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บทคัดยอ 

 

            การศึกษาคนควาดวยตวัเองเรือ่ง กลยุทธการเพิม่ประสิทธิภาพในการแขงขนั 

กรณีศึกษาเซน็เตอรพอยทเซอรวิสอพารตเมนท ถนนวิทยุ โดยใชแบบสอบถามในการสอบถาม

ผูใชบริการเพือ่ใหทราบเกี่ยวกับการรบัรูและความพึงพอใจของผูบริโภคในดานตางๆ เชน 

หองพัก สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และพนักงาน เปนตน และนําขอมูลที่ไดเหลานั้นมาใช

ประกอบกับขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ ในการวเิคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม จุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค หลังจากวิเคราะหขอมูลแลว ก็นําขอมูลเหลานั้นมาใชในการสราง

กลยุทธทางเลอืก โดยวิเคราะหขอดีขอเสียของแตละกลยุทธ และทําการเสนอแนะกลยุทธ

ทางเลือก 

  วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและวิเคราะหเชิงกลยุทธขององคกรถึงปญหาที่มีผลตอ
จํานวนลูกคาและรายไดที่ลดลงอยางตอเนื่องเพื่อกําหนดแนวทางในการแกปญหาเชิงกลยุทธ 
โดยมีแนวทางการศึกษาวิเคราะหขอมูลแบบทุติยภูมิ จากเอกสารตางๆของบริษัทฯ หนังสือ 



 จ 

ตํารา และเว็บไซตตางๆเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวสภาพธุรกิจโดยรวมของอุตสาหกรรมเซอรวิส 
อพารตเมนทและขอมูลปฐมภูมิ จากการใชแบบสอบถาม โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห 
ไดแก  Five Forces Model, SWOT Analysis   TOWS Matrix 

             จากการศึกษาพบ สาเหตุหลักที่สงผลกระทบตอการลดลงของจํานวนลูกคาที่เขาพัก
และรายไดของบริษัท เกิดขึน้จากปจจัย 2 สวนคือ 

- ปจจัยภายใน  ในเรื่องของ การไมมีการขยายฐานลูกคา ราคาที่สูงกวาคูแขงขัน 
และ ขอจํากัดในการจัดการและควบคุมคณุภาพ 

- ปจจัยภายนอก ในเรื่องของ การเพิ่มขึ้นของคูแขงขัน อํานาจในการตอรองของ
ผูบริโภคที่สูงขึ้น และความผันผวนทางดานเศรษฐกิจและการเมือง 

ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลและสามารถสรางกลยุทธทางเลือกเลือกไดทั้งหมด 3 

ทางเลือก และหลังจากวิเคราะหขอดี ขอเสีย ของแตละทางเลือก ผูศึกษาพบวา กลยุทธที่

เหมาะสมคือ กลยุทธ Growth & Focus  (Niche Market) โดยพิจรณาจากเกณฑในเรื่องความ

สัมฤทธิผล งบประมาณที่ใช และระยะเวลา ซึ่งกลยุทธนี้จะสามารถชวยเพ่ิมจํานวนลูกคา และ

รายไดใหกับสาขาในระยะสั้น สวนในระยะยาวจะมีประโยชนในดานการสรางภาพลักษณของ

ตราสินคา และสามารถนําไปใชเปนกรณีศึกษาสําหรับสาขาอื่นๆ ในอนาคตได  
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บทที่ 1 

1. ภาพรวมองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร 

1.1 ขอมูลทั่วไป 

ความหมายของอพารตเมนทและเซอรวิสอพารตเมนท 

ในการศึกษาครั้งนี้อพารตเมนทจะหมายถึงอาคารที่อยูอาศัยที่มีการแบงหองพักเปน

หนวยอยูอาศยัหลายหนวย โดยปกติมักจะมากกวา 4 หนวยขึ้นไปเพื่อการใหเชา แตละหนวย

อาจมีการแบงเปนหลายหอง ตั้งแตเปนหองนอนเดียวอเนกประสงคหรือมี 1 หองนอน ขนาดพี้น

ที่ 20-30 ตารางเมตร หรือมีขนาดพี้นที่มีตั้งแต 30 ตารางเมตร ถึงมากวา 100 ตารางเมตร ทังน้ี

ขึ้นอยูกับระดบัคุณภาพ หรือระดับของคาเชา  

อพารตเมนทอาจเปนเพียงหองโลงที่ไรการตกแตงหรือมีการตกแตงเฟอรนิเจอรพ้ีน

ฐาน เชนตู เตียง พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกๆ ภายในหอง

อีกเชน ตูเย็น เครื่องเลนวีซดีี อุปกรณในครัว เครี่องทําน้ํารอน น้ําอุน เคเบิลทีวี เปนตน 

เซอรวิสอพารตเมนท ในทีน่ี้จะหมายถึงอพารตเมนทที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกและ

บริการตางๆ คลายกับโรงแรม แตแตกตางกันที่เนนลกูคาที่พักเปนระยะยาวเปนสวนใหญ  โดย

สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีใหบริการ  ตัวอยางเชน  ที่จอดรถ  สระวายน้ํา  หองฟตเนส  สนาม

กีฬา คอฟฟชอป มินิมารท มินิเธียรเตอร บิวตี้ซาลอน จานดาวเทียมและเคเบิลทีว ีบริการซักรีด 

บริการทําความสะอาด มีโทรทัศนวงจรปดและระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง เปนตน 

โดยถามีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายและบริการเพิ่มเติมมากขึ้นเพยีงใด ราคาคาเชาก็จะยิ่งแพง

มากขึ้นเพียงนั้น โดยปกติเซอรวิสอพารตเมนทอาจมีทําเลทีต่ั้งอยูใจกลางเมือง อยูในศูนยกลาง

การคา ยานธรุกิจหรืออยูในยานชุมชน แถบชานเมืองที่เปนยานนิคมอุตสาหกรรมก็ได 

 

1.2 ขอมูลบริษัท 
  เซ็นเตอรพอยทเซอรวิสอพารตเมนท เริ่มกอตั้งในป 2533 โดยบริษัทควอลติีเ้ฮาส มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหบริการที่พักอาศัยใหเชา โดยมุงเนนลูกคาชาวตางประเทศทีเ่ขามาทํางานใน
ประเทศไทยและมีความตองการเชาที่พักอาศัย ซึ่งบริษัทควอลติี้เฮาสเปนผูนํารายแรกที่ดําเนิน
ธุรกิจนี้ในประเทศไทย โดยบริษัทจะเลือกทําเลที่ตั้งของตึกอยูในบริเวณใกลแหลงชุมชนเชน 
ยานธุรกิจ หรือหางสรรพสินคา โดยเปดสาขาแรกบริเวณถนนเพชรบุรีซอย 15 (ตรงขาม
พันธทิพยพลาซา) ซึ่งรูปแบบธุรกิจจะมีลักษณะคลายกับโรงแรมทั่วไป คือเปนบริการหองพักให
เชา พรอมบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แตจะแตกตางกันในเรื่องกลุมเปาหมายของ
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ลูกคาที่จะเนนลูกคาหลักเปนลูกคาที่พักระยะยาวตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป  โดยตั้งแตเริ่มดําเนิน
ธุรกิจ ก็ไดรับความนิยมเปนอยางยิ่งจากลูกคาชาวตางประเทศ โดยเฉพาะลูกคานักธุรกิจชาว
ญี่ปุน เน่ืองจากเปนนักธุรกิจกลุมใหญทีสุ่ด ที่เขามาลงทุนในประเทศไทย และมีทุนทรัพยในการ
ใชจายคอนขางสูง จึงกลายเปนกลุมลูกคาหลักของเซ็นเตอรพอยท โดยการรวบรวมขอมูลของ
บริษัท พบวาสาเหตุที่เซ็นเตอรพอยทไดรับความนิยมก็เน่ืองจาก ทําเลทีต่ั้งของตกึที่อยูใกลกบั
แหลงธุรกิจ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  บรรยากาศและรูปแบบการตกแตงที่เปน
เอกลักษณ และที่สําคญัที่สุดคือในเรื่องบริการที่เนนความเปนกันเองกับลูกคามากกวาโรงแรม
ทั่วไป ตรงตามคําขวัญของบริษัทที่วา “You’ll call it home” คือการทําใหลกูคารูสึกอบอุน
เหมือนอยูที่บานของตัวเอง จึงทําใหเกิดการแนะนําแบบปากตอปาก ในกลุมนักธุรกิจชาวญีปุ่น
ดวยกัน ทําใหบริษัทมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยมีการเปด สาขาอื่นๆ ตามมาอีกหลายสาขา 
เพ่ือตอบสนองความตองการที่มีเพ่ิมขึ้นเรือ่ยๆ เชน สาขาสุมขุมวิท ซอย 10, สาขาสีลม และ
สาขาหลังสวน สาขาศาลาแดง และสาขาวิทยุ  ตามลําดับ
   

1.3 รูปแบบการบริหารงาน 
เพ่ือใหงายตอการบริหารงาน และเปนการรองรับเซ็นเตอรพอยทเซอรวิสอพารตเมนท

สาขาอื่นๆ ที่กําลังจะเปดในอนาคต ดังนั้นทางผูบริหารจึงมีการกอตั้งบริษัทใหมขึ้นมาดูแล
โดยเฉพาะ คือบริษัท Q.H. International company limited โดยทําหนาที่ในลกัษณะของการ
บริหารอาคาร ทั้งที่เปนในสวนของเซอรวิสอพารตเมนตและนอนเซอรอพารตเมนททั้งหมดที่อยู
ภายใตชื่อ “เซ็นเตอรพอยท” การบริหารงานของบริษทั Q.H. International company limited 
อํานาจการบริหารสูงสุดจะอยูที่ Board of Director ซ่ึงเปนผูดูแลภาพรวม วิสัยทัศน พันธกจิ 
และเปาหมายขององคกร สวนการดูแลในแตละสาขา จะมีการแตงตั้งพนักงาน ลงไปดูแลใน
ตําแหนงของ Resident Manager ซึ่งถือเปนผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดในสาขานั้นๆ เพ่ือใหการ
บริหารงานของแตละสาขาเปนไปตามเปาหมายขององคกร และในสวนของการบริหารงานของ
แตละสาขาก็จะมีการแบงออกเปนฝายตางๆ เชน ฝายใหบริการสวนหนา ฝายแมบาน ฝายรีครี
เอชั่น ฝายหองอาหาร และฝายสนับสนุน (ฝายการงิน ฝาย Inventory และ ฝายระบบ)เปนตน 
โดยในแตละฝายจะมี Manager เปนผูดูแลงานในแผนกนั้นๆ (ดูไดจาก แผนผังองคกร) 
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แผนผังองคกร
 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Board of Director 
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แตละสาขา 
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4 
 

1.4 รูปแบบของสินคาและบริการของบริษัท 

รูปแบบสินคาและบริการของเซ็นเตอรพอยทฯ จะแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ ในสวน

ของ เซอรวิสอพารตเมนท และ นอนเซอรวิสอพารตเมนท โดยทั้งหมดจะอยูภายใตแบรนดของ 

เซ็นเตอรพอยทฯ ดังตารางขางลาง 

ตารางที ่1.1 ตารางประเภทสินคาและบริการ 

ประเภทสินคา/บริการ จํานวนสาขา คําจํากัดความ 

Service Apartment 7 สาขา 

- เพชรบุร ี

- สุขุมวิท 10 

- สีลม 

- หลังสวน 

- ศาลาแดง 

- วิทย ุ

- ทองหลอ 

Service Apartment คือการ

ใหบริการเชาหองพักลักษณะเปน

รายวัน/เดือน พรอมบริการเสริม

ตางๆ (ทําความสะอาด, ซักรีด, 

รานอาหาร, ฟตเนส, ที่จอดรถ ฯ

เปนตน) 

Non-Service Apartment 2 สาขา 

- พรอมพงศ 

- สวัสด ี

 

Non-Service Apartment คือการ

ใหบริการเชาหองพักลักษณะเปน

รายเดือน/ป โดยไมมีบริการเสริม 

จะมีเฉพาะในสวนของบริการหลัก

คือ ฝายระบบและฝายรักษาความ

ปลอดภัย 

 

1.5 เซ็นเตอรพอยทวิทยุ และกลุมลูกคา 

 เซ็นเตอรพอยทเซอรวิสอพารตเมนทสาขาถนนวิทยุ ซึ่งเปดดําเนินการในเดือนสิงหาคม 

ป2546 ถือเปนโครงการใหญที่สุดของบริษัท มีจํานวนหองพักมากถึง 277 หอง เม่ือ

เปรียบเทียบกบัโครงการอื่นของบริษัทที่จะหองพักเฉลีย่ที่ประมาณ 150 – 190 หองเทานั้น 

โดยมีทําเลอยูบนถนนวทิยซุึ่งเปนศูนยกลางของแหลงธุรกิจ  นอกจากนั้นทําเลทีต่ั้งของตกึ

ยังใกลกับสถานีรถไฟฟาดวยซ่ึงถือเปนจุดเดนของสาขานี้ โดยมีเปาหมายกลุมลูกคานักธุรกจิ

ชาวตางชาติในบริเวณนั้น รวมไปถึงกลุมลูกคาจากสถานทูตตางๆ ซึ่งถือเปนกลุมลูกคาใหมของ

บริษัท เน่ืองจากบนถนนวทิยุถือวาเปนถนนที่มีสถานทูตมากที่สุด  
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กลุมลูกคาของเซ็นเตอรพอยทฯ วิทยุ ก็มีความคลายคลึงกับสาขาอื่นๆ ของบริษัทคือ 

เปนกลุมชาวตางชาตทิี่เขาทํางาน หรือ พกอาศัยในประเทศไทยเปนระยะเวลาตัง้แต 1 เดือนขึ้น

ไป โดยที่ลูกคาหลักก็คือชาวญี่ปุน รองลงมาก็คือกลุมลูกคาจากยุโรป เน่ืองจากพี้นที่บนถนน

วิทยุ เปนทีต่ัง้ของสถานฑูตหลายๆ ประเทศ เชน อังกฤษ สวิสเซอรแลนด เนเธอรแลนด เปน

ตน สวนกลุมลูกคาที่รองลงมาก็คือ กลุมอาเซียน กลุมอเมริกา และ กลุมที่นอกเหนือจากนี้จะถูก

จัดใหอยูในกลุม other เชนประเทศในกลุม แอฟริกา  ซึ่งสามารถดูสัดสวนไดจากแผนภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิการเปรียบเทียบฐานลูกคาของเซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทย ุ

 
Nationality Percent 

Asian 21.38 
European 27.27 
American 14.25 
Japanese 31.45 
Other 5.65 

 

1.6 สวนแบงการตลาดและสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม 

ในธุรกิจเซอรวิสอพารตเมนทมีการแบงกลุมของตลาดดวยปจจัยตางๆ ไมวาจะเปน

ทําเลทีต่ั้ง ตัวอาคาร หรือ บริการเสริมตางๆ โดยแบงไดดังนี้ 

Grade A หมายถึง กลุมตลาดเซอรวิสอพารตเมนทที่อยูในทําเลทีเ่ปนแหลงธุรกจิ หรือ ที่พัก

อาศัย มีการดูแลรักษาไมวาจะเปนในสวนของอาคารและเซอรวิสตางๆ เปนอยางดี เขาถึงไดงาย 

และมีสภาพแวดลอมเหมาะแกผูพักอาศัย รูปแบบอาคารทันสมัยและไดรับการออกแบบเปน

อยางดี มีสิ่งอํานายความสะดวกตางๆ อยางครบครัน เชน หองอาหาร ยิม สระวายน้ํา เปนตน 
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Grade B หมายถึง กลุมตลาดเซอรวิสอพารตเมนท ที่อยูในระดับที่รองลงมาคือ คืออยูในทําเลที่

ดี มีการดูแลที่ไดมาตรฐาน เขาถึงได การออกแบบอยูในระดับมาตรฐาน มีบริการที่จําเปน เชน 

รานอาหาร สถานที่จอดรถ เปนตน 

 ทําเลทีเ่ปนแหลงสําคัญของธุรกิจเซอรวิสอพารตเมนทในเขตใจกลางเมืองกรุงเทพ จะ

แบงออกหลักๆ เปน 5 ทําเลคือ สุขุมวทิ สีลม/สาทร เซ็นทรัลลุมพิน ีริเวอรไซด/พระราม3 และ

ปทุมวัน  

ซึ่งเซ็นเตอรพอยทเซอรวิสอพารตเมนท ถนนวิทยุ จัดอยูในกลุมของ เซอรวิสอพารต

เมนทเกรด A และอยูในทําเลของ เซ็นทรลัลุมพินี  

 
ปญหาและลกัษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 

หลังจากที่เซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทยุ ไดเปดใหบริการก็ไดรับความนิยมจากลูกคาเปน
อยางมาก ในชวง 2 ปแรกๆ เน่ืองจากไดเปรียบคูแขงขันในเรื่องของทําเลทีใ่กลกบัรถไฟฟา และ
การออกแบบตกแตงทีเ่ปนเอกลักษณ แตหลังจากนั้นปญหาที่บรษิทัตองเผชิญกค็ือจํานวนลูกคา
ที่เขาพักกับทางสาขามีจํานวนลดลง โดยดูไดจากขอมูลปริมาณการเขาพักเปรียบเทยีบราย
เดือนระหวางป 2005 กับ ป 2006 ที่มีสัดสวนที่ลดลงในทุกๆ เดือนในแผนภูมิดานลาง 
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Monthly Ocupancy Comparison between 
Year 2005 and 2006

2005
2006

 
แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนลูกคาทีเ่ขาพักที่เซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทยุ ป 
2005 และ 2006 
Year/Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2005 90.97 94.58 95.3 89.16 90.61 94.94 94.22 93.86 94.22 91.69 95.3 91.69
2006 90.25 94.22 90.25 76.9 87 83.39 87 85.92 89.89 87 92.42 87.36  

โดยเฉพาะลูกคาญี่ปุนที่เปนลูกคาหลักของบริษัท ซึง่ปกติลักษณะนิสัยของชาวญี่ปุน
แลวจะเปนชาติที่ใหความสาํคัญกับแบรนดพอสมควร วาแบรนดของตัวสินคาและบริการนั้น
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นาเชื่อถือและมีมาตรฐานแคไหน แตจากขอมูลในตารางดานลางแสดงใหเห็นวาลูกคาญี่ปุนซึ่ง
เปนลูกคาฐานของบริษัทในป 2006 มีจํานวนลดลง 
 

Nationality Groups

21.38%

27.27%
31.45%

5.65%

14.25%

27.00%

16.00%

23.00% 24.00%

6.00%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

Asian European American Japanese Others

2005
2006

แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนลูกคาแตละสัญชาตทิี่เขาพักเซ็นเตอรพอยทฯ
ถนนวิทยุ ป 2005 และ 2006 

 สัดสวนเชื้อชาติของลูกคาในป 2006 มีความใกลเคียงกับสัดสวนเชื้อชาติของลกูคาในป 
2005 โดยมีลูกคาเชื้อชาตใินประเทศกลุม Asian เพ่ิมขึ้นเลกนอยคือ 1% ลูกคาเชื้อชาต ิ
European ลดลง 3% และลูกคาเชื้อชาติ American เพ่ิมขึ้น 2% แตในสวนลูกคาเชื้อชาติ 
Japanese ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทกับมีปริมาณลดลงถึง 4% และในสวนของ Other 
แทบจะคงที่จากปที่ผานมา ซึ่งการลดลงนี้มีนัยสําคัญ โดยเฉพาะการลดลงของลูกคาชาวญี่ปุน
เน่ืองจากลูกคาญี่ปุนถือเปนกลุมลูกคาหลกัของบริษัท 
 
ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 

จากสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนในเรื่องของการแขงขันภายในตลาดที่รุนแรงมากขึ้น 
เชนการแขงขนัเรื่องราคา การสรางจุดขายของแตละแหง รวมไปถงึการสรางภาพลักษณใหกบั
องคกร โดยคูแขงขันแตละแหงก็พยายามใชกลยุทธตางๆ เพ่ือชวงชิงความไดเปรียบในการเพิม่
ฐานลูกคาใหกบับริษทัของตน รวมไปถงึเรื่องปญหาที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายใน ของเซ็นเตอร
พอยทฯ วิทยุ ทําใหไดรับผลกระทบโดยตรงคือจํานวนลูกคาที่เขาพักในแตละเดือนมีจํานวน
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันในปกอนหนา อีกทั้งเซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทยุ ถือเปน
เซอรวิสอพารตเมนทที่มีจํานวนหองพักมากที่สุดจากทุกสาขาในเครอื เม่ือ ดังนั้นการลดลง
จํานวนลูกคาที่เขาพัก ก็จะสงผลถึงรายไดของสาขาและผลการดําเนินงานของสาขาทีล่ดลง
เชนกัน ดังจะดูไดจากตารางดานลาง 
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แผนภูมิที่ 1.4 แผนภูมิเปรียเทียบรายไดของเซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทย ุ ป 2005 และ
2006 

2005 2006 Diff %    
รายไดจากหองพัก  244,344,227.48 212,895,030.03 -15% 
        
Accommodation (Short-
term)  

81,471,755.23 63,592,725.95 -28% 

        
Lease of Residential 
(Long-term)  

89,614,512.45 82,662,336.70 -8% 

Public Facilities Services 
(Long-term)  

73,257,959.80 66,639,967.38 -10% 

จากการลดลงของรายได และจํานวนลูกคาที่เขาพักแสดงใหเห็นวากลยุทธตางๆ ที่
บริษัทนํามาใชในการแขงขนั มีผลแคเพียงระยะสั้นๆ ไมใชกลยทุธแบบยังยืน  จึงยังไมสามารถ
สรางความภักดีใหเกิดขึ้นกับลูกคาของตนได  

ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขนัจึงถือเปนสิ่งสําคัญอยางเรงดวน เพ่ือสราง
แรงจูงใจใหลูกคาหันกลับมาใชบริการของทางบริษัท อีกทั้งจะตองมีการกําหนดกลยุทธแบบ
ยั่งยืน เพ่ือสรางความภักดีใหเกิดขึ้นกับลกูคาของตนใหได 
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือทําการวิเคราะหถึงสาเหตุในการลดลงของรายไดและจํานวนลกูคาของเซ็นเตอร

