวโนมที่จะกลายเปนมาตรฐานของอุตสาหกรรมแตผลการวิจัยเนนย้ำวา การ
ใหบริการโดยมนุษยยังคงมีคุณคาเพ่ือมอบประสบการณท่ีดียิ่งข้ึนใหกับผูเขาพัก ธุรกิจโรงแรมของไทยจึงตองนำเทคโนโลยีมาใชเพ่ือสนับสนุนการ
สรางความสัมพันธระหวางผูเขาพักกับพนักงานโรงแรมซึ่งไมใชนำเขามาเพ่ือแทนท่ีการใหบริการโดยพนักงาน 

4. สรางความประทับใจในทุกมิติ (Achieving Cult Status at Scale) การบริการสุดประทับใจมักเปนคุณสมบัติเฉพาะของโรงแรมหรู
หรือโรงแรมบูติก ช้ีใหเห็นวาในอนาคตโรงแรมท่ัวไปก็สามารถมีคุณสมบัติน้ีได หากผูประกอบการสามารถทำใหผูเขาพักรูสึกผูกพันกับโรงแรมได 
โดยโรงแรมท่ีตองการสรางความรักในภายใตชื่อโรงแรม ตองสามารถมอบคุณคาผานประสบการณท่ีนาประทับใจและไมเหมือนใคร เพ่ือสรางความ
ประทับใจใหกับผูเขาพัก โรงแรมจำเปนตองมีความเขาใจภาพรวมประสบการณการเขาพักของแขกแตละคนในแตละการเขาพัก ตั้งแตอารมณ
ความรูสึก งานอดิเรก ตลอดจนความตองการในแตละชวงเวลา และตองสามารถมอบบริการท่ีพิเศษเหนือความ 

 จากความสำคัญดังกลาวชี้ใหเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขั้นสูงและปญญาประดิษฐ โดยหากไมมีระบบ
หลังบานที่แข็งแกรงและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขอมูลจำนวนมาก การสงขอมูลไปยังที่ที่ตองการและการลดขั้นตอนการทำงานของ
ระบบไดก็คงเปนเร่ืองยากท่ีธุรกิจโรงแรมจะสามารถตอบสนองความตองการของผูเขาพักในอนาคตได  
  

รูปแบบและโครงสรางขององคกรโรงแรม คือการจัดรูปแบบองคการโรงแรมใหมีโครงสรางที่เขาใจไดขัดเจนอาจจัดได 2 แบบ ดังน้ี  
(นงคนุช ศรีธนาอนันต, 2552)   

1. โครงสรางองคการแบบจัดตามหนาท่ีการปฏิบัติงาน (Functions) โดยจัดใหหนาท่ีหรือลักษณะของการปฏิบัติงานมีความคลายคลึง
กนมาจัดอยูในแผนกเดียวกัน การแบงแผนกน้ีอาจจะพิจารณาจากพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเพ่ือใหสะดวกตอการควบคุมดูแล ซ่ึงแตละแผนกก็จะมีหัวหนา
หรือผูจัดการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางการจัดการจัดรูปแบบองคการตาม  
การปฏิบัติหนาท่ี เชน งานสวนหนา งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม งานแมบาน งานขายและการตลาด งานบุคลากรและฝกอบรม เปนตน 

2. โครงสรางองคการแบบจัดตามแบบมาตรฐานระบบบัญชีสำหรับโรงแรม (Uniform and Standard System of Accounts) 
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2.1 ฝายปฏิบัติงานบริการ (Operated Department) ประกอบดวยกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดแกโรงแรม อาทิ งานดาน
หองพัก งานอาหารและเคร่ืองด่ืม งานซักรีด งานบริการสปา เปนตน 

2.2 ฝายดำเนินการสนับสนุนงานบริการ (Support Service Department) ประกอบดวยกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดรายได
โดยตรงแกโรงแรม แตมีบทบาทชวยใหการสนับสนุนการบริการท่ีมีคุณภาพใหแกลูกคา เชน งานชางซอมบำรุงงานสำนักงานท่ัวไป เปนตน  