พอยทฯ ถนนวิทย ุและนําไปกําหนดแนวทางในการแกไข 

2. เพ่ือทําการศกึษาถึงความสําคัญของแตละปจจัยที่ใชในการแขงขันในธุรกิจเซอรวสิ 

อพารตเมนท เพ่ือนํามาไปเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธ 



9 
 

3. เพ่ือทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในดานตางๆ และนํามาใชเปนขอมูลใน

การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ 

4. เพ่ือกําหนดกลยุทธที่นําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน 

 
3. ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลในเชิงทุติยภูมิ (Secondary data) ของเซ็นเตอรพอยทฯ 
ถนนวิทยุ เชนในสวนของ จํานวนลูกคาที่เขาในแตละเดือน รายไดในแตละเดือน 
เปนตน 

2. ศึกษาและวิเคราะหการแขงขันภายในอุตสาหกรรม จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรคตางๆ ตามทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

3. ออกแบบสอบถามหรือสัมภาษณลูกคา เพ่ือใหทราบวาถึงทศันคติและความพึง

พอใจของลูกคาที่มีตอดานตางๆ ของเซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทย ุ

4. วิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ที่ใชในการแขงขันเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการแขงขัน 

 

4. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

  ระยะสั้น 

1. เพ่ิมจํานวนลกูคาที่เขาพักกับทางสาขาในแตละเดือนใหมีจํานวนมากขึ้น 

2. มีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามจํานวนลูกคาที่เขาพักในแตละเดือน 

 ระยะกลาง 

1. สามารถกําหนดกลยุทธที่จะใชแขงขันกบัลูกคาไดอยางมีประสิทธภิาพ 

2. สามารถหาฐานลูกคาใหม และรักษาฐานลกูคาเดิมของบริษทัไวได 

3. สามารถสนองตอบตอความตองการสินคาและบรษิัทของลูกคา 

ระยะยาว 

1. สรางการจดจําในตัวแบรนดสินคาและบริการของบริษทัใหเกิดขึ้นกบักลุมลูกคาใหม 

รวมไปถึงการสรางภาพลักษณทีดีตอตวัองคกร 

2. สามารถสราง Brand Royalty ใหเกิดกับลูกคาฐานของบริษัท เพ่ือใหเกิดความ

ยั่งยืนในการกําหนดกลยุทธเพ่ือการแขงขัน 
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5. ทฤษฎีและองคความรูทีเ่ก่ียวของกับปญหาขององคกร 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ 
3. ทฤษฎีการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
4. ทฤษฎีการสรางภาพลักษณใหกับตราสนิคา 
5. ทฤษฎีที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  
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 บทที่ 2   

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 ในการศึกษาคนควาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของธุรกิจเซอรวิสอพารต
เมนท ผูคนควาไดศึกษา ทฤษฎี เอกสาร และองคความรูที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาประกอบการ
สนับสนุน การศึกษา คนควาและนําเสนอผลการศึกษาไปใชประโยชนเพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงค
ของการศึกษาคนควาที่กําหนดไดดังตอไปนี้ 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการจัดการเชิงกลยุทธ 

2.2 แนวคิดเกีย่วกับธุรกิจบริการ 

2.3 ทฤษฎีการสรางความสมัพันธกับลูกคา 

 2.4 ทฤษฎีการสรางภาพลักษณใหกับตราสินคา 

 2.5 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของอ่ืนๆ  
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2.1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการจดัการเชิงกลยุทธ  

 สมยศ นาวีการ(2539:16) กลาววาการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึงการตัดสินใจและการ
บริหารที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานระยะยาวของบริษัทการบริหารกลยุทธประกอบดวยการ
กําหนดกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ การควบคุมกลยุทธ และการศึกษาการบริหารกลยุทธเพ่ือ
ตรวจสอบและการประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายในบริษัท 

 Rue and Holland (อางใน ชัยยุทธ ชิโนกุล, 2539:2) การบริหารเชิงกลยุทธคือ
กระบวนการซึ่งผูบริหารระดับสูงกําหนดวัตถุประสงคที่จะบรรลุ แลวกําหนดนโยบายยุทธศาสตร
เพ่ือจะบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจนกําหนดแผนระยะสั้น เพ่ือความมั่นใจวายุทธศาสตรนี้ถูก
นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

 1. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process)  กระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธจะมีขั้นตอนพื้นฐานคลายกับกระบวนการบริหารทั่วไปก็ เพียงแตมีความ
ซับซอนมากกวา เน่ืองจากเกี่ยวของเช่ือมโยงกับทุกฝายในองคกรประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 
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แผนภูมิภาพที่2.1 แสดงกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ 

1.1. การวิเคราะหเชงิกลยุทธ (Strategic Analysis) ขั้นตอนแรกของการจัดการเชิงกลยุทธจะ
เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก (Internal/External Environments Analysis) 
เปนการวิเคราะหทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสภาพแวดลอมภายในตองพิจารณา
จุดออน/จุดแข็ง ของทรัพยากรทั้งที่จับตองไดและจับตองไมไดที่มีอยูขององคกร เชน เงินทุน 
สินทรัพยตางๆ ทรัพยากรบุคคล โครงสราง ระบบงาน วัฒนธรรม เทคโนโลยีของบริษัท Know-
how และภาวะผูนําของบริษัท ในมุมมองของจุดออน/จุดแข็ง นอกจากนี้ยังตองวิเคราะห
ความสามารถหลักขององคกร (Core Competency Analysis) โดยการกําหนดลักษณะของ
ความสามารถหลักตองมี 4 ดาน คือ คุณคาตอลูกคา (Customer Value), หายาก (Rare), ไม
สามารถทดแทนได (No substitutable), การมีตนทุนสูงที่จะลอกเลยีนแบบ (Costly to Imitate) 
สวนสภาพแวดลอมภายนอกตองพิจารณาสภาพของอุตสาหกรรม คูแขง และปจจัยอ่ืนๆ ที่
อาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน เชน กฎหมาย หรือสังคม 

ความสามารถหลัก

(Core Competency) 
สภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก 

(Internal/External 

การสรางกลยุทธ

(Strategy Formulation)

พันธะกิจ 

วิสัยทัศน 

การสรางคุณคา 

ความสามารถหลักในการแขงขัน 
การดําเนินกลยุทธ

(Strategy Implementation)

โครงสรางและระบบภายใน 

ภาวะผูนาํ 

วัฒนธรรมองคกร 

การสื่อสาร 

การควบคุมกลยุทธ

(Strategy 

การประเมินกลยุทธ

(Strategy 

Formative 

Summative 

เวลา 

งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

Feedback 

Valuable 

Rare 

Nonsubstitutable 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environmental Analysis) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในใหความสําคัญกับทรัพยากร และความสามารถที่
องคกรมีอยู โดยทรัพยากรนั้นมีทั้งทรัพยากรที่จับตองไดและทรัพยากรที่จับตองไมได ตั้งแตชวง
ปลายทศวรรษ1960 นักวิจัยเริ่มสนใจศึกษาเรื่องเกี่ยวกับลักษณะอยางหนึ่งที่เรียกวา 
ความสามารถที่โดดเดน (Competency) เน่ืองจากพบวามีความสัมพันธสูงกับผลการปฏิบัติงาน 
Boyatzis (1982) ใหความหมายของคําวา Competency ไววา “An underlying characteristic 
of an individual which is causally related to effective or superior performance in job.” ซึ่ง
เปนการใหความหมายในมุมมองดานความสามารถของทรัพยากรบคุคลในองคกร แตปจจุบันได
มีการใชคํานี้กนัอยางกวางขวางทั้งระดับองคกร อุตสาหกรรม หรือแมแตประเทศชาติ อยางไรก็
ตามความหมายก็ยังคงเกี่ยวของกับลักษณะที่ดีมีประสทิธิภาพ หรือมีความสามารถปฏิบตัิงานที่
สูงกวาเมื่อเทยีบกับคูแขง ดังนั้นการวิเคราะห และการพยายามสรางคุณสมบัติดังกลาวจึงไดรับ
ความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน โดยเฉพาะภาคธุรกิจแลว ความสามารถที่โดดเดนน้ัน
เปรียบเหมือนอาวุธและเกราะปองกันในขณะเดียวกันทีจ่ะสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
(Competitive Advantages) ใหกับองคกร ที่เรียกวาความสามารถหลัก (Core Competency) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environmental Analysis) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกบริษัท จุดประสงคของการวเิคราะหภายนอกของ
บริษัทคือ การระบุโอกาสและอุปสรรคภายในจากสภาพแวดลอมภายนอกองคกร จะมี
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของระหวางกันอยู 3 อยาง ที่ควรจะพิจารณาคือ สภาพแวดลอมของ
อุตสาหกรรม สภาพแวดลอมของประเทศ และสภาพแวดลอมมหาภาค 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม จะเปนการประเมินโครงสรางการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมของบริษทัรวมทั้งฐานะการแขงขันของบริษัทและคูแขงรายสําคญั และขั้นตอน
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม เน่ืองจากในขณะนี้ตลาดหลายตลาดไดกลายเปนตลาดโลก การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรมจะหมายถึงการประเมินผลกระทบของการกาวไปสูการ
แขงขันในระดบัโลกตอการแขงขันภายในอุตสาหกรรมดวย 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของประเทศจะเปนการประเมินวา สภาพแวดลอมของ
ประเทศที่บรษิัทไดดําเนินงานอยูจะสนับสนุนสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันภายในตลาดโลก
หรือไม  
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การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน  (Five Force) 

 Michael E.Porter มองวาการแขงขันในอุตสาหกรรม ถูกครอบงําโดยพลังตางๆ 5 ชุดที่
แตกตางกัน จะเปนตัวกําหนดความนาสนใจในกําไรระยะยาวของการตลาด หรือสวนการตลาด 
วามากนอยเพียงใด ประกอบดวย  

 

 

แผนภูมิภาพที่ 2.2 แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน 

 (ที่มา:  Porter's Five Force Model - from Wikiopedia) 

1.  ระดับการแขงขันระหวางคูแขงขัน  กิจกรรมสวนใหญของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนือ่งกันใน
มิติตางๆ ดังนั้นการดําเนินการใดๆ ของกิจการหนึ่งจะสงผลตอคูแขง  
2. ภัยจากผูเขาสูตลาดใหม การเขาสูอุตสาหกรรมรายใหมจะสงผลตอปริมาณการผลิต สวน
แบงการตลาด ความรุนแรง ความซับซอนในการแขงขัน  
3. ภัยจากสินคาทดแทนได  สินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองผูบริโภค  ไดเชนกัน หรอื
ใกลเคยีงกันกับสินคาหรือบริการของเรา 
4. อํานาจในการตอรองของลูกคา    เพราะผูซื้อจะตัดสินใจซื้อโดยมีผลตอบแทนในรปูของ 
กําไร หรือ ความพึงพอใจโดยปริมาณการซื้อมากหรือมูลคาสูงก็จะทําใหการตอรองเขมขนขึ้น 

5. อํานาจในการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ  เปนกลุมทีมี่อิทธิพลโดยตรงตอเจาของและมี 
สวนทําใหปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น  

 ผลจากปจจัยทั้ง 5 ประการ จะกําหนดความสามารถของบรษิัท ในอุตสาหกรรมในการหา
รายได กําหนดความสามารถในการทํากําไรเนื่องจากมีอิทธิพลตอราคา ตนทุนและความ
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ตองการการลงทุนในอุตสาหกรรม อํานาจของผูซื้อมีอิทธิพลตอราคาที่บริษทัตั้งขึน้ อํานาจของผู
ซื้อมีอิทธิพลตอตนทุนในการลงทุนเพราะผูซื้อมีอํานาจ 

1.2. การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) หมายถึงการนําทิศทางของ
องคกรที่กําหนดไวอยางกวางๆ มาพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานอนาคตขององคกร 
โดยการนําเปาหมายโดยรวมขององคกร และการนําขอมูลจากการวิเคราะหเชิงกลยุทธมา
กําหนดกลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจและกลยุทธระดับหนวยงานตอไป 

1.2.1 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level) เปนกลยุทธที่พิจารณาถึงภาพรวมของ
องคกร ตลอดจนแนวโนมการดําเนินงานในอนาคต เพ่ือบรรลุเปาหมายที่องคกรตองการ การ
ขยายตัว หรือดําเนินการในรูปตางๆ ของลักษณะ ซึ่งโดยทั่วไปกลยุทธระดับองคกรแบงออกเปน 
3 ประเภทดังตอไปน้ี 

 กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) ผูบริหารจะพิจารณาใชกลยุทธนี้ในการ
ดําเนินงานเพ่ือสรางการเจริญเติบโตใหกับธุรกิจ เชน การเพิ่มสวนแบงตลาด การเพิ่มยอดขาย 
การลดตนทุน และการเพ่ิมกําไร เปนตน โดยกลยุทธการเจริญเติบโตจะมีอยู 2 ลักษณะ
ดังตอไปน้ี 

- กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth 
Strategy) องคกรจะใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่ตนชํานาญในแตละธุรกิจ เพ่ือใหเกิด
ความเปนเลิศในดานนั้นๆ โดยสามารถจําแนกออกเปน 2 กลยุทธดังตอไปน้ี 

1) กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) เปนการขยาย
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดิม โดยการขยายสูตลาดใหมดวยผลิตภัณฑเดิม การขยายสาขาไปพื้นที่
อ่ืนหรือประเทศอื่น การรวบรวมกิจการกับธุรกิจอ่ืน หรือซ้ือกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
หรือที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจตามแนวนอน” (Horizontal Integration Strategy)  

2) กลยุทธการเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสู
การจัดหาวัตถุดิบเองที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหลัง” (Backward Integration 
Strategy) หรือการขยายธุรกิจไปสูการจัดจําหนายผลิตภัณฑขององคกรแกลูกคาเองที่เรียกวา 
“กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหนา” (Forward Integration Strategy) โดยกลยุทธนี้จะชวยใหลด
ตนทุนในระยะยาวได และชวยใหองคกรควบคุมการดําเนินงานไดดีขึ้น  

 - กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth 
Strategy) องคกรกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ สรางความหลากหลายและความแตกตาง
ในการดําเนินงาน โดยสามารถจําแนกออกเปน 2 กลยุทธดังตอไปน้ี 
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  1) กลยุทธการกระจายธรุกิจแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification 
Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูผลิตภัณฑชนิดอ่ืนที่มีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑเดิม ซึ่งการ
ใชกลยทุธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุมจะสรางผลกําไรไดมากกวากลยุทธการกระจายธุรกิจ
แบบไมเกาะกลุม 

  2)   กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม (Conglomerate Diversification 
Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอ่ืนที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑในธุรกิจเดิม   

  กลยุทธการเจริญเติบโตสามารถขยายธุรกิจ ทั้งจากภายในองคกรดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม  พัฒนาตลาดใหม  และขยายตลาดใหม  และภายนอกองคกรสามารถทํา
ไดโดยการซื้อธุรกิจอ่ืน(Acquisition) การรวมธุรกิจกับองคกรอ่ืน(Mergers) และการรวมลงทุน 
(Joint Venture) ซึ่งกลยุทธการเจริญเตบิโตเปนกลยุทธที่นิยมใชกนัมาก เน่ืองจากองคกรสวน
ใหญมีความคดิเห็นวาเปนการแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จและเปนเสนทางนําไปสูความสําเร็จ
ยิ่งขึ้น 

 กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) องคกรที่มีการเจริญเติบโตระดับ
ปานกลาง และสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงนอย กลยุทธการรกัษาเสถียรภาพแบง
ออกเปน 3 กลยุทธดังนี้ 

  1) กลยุทธการยับยั้ง หรือการดําเนินการดวยความระมัดระวัง (Pause or 
Proceed with Caution Strategy) ภายหลังจากที่องคกรไดใชกลยุทธการเจรญิเติบโตโดยการ
เพ่ิมหนวยธุรกิจ ทําใหองคกรอาจขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร ควรใชกลยทุธการยับยั้งการเจริญเติบโตหรือดําเนินการ
ดวยความระมดัระวัง 

  2) กลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง (No Change Strategy) เปนการดําเนินงานตาม
กลยุทธเดิม เน่ืองจากกลยุทธเดิมทีว่างแผนไวประสบความสําเร็จดวยดีและสภาพแวดลอมของ
องคกรไมเปลีย่นแปลง องคกรอาจปรับเปาหมายขององคกรตามอัตราเงินเฟอเทานั้น 

กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy) เปนทางออกของการแกปญหาของ
องคกรที่ไมประสบผลสําเรจ็หรือสําหรับธุรกิจที่เขาสูชวงตกต่ําของวงจรชีวิต กลยทุธการตัดทอน
จึงเปนทางเลอืกสุดทายขององคกร ซึ่งแบงออกเปน 4 กลยุทธดังนี ้

  1) กลยุทธการฟนฟู (Turnaround Strategy) เปนกลยุทธที่มุงปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหกลับสูสภาพปกติ โดยการแกปญหาตองพยายามลดคาใชจายตาง ๆ ลง และทาํ
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การปรับโครงสรางองคกร (Reengineering) โดยการปรับปรุงประสทิธิภาพในการดําเนินงานใน
ระยะยาว กลยุทธนี้เหมาะสมกับองคกรที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีความดึงดูดสูง 

  2) กลยุทธบรษิัทเชลย (Captive Company Strategy) หมายถึงการที่องคกร
จําหนายผลิตภัณฑสวนใหญใหแกลูกคาเพียงรายเดียว ทําใหสถานภาพขององคกรขึ้นอยูกับ
ความเขมแข็งของลูกคา ซึ่งจะสามารถใชกลยุทธนี้ควบคูกับกลยทุธอ่ืนได 

  3) กลยุทธการขายทิ้งหรอืการถอนการลงทุน (Sell-out or Divestment 
Strategy) เปนการแกปญหาขององคกรที่มีธุรกิจที่ไมสอดคลองกับองคกรโดยรวม หรือธุรกิจที่มี
ความออนแอหรือมีทรัพยากรไมเพียงพอ จึงถอนการลงทุนจากการรวมลงทุนกบัธุรกิจอ่ืนหรือ
ขายธุรกิจนั้นทิ้งไป 

  4) กลยุทธการลมละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation 
Strategy) กลยุทธนี้เปนวิธีสุดทายขององคกรที่ประสบความลมเหลวในการดําเนินงาน เปน
หนทางที่จะทาํใหธุรกิจขาดทุนนอยที่สุด และยังสามารถรักษาผลประโยชนของผูถือหุนไดดีกวา
การปลอยใหลมละลาย   

 1.2.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level) กลยุทธการแขงขัน  (Competitive  
Strategy) ใชในการดําเนนิงานที่มุงปรับปรุงฐานะการแขงขันของผลิตภัณฑหรอืบริการของแต
ละองคกร  ภายในอุตสาหกรรมหรือสวนของตลาดทีอ่งคกรมีสวนรวมอยู  ซึ่งกลยุทธระดับธรุกิจ
เปนการใชเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยการใชประโยชนจากความสามารถหรือจุ
แข็งในตลาดผลิตภัณฑ บริษัทซึง่มีการตรวจสอบขอไดเปรียบทางการแขงขันใหเปนปจจุบัน
อยางตอเน่ืองเทานั้นที่สามารถบรรลคุวามสําเร็จไดระยะยาว ซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับกลยุทธระดับ
ธุรกิจคือ การเลือกที่จะทาํกิจกรรมตางๆ ที่แตกตางหรือทําสิ่งที่แตกตางจากคูแขง ซึ่งแบง
ออกเปนกลยุทธตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
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             Competitive Advantage 

                      Cost          Uniqueness 

 

                        Target  
       Broad 

 

  Cost Leadership 

         Competitive Scope 
 

Differentiation 

                Target             
                                  

 Focused Cost  

      

               Narrow 

Leadership  

Focused 

Differentiation 

Integrated Cost 

แผนภูมิภาพที่ 2.3  Five Business Level Strategies 

 ที่มา: (Strategic Management, hitt 2005: 114) 

 -  กลยุทธตนทุนต่ํา  (Low Cost Strategy) เปนการใชความสามารถดานการมีตนทุนต่ํา
มาเปนขอไดเปรียบดานการแขงขัน 

 -  กลยุทธความแตกตาง  (Differentiation Strategy) เปนการใชความสามารถดานการ
สรางมูลคาที่เหนือกวาในการตอบสนองความตองการของตลาด มาเปนขอไดเปรียบในการ
แขงขัน   

 นอกจากนี้ Michael E.  Porter  ไดแบงกลยุทธการแขงขันออกตามขอบเขตของการ
แขงขันที่เปนเปาหมายกวาง  (Board  Target)  หรือการมีตลาดเปาหมายเปนตลาดมวลชน  
(Mass  Market)  และเปาหมายแคบ  (Narrow  Market)  หรือการมุงตลาดเฉพาะสวน  (Niche  
Market)  ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 กลยทุธดังตอไปน้ี 

  1) การเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) เปนกลยุทธการแขงขันของ
องคกรที่มีตลาดเปาหมายกวาง โดยการสรางประสิทธภิาพในการดําเนินงาน โดยควบคุมตนทนุ
ต่ําสุด ทําใหองคกรมีกําไรสูงขึ้นและสามารถอยูรอดไดในสถานการณการแขงขันที่รุนแรงได 
และการมีตนทุนต่ําจะเปนการกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูเขาตลาดรายใหมไดดวย 
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  2) การสรางความแตกตาง (Differentiation) เปนกลยุทธการแขงขันของ
องคกรที่มุงตลาดเปาหมายกวาง โดยการสรางมูลคาตางๆ ใหโดดเดนเหนือคูแขง เชน คุณภาพ
ตราผลติภัณฑ เทคโนโลย ีหรือการบริการ เปนตน   

  3) การมุงที่ตนทุน (Cost Focus) เปนการใชความสามารถในการลดตนทุน ณ 
ระดับการผลติหนึ่งขององคกร ที่มุงตลาดสวนแคบดวยคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน
และสามารถเชื่อถือไดในราคาที่ถูกกวาคูแขงขัน 

  4) การมุงทีค่วามแตกตาง (Focus Differentiation) เปนการมุงที่ความ
ตองการของลูกคาในตลาดยอยที่มีความแตกตางจากตลาดรวม การสรางผลิตภัณฑหรือบริการ
ที่มีความแตกตางที่สามารถตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะได   

 1.2.3 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level) จะใหความสําคัญกับการบรรลุ
เปาหมายของหนวยธุรกิจหรือขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ เชน การตลาด การเงิน เพ่ือเปน
การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการเพิ่มยอดขายขององคกร โดยเฉพาะการ
เปนผูนําหรือผูตามดานเทคโนโลยีซึ่งสงผลตอภาพลักษณและการดาํเนินการขององคกร 

 

1.3. การดําเนินกลยุทธ (Strategic Implement &Choice) หลังจากที่เลือกกลยุทธใน
การแขงขันแลว การนํากลยุทธไปดําเนนิการเพื่อใหบรรลุตามวตัถปุระสงคเปนขัน้ตอนที่สําคญั
มาก เน่ืองจากตองใชทั้งศาสตรและศลิปะ และเปนสวนหนึ่งการบริหารงาน เชน 

1. จัดโครงสรางองคกร และระบบการดําเนนิงานภายในเพื่อสนับสนุนกลยุทธ 
2. การสรางความสามารถใหกับบุคลากร 
3. การจัดสรรทรัพยากร 
4. การจูงใจบุคลากร 
5. จัดระบบผลตอบแทนที่สอดคลอง 
6. สรางวัฒนธรรมองคกรและบรรยากาศทีเ่อ้ือตอการดําเนินกลยุทธ 

 
เครื่องมือในการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกกลยทุธ(ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ .และ ดร.เอกชัย 
อภิศักดิ์กุล. 2549 การจัดการเชิงกลยุทธ) 

แมททริกซอุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (Threats-Opportunities-Weaknesses-
Strengths (TOWS) matrix) เปนแมททริกซที่แสดงถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) จากภายนอกบริษัทที่สัมพันธกับจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weaknesses) 
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ภายในบริษทั โดยมีทางเลือกกลยุทธ 4 ทางเลือก ซึ่งเกิดจากการจับคูระหวางปจจัยภายนอก
และปจจัยภายใน ดังนี้ (1) กลยุทธ SO (SO strategy) (2) กลยุทธ ST (ST strategy) (3) กล
ยุทธ WO (WO strategy) (4) กลยุทธ WT (WT strategy) (Whelan and Hunger. 2002: 114-
115)  

บริษัทจะทําการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน ตลอดจนวิเคราะหโอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะหความสัมพันธของแตละปจจัยนั้นจะทําให
ไดทางเลือก 4 ทางเลือก ซึ่งจะใชกลยุทธที่แตกตางกันเพื่อใหสอดคลองกับแตละสถานการณ 
โดยกําหนดให (1) T แทน อุปสรรค (Threats) (2) O แทน โอกาส (Opportunities) (3) W แทน 
จุดออน (Weaknesses) (4) S แทน จุดแข็ง (Strength) โดยทั่วไปแมททริกซ TOWS จะเร่ิมตน
ที่อุปสรรค (Threats) เพราะในหลายสถานการณการวางแผนกลยุทธเปนผลมาจากวิกฤตการณ
ดานปญหาหรืออุปสรรค ดังรูป 2.4   แสดงทางเลือก 4 ประการของแมททริกซ TOWS เพ่ือการ
กําหนดกลยุทธ และการวิเคราะหสถานการณโดยแกนนอนแทนจุดแข็งและจุดออนภายใน สวน
แกนตั้งแทนโอกาสและอุปสรรคจากภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดออน 
(Weaknesses) 

 1.                SO 2.                WO 

โอกาส
(Opportunities) 

มีจุดแข็งและมีโอกาส 

กลยุทธรุกราน 

(Aggressive strategy) 

มีจุดออนและมีโอกาส 
กลยุทธการอนุรักษ 

(Conservative strategy) 

 3.               ST 4.                 WT 

อุปสรรค 
(Threats) 

มีจุดแข็งและมีอุปสรรค 
กลยุทธการแขงขัน 

(Competitive strategy) 

มีจุดออนและมีอุปสรรค 
กลยุทธการตัง้รับ 

(Defensive strategy) 

แผนภูมิภาพที่ 2.4  แสดงทางเลือก 4 ประการของแมททริกซ TOWS  

1. กลยุทธ SO (SO strategy) เปนตําแหนงหรือสถานการณที่เปนเปาหมายของทุกบริษทั โดย
บริษัทจะใชจุดแข็งและขอไดเปรียบจากโอกาส ถามีจุดออนก็พยายามแกไขเพื่อใหเปลี่ยนเปนจุด
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แข็ง ถาเผชญิอุปสรรคก็ตองพยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส ในกรณีนี้บริษัทจะใชจุดแข็งที่มีเพ่ือ
สรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

กลยุทธ SO ถือวาอยูในตําแหนงการรุกราน (Aggressive) กลยุทธทีค่วรนํามาใชคอื  

(1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
(2) การพัฒนาตลาด (Market development) 
(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) 
(4) การรวมตวัไปขางหลัง (Backward integration) 
(5) การรวมตวัไปขางหนา (Forward integration) 
(6) การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal integration) 
(7) การกระจายธรุกิจที่แตกตางไปจากเดิม (Conglomerate diversification) 
(8) การกระจายธรุกิจสูศูนยกลาง (Concentric diversification) 
(9) การกระจายธรุกิจในแนวนอน (Horizontal diversification) 
(10) กลยุทธผสม (Combination) 

 

2. กลยุทธ WO (WO strategy) เปนสถานการณที่ธุรกจิพยายามใหมีจุดออนต่ําสุด และมีโอกาส
สูงสุด ดังนั้นธุรกิจที่มีจุดออนในบางกรณีจะตองพยายามหาวิธีแกไข โดยการใชขอไดเปรียบจาก
เทคโนโลยีหรอืบุคลากรที่มีทักษะจากภายนอกในการพัฒนาองคการ ในกรณีนี้บริษัทจะ
พยายามแกไขจุดออน และสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

กลยุทธ WO ถือวาอยูในตําแหนงการอนุรักษ (Conservative) กลยุทธที่ควรนํามาใชคือ 

(1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
(2) การพัฒนาตลาด (Market development) 
(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) 
(4) การกระจายธรุกิจสูศูนยกลาง (Concentric diversification) 

 

3. กลยุทธ ST (ST Strategy) เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดแข็งและมีอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอก เปาหมายของบริษัทคือพยายามใหมีจุดแข็งสูงสุดและมอุีปสรรคต่ําสดุ 
ดังนั้นบริษัทอาจใชจุดแข็งดานเทคโนโลย ี การเงิน การบริหารจัดการ หรือการตลาด เพ่ือขจัด
อุปสรรคจากคูแขงขัน ในกรณีนี้บริษัทจะใชจุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรคใหได 

กลยุทธ ST ถือวาอยูในต่ําแหนงการแขงขัน (Competitive) กลยุทธทีค่วรนํามาใชคอื 
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(1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
(2) การพัฒนาตลาด (Market development) 
(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) 
(4) การรวมตวัไปขางหลัง (Backward integration) 
(5) การรวมตวัไปขางหนา (Forward integration) 
(6) การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal integration) 
(7) การรวมลงทุน (Joint venture) 

4. กลยุทธ WT (WT Strategy) เปนสถานการณที่ธุรกจิมีจุดออนและมีอุปสรรค โดยมีเปาหมาย
เพ่ือสรางจุดแข็งและขจัดอุปสรรคใหต่ําที่สุด โดยบริษัทอาจใชวิธีรวมทุน (Joint venture) การลด
คาใชจาย (Retrench) การเลิกผลติผลิตภัณฑทีไ่มมีกําไร (Liquidate) ในกรณีนี้บริษัทจะ
พยายามสรางจุดแข็งและเอาชนะอุปสรรคใหได 

กลยุทธ WT ถือวาอยูในตําแหนงตั้งรบั (Defensive) กลยุทธทีค่วรนํามาใชคอื กลยุทธการตัด
ทอน (Retrenchment strategy) ประกอบดวย 

(1) การไมลงทุน (Divestiture) 
(2) การเลิกดําเนนิงาน (Liquidation) 
(3) การเก็บเกี่ยวผลประโยชน (Harvest) 
(4) การปรับเปลี่ยน (Turnaround) 
(5) การลมละลาย (Bankruptcy) 

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจบริการ 
ความหมายและความสําคัญของการบริการ 
             การบริการในทรรศนะของ  สมชาติ  กิจยรรยง  คือ  กระบวนการของการปฎิบัติตน
เพ่ือผูอ่ืน  ดังน้ัน  ผูที่จะใหบริการจึงควรมีคุณสมบัติทีส่ามารถอํานวยความสะดวก  และทําเพือ่
ผูอ่ืนอยางมีความรับผิดชอบและมีความสุข  (สมชาติ กิจยรรยง, 2539, หนา 42) 
          เน่ืองจากการบริการไดเขามามีบทบาทสําคญัในหนวยงานตาง ๆ นักวิชาการไดแสดง
ความคิดเห็นกับความหมายของการบริการ  ดังนี้ 
          ฟลิป   คอตเลอร (Kotler P., 2000, p. 428) กลาววา การบริการแตกตางจากสินคา 
เพราะการบรกิารไมมีตัวตน บริการมีความหลากหลายในตวัเอง บริการไมสามารถถูกแบงแยก
ไดและบริการไมสามารถเก็บรักษาได การบริการเปนกิจกรรมหรือการปฎิบัติเพ่ือตอบสนอง
ความตองการและความพึงพอใจของทั้งผูใหและผูรบับริการ 
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          เวบเบอร (Weber, 1996, p. 345) ไดชี้ใหเห็นวา การใหบริการที่มีประสิทธิภาพและ
ประโยชนตอสาธารณชนมากที่สุดคือ การใหโดยไมคํานึงถึงตัวบุคคลหรือที่เรียกวา Sine Ira Et 
Studio กลาวไดคือ การใหบริการที่ไมใชอารมณ และไมมีความชอบพอใครเปนพิเศษ แตทุกคน
จะตองไดรับการปฎิบัติการอยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑที่อยูในสภาพที่เหมือนกัน 
          กรอนรูส (Gronroos, 1990, p.27) กลาววา “การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือ
กิจกรรมหลายอยางที่มีลักษณะไมมากก็นอยจับตองไมได ซึ่งโดยทั่วไปไมจําเปนตองทุกกรณี
เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธระหวางลูกคากบัพนักงานบรกิาร และ/หรือลูกคากับบรษิัทผลติสินคา 
และ/หรือลูกคากับระบบของการใหบริการที่ไดจัดไวเพ่ือชวยผอนคลายปญหาของลูกคา” 
 American Marketing Association (cited in Bennnett, 1996) การบริการหมายถึง
คุณลักษณะทีจั่บตองไมได ไมมีตัวตนใหขนยาย ระบุรูปพรรณไดยาก ประกอบไปดวย
องคประกอบที่แยกจากกันไมได ซึ่งมักจะถูกแลกเปลีย่นกันโดยตรงระหวางฝายผูผลิต กับฝาย
ผูรับไปใช โดยผูผลิต หรือผูขายมักไมสามารถโอนถายความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในบริการ
หนึ่งๆ ใหกับผูรับไปใช หรอืผูซื้อไดอยางถาวร และเปนคุณลักษณะที่จะเกิดมีอยูเพียง ณ เวลาที่
กําลังถูกซี้อ หรือบริโภคเทานั้น ซึ่งจะสูญสลายไปอยางรวดเร็ว ไมสามารถเก็บรักษาไวได 
 ในอีกความหมายหนึ่ง การบริการก็คอื กิจกรรมทางเศรษฐศาสตรที่ใหคุณคาและ
ประโยชนกับผูบริโภค ณ สถานที่ และเวลาทีเ่หมาะสม ดวยการแลกเปลี่ยนเพ่ือสนองความ
ตองการของผูรับการบริการ ผลประโยชนที่ผูบริโภคมักจะไดรับจากการบริการนั้น มักเปน
ผลประโยชนที่จับตองไมได และมักไมสามารถถายโอนความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน
ผลประโยชนนั้นไดอยางถาวรดวย อาทิเชน การใหบริการของโรงแรม หรือ เซอรวิสอพารต
เมนท ทั้งในดานหองพัก การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  
 
            พารซูราแมน  วาเลเรียล  เซไท  และลีโอนารด (Parasuman  A., Valarie  A.,  
Zeithaml & Leonard  L. Berry, 1985, pp.79-81)  ไดศึกษา “ A  Conceptual  Model  of  
Service  Quality  And  Implication  for  Future  Research” ซึ่งใชการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory  Qualitative  Study)  โดยใชการสัมภาษณผูบริโภคกลุมเปาหมาย  และการ
สัมภาษณผูบริหารในเชิงลกึในเรื่องแนวคิด  เกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ  จากการ
สัมภาษณผูบริโภคกลุมเปาหมายคนพบวา  ไมวาบริการนั้นจะเปนบริการประเภทใดก็ตาม
ผูบริโภคจะมีเกณฑในการประเมินคุณภาพของการบริการที่คลายๆ กัน  โดยสามารถแบงเกณฑ
ที่ใชวัดคุณภาพของบริการออกเปน 10  ปจจัย  ดังตอไปนี้ 

1. ความเชื่อถือ (Reliability) ประกอบ 
1.1 ความสม่ําเสมอ 
1.2 ความพึ่งพาได 
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2. การตอบสนอง (Responsiveness) ประกอบดวย 
2.1 ความเต็มใจทีจ่ะใหบริการ 
2.2 ความพรอมที่จะใหบริการและการอุทิศเวลา 
2.3 การมีการติดตออยางตอเน่ือง 
2.4 ปฏิบัตติอผูใชบริการเปนอยางดีและมีมาตรฐาน 

3. ความสามารถ (Competence) ประกอบดวย 
3.1 ความสามารถในการใหบริการ 
3.2 ความสามารถในการสื่อสาร 
3.3 ความสามารถในความรูวิชาการที่ใหบริการ 

4. การเขาถึงบริการ (Access) 
4.1 ผูใชบริการเขาใชหรือรับบรกิารไดสะดวก ระเบียบขั้นตอนไมมาก  ซับซอน

จนเกินไป 
4.2 ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย 
4.3 เวลาที่ใหบริการเปนเวลาทีส่ะดวกสําหรบัผูใชบริการ 
4.4 อยูในสถานทีท่ี่ผูใชบริการติดตอไดสะดวก 

5. ความสุภาพออนโยน (Courtesy) ประกอบดวย 
5.1 การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ 
5.2 ใหการตอนรับที่เหมาะสม 
5.3 ผูใชบริการมบีุคลิกภาพด ี

6. การสื่อสาร (Communication) ประกอบดวย 
6.1 มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ 
6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการใหบริการ 

7. ความซื่อสัตย  คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ (Credibility) ซึ่ง
พิจารณาจากชื่อของบริษัท ชื่อเสียงของบริษัท ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานที่
ติดตอกับลูกคา เปนตน 

8. ความมั่นคง (Security) ประกอบดวย ความปลอดภยัทางกายภาพ เชนเครื่องมือ 
อุปกรณ 

9. ความเขาใจ  (Understanding) ประกอบดวย 
9.1 การเรียนรูผูใชบริการ 
9.2 การใหคําแนะนําและเอาใจใสแกผูใชบริการ 
9.3 การใหความสนใจแกผูใชบรกิาร 

10. การสรางสิ่งที่จับตองได (Tangibles) ประกอบดวย 
10.1  การเตรียมวสัดุ  อุปกรณ  ใหพรอมสําหรับใหบริการ 
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10.2  การเตียมอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 
 
             แตอยางไรก็ดี  ปจจัยทั้ง 10 นั้น อาจมีสวนที่ซ้ํากัน (Overlapping) หากเกิดการวิจัย
ในเชิงสํารวจ   ซึ่งการที่จะจัดกลุมใหเหลอืเพียงปจจัยที่ใชวัดคุณภาพของบริการที่ไมมีสวนที่ซ้าํ
กันนี้จะตองทําการวิจัยตอไป 
             พารซูราแมน   วาเลเรียล  เซไท  และลีโอนารด  (Parasuman  A.,  Valarie  A.,  
Zeithaml &  Leonard  L. Berry, 1988)  ไดศึกษา “ServQual  :  A  Multi – Item  Scale  for  
Measuring  Consumer  Perceptions  of  Service  Quality”  พบวา  ปจจัยที่ใชในการวัด
คุณภาพที่ทําการวิจัยไวในป  1985   10 ปจจัยนั้นเม่ือทําการวิจัยอีกครั้งพบวา  เหลือเพียง 5 
ปจจัย  คือ  สิ่งที่สัมผัสได (Tangibles)  ความนาเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง 
(Responsiveness) การรับประกัน  (Assurance) และความเอาใจใส (Empathy)  โดยปจจัย
ดังกลาวมีตวัแปรยอยๆ ดังตอไปน้ี 
              ปจจัยที่ 1 สิ่งที่สัมผัสได (Tangibles) มีตัวแปรยอยๆ ดังตอไปน้ี 

1. ความทนัสมัยของเครื่องมือและอุปกรณทีใ่หบริการ 
2. ความสะดวกสบายของสถานที่ใหบริการ 
3. การแตงกายของพนักงาน 
4. สิ่งของที่แสดงถึงองคกรที่ใหบริการ 

 
ปจจัยที่ 2 ความนาเชื่อถือ (Reliability) มีตัวแปรยอยๆดังตอไปน้ี  
5. การรักษาเวลาในการใหบรกิาร 
6. ความเห็นใจและความเชื่อม่ันเม่ือมีปญหา 
7. การพึ่งพาได 
8. การรักษาสัญญาในการใหบริการ 
9. การรักษาขอมูลลูกคา 
 
ปจจัยที่ 3 การตอบสนอง (Responsiveness) มีตัวแปรยอยๆ ดังตอไปน้ี 
10. ความสามารถในการกําหนดเวลาใหบริการ 
11. ความรวดเรว็ในการไดรับบริการ 
12. ความเต็มใจในการใหบริการ 
13. ความพรอมในการใหบริการ 
 
ปจจัยที่ 4 การรับประกัน (Assurance) มีตัวแปรยอยๆ ดังตอไปน้ี 
14. ความเชื่อม่ัน  ไวใจในชื่อเสยีงและความมั่นคง 
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15. ความรูสึกปลอดภัยในการทําธุรกรรม 
16. ความสุภาพของพนักงาน 
17. ความพรอมในการใหบริการของพนักงาน 
 
ปจจัยที่ 5 ความเอาใจใส (Empathy) มีตัวแปรยอยๆ ดังตอไปน้ี 
18. ความเพียงพอของประเภทของบริการที่ใหบริการ 
19. ความเอาใจใสในการใหบริการของพนักงาน 
20. การรูความตองการของลูกคาของพนักงาน 
21. ความสะดวกดานเวลาใหบริการ 

 
เสรี  วงษมณฑา (2542, หนา 27-28) กลาวถึงจุดสําคญัของการบริการ มีสาระสัญดังน้ี 

1. ความตรงเวลา (On Time) ผูที่ไดรับบรกิารจะเอาใจใสมาก สําหรับเรื่องของความ
ตรงเวลาของการบริการ ธุรกิจที่ตองใหความสําคัญในเรื่องนี้ไดแก ธุรกิจรับเหมากอสราง 
ตกแตงภายใน เน่ืองจากการสงมอบงานมักจะชากวากําหนด การใหบริการตองมีความตรงตอ
เวลาในการสงมอบงาน 

2. การบริการที่ดีจะตองผูกใจคน (Human Touch) การใหบริการที่ดี ไมใชเพียงแคให
ลูกคามีความพึงพอใจในสินคาเทานั้น แตจะตองทําใหการติดตอระหวางบุคคลงายขึ้นมี
ความชอบพอกันทั้งผูรับและผูใหบริการ 

3. ความทันททีันใด (Promptness) เม่ือลูกคาตองการสินคา ผูขายตองใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคานั้นไดทันที โดยไมตองใหลกูคารอนาน และเม่ือมีปญหาตองแกไขไดทันทวงที 
ดังนั้นการบริการที่ดีจะตองรวดเร็วทันใจ 

4. การสรางความประทับใจในการใหบริการดวยคุณภาพ  ความรูสึกที่ประทับใจ จะทาํ
ใหเกิดความรูสึกอยากกลับมาใชบริการอีก  คอื  ตองเนนคุณภาพทุกดานไมเพียงแตสินคา
เทานั้น  ยังตองเนนคุณภาพพนักงานและสถานที่ดวย 

5. การทําใหคนรูสึกชื่นชมตวัเอง  ใหเขารูสึกวาเขาเปนคนมีเกียรติ  มีความสําคัญ 
6. ตองมีการปรับปรุงอยูเสมอ  สิ่งใดที่ลูกคาแนะนํามาใหปรับปรุงตองรูจักนําเอามา

พิจารณา 
7. ตองแสวงหาเทคโนโลยีเพ่ิมเติม  เพ่ือทําใหความมั่นใจกับลูกคาสะดวกสะบายขึ้น 
8. ตองมีการรับประกัน  เพ่ือใหความมั่นใจกับลูกคาวาจะไดของดีมีคุณภาพ 
9. บริการที่ดี คือ บริการที่มีความไวตอความรูสึกของลูกคา  ตองฝกหัดตัวเองใหเปน

คนชางสังเกตวาลูกคาตองการอะไร แลวหาทางตอบสนองโดยเร็ว 
10. ตองรักษาคําม่ันสัญญา  พูดจาอะไรไวตองทําใหไดตามสัญญา 
11. ตองมีเวลาใหกับลูกคา  ยินดีตอนรับอยูเสมอ 
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12. ตองมีความรวดเร็ว  บริการที่ดีตองทํางานดวยความวองไว  มองเห็นคุณคาเวลา
ของลูกคา 

13. ตองมีคําตอบที่แมนยําใหกับลูกคา  เวลาลูกคามาถามขอมูลเกี่ยวกบัสินคาหรือ
บริการตองสามารถตอบได 