จากความสำคัญของธุรกิจโรงแรมนั้นไดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนั้น เนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจการทองเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว และถึงแมวาจะมีการแขงขันท่ีสูงมากในตลาดโรงแรม เพ่ือรองรับผูเขาพักที่เนนราคายอมเยาว คุมคาราคาและธุรกิจโรงแรม
ในอนาคตมีแนวโนมวามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงทำใหโรงแรมในเครือตาง ๆ  นั้นหันมาลงทุนในตลาดโรงแรมที่มีลักษณาการ
สอดคลองกับความตองการของผูเขาพักเพ่ิมมากข้ึน 

 

สรุป 

 การเพิ่มมูลคาการใชปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดยผสานแนวคิดประสบการณการเขาพักโรงแรม ของปจจัย
สวนผสมทางการตลาดบริการรายดานโดยจากผลการศึกษาพบวา ดานผลิตภัณฑ ธุรกิจโรงแรมมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ืองท่ียังคงตองการ
สิ่งอำนวยความสะดวกในหองพักและพ้ืนท่ีสาธารณะอยางเหมาะสม อีกท้ังปรับปรุง พัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ การบริการและกระบวนการ
ใหมๆ โดยมีวิสัยทัศนที่มั่นคงและชัดเจนพรอมกับการวางแผนเตรียมความพรอมใหผลิตภัณฑและการบริการของโรงแรมทำงานรวมกับระบบ
องคกรอ่ืน ไๆด เพ่ือกลายเปนเครือขายธุรกิจโรงแรมท่ีสามารถตอบโจทยความเช่ือม่ันในการเขาพักของผูเขาพักไดอยางมีประสิทธิภาพ (อนุรักษ 
ไกรยุทธ และประชา ตันเสนีย, 2561) ดานสถานท่ี สถานท่ีตั้งของโรงแรมถาใกลกับสถานท่ีทองเท่ียวก็ถือไดวาเปนจุดสำคัญของการเดินทางไปยัง
โรงแรมและมีบทบาทตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมเชนกัน อีกทั้ง ทำเล ที่ตั้ง สามารถสรางมูลคาเพิ่มทั้งทางดานกายภาพและการบริการไดตรง
กลุมผูเขาพักเปาหมายเพ่ือสรางประสบการณท่ีนาจดจำและอีกท้ังยังสรางความนิยมผานสื่อออนไลนซึ่งมีสวนทำใหธุรกิจโรงแรมสามารถประสบ
ความสำเร็จได (David Bowie and Francis Buttle, 2011, Surya Pouder, 2013, กฤษฏา ฉัฐมะ, 2558) ดานราคา ราคายอมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจชื้ออยางมาก การตัดสินใจทางดานราคาในอุตสาหกรรมนั้นเกิดจากปจจัยหลายๆ ดาน ประกอบดวย การกำหนดราคาที่ดีที่สุดสำหรับ
ชองทางการจัดจำหนายผานทางออนไลน การยอมรับในระดับของสวนลดท่ีเกิดการมอบใหแกผูประกอบการรวมหลัก เชน ตัวแทนคูคาออนไลน 
และเอเจนซ่ีจัดหาหองพัก เปนตน การกำหนดราคาเบ็ดเสร็จในแพคเกจ ซ่ึงประกอบดวย การสัมมนา งานจัดเลี้ยงและการพักผอนในวันหยุด เปน
ตน และรวมถึงการพัฒนาดานขอเสนอพิเศษสำหรับการเพิ่มอัตราการขายในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยวสำหรับการเพิ่มอัตราการขายแกผูเขาพัก
อยางตอเนื่อง (ธัญพรนภัส แฟงสม, 2556, David Bowie and Francis Buttle, 2014) ดานบุคลากร การบริการที่มีคุณภาพและดีเยี่ยมสำหรับ
ผูรับบริการสงผลทำใหผูรบับริการเกิดความรูสึกประกับใจและยังมีผลตอภาพลักษณขององคกรดวยวัฒนธรรมการบริการในความเปนไทย อีกทั้ง
บุคลากรเกิดการบริการทีห่ลากหลายและยังสามารถเปลี่ยนบทบาทในการบริการในขณะท่ีมีปฏิสัมพันธกับผูเขาพัก โดยบุคลากรของโรงแรมน้ัน
สามารถแกไขปญหาและสนองความตองการของผูเขาพักอยางมีระบบจัดการประสบการณของผูเขาพักที่วาการบริการที่ดีควรตอบตอบสนอง
ความตองการใหแกผูเขาพักได ประกอบดวย ผลิตภัณฑบริการ ขั้นตอนของการบริการ และระบบสงมอบของการบริการ (นักรบ นาคสุวรรณ, 
2559, Robert C. Ford and Cherrill P. Heaton, 2000) ดานกระบวนการ โรงแรมสามารถใหบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากหองพัก เชน การ
บริการอาหารในหองพัก รถรับสงไปยังสถานที่ตาง ๆ  การโทรปลุก การนันทนาการ เปนตน อีกทั้งบริการเสริมนั้นยอมคำนึงถึงสถานที่ตั้งของท่ี
พักถาใกลกับสถานที่ทองเที่ยวก็ถือไดวาเปนจุดสำคัญของการเดินทางไปยังที่โรงแรมและยอมมีบทบาทตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรม (David 