14. บริการที่ดีตองมีความสุภาพ  มีกิริยามารยาทที่งดงาม และมีวาจาทีไ่ฟเราะ
ออนหวาน 

 
การจัดการระบบการบริการสมัยใหมเนนกระบวนการการจัดการบริการ ใหความสําคัญ

ในการรับฟงความคิดเห็นของลูกคา และการตัดสินใจของผูปฏิบัตงิานบริการสวนหนาที่ติดตอ
สัมผัสกับลูกคาโดยตรงเปนประจําเกี่ยวกบัความตองการบริการของลูกคา และวธิกีารปฏิบัตเิพ่ือ
ตอบสนองความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ซึ่งเปนแนวคิดที่แตกตางจากการจัดการในอดีตที่
คณะบริหารสงูสุดมีอํานาจสั่งการลงมาเปนลําดับชั้นวาควรจะใหบรกิารแกลูกคาอยางไร 

การจัดการระบบการบริการสมัยใหม  ไมวาจะเปนกิจการกการบริการทั่วไปหรอืธุรกิจ
บริการเนนความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางองคการบริการ  (Service Organization) 
ผูปฏิบัติงานบริการ (Contact Personnel) และลูกคาหรือผูรับบริการ (Customer) เปนสําคญั
   
 ลักษณะเฉพาะของการบริการ 4 ประการซึ่งระบุวา การบริการนั้นจับตองไมได การ
บริการมีลักษณะที่แตกตางหลากหลาย ชองทางการใหบริการ และการใชบริการตองเกิดขึ้นใน
เวลาเดียวกัน และการบรกิารไมสามารถเก็บรักษาไวได ซึ่งการทราบถึงลักษณะเดนของการ
บริการเหลานีจ้ะมีผลตอการจัดการการตลาด ตลอดจนการสื่อสารการตลาดไดอยางเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  

การบริการจับตองไมได 
 Kotler (2000) เปนลักษณะที่โดดเดนที่สุดซึ่งทําใหการบริการแตกตางจากสินคา บริการ
ตางๆ มักไมสามารถสัมผัส หรือมองเห็นไดเหมือนกับสิ่งของหรือตัวสนิคา แตมักรับรูไดเพียงใน
รูปของประสบการณ ณ ขณะที่บริการนัน้กําลังถูกสงมอบมายังผูบริโภคเทานั้น และเปนลักษณะ
ที่สรางความเสี่ยงเพราะยากที่ผูบริโภคจะตัดสินคุณภาพจากสิ่งที่จับตองมองเห็นไมได 
  
 การบริการมีลักษณะทีแ่ตกตางหลากหลาย 
 Lovelock et al. (2002) ในการผลิตสินคานั้น ผูผลติสามารถควบคุมการผลิตสนิคาใหมี
มาตรฐานเดียวกันไดอยางชัดเจนกอนที่จะนําสินคานั้นออกจําหนายสูผูบริโภค แตในการ
ใหบริการ มักยากที่จะควบคุมใหการบริการที่สงมอบออกไปนั้นมีมาตรฐานเดียวกันไดในทุก
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สถานการณ เน่ืองจากในแตละสถานการณนั้น ก็มักไดรับอิทธิพลจากเหตุปจจัยหลายประการที่
สามารถทําใหการบริการในแตละครั้งนั้นแตกตางออกไป 
 เวลาและสิ่งแวดลอมที่ตางกันออกไปซึ่งควบคุมไดยากก็เชนเดียวกนั พนักงานคน
เดียวกันอาจใหบริการไมเหมือนกันในแตละวัน โดยในวันที่มีลูกคานอยพนักงานก็อาจใหบริการ
ไดดีกวาในวันที่มีลูกคามากเปนตน 
 ดังนั้น เพ่ือจัดการกับลักษณะที่แตกตางหลากหลายของการบริการ องคกรหนึ่งๆ จึง
ควรพยายามที่จะควบคุมใหการบริการในทุกสถานการณนั้นมีมาตรฐานเดียวกันใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได โดยอาจมีการคัดเลือกและฝกฝนพนักงานเปนอยางดี วางแผนแบงงานใหกับแต
ละฝายอยางเหมาะสมเปนขั้นตอน และติดตามสอบถามความพึงพอใจจากลูกคาอยางตอเน่ือง 
 
 ชองทางการใหบริการ และการใชบรกิารตองเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน หรือการ
บริการเปนสิง่ที่ไมสามารถแยกจากกันได 
 Lovelock et al. (2002) เม่ือผูใหบริการไดใหบริการกับผูบริโภคแลว ผูบริโภคก็จะไดรบั
การบริการนั้นทันที และกระบวนการบริการนั้นก็จะตองประกอบไปดวยทั้งฝายผูให และ
ผูรับบริการ 
 ผูรับบริการเองก็จะตองเขามาเกี่ยวของดวยในกระบวนการใหบริการ จึงจะทําใหเกิดการ
บริการเกิดขึ้นได  หากไมมีผูมาใชบริการก็ไมสามารถเกิดการบริการขึ้นไดเปนตน ซึ่งตางจากใน
ธุรกิจสินคา ที่ผูบริโภคไมจําเปนตองมีสวนรวมในการผลิตสินคา แตสินคาก็ยังสามารถทําให
เกิดขึ้นได 
 
 การบริการไมสามารถเก็บรักษาไวได 
 Kotler (2002) ในการนัดแพทยบางครัง้ หากคนไขไมสามารถไปพบแพทยไดตามนัด 
แพทยอาจเรียกเก็บเงินคาเสียเวลาในสวนนั้นจากคนไขได เน่ืองจากเวลาไมใชสิง่ของ แพทยนั้น
ไมสามารถจะเก็บเวลานัดของคนไขรายหนึ่งไปมอบใหกับคนไขรายอื่นๆ ตอไปได เปนชวงเวลา
ที่ผานแลวเลยไป ซึ่งเทากัยเปนการเสียเวลาของแพทย  
 เพ่ือที่จะรับมือกับปญหาดังกลาวนี้ ผูใหบริการก็ควรจะตองทําใหความตองการซี้อของ
ผูบริโภคสมดุลกับความสามารถ หรือความตองการขายขององคกร อาทิ ในสวนที่จัดการกับ
ความตองการซื้อ ผับก็อาจจางบริกรเพิ่มขึ้นในชวงที่มีลูกคามาใชบรกิารมาก เพ่ือรองรับความ
ตองการของลูกคาที่มีมากไดอยางสมดุลเปนตน 
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2.3 ทฤษฎีการสรางความสัมพันธกับลกูคา 
 Gronroos (2000) อธิบายวาในอดีต การแลกเปลีย่นคุณคา (Exchange อาทิ การแลก
สินคากับเงินตรา) เทานั้น ที่ถือเปนหัวใจสําคัญทีสุดสําหรับการตลาด กิจกรรมการตลาดตางๆ 
มักมุงใหลูกคาซื้อของใหไดเทานั้นไมวาลกูคาเหลานั้นจะเปนลูกคาเกาหรือไม หรือมีความ
ตองการในตวัสินคา หรือบริการมากนอยเพียงใด องคกรมุงเอาชนะใจลูกคาโดยไมสนวาลูกคา
จะเคยซี้อสินคาหรือบริการนั้นไปแลวหรอืไม และไมใสใจที่จะรักษาความสัมพันธกับลูกคามาก
นัก ลูกคาในบริบทของการตลาดลกัษณะนี้จะมองปจจัยดานราคาเปนสิ่งสําคญัวาสินคานั้น
ถูกตองหรือแพง หรือคุมคาที่จะซ้ีอหรือไม แตปจจุบัน องคกรธุรกิจตางๆ ไดหันมาให
ความสําคัญกบัการสรางความสัมพันธกับลูกคาเปนหลกั 
 แนวความคิดในการเก็บรักษาสัมพันธภาพกับลูกคา จะชวยใหธุรกิจสามารถประหยัด
คาใชจายในการหาลูกคาใหม ประกอบกับการหาลูกคาใหมทําไดยากขึ้นเนื่องจากมีคูแขงใน
ตลาดมาก และแตละรายพยายามดึงดูดลูกคาไวใหไดมากที่สุด การจะอยูรอดไดจึงตองมุงเนนที่
การรักษาสัมพันธภาพกับลูกคาในระยะยาว 
 2.3.1 การสรางความสัมพันธกับลูกคา 
 การสรางความสัมพันธกับลกูคาและการตลาดฐานขอมูลลูกคา จะชวยใหบรษิัทสามารถ
ตอบสนองตอการใหบริการลูกคาไดทันทวงที โดยการพัฒนาความสัมพันธกับลกูคาไดอยางมี
คุณคา การใชขอมูลของลกูคาแตละรายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใชเกณฑพิจารณาวา
บริษัทรูขอมูลอะไรบางเกี่ยวกับลูกคา เพ่ือบริษัทจะไดนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ โปรแกรม 
ขาวสารและสือ่ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาแตละราย  
 การตลาดเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคา เปนบทบาทที่สําคัญของนักการตลาดเพื่อ
สรางความสัมพันธอันดีนะระยะยาวกบัลกูคา จะเปนแรงพลักดันที่สาํคัญตอความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษัท และการที่บริษทัจะประสบความสําเร็จในการจัดหาลูกคา การรักษาลูกคา 
และการเพิ่มจํานวนลูกคาใหมากขึ้นน้ัน บริษัทจะตองมีการเพิ่มคุณคาของฐานขอมูลลูกคา โดย
ทําใหเกิดความเปนเลิศใน 
กลยุทธดานลกูคาตอไปน้ี 
  2.3.1.1 การลดอัตราการสูญเสียลูกคา 
  2.3.1.2 การสรางความสมัพันธอันดีกับลกูคา 
  2.3.1.3 กระตุนใหเกิดความเจริญเติบโตของลูกคาที่มีศกัยภาพ 
  2.3.1.4 มุงกําไรนอยแตทํากําไรระยะยาว 
  2.3.1.5 พิจรณาความเหมาะสมที่ปฎิบตัติอลูกคา 
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 2.3.2 ฐานขอมูลลูกคาและการตลาดฐานขอมูล 
 การรูจักลูกคาเปนสิ่งสําคัญสําหรับบริษทั ดังนั้นบริษัทจําเปนตองรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับลกูคาและเกบ็ไวในระบบฐานขอมูลลูกคา รวมทั้งใชการตลาดฐานขอมูลดวย 
 2.3.2.1 ฐานขอมูลลูกคา เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและกลุมเปาหมายแตละ
รายโดยมีความเปนปจจุบันและเชื่อถือได สามารถเขาถึงได และใชในการปฎิบัตติาม
วัตถุประสงคทางการตลาดที่สามารถนําไปสูการสรางลกูคาใหมและการคนพบลูกคาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม การขายผลิตภัณฑและบริการ หรอืการรักษาความสัมพันธลูกคาเดิม 
 2.3.2.2 การตลาดโดยใชฐานขอมูล หมายถึงขบวนการในการสรางการรักษาการใช
ฐานขอมูลลูกคาและฐานขอมูลอ่ืนๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการติดตอสื่อสารการตลาดและการ
สรางความสัมพันธอันดีกับลกูคา หมายถึงรูปแบบทางการตลาดทางตรงซึ่งผูใชโฆษณาใช
ฐานขอมูลเพ่ือการกําหนดรับขาวสารที่เปนเปาหมายไดดีที่สุด เพ่ือการขยายผลติภัณฑหรือ
บริการเฉพาะอยางภายในระยะเวลาที่กําหนดให การใชเทคนิคการตลาดทางตรงจําเปนตอง
ทราบคุณสมบัติและความตองการของผูรับขาวสารที่เปนเปาหมายวามีความตองการอะไร และ
จะเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางไร เน่ืองจากจํานวนลูกคามากขึ้น จึงตองอาศัยฐานขอมูล
เกี่ยวกับลูกคา เครื่องมือในการติดตามและวัดความพงีพอใจของลูกคา  
เครื่องมือในการติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกคา เปนวิธีการติดตาม วัดและคนหาความ
ตองการของลูกคาโดยมจุีดมุงหมายเพ่ือการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยมุงเนน
ความสําคัญทีลู่กคาโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลกูคา 

2.3.3 วิธีติดตามและวดัความพึงพอใจใหกับลูกคา 
วิธตีิดตามและวัดความพึงพอใจใหกับลกูคา สามารถทําได 4 วิธีดังนี้ 
2.3.3.1 ระบบการติเตียนและขอเสนอแนะ เปนการหาขอมูลทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑและการทํางานของบริษัท ปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการทาํงาน รวมทั้ง
ขอเสนอแนะตางๆ 

2.3.3.2 การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา ในกรณีนี้เปนการสํารวจความพึงพอใจของ
ลูกคาเครื่องมือที่ใชมากในการวิจัยตลาด วิธีนี้บรษิัทตองเตรียมแบบสอบถามเพือ่คนหาปญหา 
และความพึงพอใจลูกคา เทคนิคตางๆ ที่ใชในการสํารวจความพึงพอใจของลูกคามีดังนี้ 

- การใหคะแนนความพึงพอใจลูกคา ทีมี่ตอผลิตภัณฑหรือบริการ โดยอยูในรูปการให
คะแนน เชน ไมพอใจอยางยิ่ง ไมพอใจ ไมแนใจ พอใจ พอใจอยางยิ่ง 

- การถามวาลกูคาไดรับความพอใจในผลิตภัณฑหรือบริการหรือไม 
- การถามใหลกูคาระบุปญหาจากการใชผลิตภัณฑและเสนอแนะประเด็นตางๆ ที่จะ

แกไขปญหานัน้เรียกวา การวิเคราะหปญหาของลูกคา 
- การถามลูกคาเพื่อใหคะแนนคุณสมบัตติางๆ และการทํางานของการใหบริการวธิีนี้จะ

ชวยใหทราบถึงจุดออน จุดแข็ง ของผลิตภัณฑ 
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- การสํารวจความตั้งใจในการซี้อซํ้าของลูกคา 
2.3.3.3 การเลือกซื้อโดยกลุมลูกคาทีเ่ปนเปาหมาย วธิีนี้เชิญบุคคลที่คาดวาเปนผูซี้อที่มี

ศักยภาพ ใหวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในการซี้อสินคาของบริษทัและคูแขง พรอมทั้งระบุ
ปญหาเกี่ยวกบัสินคาหรือบริการของบริษทั 

2.3.3.4 การวเิคราะหถึงลูกคาที่สูญเสียไป ในกรณีนี้จะวิเคราะหหรือสัมภาษณลูกคาเดิม
ที่เปลี่ยนไปใชตราสินคาอ่ืน กลยุทธนีท้าํใหทราบถึงสาเหตุตางๆ ที่ทําใหลูกคาเปลี่ยนใจ เชน 
ราคาสูงเกินไป บริการไมดีพอ ผลิตภัณฑไมนาเชื่อถอื  
 
2.4 ทฤษฎีการสรางภาพลกัษณใหกับตราสินคา 

ภาพลักษณของตราสินคา แสดงถึงสินคาหรือบริการที่ทําใหเกิดความแตกตางภายใน
จิตใจของผูบรโิภค ตราสินคาเปนสัญลักษณที่ถายทอดถึง คุณลักษณะ คุณประโยชน ความเชือ่
และคุณคาของสินคานั้นๆ การสรางความแข็งแกรงของตราสินคาจะตองมีการบริหารจัดการที่ดี
เพ่ือทําใหผูบริโภคเกิดความยึดเหนี่ยวกับคุณคาโดยรวมในตราสินคานั้น การพัฒนาตราสินคา
ใหแข็งแกรงมี 2 ขั้นตอนหลกั คือ  

1) การพัฒนาคุณคาของขอเสนอ ตั้งแต การเลือกวางตําแหนงกวางๆ ตามดวยการ
เลือกตําแหนงเฉพาะและคณุคาของสินคานั้นๆ สรุปเปนการพัฒนาคุณคาโดยรวม และ  

2) การสรางตราสินคา ตองเร่ิมจากเลือกชื่อตราสินคา กําหนดคําม่ันสัญญาและความ
เกี่ยวพันของชื่อที่เลือก แลวสรางความเปนเอกลักษณของสินคา และประเมินความมี
ประสิทธิภาพของตราสินคานั้น ในยุคปจจุบัน ทฤษฎกีารสรางตราสินคามีแนวคดิที่แตกตางไป
จากเดิม โดยตองทําความรูจักและเขาใจความตองการของผูบริโภคใหถูกตองตามสภาวการณที่
เปลี่ยนไป 
 

ปจจุบันนี้ธุรกจิมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็ไปกวาการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ผานมา 
จึงมีความตองการและความคาดหวังตอสนิคา และบริการที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วเชนกัน 
ผูบริโภคมีความรูความเขาใจตอสินคาหรอืบริการมากขึ้นและมีความไวตอราคา เน่ืองจากมีเวลา
นอยลงจึงตองการความสะดวกสบายมากขึ้น ตองการสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพดีขึ้นและมี
การรับประกันคุณภาพ ตองการสินคาหรือบริการที่ตรงใจมากขึ้นและมีสิทธิพิเศษ รวมทัง้
ตองการใหสินคาและบริการมีราคาที่ถูกลงดวย ดังนั้น ธุรกิจจําเปนตองมีการปรับตวัใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมของกลุมลูกคาเปาหมาย กลยุทธการตลาดที่เคยใชและประสบ
ความสําเร็จในอดีตหรือปจจุบันอาจไมสามารถใชไดผลดีอีกตอไปในอนาคต ผูบริหารและนักการ
ตลาดจําเปนตองคนหากลยุทธใหมๆที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความ
แตกตางทีเ่หนือกวาคูแขง การมีภาพลักษณของตราสินคาหรือบริการ (brand image) ที่
แข็งแกรงยังคงชวยเสริมสรางใหเกิดความไดเปรียบในการแขงในปจจุบันได  ถาภาพลักษณของ
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ตราสินคาที่แข็งแกรงดังกลาวไดรับการดแูลและบริหารอยางดี จะสามารถชวยใหธรุกิจมีชวงชีวติ
และชื่อเสียงทีย่ืน  
 
ภาพลักษณของตราสินคา 

คําวา ภาพลกัษณของตราสินคา หรือที่นิยมเรียกสั้นๆวา ตราสินคา(brand) สมาคม
การตลาดแหงสหรัฐอเมริกาไดใหคําจํากัดความวา หมายถึง ชื่อ ถอยคํา สัญลักษณ รูปแบบ 
หรือการผสมผสานรวมกันของสิ่งดังกลาว เพ่ือตั้งใจทีจ่ะแสดงถึงสินคาหรือบริการของผูขายราย
หนึ่งหรือกลุมหน่ึงที่ทําใหเกิดความแตกตางจากคูแขง ภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคา 
ผูขายมีสิทธใิช ตราสินคา ที่สรางขึ้นไดตลอดไป ซึ่งแตกตางจากสิทธิบตัรหรือลิขสิทธิท์ี่มี
ระยะเวลาหมดอายุ ตราสินคาที่ดีตองมีลกัษณะเฉพาะและยากตอการเลียนแบบจากคูแขง จึงจะ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยนืใหแกสินคาหรือบริการนั้น 
 

ตราสินคาสามารถทําใหสนิคามีความแตกตางภายในจิตใจของลูกคา เชน โดยทั่วไป ถา
เอยถึงสม ก็คือ สม แตถาเปนสมที่มีตราสินคา และมีผูบริโภคกวารอยละ 80 รูจักชื่อสินคานั้น
และใหความเชื่อถือ จะมีความแตกตางจากสมทั่วไป เปนตน ฉะน้ันตราสินคาทีแ่ข็งแกรงและ
เปนที่รูจัก จะทําใหขายสนิคาไดในราคาสูง แตในขณะเดียวกันองคกรเหลานี้ตองมีการลงทุน
พัฒนาสรางตราสินคาอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน โดยเฉพาะการโฆษณา การสงเสริมการขาย 
และการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑของสินคา 
 

นอกจากนี้ ตราสินคาที่แข็งแกรงยังเปนสิ่งที่บอกใหผูบริโภครบัทราบถึงคุณภาพของ
สินคาหรือบริการ ทําใหผูที่ซื้อสินคานั้นเปนประจําม่ันใจไดวาเขาจะไดรับสินคาที่มีรูปลักษณ 
ผลประโยชนและคุณภาพที่เหมือนเดิมทุกครั้ง จนทําใหตราสินคากลายเปนพ้ืนฐานในการสราง
เรื่องราวเกี่ยวกับคุณภาพพิเศษเฉพาะของสินคานั้นขึ้นมา บริษัทอินเตอรแบรนดไดทําการ
ประมาณมูลคาของตราสินคาไว ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในแตละป ดังนั้นผูบริหาร
ตราสินคาตองมีความเปนมืออาชีพ สามารถสรางสรรค รักษา ปกปอง และยกระดับของตรา
สินคาหรือบริการที่รับผิดชอบอยู 
 

คําวา คุณคาของตราสินคา (brand value) และคุณคาโดยรวมในตราสินคา (brand 
equity) มีความใกลเคียงกนั โดยคุณคาของตราสินคาหมายถึง คุณคาแทจริงทางดานการเงิน
ของตราสินคา ในขณะที่คณุคาโดยรวมในตราสินคาหมายถึง ทั้งชื่อของตราสนิคา สัญญลกัษณ 
จินตนาการของผูบริโภคเกี่ยวกับสินคา ความเกี่ยวของและการรับรูของผูบริโภค ซึ่งจะเปน
ตัวแทนในรูปของนามธรรมและแนวคิดทีไ่มสามารถจับตองไดของตราสินคาซึ่งผูบริโภคสรางขึ้น 

คุณคาโดยรวมในตราสินคานี้มีหลากหลายมิติที่แตกตางจากคุณคาของตราสินคา การมีคุณคา
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รวมในตราสินคาสูง จะทําใหสามารถตั้งราคาขายไดสูง (เพราะผูบริโภคเต็มใจจะจายเพิ่มขึ้นเม่ือ
เปรียบเทียบกบัตราสินคาอ่ืน) มีความพึงพอใจและความภักดี (ระดับของความพึงพอใจของตรา
สินคาจะชวยใหผูบริโภคเกดิความภักดี และปองกันการเกิดความไวตอราคา) มีความรับรูของ
คุณภาพ (ผูบริโภครับทราบถึงคุณภาพที่สูงกวาของสนิคานั้นเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง) มีความ
รับรูตอคุณคาของสินคา (ผูบริโภคเขาใจถึงคุณคาของสินคาที่ไดรับ ไมเพียงแตดานมูลคาเงิน
หรือคุณภาพเทานั้น แตหมายรวมถงึคุณคาอ่ืนๆ ที่ไมสามารถจับตองไดอีกดวย) มี
ความสัมพันธทางใจกับสินคา (ผูบริโภคามีความสัมพันธทางจิตใจ โดยมีความไววางใจเชื่อถือ
ตอสินคานั้น) มีบุคลิกภาพเฉพาะของตราสินคา (ซึ่งลักษณะพิเศษของตราสนิคานี้สรางใหเกิด
ความแตกตางจากคูแขง) มีการตระหนกัรูและจดจําไดของตราสินคา (ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการวัด
ความสําเร็จของตราสินคาวามีความแข็งแกรงเพียงใดโดยวัดจากความคุนเคยของตราสินคาใน
ตลาด) คุณคาโดยรวมของตราสินคานี้จะถกูยึดไวดวยกนัดวยสิ่งที่เรียกวา แกนแทของตราสินคา 
(brand essence) นั่นเอง จะเห็นไดวา ลูกคาเปนผูสรางคุณคาโดยรวมของตราสนิคาขึ้นภายใน
จิตใจ ดังนั้น นักบริหารหรือนักการตลาดไมไดเปนแคผูสรางตราสินคาขึ้น แตเปนผูที่ดูแลและ
ชวยเรงใหผูบริโภคสามารถจดจําและเกิดความสัมพันธกับตราสินคานั่นเอง ตราสินคาเปน
สัญลักษณที่ซบัซอน สามารถถายทอดความหมายไดถึง 6 อยางคือ 

 1) คุณลักษณะ  
 2) คุณประโยชน  
 3) คานิยมขององคกร  
 4) วัฒนธรรม  
 5) บุคลิกภาพ 
 6) ผูใช  
 
การพัฒนาตราสินคาใหแข็งแกรง 
Phillip Kolter ไดนําเสนอขั้นตอนการพัฒนาตราสินคาใหแข็งแกรงไว 2 ขั้นตอนหลัก คือ 
 

1.  การพัฒนาคุณคาของขอเสนอ องคกรตองเลอืกพิจารณาที่จะกําหนดการวาง
ตําแหนง (positioning) ของสินคาหรือบริการวาจะเปนอยางไร โดยอาจเลือกทุมเทสรางให
บริษัทมีความชํานาญในความเปนเลิศในดานใดดานหน่ึง เชน ดานการปฏิบัติการ ดาน
นวัตกรรม หรือการมีความสัมพันธใกลชดิกับลูกคา โดยองคกรไมสามารถจะเปนเลิศในทุกดาน
ได ทั้งน้ีเพราะกฎเกณฑเง่ือนไขดานคุณคาของแตละดานมีความแตกตางกัน ตองอาศัยระบบ
การจัดการกระบวนการองคกรและวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป 
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1.1 การเลือกวางตําแหนงอยางกวางๆ Treacy และ Wiersema  ไดเสนอกรอบ
ทางเลือกไว 3 แนวทาง สําหรับการวางตาํแหนงอยางกวางๆ ซึ่งในทกุๆตลาดจะมผีูบริโภคอยู 3 
ประเภท คือ  

1) ผูบริโภคทีช่อบองคกรทีมี่สินคาที่มีประสิทธิภาพการทํางานนาเชือ่ถือ ไววางใจไดสูง 
คือองคกรที่มีความเปนเลิศดานการปฏิบัติการ  

2) ผูบริโภคมีความชื่นชอบตอองคกรทีมี่ความกาวหนาดานเทคโนโลยี หรือนวตักรรม
ตางๆ คือ องคกรที่มีความเปนผูนําดานสินคาหรือบริการ และ  

3) ผูบริโภคบางรายตองการองคกรที่สามารถตอบสนองความตองการ และมีความ
ยืดหยุนเปนเฉพาะราย คอื องคกรที่มีความใกลชิดกับลูกคานั่นเอง ดังนั้น องคกรจึงตองเลือก
แนวทางดังกลาวตอไปน้ีเพียงแนวทางเดยีว คือ 

1.1.1 การเปนเลิศในการดําเนินงาน (operation excellence) องคกรที่เลือกแนวทางนี้
จะวางตําแหนงขององคกรในการผลิตสินคาใหมีราคาถกู (best price) และมีความสะดวกในการ
หาซื้อ โดยไมตองเสียเวลาจากการเกิดความลาชา ความผิดพลาด หรือความไมสะดวกในการ
ซื้อสินคานั้นๆ ซึ่งองคกรจําเปนตองมีการบริหารบุคคลที่ดี การปฏิบตัิงานที่ดีมีประสิทธิภาพ มี
การใชเทคโนโลยีสมัยใหม และมีการบริการลูกคาที่ดี จึงสามารถดําเนินตามแนวทางนี้ 
 1.1.2 การเปนผูนําทางสินคา (product leadership)    องคกรที่เลือกทางนี้จะวาง
ตําแหนงขององคกรโดยเนนการผลิตสินคาใหมมีคุณภาพสูง และจะมีการวิจัยพัฒนาสินคาอยู
ตลอดเวลา การแขงขันของสินคาในตลาดนี้จะไมเกี่ยวของกับราคา แตจะขึ้นกับความสามารถใน
การทํางานของสินคาเปนหลัก 
 1.1.3 การเปนเลิศทางสรางความใกลชิดกับลูกคา (customer intimacy) องคกรที่เลือก
วางตําแหนงขององคกรตามแนวทางนี ้ จะมุงเนนการสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก 
และการเปนหุนสวนทางธุรกิจกับลูกคา โดยจะสรางความสัมพันธกบัลูกคาชนิดทีเ่ปนงานบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (one-stop service) ซึ่งมีคําตอบทีดี่ที่สุดใหแกลกูคาในทุกกิจกรรมและใหการ
สนับสนุนทุกอยาง เพ่ือลกูคาจะไดผลตอบแทนที่ถูกใจที่สุดดวยการเสนอสินคาขององคกร สวน
ใหญองคกรดังกลาวที่ประสบความสําเร็จจะเปนการเสนองานบริการดานการศึกษาเทคโนโลยี 
อยางไรก็ตาม ถาธุรกิจใดตองการประสบความสําเร็จจากการเลือกแนวทางดังกลาวขางตน ควร
ดําเนินตามขอเสนอแนะดังตอไปน้ีคือ 
 1)    ใหเลือกสรางความเปนเลิศเพียงดานใดดานหนึ่งจากทั้ง 3 ดานที่กลาวมา  
 2) เม่ือสรางความเปนเลิศไดดานหนึ่งแลวตองรักษาความสามารถสวนที่เหลืออีกสอง
ดานใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน  
 3) มุงปรับปรุงสวนของการปฏิบัติการที่เลือกแลวใหดีขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือปองกันการ
เพลี่ยงพล้ําจากคูแขง และ 
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  4) ใหรักษาระดับของการปฏิบัติการทีเ่หลืออีกสองสวน ใหเหมาะสมดีขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะคูแขงมักจะยกระดับความคาดหวงัของลูกคาในสวนที่เราทําไดในระดับปานกลางอยูเสมอ 
 

1.2 การเลือกวางตําแหนงแบบเฉพาะเจาะจง การเลือกวางตําแหนงเปนการสื่อสาร
พ้ืนฐานของภาพลักษณของสินคาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเลือกวางตําแหนงของตราสินคา
แบบเฉพาะเจาะจึงมีความสําคัญ โดยตองคํานึงวาสินคาของเราอยูในธุรกิจเชนไร 

การรูจักและเขาใจลูกคาอยางลึกซึ้งจะชวยใหงายตอการเลือกวางตําแหนง แมวาในโลก
ของความเปนจริง สิ่งที่ตราสินคาตองเสนอคําม่ันสัญญาแกลูกคาจะเปนเรื่องของคุณภาพและ
บริการที่เหนือกวา รวมถึงนวัตกรรมตางๆแลวกต็าม แตพบวาสําหรับผูบริโภค ในการตัดสินใจ
ซื้อสินคา ไมไดพิจารณาแคสิ่งดังกลาวนั้น เพราะการตัดสินใจไมไดเกิดขึ้นจากการใชเหตุผล
เทานั้น แตจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของอารมณมากกวา ผูบริโภคจะใชสมองทั้งสองดานคือ  

1) สมองดานซาย ใชความคิดที่มักวิเคราะหเปนเหตุเปนผล และ 
  2) สมองดานขวา เกี่ยวของกับการใชอารมณความรูสึกในการตัดสินใจ ดังตัวอยางใน
ตาราง 1 เปรียบเทียบใหเห็นถึงตัวอยางคําถามที่เปนเหตุเปนผล กับคําถามจากการใชอารมณ
ความรูสึกในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค1

 
ตาราง 2.1 ตวัอยางคําถามดานเหตุผลและอารมณที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจซื้อสินคา 

 

ดานเหตุผล ดานความรูสึก 

1.เราตองการมันจริงหรือเปลา 
2.มันทําอะไรไดบาง 
3.มันราคาเทาไหร 
4.มันเปนอยางไรเม่ือเปรียบเทียกบั 

ฉันปรารถนามัน 
มันดูเทหมาก 
ฉันกําลังจะไดมัน 
ฉันตองการสิ่งนี้ 

 
 จากตัวอยางของตราสินคาที่แข็งแกรงทัว่โลก จะพบวา ตราสินคาตางเหลานั้นสามารถ

ทําใหผูบริโภคตัดสินใจโดยการใชสมองดานอารมณความรูสึกทั้งสิน้ ดังนั้น กลยุทธที่สําคัญใน
การสรางตราสินคา คือ การสรางสินคานั้นๆ ใหเกิดความสําคัญอยางมากในดานอารมณ
ความรูสึกของผูบริโภคนั่นเอง ผูบริหารตราสินคาตองมีความสามารถในการชนะใจและรักษา
ลูกคาไวใหได การพัฒนาตราสินคาใหแขง็แกรงจึงตองมีลักษณะสําคญัทางอารมณดังนี้  

1) มีความเปนสวนบุคคล  
2) มีความสามารถในการปลุกเราอารมณและความตองการ  
3) มีชีวิตชีวาและววิัฒนาการ  
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4) มีการสื่อสารที่ดีเหมาะกับกลุมเปาหมาย  
5) มีความสามารถในการพัฒนาใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันอยางมาก  
6) มีความสามารถกอใหเกิดความเปนเพือ่นและความภักดี   
7) มีความสามารถในการมอบประสบการณที่ดีใหแกลกูคาได1

 
เพ่ือสรางใหเกิดความยึดเหนี่ยวของคุณคาโดยรวมในตราสินคาแกลูกคา ผูบริหาร

สามารถเลือกใช ปรามิดของตราสินคา (brand pyramid) ดังแสดงในรูป โดยขบวนการสราง
ความสัมพันธทางอารมณของตราสินคา ดังแสดงในรูป  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คุณประโยชนของ

ตราสินคา 

คุณลักษณะของตราสินคา

ความเชื่อ
และคุณคา
 

 
แผนภูมิที่ 2.5 แผนภูมิภาพปรามิดของตราสินคา 

  
ในการใชปรามิดของตราสินคานั้น ไมควรเลือกใชเฉพาะจากคุณลกัษณะเทานั้น เพราะ

ลูกคาใหความสนใจในคุณประโยชนมากกวา และคูแขงสามารถจะลอกเลียนแบบคุณลักษณะ
นั้นๆไดงาย รวมทั้งคุณลักษณะในปจจุบนัอาจเปนสิ่งไมนาสนใจก็ได  

ขบวนการสรางความสัมพันธของลูกคากบัตราสินคาในเริ่มจากขั้นของการตระหนักรูวา 
มีสินคานั้นอยูในตลาดดวยการไดรับขอมูลขาวสาร กอใหเกิดความสนใจเอาใจใสตอสินคานั้น 
ซึ่งอาจเกิดการซื้อสินคาในเวลาตอมา หลังจากนั้นสามารถพัฒนาไปสูขั้นตอนของการมี
ความสัมพันธที่ดีและความเชื่อถือไววางใจอุปถัมภ ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนเปนความสัมพันธแบบ
ยั่งยืนตลอดชพีกับลูกคาและสรางใหเกิดความภักดีตอตราสินคาได ตราสินคาที่แข็งแกรงจะ
สามารถผานไปสูขั้นตอนของความสัมพันธที่ดีและความเชื่อถือได แตสําหรับตราสินคาที่ไม
แข็งแกรงจะหยุดอยูแคขั้นของการตระหนักรูเทานั้น ดังนั้น เม่ือเริ่มวางสินคาใหม จึงไมใชเพียง
แคลงทุนอยางมหาศาลในการสรางความตระหนักรูของตราสินคาเทานั้น แตตองคํานึงถึงการ
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บริหารกิจกรรมการตลาดตางๆที่สําคัญเพ่ือพัฒนาสูขั้นตอนตอไป โดยมุงเนนที่สวนของการ
สรางความสัมพันธดานอารมณเปนหลัก 

การที่ลูกคาจะมีความเชื่อถือไววางใจตอสนิคา หรือบริการจนเกิดเปนความภักดีตอตรา
สินคานั้นๆจะขึ้นกับปจจัยหลายประการคอื  

1) คาใชจายในการเปลี่ยนมาใชตราสินคานั้น  
2) คูแขงหรือสินคาที่ใชทดแทนกันไดมีจํานวนมากนอยเทาไร และ  
3) ความพึงพอใจในอดีตตอสินคาหรอืบริการนั้น 
ในการเลือกวางตําแหนงแบบเฉพาะเจาะจงของตราสินคา ตองแสดงใหลูกคารูสึกวา 

ตราสินคานั้นมีประโยชนและมีเหตุผลทีจ่ะซ้ือเหนือกวาคูแขง โดยอาจดึงเอาจุดเดนของตรา
สินคาออกมาใช อาทิเชน คณุภาพดีที่สุด มีประสิทธิภาพในการทํางานดีที่สุด เชื่อถอืไดมากที่สุด 
ปลอดภัยที่สุด คุมคากับเงินที่จายไปมากที่สุด ราคาถูกที่สุด มีเกียรติศักดิศ์รีทีสุ่ด มีรูปแบบดี
ที่สุด มีความสะดวกสบายที่สุด หรืองายตอการใชงาน เปนตน เพ่ือสรางใหเกิดตราสินคาที่
แข็งแกรง ผูบริหารสามารถเลือกใชกลยทุธในการวางตําแหนงตราสินคาแบบเฉพาะเจาะที่จะ
เสนอตอไปน้ีทีละขอหรือใชรวมกันก็ได 
 1.2.1 คุณลักษณะและลักษณะเฉพาะ ในอดีตกลยทุธรูปแบบนี้เปนที่นิยมใชในหลาย
อุตสาหกรรม เพ่ือเนนถึงคุณลักษณะเฉพาะของตราสินคาที่มีความแตกตางหรอืเหนือกวาคูแขง 
โดยมักใชในอุตสาหกรรมรถยนต และธุรกิจบริการ เปนตน 
 1.2.2 คุณประโยชน กลยุทธนี้เนนประโยชนที่ลูกคาไดรับจากคุณลักษณะของสินคา 
เชน การมีถุงลมนิรภัยของรถยนต หมายถึง ผูขับขี่จะมีความปลอดภัยมากขึ้น เปนตน สวนใหญ
ลูกคาคํานึงถึงคุณประโยชนที่จะไดรับจากตราสินคามากกวาคุณลักษณะ 
 1.2.3 ปญหาและการแกไข เปนอีกกลยุทธหน่ึงที่มีการใชอยางกวางขวาง และมี
ประสิทธิภาพสูง เพราะสิ่งที่ลูกคาตองการซื้อคือ ความสามารถในการแกไขปญหาของลูกคา 
ดวยสินคาหรอืบริการที่องคกรเสนอให สวนใหญองคกรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชั้นสูงจะใชกล
ยุทธนี ้
 1.2.4 การแขงขัน กลยุทธนี้มุงเนนที่คูแขงเปนหลัก โดยมีการวางตําแหนงตามคูแขง 
แตตองมีความเหนือกวา เชน ในธุรกิจของผูใหบริการ Internet software และ hardware เปน
ตน 
 1.2.5 เอกลักษณหรอืประกาศนียบัตร กลยุทธนี้จะใชภาพลักษณของบรษิัทที่มีความ
แข็งแกรงมาชวยใหสินคามีความโดดเดนเหนือคูแขง ซึ่งกลยุทธนี้ คูแขงจะวางตําแหนงตรา
สินคาแขงขันไดยาก 
 1.2.6 โอกาสในการใชงาน ระยะเวลา และการประยุกตใช กลยุทธนีเ้หมาะสําหรับ
สรางความแตกตางใหตราสนิคาอยางมีประสิทธิภาพไดมากกวา จะใชสําหรับบริษัทหรือองคกร
ใหญ โดยมีแนวคิดทีว่าผูบริโภคแตละคนมักใชสินคาหรือบริการในเวลาและโอกาสที่แตกตางกัน 
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เชน ผูบริโภคบางรายรับประทานคุกกี้ระหวางอาหาร บางก็รับประทานกอนนอน สวนแชมเปญ
จะด่ืมเม่ือมีงานฉลอง เปนตน 
 1.2.7 ตามกลุมเปาหมายกลยุทธนี้เปนการวางตําแหนงที่เนนใชการตลาด องคกรที่
รูจักกลุมลูกคาเปาหมายเปนอยางดีจะวางตําแหนงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตอ
หลายกลุมเปาหมายในสินคาพื้นๆทัว่ไป  
 1.2.8 ความปรารถนา กลยุทธนี้สามารถประยุกตใชไดหลายรูปแบบ นยิมใชกับตรา
สินคาที่เปนตามวิถีทางของการดําเนินชีวติ โดยจะมุงที่ 2 ขอหลักคือ  
  1)  เกี่ยวของกับความสําเรจ็ดานทรัพยสิน ที่แสดงถึงสถานภาพและชื่อเสียง  
  2) เกี่ยวของกบัความสําเร็จที่ไมเกี่ยวของกับเงินทองเชน      การพัฒนาตัวเอง 
โดยทั้งสองกรณีนี้จะมุงที่การแสดงออกถึงตัวตนของผูซือ้โดยใชสินคาหรือบริการนั้นมาชวย  
 1.2.9 สาเหตุปญหา กลยุทธนี้จะเชื่อมโยงกับอารมณและมุงเนนที่ระดับขัน้ของความ
เชื่อ รวมทั้งความรูสกึความเปนเจาของ เชน มุงเนนที่การรักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน กลยุทธนี้มีการใชแพรหลายมากขึน้และมีความสําคัญ เพราะ
เกี่ยวของกับอิสรภาพทางความคิดและการพูด เสรีภาพของสตรี และแนวโนมอ่ืนๆทางสังคม 
 1.2.10 คุณคา คุณคาจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ลูกคาไดจายเงินซื้อ แตกลยุทธนี้ไมได
เกี่ยวของกับการตั้งราคา ในการวางตําแหนงโดยใชคุณคาจะมี 2 ปจจัยหลัก คือ  
 1) ราคาตอคณุภาพ โดยวางตําแหนงใหมีคุณคาที่คุมกับเงินที่จาย และ  
 2) คุณคาทางอารมณ ซึ่งสรางใหเกิดความสัมพันธของคนที่เปนเจาของ 
 1.2.11 อารมณ กลยุทธดานอารมณนี้จะถูกใชรวมกับกลยทุธอ่ืนเพื่อเพ่ิมคุณคาหรือจุด
ดีอ่ืนๆเขาไป โดยมีงานวิจัยจํานวนมากที่แสดงใหเห็นถึงการซื้อดวยอารมณ 
 1.2.12 บุคลิกภาพ การสรางตราสินคาที่มีพ้ืนฐานจากการสรางบุคลิกภาพจะใหผลดี 
โดยเฉพาะตราสินคาในระดบัโลกตางๆ ซึ่งนิยมใชวธินีี้ แตพึงระวังไววา คนทั่วไปจะตอบสนอง
เฉพาะบุคลิกภาพที่มีความสําคัญตอตวัเองหรือที่ชอบเทานั้น ลักษณะบุคลิกภาพที่พิสูจนแลววา 
สามารถจะดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดดี ไดแก ความหวงใยเอาใจใส ความทันสมัย 
นวัตกรรมหรอืวิธีการใหม ความอบอุน ความเปนอิสระ ความเข็มแข็ง ความซื่อสัตย 
ประสบการณที่ดี ความจริงใจ ความสําเรจ็ ความเราใจ ความมีพลัง ความเชื่อถือได การเขาถึง
ไดงาย และความรักความสนุก เปนตน 
 1.2.13 อางสิทธิเปนอันดับหน่ึง ตําแหนงเปนอันดับหน่ึงในตลาดเปนสิ่งที่ทุกสินคา
ตองการเพราะเปนการสรางใหเกิดความรับรูของการเปนผูนําตลาด ในตลาดของสินคา
เทคโนโลยีชั้นสูง กลยุทธนีใ้ชไดดีมากในการสรางใหตราสินคามีการรับรูที่แตกตาง แมวาสินคา 
บริการหรือคุณภาพอาจจะใกลเคยีงกับคูแขงอ่ืนๆในตลาด 
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โดยสรุป การวางตําแหนงของตราสินคาหรือบริการสามารถเลือกวางไดหลายวิธี ขึ้นกับ
กลุมลูกคา ทัง้นี้การเลือกใช การรวมกลยุทธตางๆเขาดวยกันใหเหมาะสมกับความตองการของ
ลูกคา จะสรางใหเกิดกลยุทธที่แข็งแกรงได ในการใชกลยทุธใดก็ตาม จุดสําคัญในการวาง
ตําแหนงนั้นตองยึดใหไดทั้งหัวใจและจติใจของลูกคาโดยดึงดูดทั้งดานอารมณและเหตุผลนั่นคือ 
ผูบริหารตราสนิคาที่ชาญฉลาดตองมีความเขาใจและสามารถเลือกประสมประสานกลยทุธตางๆ
ขางตน เพ่ือสรางใหลูกคาเกิดความพึงพอใจทั้งทางดานอารมณและเหตผุล โดยมีสิ่งที่ควร
คํานึงถึงในการเลือกใชกลยทุธการวางตําแหนง ดังนี 