Bowie and Francis Buttle, 2011, Surya Pouder, 2013) ดานการสื่อสารทางการตลาด กลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมซึ่งผูเขาพักโรงแรมใหความสำคัญกับการโฆษณาผานสื่อออนไลนจึงมีผลตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรมและขอมูลประชาสัมพันธที่มี
ความนาเชื่อถือยอมมีอิทธิพลตอการใชบริการโรงแรม  อีกทั้งการนำเสนอกิจกรรมสงเสริมการขายผานการประชาสัมพันธทางการตลาดทางตรง 
(Personal Newsletter) ที่มีเปาหมายเพื่อสงเสริมการขายทั้งในและชวงระยะการจองหองพักโดยมุงเนนการประชาสัมพันธแกผูเขาพักในดาน
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ตางๆ เชน การมอบคูปองสมนาคุณ สวนลด กิจกรรมการแขงขัน นโยบายการยกเลิกและรวมถึงการแถมสิ่งอื่นที่โรงแรมใหบริการ เปนตน (นวล
ปราง ขันเงิน, 2562, Vedaste Ndizera, 2013) ดานชองทางการจัดจำหนาย การเลือกใชบริการโรงแรมของผูเขาพักมักทำการจองหองพักที่
สามารถรับการยืนยันการจองทันทวงที อีกทั้งเพิ่มบทบาทดานบริการจองหองพัก 24 ชั่วโมง ทั้งโทรจองตรงกับพนักงานโรงแรมและออนไลน
ผานเว็ปไซด เชน Agoda, Booking, Expedia และอื่น ๆ  ซ่ึงการนำเสนอขอมูลรูปภาพอยางเหมาะสมและการออกแบบที่สวยงามนาชวนมองโดย
อยูภายใตการควบคุมการขอมูลการจัดจำหนายดวยพนักงานฝายของโรงแรม (พรดารา หลวงเจริญ, 2552, นวลปราง ขันเงิน, 2562) และดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ความปลอดภัยและการดูแลรักษาระบบดานความปลอดภัยของโรงแรมเปนปจจัยสำคัญในการเลือกเขาพักของผูเขา
พักซึ่งยึดถือเปนการยอมรับขั้นพื้นฐานในการจองหองพักโรงแรม อีกทั้งโรงแรมจัดบริเวณโดยรอบซึ่งมีบรรยากาศที่ดี เชน พื้นที่สีเขียว การ
ตกแตงภายในและยอมเกิดการเลือกใชบริการโรงแรมของผูเขาพักโดยพิจารณาปจจัยดานสภาพบรรยากาศเชนกัน (ธนิดา ธนทรัพยสิน, 2561, 
พรดารา หลวงเจริญ, 2552) 