ก) ในการวางตําแหนงนั้น ตองมีความเขาใจลูกคาเปาหมายใหมาก เพราะแมจะมีการ
สื่อสารที่ดีไปยังกลุมดังกลาว แตถาเปนขาวสารทีไ่มมีความสําคัญหรือไมเปนที่สนใจแลว ขอมูล
ดังกลาวจะไมไดรับความสนใจหรือถูกลมืไดอยางรวดเร็ว 

ข) ตําแหนงที่เลอืกไวตองมีพ้ืนฐานจากจุดแข็งหรือขอไดเปรียบจริงๆของสินคาหรือ
บริการนั้นๆ หาไมแลวจะเปนการสรางความไมเชื่อถือตอตราสินคานั้นในเวลาตอมา 

ค) การเลือกวางตําแหนงนั้นตองสะทอนความไดเปรียบในการแขงขัน โดยสามารถ
แสดงใหเห็นวาตราสินคานัน้มีความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงได และในทกุจุดที่แตกตางตอง
สามารถแสดงออกใหเห็นไดอยางชัดเจน 

ง) ตําแหนงที่เลือกวางนั้นตองสามารถสื่อสารไดงาย เพ่ือใหทุกคนทีไ่ดรับขอมูลขาวสาร
ที่ถูกตองเปนจริง และสามารถสรางแรงจูงใจใหกลุมเปาหมายได โดยวัตถุประสงคของการวาง
ตําแหนงเพ่ือสรางใหเกิดการกระทํา ตอบสนองหรือการซื้อจากกลุมเปาหมายนั่นเอง ดังนั้น จึง
ตองมีการสื่อสารอยางระมัดระวังเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
 
2.5 ทฤษฎีที่เก่ียวของอ่ืนๆ 
 Marketing Mix for Service (สวนประสมทางการตลาด) หมายถึง กลุมเครื่องมือ
ทางการตลาดที่บริษทันํามาใชเพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคดานการตลาดของบริษัทในตลาด
เปาหมายที่กําหนดไว ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบริการมกีารแบงหลักเกณฑตามทฤษฎีที่
เรียกวา 8P 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการ

ของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะจับตองไดหรือจับตองไมได ผลิตภัณฑจึง

ประกอบขึ้นจาก สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี

อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลติภัณฑสามารถ

ขายได 
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 ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่นําเสนอเพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองการ

ของตลาด ในการวางแผนสวนประสมการตลาดเริ่มตนดวยการกําหนดผลิตภัณฑ โดยถือเกณฑ

วาลูกคาจะพิจารณาสิ่งที่นําเสนอ 3 ประการคือ 

1. รูปลักษณะและคุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ 
2. สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ 
3. ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑคุณคาของผลิตภัณฑนั้น (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน และคณะ, 2541, หนา 299) 

 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 5 ระดับ ในแตละระดับจะสรางคุณคาสําหรับลูกคา เรยีกวา

เปนลําดับขั้นตอนของคุณคาสําหรับลูกคา (Customer Value Hierarchy) 

 1. ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง ประโยชนพ้ืนฐานของผลติภัณฑที่

ผูบริโภคไดรับจากการซื้อสินคาโดยตรง 

 2. รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Product) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่

ผูบริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูได ซึ่งเปนสวนที่เสรมิผลิตภัณฑใหทําหนาที่สมบูรณขึ้นหรือเชิญ

ชวนใหใชยิ่งขึน้ รูปลักษณผลิตภัณฑมีดังนี้ 

  2.1 คุณภาพ (Quality) มีความปลอดภัย ความคงทน ประสิทธิภาพสูง 

  2.2 รูปรางลักษณะ (Feature) ขวดมีลักษณะทรงกระบวก มีฝาปดสนิท 

  2.3 รูปแบบ (Style) ทันสมัย งายตอการบริโภค และสะดวกในการพกพา 

  2.4 การบรรจุภัณฑ (Packing) เก็บอยูในขวดที่ปลอดภัยและสะอาด รวมทั้งสะดวก

ในการนํามาบริโภค สรางภาพลักษณตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีขึ้น 

  2.5 ตราสินคา (Brand) 

 3. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและ

เง่ือนไขที่ผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอผลิตภัณฑที่

คาดหวังจะคํานึงถึงความพงึพอใจของลูกคาเปนหลัก 
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 4. ผลิตภัณฑควบ (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและเง่ือนไขที่ผู

ซื้อคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอผลิตภัณฑที่คาดหวังจะ

คํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนหลกั 

 5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลติภัณฑ (Potential Product) หมายถึงคุณสมบตัิของ

ผลิตภัณฑใหมที่มีการเปลีย่นแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อสนองความตองการของลูกคาในอนาคต 

 การกําหนดกลยุทธดานผลติภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี 

       1. ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และความแตกตาง

ทางการแขงขนั (Competitive Differentiation) พิจารณาองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของ

ผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุ

ภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

       2. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ

ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

       3. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะ

ใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดดียิ่งขึ้น 

 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตวัเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของ

ลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา ผลิตภัณฑนั้น ถา

คุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 

  2.1 คุณคาที่รบัรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการ

ยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

  2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 

  2.3 การแขงขัน 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง

ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยัง
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ตลาดสถาบันที่นําผลิตภัฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันทางการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวย

ในการกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรกัษาสินคาคงคลัง 

การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 

 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ และหรือ
กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย 
ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค 
  การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistic) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการเคลี่อนยายตัวผลติภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง

ผูขายกับผูซื้อ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานทําการ

ขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยใชเครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลาย

ประการ ซึ่งอาจเลือกใชหนึง่ หรือหลายเครื่องมือจากเครื่องมือตอไปน้ี 

  4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ 

หรือผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 

  4.2 การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูงใจ

ตลาดโดยใชบคุคล ซึ่งจะเก่ียวของกับ 

   4.2.1 กลยุทธการขายโดยพนักงาน 

   4.2.2 การจัดการหนวยงานขาย 

  4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่

นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขายและการใหขาวประชาสัมพันธซึ่ง

สามารถกระตุนความสนใจทดลองใชหรอืการซื้อ โดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทาง

การสนับสนุนการขายนิยมใชหลายรูปแบบ เชน การจบัฉลากชิงโชค จับชิ้นสวนชิงรางวัล คปูอง 

ลดราคา รวมถึงการจัดทํา แคตตาล็อกแผนปลิว จัดทําปายโฆษณา กําหนดสัญลักษณรานคา 

และการจัดแสดงสินคา เปนตน 
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 4.4 การแพรขาวสาร (Publicity) การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผน

โดยองคการหนึ่ง เพ่ือสรางทัศนคติที่มีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึง  

5. บุคลากร (People) ทั้งที่เกี่ยวของโดยตรงหรือทางออม ในการจําหนายสินคาหรือ

ใหบริการแกลกูคา ปจจัยนี้นับวันยิ่งสําคญั ไมวาจะเปนพนักงานขาย พนักงานประชาสัมพันธ

หรือสาธิตสินคา พนักงานตอนรับ พนักงานบริการลกูคา ตางๆ เพราะพนักงานเปรียบเสมือน

ตัวแทนของสนิคา ซึ่งจะมีความสัมพันธโดยตรงกับลูกคา โดยเฉพาะในธุรกิจบริการ 

 6. กระบวนการ (Process) หรือ กลไกในการทํางานของกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหเกิด

การบริโภคสนิคา นับตั้งแต การออกแบบพัฒนา การทําวิจัย เรือ่ยมาจนถึง การจัดหาวัตถุดิบ 

การผลิตหรือ ดําเนินการ และการสงมอบ สินคาหรือบริการใหถึงมือลูกคาในเวลาทีเ่หมาะสม  

7. สภาพแวดลอม (Physical Evidence) เปนเรื่องของสภาพแวดลอมในการสงมอบ

สินคา หรือ ใหบริการ รวมทั้งสื่อที่ใชในการสื่อสารกับทางลูกคา ตองเอ้ือใหเกิดความสมบูรณใน

การบริโภคสนิคา 

8. ความสามารถในการผลิตบริการ (Productivity) เปนเรื่องของกระบวนการในการ

สรางการบริการใหเกิดขึ้นไดอยางสม่ําเสมอและมีคุณภาพ วากระบวนการเหลานั้นจะเกิดขึ้นได

อยางไร โดยในขั้นตอนนี้ลูกคาจะเขามีสวนเกี่ยวของในขั้นตอนของการกอใหเกิดการบริการ 

แตกตางจากสินคาที่ลูกคาไมมีสวนเกี่ยวของในการผลติ เน่ืองจากในการบริการถาไมมีลูกคา

พนักงานก็ไมสามารถใหบรกิารได 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาคนควาอิสระเรื่อง การเพิ่มประสิทธภิาพในการแขงขันของธุรกจิเซอรวสิ 
อพารตเมนท กรณีศึกษาเซ็นเตอรพอยทฯถนนวิทยุ เปนการศึกษาตามกรอบแนวคิดกระบวนการ
เชิงกลยุทธ โดยทําการศึกษาขอมูลทั้งสวนที่เปนขอมูลทุตยิภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ และนําขอมูล
ทั้งสองสวนมาวิเคราะหประมวลผลดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 
 3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทตุิยภูมิ 
 3.1.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (ภาคผนวก) 
 3.1.3 การสรุปประมวลขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ 
3.2 แนวทางเลือกในการแกปญหา (Strategic Alternative) 
3.3 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา (Strategic Formulation & Choice) 
3.4 การประยุกตใชและประเมินกลยุทธ (Strategic Implementation & Evaluation) 

 
3.1 การวิเคราะหขอมูลเชงิกลยุทธ 

3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ 
 แหลงที่มาของขอมูลทุติยภูมิ ไดจากตํารา เอกสาร และขอมูลจากหองสมุด เว็ปไซด และ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยแยกการวิเคราะหสาเหตุของปญหาออกเปนสองสวนคือ  

- สาเหตุจากปจจัยภายนอกเชน สภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ 
หรือคูแขงขันรายใหมๆ เปนตน  

- สาเหตุจากปจจัยภายในเชน เรื่อง รูปแบบสินคา บริการ การตลาด หรือกลยุทธตางๆ 
ที่ใชในการแขงขัน 

แหลงที่มาของขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการใชแบบสอบถามในการสัมภาษณกลุมตวัอยาง 
 

- การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
ในการวิเคราะหสาเหตุโดยอางอิงจากปจจัยภายนอก เราจะใชแนวคิดของ Potter’s Five 

Force Model เขามาใชในการวิเคราะหวาสาเหตใุนการลดลงของจํานวนลูกคาที่เขาพัก และ
รายไดวามีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกหรือไม โดยวิเคราะหจากปจจัยดังตอไปน้ี 
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1. สภาวะการแขงขันในปจจุบัน (Rivalry among firms) 
จะพบวาจํานวนหองพักโดยรวมในอุตสาหกรรมจากตารางที่ 1 ในแตละบริเวณของเขต 

downtown (ซึ่งจะหมายถึงบริเวณใจกลางเมือง) ถึงแมจะมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนหองพัก แตก็
ไมไดเพ่ิมขึ้นมากจนนาจะสงผลกระทบตอจํานวนลูกคาที่เขาพักกบัทางสาขา โดยเฉพาะในเขต
ของ Central Lumpini ปริมาณหองพักนั้นมีปริมาณคงที่ในป 2006 ดังในตารางที ่3.1 

Table 3.1 Supply of Serviced Apartments in Downtown Bangkok by Area, 2000 – 2006 

Silom/ Central  Riverside/ % change  
Year Sukhumvit 

Sathorn Lumpini Rama III 
Pathumwan  Total 

Year to Year 

2000 3,452 1,144 541 884   6,021   

2001 3,428 1,144 511 884   5,967 -0.90% 

2002 3,489 1,244 495 884   6,112 2.40% 

2003 3,609 1,279 1,253 925   7,066 15.60% 

2004 3,769 1,708 1,353 949   7,780 10.10% 

2005 3,925 1,884 1,483 949   8,241 5.90% 

2006 4,745 1,884 1,481 735   8,845 7.30% 

(ขอมูลอางอิงจาก CB RICHARD ELLIS BANGKOK PROPERTY REPORT) 

 
หรือถาวิเคราะหในสวนที่เปนปจจัยมหภาค เชนการเขามาในประเทศไทยของชาว

ตางประเทศมจํีานวนลดลง จนสงผลถึงจํานวนลูกคาที่เขาพักกบัทางสาขาวทิยุที่มีจํานวนลดลง
หรือไม จากตารางที่ 3.2 จะพบวาการเขามาของชาวตางชาติในประเทศไทยในป 2005 
เปรียบเทียบกบัป 2006 มีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยนักทองเที่ยวมีอัตราการเพิ่มขึ้น 20.40 เปอรเซ็นต 
สวนของนักธรุกิจและนักลงทุนเพิ่มขึ้น 30.56 เปอรเซ็นต และในสวนของกรุปประชุมตางๆ  
เพ่ิมขึ้น 27.21 เปอรเซ็นต ถึงแมวาในสวนของที่ชาวตางชาตทิี่มาราชการ และอ่ืนๆจะมีปริมาณ
ลดลง แตในภาพรวมแลวถือวาจํานวนชาวตางชาติทีเ่ขามาในประเทศไทยมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยาง
เห็นไดชัด และในสวนของการใชจายของชาวตางชาต ิจากตารางที่ 3.3 จะพบวา แนวโนมการใช
จายของชาวตางชาติที่เขามาในประเทศไทยเปรียบเทียบระหวางป 2005 และป 2006 มีอัตราที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะคาใชจายที่เกี่ยวของกับที่พักอาศัยมีอัตราเพิ่มขึ้น 5.80 เปอรเซ็นต ซึ่งขัดแยง
กับจํานวนลูกคาที่เขาพักกบัทางตึกและรายไดของตึกที่มีสัดสวนลดลง ดังนั้นปจจัยเรื่องการเขามา
ในประเทศของชาวตางชาตแิละกําลังซื้อที่ลดดลงจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุของปญหา 
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Table3.2

Country
of Residence Holiday Δ(%) Business Δ(%) Conven- Δ(%) Official Δ(%) Others Δ(%)

tion
East Asia 6,512,896 + 18.36 715,904 + 28.75 437,032 + 26.25 27,286 - 10.02 249,025 - 3.39
ASEAN 2,776,452 + 13.21 355,507 + 32.44 252,059 + 19.40 19,357 - 3.84 153,020 + 3.74
     Brunei 10,501 - 14.56 597 - 10.76 751 - 36.03 0 - 100.00 813 - 16.44
     Cambodia 93,756 + 5.77 6,496 + 55.59 13,598 + 98.74 34 - 98.63 11,452 + 10.84
     Indonesia 169,846 + 15.81 19,002 + 37.60 19,104 + 38.11 954 + 12.63 9,261 - 19.73
     Laos 210,764 + 19.32 12,482 + 212.28 22,917 + 113.68 8,885 + 52.93 27,191 + 149.00
     Malaysia 1,292,955 + 17.25 126,301 + 43.79 104,298 + 9.74 5,073 + 5.80 50,005 - 2.10
     Myanmar 40,173 + 26.46 11,611 + 31.76 6,006 + 22.07 113 - 65.76 9,151 - 13.97
     Philippines 141,922 + 6.58 24,712 + 22.05 16,551 + 28.32 1,324 - 43.35 17,796 - 9.96
     Singapore 630,890 + 3.35 123,514 + 12.52 46,005 - 9.15 2,027 - 15.75 15,726 - 28.65
     Vietnam 185,645 + 23.75 30,792 + 61.18 22,829 + 51.94 947 - 14.07 11,625 + 13.81
China 881,038 + 35.33 78,718 + 59.39 43,625 + 51.86 1,220 - 35.89 28,704 - 7.04
Hong Kong 397,621 + 5.12 42,648 + 35.18 18,167 - 16.81 355 - 43.20 4,548 - 27.35
Japan 1,052,642 + 10.02 142,257 + 8.44 67,149 + 27.18 4,426 - 7.98 26,839 - 26.16
Korea 992,757 + 34.98 45,976 + 23.40 36,275 + 127.96 1,580 - 11.39 24,937 - 2.01
Taiwan 393,543 + 26.65 49,539 + 31.46 18,987 + 24.19 348 - 67.57 10,434 - 0.88
Others 18,843 + 4.45 1,259 + 123.62 770 + 52.48 0 + 0.00 543 - 32.71
Europe 2,889,504 + 24.54 208,146 + 38.16 138,687 + 24.98 16,449 + 6.18 69,009 - 22.75
Austria 65,999 + 42.11 6,124 + 122.13 3,126 + 12.77 40 - 89.25 1,409 - 7.06
Belgium 57,013 + 23.88 5,894 + 20.88 2,414 + 4.55 253 + 9.05 1,261 - 44.98
Denmark 107,867 + 27.72 7,173 + 25.73 6,430 + 35.25 217 - 35.22 2,464 - 25.40
Finland 101,278 + 38.59 5,498 + 103.93 3,848 + 59.60 205 - 45.04 1,177 - 41.18
France 267,425 + 24.63 27,801 + 26.93 13,303 + 12.57 2,318 + 36.43 9,063 - 15.43
Germany 437,868 + 16.13 35,465 + 40.22 23,200 + 20.57 2,810 + 44.25 8,599 - 33.90
Italy 120,323 + 30.15 12,160 + 16.48 6,232 + 32.26 554 - 33.65 4,074 - 26.63
Netherlands 149,582 + 19.84 12,562 + 32.00 7,049 + 22.34 850 + 2.29 4,223 - 4.56
Norway 90,790 + 22.07 4,127 + 27.93 5,134 + 56.67 211 - 26.22 1,658 - 47.26
Russia 176,193 + 80.26 5,146 + 41.02 5,561 + 87.81 208 + 184.93 3,726 + 43.75
Spain 63,312 + 44.36 6,429 + 45.52 2,228 + 33.25 91 - 22.88 1,760 - 21.60
Sweden 279,809 + 40.15 10,190 + 31.77 12,634 + 60.07 710 - 7.55 3,941 - 36.95
Switzerland 123,551 + 16.84 11,240 + 31.09 7,237 + 5.30 575 + 9.11 3,044 - 23.44
United Kingdom 645,660 + 8.77 43,268 + 43.94 32,198 + 10.94 6,698 + 9.39 17,701 - 20.16
East Europe 84,062 + 50.70 4,894 + 43.48 3,599 + 58.55 278 - 43.84 2,479 - 19.75
Others 118,772 + 31.28 10,175 + 58.89 4,494 + 39.70 431 - 9.64 2,430 - 20.35
The Americas 633,446 + 11.49 85,060 + 32.40 48,243 + 36.57 7,833 + 29.81 50,536 - 23.37
Argentina 2,937 + 30.82 586 + 244.71 223 + 74.22 29 + 0.00 39 - 73.47
Brazil 6,933 + 37.48 990 + 40.03 584 + 33.33 0 + 0.00 419 - 0.48
Canada 123,622 + 18.61 11,163 + 53.72 7,097 + 37.27 2,551 + 39.17 5,491 - 19.46
USA 482,334 + 9.69 70,201 + 27.12 39,418 + 37.48 5,163 + 23.75 43,558 - 24.51
Others 17,620 + 4.04 2,120 + 140.64 921 + 0.22 90 + 210.34 1,029 + 20.07
South Asia 432,704 + 19.28 83,214 + 19.74 47,282 + 34.19 1,590 - 46.57 40,446 - 16.44
Bangladesh 30,927 - 5.38 4,831 + 7.83 2,688 + 4.27 189 + 8.00 5,446 - 13.10
India 316,184 + 24.80 57,475 + 19.84 33,037 + 41.14 1,122 - 48.79 21,914 - 15.25
Nepal 13,568 - 2.86 3,550 - 2.47 2,408 + 40.49 18 - 87.59 3,661 - 27.90
Pakistan 30,071 + 13.17 7,339 + 21.79 4,261 + 12.72 132 - 46.56 3,319 - 24.19
Sri Lanka 33,721 + 20.08 7,174 + 40.23 3,198 + 37.79 38 - 78.03 3,317 - 9.25
Others 8,233 + 1.45 2,845 + 25.33 1,690 + 17.85 91 + 102.22 2,789 - 11.91
Oceania 511,317 + 27.41 53,548 + 34.36 32,028 + 26.90 2,083 - 29.00 28,270 - 13.10
Australia 441,007 + 30.04 46,477 + 38.61 27,503 + 31.93 1,773 - 28.04 21,730 - 15.15
New Zealand 69,152 + 14.86 6,484 + 11.77 4,380 + 5.04 310 - 30.34 6,377 - 5.22
Others 1,158 - 41.40 587 + 12.67 145 - 34.39 0 - 100.00 163 - 15.98
Middle East 336,416 + 35.32 36,794 + 42.75 15,253 + 33.93 401 - 53.75 16,992 - 2.43
Egypt 8,806 + 49.94 1,520 + 47.86 746 + 105.51 23 + 0.00 451 - 15.54
Israel 99,330 + 30.05 8,753 + 39.53 4,486 + 44.66 227 - 54.60 4,853 - 17.38
Kuwait 32,968 + 20.63 2,698 + 96.36 1,185 + 14.27 27 - 47.06 2,007 - 7.68
Saudi Arabia 20,051 + 90.49 2,855 + 80.93 573 - 1.38 0 - 100.00 391 - 13.50
U.A.E. 72,679 + 34.27 7,384 + 42.44 3,279 + 44.39 62 - 65.75 3,602 + 8.62
Others 102,582 + 37.95 13,584 + 31.39 4,984 + 23.49 62 - 48.33 5,688 + 12.28
Africa 71,137 + 30.90 15,756 + 32.87 3,534 + 7.06 199 - 41.98 3,782 + 24.90
South Africa 36,708 + 37.78 4,202 + 11.19 1,255 - 9.12 133 - 11.92 1,146 - 1.80
Others 34,429 + 24.29 11,554 + 43.01 2,279 + 18.70 66 - 65.63 2,636 + 41.64
Grand Total 11,387,420 + 20.40 1,198,422 + 30.56 722,059 + 27.21 55,841 - 5.30 458,060 - 10.96
Source of Data: Immigration Bureau, Police  Department.
Remark   :          Overseas Thai Residents are not included

Purpose of Visit

 JANUARY - DECEMBER  2006
INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY PURPOSE OF VISIT
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Table3.3: เปรียบเทียบคาใชจายรายหมวดตามหมวดคาใชจายของนักทองเที่ยว ป 2005-
2006 

2006 2005 
รายการ

จํานวน สัดสวน % (+/-) จํานวน สัดสวน % (+/-) 

คาซื้อสินคา/ของที่ระลึก 1,106.47 27.34   + 1.52 1,089.86 28.20   - 5.16 

คาใชจายเพื่อความบันเทิง 472.82 11.68   - 4.29 494.03 12.70   - 1.84 

คาบริการทองเที่ยว 180.99 4.47   + 9.24 165.68 4.26 - 24.90 

คาที่พัก 1,077.40 26.61   + 5.80 1,018.34 26.18   - 4.61 

คาอาหาร/เครื่องดื่ม 717.45 17.72   - 0.76 722.97 18.58  + 5.82 

คาพาหนะเดินทางในประเทศ 385.40 9.52 + 23.54 311.96 8.02   - 1.04 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 107.69 2.66 + 23.37 87.29 2.24 - 26.46 

รวม 4,048.22 100.00 + 4.06 3,890.13 100.00   - 4.13 
(ขอมูลอางอิงจาก กลุมฐานขอมูลการตลาด สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 

 
2. อํานาจตอรองของผูซี้อ (Bargaining Power of Buyers) 

Table 3.4 Demand (Take up) of Service Apartments by Area, 2002 -2006  

Location 2002 2003 2004 2005 2006 

Sukhumvit 3,181 3,284 3,534 3,500 4,001 
Silom/Sathorn 990 972 1,440 1,419 1,424 
Central Lumpini 449 969 1,213 1,301 1,273 
Riverside/Rama III 704 731 789 816 595 

Total 5,324 5,956 6,976 7,036 7,294 

**(ขอมูลอางอิงจาก CB RICHARD ELLIS BANGKOK PROPERTY REPORT) 

 

ถาวิเคราะหในสวนปริมาณความตองการหองพักในตลาดรวมตั้งแตป 2002 – 2006 ใน
ตารางที่ 3.4 จะพบวาปรมิาณความตองการหองพักในตลาดมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ป แตถา
แยกดูเปนบริเวณๆ จะพบวาในสวนของเขต Central Lumpini ปริมาณความตองการหองพักในป 
2005 – 2006 มีจํานวนลดลง แตการลดลงนี้ก็มีจํานวนเพียงเล็กนอยเทานั้น เม่ือเทียบกบัปริมาณ
ของหองพักโดยรวมในตลาด ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาผูซี้อมีอํานาจในการตอรองคอนขางสูง 
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เน่ืองจาก ปริมาณหองพักในตลาดมีปริมาณมากกวาความตองการเขาพัก ดังนั้นในสวนนี้จึงนาจะ
เปนปจจัยหนึ่งในการลดลงของจํานวนลกูคาที่เขาพักกับทาง เซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทย ุ

 
3. อํานาจตอรองของซัพพลายเออร (Bargaining of Supplier) 
ในที่นี้ซัพพลายเออรในธุรกจิจะหมายถึง บริษัทที่เปน sub-contract กับทางบรษิัทไดแก 

รานอาหาร บริษัทแมบาน บริษทัรักษาความปลอดภยั บริษทัซักรีด และบรษิทัที่ดูแลเรื่องการ
บํารุงรักษาอุปกรณในหองพัก และระบบตางๆ ภายในตกึเชน ระบบไฟฟา ระบบ
เครื่องปรับอากาศ  เปนตน ซึ่งเม่ือวิเคราะหขอมูลจะพบวาบรษิัทเหลานี้มีอํานาจตอรองคอนขาง
ต่ํา เน่ืองจากมีผูใหบริการ(Supplier)หลายรายในตลาด อีกทั้งทางบริษัทก็มีการทําสัญญาไวกับ 
sub-contract หลายราย มิไดมีการผูกขาดรายใดรายเดียว  ดังนั้นในเรื่องอํานาจตอรองของซัพ
พลายเออรที่มีตอตึกจึงคอนขางต่ํา 

 
4. ภัยจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Product or Service) 
สําหรับสินคาทดแทนของธรุกิจเซอรวิสอพารตเมนท ไดแกธุรกิจโรงแรม และ คอนโดมิ

เน่ียมใหเชาตางๆ ในป 2006 ในเขต Central Lumpini พบวาธุรกิจโรงแรมในเขต Central 
Lumpini ไมมีโรงแรมเปดใหมในชวงป 2006 มีแตในสวนของโครงการขยายเพิ่มเติม ซึ่งอยูใน
ขั้นตอนของการดําเนินการอยู เชน ของ Conrad Hotel และ Plaza Athenee Hotel ที่กาํลัง
กอสรางในสวนของ Residence แตยังไมแลวเสร็จดังนัน้ปจจัยดานนี้จึงไมนาใชสาเหตุของปญหา 

 
5. ภัยจากคูแขงขันรายใหม (Threat of New Entrance) 
จากขอมูลในตารางที่ 3.1 ในป 2006 จะพบวาในเขต Central Lumpini ซึ่งเปนเขตที่ตั้ง

ของตึกนั้น จํานวนหองพักรวมในบริเวณนี้มีปริมาณคงที่ ซี่งแสดงวาแทบจะไมมีการเขามาของ
คูแขงขันรายใหม แตอีกประเด็นที่กลบันาสนใจกวา คอืปริมาณการเพิ่มขึ้นของจํานวนหองรวมใน
เขตสขุุมวทิซึง่มีการเพิ่มขึ้นในปริมาณที่สูงจากป 2005 และเม่ือเจาะลงไปในรายละเอียดจะพบวา
ในเขตสุขุมวิทมีการเขามาของคูแขงขันรายใหมๆ หลายราย โดยเฉพาะคูแขงขนัที่มาจากธุรกิจ
โรงแรมซึ่ง ในสมัยกอนจะเปนคูแขงขันรอง แตในป 2006 กลับพบวามีโรงแรมหลายๆ แหงที่เริ่ม
เขามาดําเนินธุรกิจในลักษณะของ Service Apartment ดวย  ดังขอมูลในตารางหมายเลข 3.5 ซึ่ง
บริเวณสขุุมวทิ ถือเปนบรเิวณที่อยูใกลกับเขต Central Lumpini ดังนั้นปจจัยนี้จึงนาจะเปนอีก
ปจจัยนึงในการลดลงของจํานวนลูกคาที่เขาพักกับทางเซ็นเตอรพอยทถนนวทิย ุ
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Table 3.5 The New Entrance of Service Apartment in Sukhumvit area in Year 2006 

Unit / Year 

No.  Project name  Location  2006 2007 2008 2009 

1 Meritus Le Bua (expansion) 2004 / 184 u.  Silom  100          

2 
Royal Suite (expansion Q1 06)  Rama 9  27    

      

3 Hope Land  Sukhumvit soi 24  160    
      

4 Grand Sukhumvit by Sofitel  Sukhumvit soi 4-6  386    
      

5 Sofitel Residence 19  Sukhumvit Soi 19  86  
      

6 Unico Grand Sathorn  Silom soi Pipat  103         

7 The Regent Sukhumvit  Sukhumvit soi 11-13  100  
      

8 Citadines Serviced Apartment  Sukhumvit soi 16  79  
      

9 Oakwood Premier  Sukhumvit soi 16  225    

10 Ambassador Place S.A.  Sukhumvit soi 11  237        

 

- การวิเคราะหปจจัยภายใน 
 ในการวิเคราะหสาเหตุโดยอางอิงจากปจจัยภายในบริษทั เราจะใชเครื่องมือในการ
วิเคราะหปจจัยภายในที่เรียกวา SWOT โดยใชการวเิคราะหในดานของ S (Strength) และ W 
(Weakness) ควบคูไปกับแบบสอบถามวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาในดานตางๆ เพ่ือ
วิเคราะหหาสาเหตุวาการลดลงของลูกคาเกิดขึ้นจากปจจัยภายในบริษัทหรือไม  
 สรุปแบบสอบถาม 

- การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
จากการรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยมีการสอบถามลูกคาจํานวน 94 คน

ที่เขามาใชบรกิารของเซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทยสุามารถสรุปขอมูลสําคัญออกเปนประเด็นตางๆ 
ดังตอไปน้ี 
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1. ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตวัอยางที่มาใชบริการ 
  ลูกคาสวนใหญของเซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทยุเปนเพศชาย คิดเปนรอย

ละ 79.79 มีระดับอายุสวนใหญตั้งแต 31-60 ป โดยระดับอายุที่มากที่สุดอยูระหวาง 51-60 ป ถึง
รอยละ 32.98 มีสถานภาพสมรสถึงรอยละ 64.89 สวนเชื้อชาตขิองกลุมตัวอยางสวนใหญเปนชาว
ญี่ปุนคิดเปนรอยละ 54.26 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับรายไดตั้งแต 50,000 – 100,000 
เหรียญตอป คิดเปนรอยละ 34.04  ในเรือ่งของอาชีพของกลุมตัวอยางคอนขางมีความหลากหลาย 
โดยสวนใหญมักประกอบอาชีพที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเชน วิศวกร สถาปนกิ หรือที่ปรึกษา
ดานตางๆ 

2. ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการของกลุมตัวอยาง 
จากขอมูลพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนกลุมตวัอยางที่มีการพักระยะ

ยาวตั้งแต 1 เดือนขึ้นไปโดยคิดเปนรอยละ 81.92 สวนในเรื่องของการบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่มีใหบริการภายในตึกพบวา บริการที่ไดรับความนิยมจากลูกคาสามอันดับแรกคือ 
หองอาหาร รองลงมาคือ มินิมารท และ หองออกกําลังกาย สวนในเรื่องของการรับรูขาวสารของ
เซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทย ุพบวา ลูกคาสวนใหญไดรับขอมูลผานทางชองทางอื่นๆ (ผานบรษิัท 
เอเจนซี่ และสถานฑูต มากทีสุด ถึงรอยละ 43.62 แตในสวนที่นาสนใจคือการรับรูผานญาติ หรือ 
เพ่ือน (การบอกตอ) จึงมีจํานวนที่ใกลเคยีงกัน โดยคิดเปนรอยละ 41.49  สวนในเรื่องของปจจัยที่
ลูกคาใหความสําคัญมากที่สดุในการเลือกพักกับทางสาขาคือ ในเรือ่งของการบริการที่สูงถึงรอย
ละ69.15 และรองลงมาคือในสวนของสนิคา (หองพักและสิ่งอํานวยความสะดวก) คิดเปนรอยละ 
62.76 

3. ขอมูลพฤติกรรมการรับรูของกลุมตัวอยาง 
จากขอมูลเกี่ยวกับการรบัรูของกลุมตัวอยาง ที่มีตอแบรนดและ

ภาพลักษณขององคกรพบวาลูกคาโดยสวนใหญมีทศันคติในเชิงบวก โดยลูกคาสวนใหญมีการ
รับรูวาเซ็นเตอรพอยทฯ ถือเปนหน่ึงในผูนําของธุรกิจเซอรวิสอพารตเมนท มีกลุมตัวอยางเห็น
ดวยอยางยิ่งสูงถึงรอยละ 42.55  และไมมีกลุมตัวอยางที่ไมเห็นดวย สวนในเรื่องของความมี
ชื่อเสียงขององคกรพบวาลกูคารอยละ 44.68 เห็นดวยอยางยิ่งวาเซ็นเตอรพอยทฯ เปนองคกรที่มี
ชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ 

4. ขอมูลความพึงพอใจของกลุมตวัอยางในดานตางๆ  
จากขอมูลพบวากลุมตวัอยางสวนใหญคอนขางมีความพึงพอใจในทั้งในตวัหองพัก สิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ และที่สําคญัที่สุดคือในสวนของพนักงาน ซึ่งถือเปนหัวใจของงาน
บริการ และเปนประเด็นทีก่ลุมตัวอยางใหความสําคัญอยางมากในการตัดสินใจเขาพัก โดยกลุม
ตัวอยางเห็นวาพนักงานของเซ็นเตอรพอยทฯ มีคุณสมบัติในดาน ความเปนมิตรมากที่สุดคิดเปน
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รอยละ 36.17 รองลงมาคือ ความสุภาพรอยละ 31.91 สวนประเด็นที่ยังตองไดรับการแกไขคอืใน
ดานของ ทักษะ ความรู และความสามารถในการใหบริการ 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) 
 จุดแข็ง (Strength) 

1. มีฐานลูกคาทีพั่กเปนระยะยาว และมีกําลงัจายอยูในระดับสูงถึงสูงมาก วิเคราะหจาก
แบบสอบถามในหัวขอขอมูลประชากรศาสตร 

2. ไดรับการยอมรับในดานการเปนผูนํา และเปนองคกรที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม
เซอรวิสอพารตเมนท วิเคราะหจากแบบสอบถามในหัวขอพฤตกิรรมการรับรูของ
ลูกคา 

3. มีประสบการณในการบริหารธุรกิจเซอรวิสอพารตเมนท เน่ืองจากเปนผูบุกเบิกใน
อุตสาหกรรม 

4. มีสินคาและบริการที่เปนทีย่อมรับของลูกคา วิเคราะหจากแบบสอบถามในหัวขอ
คุณภาพในดานตางๆ 

5. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานงานบริการ วิเคราะหจากแบบสอบถามใน
หัวขอคุณภาพในดานตางๆ 

6. ตั้งอยูในทําเลที่เปนศูนยกลางของธุรกิจ และสะดวกตอการเดินทาง (ใกลกับรถไฟฟา) 
 
จุดออน (Weakness) 
1. ไมมีฐานลูกคาใหม มุงเจาะเฉพาะกลุมที่เปนฐานลูกคาเดิม วิเคราะหจาก

แบบสอบถามในหัวขอขอมูลประชากรศาสตร 
2. ราคาหองพักอยูในระดับทีสู่งเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแขงในบริเวณเดยีวกัน ทําใหมี

เฉพาะลูกคาทีมี่กําลังจายที่อยูในเกณฑสงูเทานั้น ที่สามารถใชบริการได (ตาราง 3.6  
และ 3.7เปรียบเทียบราคาคูแขงขันในอุตสาหกรรม ภาคผนวก ข) 

3. ขอจํากัดในดานการบริหารงาน ควบคุมและพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ ซึ่งจะ
หมายถึงในสวนของซัพพลายเออรภายในตึก ในเรื่องของการควบคุมและพัฒนา
คุณภาพจะเปนไปคอนขางลําบากกวาสวนที่เปนของบริษัทเอง 

 
โอกาส (Opportunities) 
1. จํานวนนักลงทุนและนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขามาในประเทศไทยมีแนวโนม

เพ่ิมขึ้นทุกๆ ป (ขอมูลในภาคผนวก) 
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2. กําลังซื้อของชาวตางชาติทีเ่ขามาในประเทศมีปริมาณที่สูงมากขึ้น โดยเฉพาะ
คาใชจายในดานของที่พักอาศัย 

3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนและการทองเที่ยว  
 

อุปสรรค (Threat) 
1. ความผันผวนทางดานเศรษฐกิจและการเมืองอาจสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของนัก

ลงทุน 
2. ราคาน้ํามันที่เพ่ิมขึ้นอาจสงผลกระทบตอตนทุนในดานตางๆ ของบรษิัทที่สูงขึ้น 
3. การเพิ่มขึ้นของคูแขงขันรายใหมๆ ในตลาดทั้งในปจจุบัน และที่กําลงัจะเกิดขึ้นใน

อนาคต 
4. อํานาจการตอรองของผูซี้อที่มีมากขึ้น เน่ืองจากปริมาณของ Supply มีมากกวา 

Demand ในตลาด 
 
 

3.1.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
จากการรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยมีการสอบถามลูกคาจํานวน 94 คน

ที่เขามาใชบรกิารของเซ็นเตอรพอยทถนนวิทยุสามารถสรุปขอมูลสาํคัญออกเปนประเด็นตางๆ 
(ขอมูลในภาคผนวก) 
 

3.1.3 การสรุปประมวลผลขอมูลทุติยภูมแิละขอมูลปฐมภูมิ 
จากการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยใชเครื่องมือมาวิเคราะหทั้งปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอก สามารถสรุปขอมูลทีน่าจะเปนสาเหตุของปญหาการลดลงของจํานวนลูกคาที่
เขาพักไดดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 3.8 ตารางสรุปสาเหตุของการลดลงของจาํนวนลูกคาที่เขาพัก 

ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 
1. ไมมีการขยายฐานลูกคากลุมใหม 

มุงเนนเฉพาะการเจาะฐานตลาดลูกคา
ที่มีอยูเดิม 

2. ราคาหองพักที่มีราคาแพงกวาคูแขงขัน
ในตลาดเดียวกัน 

3. ขอจํากัดในดานการบริหารงาน และ
ควบคุมคุณภาพสินคาและบริการใหได
ระดับมาตรฐาน รวมไปถึงในสวนของ
ซัพพลายเออรตางๆ ที่ใหบริการภายใน
ตึก 

1. การเพิ่มขึ้นของคูแขงขันรายใหมใน
ตลาดทั้งทางตรง และทางออม 

2. อํานาจตอรองของผูซื้อที่มีมากขึ้น
เน่ืองจากปริมาณ Supply มีปริมาณ
มากกวา Demand ในตลาด 

3. ความผันผวนทางดานเศรษฐกิจและ
การเมืองสงผลกระทบตอความเชื่อม่ัน
ของนักลงทุน 

 
เม่ือไดขอมูลที่นาจะเปนสาเหตุของการลดลงของจํานวนลูกคาที่เขาพักแลวเราจะนําขอมูล

เหลานี้มาใชในการกําหนดกลยุทธ 
 

3.2 การกําหนดทางเลือกกลยุทธในการแกปญหา (Strategic Alternatives) 
การกําหนดกลยุทธดวยแมททริกซ อุปสรรค -โอกาส -จุดออน -จุดแข็ง  (Threats-

Opportunities-Weaknesses-Strengths TOWS Matrix) และขอมูลจากการรวบรวมแบบสอบถาม
 จึงนําขอมูลดังกลาวมาสรุปประมวลผลรวมกับขอมูลทุติยภูมิ และผลจากการวิเคราะหเชิงกลยุทธ
ตางๆ เชน การวิเคราะห SWOT Analysis การวิเคราะห Five Force แลวจึงนําขอมูลทั้งหมดมา
กําหนดกลยุทธทางเลือกสําหรับบริษัทฯ โดยใช Model TOWS Matrix  
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ตารางที่ 3.9 ตารางการกําหนดทางเลือกกลยุทธ ดวย TOWS Matrix 

 จุดแข็ง(Strengths) 
S1. มีฐานลูกคาที่พักระยะยาวและมีอํานาจซี้อสูง 
S2. ลูกคาใหการยอมรับในดานความมีชื่อเสียง
และเปนผูนําของอุตสาหกรรม 
S3. มีประสบการณในการบริหารธุรกิจ 
S4. มีบุคคลากรที่มีความรูความสามารถ 
S5. สินคาและบริการเปนที่ยอมรับ 
S6. ตั้งอยูในทําเลที่ดี ใกลแหลงธุรกจิและ
รถไฟฟา 

จุดออน(Weaknesses) 
W1. ไมมีฐานลูกคาใหม  
W2. สินคามีราคาสูงเมื่อเปรยีบเทยีบกับ
คูแขง 
W3. มีขอจํากัดในเรื่องการบริหารงาน 
ควบคุม และพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ
ในดานตางๆ  

 1.                SO 2.                WO 
โอกาส(Opportunities) 
O1. แนวโนมจํานวนนักลงทุนและ
นักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศมีจํานวน
เพิ่มข้ึนในทุกๆป 
O2. กําลังซ้ีอของลกูคาที่มีปริมาณเพิ่ม
มากข้ึน 
O3. การสนับสนุนจากภาครัฐในเร่ือง
ของการทองเที่ยวและการลงทุน 
 

SO1. กลยุทธสรางแบรนด 
ใชความมีชื่อเสียงและความเปนผูนําของธุรกิจ 
รวมไปถึงการมีประสบการณ ในดานธุรกิจ
เซอรวิสอพารตเมนทเขามาดึงดูดนักทองเที่ยว
และนักลงทุนที่มีปริมาณเพิ่มข้ึนในทุกๆ ป 

S02. กลยุทธคุณภาพที่แตกตาง 

ใชการยอมรับของลูกคาในดานคุณภาพสินคา
และบริการเขามาตอบสนองกําลังซ้ีอของลูกคาที่
มีปริมาณมากขึ้น 

SO3. กลยุทธสรางจุดขาย 

ใชทําเลที่ตั้งอยูในศูนยกลางธุรกิจ และรถไฟฟา
เขามาเปนจุดขาย 

WO1 กลยุทธขยายฐาน 
ใ ช โ อ ก า ส จ า ก ป ริ ม าณนั ก ล ง ทุ น แ ล ะ
นักทองเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนขยายกลุมฐานลูกคา
ใหมๆ 
WO2 กลยุทธเจาะกลุม  
เนนกลยุทธในเรื่องการเจาะลูกคาเฉพาะกลุม 
โดยเจาะกลุมลูกคาที่มีอํานาจในการซี้อสูง
โดยเนนในเรื่องคุณภาถพของสินคาและ
บริการเขามาแทนที่ชองวางราคาที่แตกตาง
กับคูแขงขัน 
  

 3.               ST 4.                 WT 
อุปสรรค(Threats) 
T1. ความผันผวนทางดานเศรษฐกิจและ
การเมือง 
T2. ราคาน้ํามันสงผลกระทบตอตนทุนใน
ดานตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้น 
T3. การเพิ่มข้ึนของคูแขงขันในตลาด 
T4. อํานาจการตอรองของผูซ้ีอที่มีมาก
ข้ึน 
 