 การเพิ่มมูลคาการใชปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดยผสานแนวคิดประสบการณการเขาพักโรงแรม ของ
ประสบการณ โดยจากผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑบริการ การบริการอยางมืออาชีพยอมเปนศูนยกลางของการบริการโรงแรม โดยสรางความ
ประทับใจแรกใหกับผูเขาพักและสรางประสบการณท่ีนาจดจำแกผูเขาพักทุกเม่ือ มากไปกวาน้ันพนักงานจัดเตรียมขอมูลขาวสารตางๆ  เก่ียวกับ
โรงแรม สภาพแวดลอมโดยรอบและการบริการทุกสวนของโรงแรม อีกทั้งพนักงานยังสรางความประทับใจแรกเมื่อมาเยือนโรงแรมที่เปน
ความสำคัญตอประสบการณของผูเขาพัก ท้ังนี้ผูเขาพักสวนมากไดเดินทางมาถึงโรงแรมหลังจากการเดินทางอันเหน่ือยลา โดยผูเขาพักทุกๆ คน
จะพบกับรอยย้ิมท่ีอบอุนพรอมและคำกลาวทักทายท่ีนาช่ืนชมจากพนักงานโรงแรมอยางมืออาชีพ (John Walker and Josielyn Walker, 2014) 

ดานขั้นตอนของการบริการ การใหบริการคำนึงถึงพนักงานโรงแรมใหขอมูลที่แมนยำในขณะที่ใหบริการผูเขาพักเมื่อมาถึงจุดลงทะเบียน และ
ระหวางการเขาพัก  (วสันต กานตวรรัตน, 2557) และระบบสงมอบของการบริการ การสื่อสารขอมูลของโรงแรมไปยังผูเขาพักน้ันมีการจัดเตรียม
เอกสาร หนังสือหรือคูมือไวในหองแกผูเขาพักไดศึกษาซึ่งสิ่งเหลานั้นอาจเปนขอมูลดานนโยบายการเขาพักและสิ่งอำนวยความสะดวกของ
โรงแรมอยางครบถวน (Robert C. Ford and Cherrill P. Heaton, 2000) 

 จากการศึกษาการเพิ่มมูลคาการใชปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดยผสานแนวคิดประสบการณการเขาพัก
โรงแรม โดยสามารถสรุปภาพของการผสานแนวคิดปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการและประสบการณโดยมุงไปสูการเพิ่มมูลคาของการใช
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรม (ดูภาพท่ี 1 ประกอบ) ทั้งนี้การเพ่ิมมูลคาประกอบดวย ปรับปรุง พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
ในหองพัก การกำหนดราคาเบ็ดเสร็จในแพคเกจ การบริการดวยความเปนไทย การนำเสนอกิจกรรมสงเสริมการขายผานการประชาสัมพันธทาง
การตลาดทางตรง การควบคุมการขอมูลการจัดจำหนายดวยพนักงานฝายของโรงแรม พรอมกับความปลอดภัยและการดูแลรักษาระบบดานความ
ปลอดภัย 

 



 
269 

งานประชมุวิชาการระดบัชาติครั�งที� � ประจําปี พ.ศ. ���! 

 

Tourism Disruption : The Way  Forward 

 
ภาพท่ี 1 การผสานแนวคิดปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการและประสบการณโดยมุงไปสูการเพ่ิมมูลคาของการใช 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรม 

ที่มา : ศุภวัฒน ขัติศรี และเฉลิมเกียรติ เฟองแกว 
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