SO1. กลยุทธลดความเสี่ยง 

ใชประสบการณในการบริหารธุรกิจเขามาลค
ความเส่ียงจากความผันผวนทางดานเศรษฐกิจ
และการเมือง 

SO2 กลยุทธลดตนทุน 

ใช บุคคลากรที่ มีความรู ความสามารถและ
ประสบการณในการบริหารเขามาลดตนทุน
คาใชจายที่เกิดข้ึนภายในองคกร 

SO3 กลยุทธพัฒนาบุคคลากร 

ใช บุคคากรที่ มีความรูความสามารถ เขามา
พัฒนาคุณภาพในการบริการใหมากข้ึน เพื่อสราง
มาตรฐานในการบริการใหสูงกวาคูแขงขันและใช
เ ร่ื อ งของคุณภาพสิ นค า และบริ ก า รสร า ง 
preference ใหเกิดกับลูกคาเกาและใหม 

WT1 กลยุทธเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส 
ใชราคาสินคาที่สูงกวาคูแขงขันแขงขันเพ่ือทํา
ใหผูบริ โภคเกิดการรับรูที่แตกตางจากคู
แขงขันรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรม 
WT2 กลยุทธปอมปราการ 
เนนกลยุทธต้ังรับ พยายามรักษาฐานลูกคาที่
มีอยู และสรางการตอบสนองลูกคาในกลุมนี้
ใหมากขึ้น 
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3.3 การตัดสินใจเลือกกลยุทธ เพื่อแกไขปญหา (Strategic Formulation &Choice) 

จากการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องมือตางๆ เชน Five Force SWOT Analysis และ 
TOWS Matrix รวมถึงขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจและการรับรูใน
ดานตางๆ สามารถวิเคราะหออกมาเปนขอสรุปเพ่ือกําหนดแนวทางเลือกในการแกปญหา 
(Strategic Alternatives) โดยมีแนวทางเลือกในกลยทุธดังตอไปน้ี  

แนวทางเลือกที่ 1: กลยุทธ Growth & Differentiation  
 เน่ืองจากแนวโนมการแขงขันในอุตสาหกรรมเซอรวิสอพารตเมนท มีทิศทางที่

รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงจํานวนของคูแขงขันรายใหมในตลาดก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ป
เชนกัน ดังนั้นการสรางขอไดเปรียบในการแขงขันโดยการสรางผลิตภัณฑทีลู่กคารับรูวาพิเศษ
ดวยวิถทีางทีส่ําคัญบางอยาง เชน เรือ่งคุณภาพของสินคาและบรกิาร การตอบสนองตอลูกคา 
รวมไปถึงชื่อเสียงและตราสนิคาของบริษทั เพ่ือทําใหลูกคาเกิดการรับรูที่แตกตางจากคูแขงขัน
รายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม และใหเปนจุดขายในการสรางฐานลูกคาใหม และรักษาฐานลูกคาเดิม 

 
ที่มาของทางเลือกที่ 1 
 เปนกลยุทธที่ไดมาจากจุดแข็ง (Strength)  
 เปนกลยุทธทีไ่ดมาจากการใชจุดแข็งในขอ 2 คือลูกคาใหการยอมรับในดาน

ชื่อเสียงและการเปนผูนําของอุตสาหกรรม และในขอที่ 5 คือลูกคาใหการยอมรับในดาน
มาตราฐานของสินคาและบรกิาร ซึ่งในธุรกิจเซอรวิสอพารตเมนทลูกคาสวนใหญใหความสําคัญ
กับเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการมาเปนอันดับตนๆ ในการตัดสินใจวาจะเลือกพักกับทีใ่ด 
โดยเราจะใชจุดแข็งนี้มาเปนจุดดึงดูดในการสรางฐานลูกคาใหมใหกับทางเซ็นเตอรพอยทฯ ถนน
วิทย ุ

 
 และโอกาส (Opportunity) คือ 
 เราจะใชโอกาสในขอที่ 1 คือแนวโนมจํานวนของนักลงทุนและนักทองเที่ยวที่เขา

มาในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเปนโอกาสที่ทางบริษทัจะสามารถขยายฐานลูกคาใหม 
และสรางการบอกตอในดานของคุณภาพของสินคาและบริการของบริษัทได 

 
 ดังนั้นในแนวทางเลือกที่ 1 คือเนนการสรางความแตกตางๆ ในดานสินคาและ

บริการ เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันและเปนกลยุทธสําหรบัการสรางฐานลูกคาใหม โดย
มีแนวทางในการปฎิบติดังนี้ 
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1. พัฒนาคุณภาพของสินคาในที่นี้จะหมายถึง หองพักและอุปกรณอํานวยความ
สะดวกตางๆ ภายใหอง ใหมีประสทิธิภาพและตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหมากขึ้น 
เชน การปรบัเปลี่ยนรปูแบบของเฟอรนิเจอร การเปลี่ยนระบบการใหบริการอินเตอรเน็ตภายใน
หองพักจากระบบ Lease line sharing เปน WIFI ทั้งหมด  

2. พัฒนาคุณภาพของการใหบริการของพนักงานในแผนกตางๆ ใหมีทักษะและ
ความพรอมในการใหบริการลูกคาใหมากขึ้น โดยจัดเปนลักษณะของคอรสการฝกอบรมที่
เกี่ยวของกับงานบริการ หรือ ในลักษณะของการใหทุนสําหรับพนักงานในการศึกษาภาษาอืน่ๆ 
เพ่ิมเติมเชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนตน เพ่ือเพ่ิมทกัษะใหกบัพนกังานใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาใหมากขึ้น 

3. พัฒนารูปแบบและกระบวนการใหบริการใหมีมาตรฐานมากขึ้น เน่ืองจาก 
รูปแบบในการใหบริการในปจจุบันอาจจะยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาได
เต็มที่ โดยเฉพาะในสวนใหบริการสวนหนา (Front desk) ซึ่งมีเคานเตอรเพียงเคานเตอรเดียว จน
อาจทําใหเกิดการรอคอยของลูกคาในการใหบริการไดในชวงเวลาที่มีลูกคามาใชบรกิารพรอมกัน 
จึงตองมีการปรับเปลีย่นรูปแบบในการใหบริการใหเปนสัดสวนมากขึน้ โดยอาจยึดตามมาตรฐาน
ของโรงแรม ที่มีการแบงเคานเตอรตางๆ อยางชัดเจนตามหนาที่ในการใหบริการลูกคา เชน 
เคานเตอร เชค็อิน เคานเตอรเช็คเอาท เคานเตอรโอเปอเรเตอร เปนตน 

4. ใชจุดเดนในเรือ่งของชื่อเสียง และความเปนผูนําในธุรกิจเซอรวิสอพารตเมนท 
เปนจุดขาย ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนุนการลงทุนและการทองเที่ยว ในการ
เจาะกลุมตลาดลูกคาใหมๆ ตัวอยางเชน กลุมลูกคาชาวจีน อินเดีย หรือ ตะวันออกกลางซึ่งบริษัท
ยังไมเคยมีการเจาะกลุมลูกคาเหลานี้อยางจริงจัง เพราะประเทศเหลานี้มีอัตราเศรษฐกิจขยายตัว
ในระดับทีสูงและประชากรมีอํานาจในการซี้อเพ่ิมมากขึ้น 

 
ขอดีของทางเลือกที่ 1 

1. เปนการสรางความแตกตางทั้งในดานสินคา และบริการใหแตกตางจากคู
แขงขัน และสามารถตอบสนองตอความตองการ(lifestyle)ของลูกคาไดมากขึ้น 

2. สามารถใชกลยุทธในระดับฟงกชั่นไดคอนขางหลากหลาย 
3. เปนการขยายฐานลูกคาใหมใหกับบริษทั ในระยะสัน้จะสามารถเพิ่มจํานวน

ลูกคาและรายไดของเซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทยใุหเพ่ิมขึ้นได สวนในระยะยาวจะกอใหเกิดการ
กลับมาใชซ้ําไดอีกครั้ง 

4. เปนการรักษาฐานลูกคาที่มีอยูเดิม และชวยสรางความจงรักภักดีตอตราสินคา 
(Brand Royalty) ในดานคุณภาพของสินคาและบริการ 
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 ขอเสียของทางเลือกที่ 1 

1. อาจเกิดการลอกเลียนแบบไดงาย เน่ืองจากไมจําเปนตองใชเทคโนโลยี หรือ
ความรูที่ซับซอนมากในการนําไปปฎิบัต ิ

2. เปาหมายในการดําเนินกลยทุธกวาง เปนการยากในขัน้ตอนของการนําไปไป
ปฎิบัติ  

3. มีความเสี่ยงสงูและมีโอกาสที่ไมสามารถดําเนินการไปตามเปาหมายที่วางไว 
4. ตองใชคาใชจายสูงในการนําไปปฎิบัต ิ และตองใชระยะเวลานานในการ

ดําเนินการ 
 
 ทางเลือกที่ 2: กลยุทธ Stability & Focus  
  เนื่องจากความผันผวนของภาวะการเมืองและเศรษฐกจิ ประกอบกับราคาน้ํามัน
ที่มีราคาสูงขึน้ซ่ึงสงผลกระทบตอตนทุนในการบริหารและจัดการที่สูงขึ้นตาม จากปจจัยเสี่ยง
เหลานี้จึงยังไมควรที่จะขยายการลงทุน ดังนั้นกลยุทธการคงตวั และเนนการรกัษาฐานลูกคาเดิม 
เนนการสรางความสัมพันธกับลูกคาเพื่อนําไปสูการซื้อซํ้า จึงเปนกลยุทธที่เหมาะสมในชวงภาวะ
เศรษฐกิจ 
 
  ที่มาของทางเลือกที่ 2 
  เปนกลยุทธที่ไดมาจากจุดออน (Weakness) 
  เปนกลยุทธทีไ่ดมาจากการใชจุดออนในขอที่ 1  คือไมมีฐานลูกคาใหม  การที่จะ
สรางฐานลูกคาใหมจะตองใชทั้งงบประมาณและเวลาจงึมีความเสี่ยงคอนขางสูง ดังนั้นการรักษา
ฐานลูกคาที่มีอยูเดิม โดยเนนการสรางความสัมพันธโดยใช ทฤษฎีการสรางความสัมพันธกับ
ลูกคา เนนการเจาะฐานตลาดลูกคาที่มีอยูเดิม จึงนาจะเปนทีว่ิธทีี่มีประสิทธิภาพ 
 
  และ  อุปสรรค Threat คือ 
  อุปสรรคในขอที่ 1 ความผนัผวนทางดานเศรษฐกิจและการเมือง และราคาน้ํามัน
ที่มีราคาสูงขึน้ ดังนั้นการที่จะลงทุน หรือดําเนินการใดๆ ในชวงนี้จึงมีความเสี่ยงคอนขางสูง จาก
ปจจัยที่มีการผันผวนตลอดเวลา ดังนั้นกลยุทธการคงตัวจึงเปนกลยุทธที่เหมาะสมในชวงเวลานี้ 
 
  ดังนั้นในแนวทางเลือกที่ 2 การเนนเจาะฐานตลาดลูกคาที่มีอยูเดิม โดยเนน
ทฤษฎีในการสรางความสัมพันธกับลูกคาที่มีอยูเดิม เนนการรักษาฐานลูกคา และพยายาม
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ตอบสนองตอความตองการของลูกคาในกลุมน้ีใหมากขึน้ จึงเปนแนวทางที่นาจะเหมาะสม โดยมี
ขั้นตอนในการปฎิบัติดังนี ้

1. เนนการเจาะกลุมลูกคาเดมิ โดยใชทฤษฎีการสรางความสัมพันธกับลูกคา และ
ทฤษฎีการตลาดฐานขอมูล เพ่ือสํารวจและเก็บขอมูลลกูคาวา ลูกคาของเซ็นเตอรพอยทฯ ถนน
วิทย ุ มีพฤตกิรรมในการรับรูและการใชบริการอยางไรบาง เพ่ือที่เราจะไดสามารถตอบสนองตอ
ความตองการเหลานั้นใหมากขึ้น เพ่ือใหลกูคากลุมน้ีไมเปลี่ยนไปใชบริการของคูแขงขัน 

2. เนนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการบริการใหมากขึ้น ทั้งในสวนที่
เปนของบริษทัและซัพพลายเออร โดยมีการนัดประชุมและวางแผนกับซัพพลายเออรที่ใหบรกิาร
ภายในตึกอยางตอเน่ือง มีการวัดและประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการในดาน
ตางๆ อยูเปนระยะ โดยอาจทําในทุกๆ ไตรมาส เพ่ือใหคุณภาพของการบริการอยูในระดับ
มาตรฐาน และสรางความพงึพอใจใหกับลกูคาไดมากที่สุด 

 
 ขอดีของทางเลือกที่ 2 

1. สามารถรักษาฐานลูกคาที่มีอยูเดิม ปองกันการเปลี่ยนไปใชบรกิารของคู
แขงขันรายอ่ืน และตอบสนองตอความตองการลูกคาไดมากขึ้น 

2. ความเสี่ยงต่ํา ใชงบประมาณในการดําเนินการนอย สามารถกําหนด
แผนงานและนําไปปฎิบัติไดทันที  

3. สงผลในระยะยาว สรางความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Royalty) 
สามารถนําไปสูการบอกตอ และการไดลูกคาใหม ในอนาคต 
 
 ขอเสียของทางเลือกที่ 2 

1. การมุงเนนลูกคาที่มีอยูเดิม อาจไมสามารถเพิ่มจํานวนลูกคาที่เขาพักและ
รายไดใหมาก เพราะลูกคาเกาอาจรูสึกเคยชินกับสินคาและการบริการที่มีอยู และลูกคากลุมนี้
ไมไดมีอํานาจในการซื้อเพ่ิมขึ้นมากนัก 

2. ตองทําความเขาใจกับพนักงาน และซพัพลายเออรที่ใหบริการอยูภายในตึก  
ซึ่งหากไมไดทําอยางทั่วถึงและสรางความเขาใจไดดีพอ อาจนําไปสูการตอตาน และการเพิ่มความ
กดดันในการรักษาคุณภาพในการบริการได และนําไปสูผลลัพธในเชิงลบ 

3. ในกรณีที่คูแขงขันมีการปรับตวัและใชกลยุทธในเชิงรุกมากขึ้น อาจทําให
บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจและไมสามารถรักษาฐานลกูคาไวได 

 
 
 



 60 

 แนวทางเลือกที่ 3: กลยุทธ Growth & Focus (Niche Market) 
  เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีความหลากหลาย และมีความตองการที่
แตกตางกัน ดังนั้นการที่จะรักษาฐานลูกคา และหาลูกคาใหมใหไดในทุกกลุมอาจเปนเรื่องยาก 
การเนนการเจริญเติบโตโดยเลือกเจาะลกูคาเฉพาะกลุม จะทําใหบริษัทมีเปาหมายที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น และอาจจะประสบผลสําเร็จไดมากกวาการเจาะตลาดแบบกวาง 
 
  ที่มาของทางเลือกที่ 3 
  เปนกลยุทธที่ไดมาจากจุดออน (Weakness) 
  เปนการนําจุดออนในขอที่ 2 คือสินคามีราคาสูงเม่ือเปรียบเทยีบกับคูแขงขนั 
แทนที่เราจะใชกลยุทธการลดราคาเขามาแขงขันกับคูแขง เราจะใชกลยทุธในการเจาะตลาด
เฉพาะกลุมใหมากขึ้น โดยเนนกลุมลูกคาทั้งลูกคาเกาและลูกคาใหมที่มีศักยภาพในการซื้อสูง 
ชอบสินคาและบริการที่มีระดับ เนนการรับรูในเรื่องคุณภาพของสินคาและบรกิารที่อยูในระดับ 
High-End  
  และโอกาส (Opportunity) คือ 
  โอกาสในหัวขอที่ 1 ในเรื่องของจํานวนนักทองเทีย่วและนกัลงทุนที่เขามาใน
ประเทศไทยมแีนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป ประกอบกับโอกาสในหัวขอที่ 2 คือ กําลังซี้อของกลุมลูกคา
เปาหมายมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะชวยทําใหกลยทุธนี้ประสบผลสําเร็จได  
 
  ดังนั้นในแนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธการเจริญเติบโตโดยเลือกเจาะลูกคาเฉพาะ
กลุม (Niche Market) โดยเนนการตอบสนองตอลูกคาที่มีกําลังซี้อสูง ทั้งฐานลูกคาเดิม และเจาะ
กลุมลูกคาใหม ซึ่งนาจะสงผลตอจํานวนลูกคาและรายไดที่เพ่ิมขึ้น ในระยะสั้น และเปนการสราง
จุดยืนและการรับรูของลูกคาตอแบรนดของเซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวทิยุในอนาคตวา เปนแบรนด
ชั้นนํา ที่มีคุณภาพของสินคาและบริการในระดับสูง ซึ่งจะมีแนวทางในการปฎิบัติดังตอไปน้ี 

1. วิเคราะหความตองการของลูกคาในกลุม High-End วาคนกลุมน้ีมีพฤติกรรม
และความตองการในเรื่องใดบาง และนําขอมูลเหลานั้นมาใชในการพัฒนาสินคาและบริการให
ตอบสนองตอความตองการอยางสูงสุด 

2. ใชทฤษฎีการสรางภาพลักษณเพ่ือแสดงถึงสินคา หรือบริการที่ทําใหเกิดความ
แตกตางภายในจิตใจของผูบริโภค ซึ่งตราสินคาเปนสัญลักษณที่ถายทอดถึง คุณลักษณะ 
คุณประโยชน ความเชื่อและคุณคาของสินคาเหลานั้น โดยอาจใชเครื่องมือทางการตลาดที่เรยีกวา 
8 P ซี่งจะมีการพูดถึงเรื่อง Physical Evidence เน่ืองจากการบริการจับตองไมได ดังนั้นเครื่องมือ
นี้จะชวยใหรูวาเราจะทําอยางไรใหลูกคาของเราเกิดการรับรูในจุดยืน และคุณภาพของตราสินคา 



 61 

3. เนนการสรางความสัมพันธกับลูกคา โดยใชทฤษฎีในเรื่องของ CRM 
(Customer Relation Management) เพ่ือทําใหเกดิการซื้อซํ้า และบอกตอ อีกทั้งอาจในเรื่อง 
CSR (Corporate Social Management) เขามาใชประกอบดวยเนือ่งจากในปจจุบันลูกคาใหความ
สนใจกับองคกรที่มีความรบัผิดชอบตอสงัคมมากขึ้น ซึ่งจะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ
องคกรอีกทางหนึ่ง 

 
ขอดีของทางเลือกที่ 3 
1. มีเปาหมายและแนวทางทีช่ัดเจน สามารถสื่อสารใหกับบุคลากรในองคกรรับรู

และนําไปปฎบิัติไดทันท ีและมีแนวโนมความเปนไปไดสูง 
2. เนนการสรางภาพลักษณ จุดยืน และการรับรูที่ดีตอแบรนดของสินคา ทําให

ลูกคาเกิดการจดจําและพัฒนาเปนการทดลองใชบริการ 
3. ไดฐานลูกคาที่มีศักยภาพและกําลังซื้อสูง ซึ่งจะสามารถเพิ่มจํานวนลูกคาและ

รายไดใหกับองคกรได 
4. ปองกันการเกิดการแขงขันเรื่องราคา (Price War) ในอนาคตได 
5. ลอกเลียนแบบไดยาก 
 
ขอเสียของทางเลือกที่ 3 
1. ตองสูญเสียลกูคาบางกลุมไปโดยเฉพาะกลุมที่มีกําลังซีอ้คอนขางต่ํา 
2. ตองใชเงินทุนในการบริหารและจัดการคอนขางสูง 
3. ขั้นตอนคอนขางมาก จะตองใชเวลานานกวาจะเห็นผลลัพธ 

 
การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา

จากแนวทางในการแกปญหาเชิงกลยุทธทั้ง 3 แนวทาง ผูศึกษาไดกําหนดปจจัยตางๆ 
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมโดยใหคะแนนปจจัยที่สามารถเปนไปได
มากที่สุด คือ 5 คะแนน และลดลําดับลงมาเรื่อยๆ ดังนี้
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ตารางที่ 3.10 ตารางการประเมินทางเลือกกลยุทธ 
แนวทางเลือกกลยุทธ ผลสัมฤทธิ์  ใชงบประมาณ

นอย 
ใชระยะเวลา

ดําเนินการนอย
รวม

1. Growth & Differentiation  3 2 1 7 
2. Stability & Focus  3 3 3 9 
3. Growth & Focus  

(Niche Market) 
5 2 2 9 

ระดับคะแนน 5 = ดีมากที่สุด   4 = ดีมาก     3 = ดีปานกลาง    2 = ดี     1 = ไมดี
 
 จากผลการประเมินทางเลือกพบวาในทางเลือกที ่1 คือกลยุทธ Growth & Differentiation 
มีคะแนนรวมอยูที่ 7 คะแนน โดยสาเหตุหลักที่กลยุทธนี้ไดเพียง 7 คะแนนเนื่องจากมีขอเสียใน
เรื่องของระยะเวลาในการดําเนินการคอนขางนาน และใชงบประมาณสูง ถึงแมผลลัพธในระยะยาว
จะเปนการพัฒนาแบบยั่งยนื แตความเสี่ยงที่มีมากในการดําเนินการ กลยุทธนีจึ้งไดเพียงแค 7 
คะแนน สวนทางเลือกที ่ 2 Stability & Focus  และทางเลือกที ่ 3 Growth & Focus (Niche 
Market) นั้นไดคะแนนเทากันคือ 9 คะแนน แตแตกตางกันที่กลยทุธในแนวทางเลือกที่ 3 จะมี
ความเสี่ยงมากกวาคือใชงบประมาณมาก และใชเวลาดําเนินการคอนขางนาน แตถามองถึง
ผลลัพธในระยะยาว แลวทางเลือกที ่ 3 จะดูเปนทางเลือกที่นาสนใจมากกวา เพราะนอกจาก
จะสงผลตอเซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทยุโดยตรง แลวยังจะมีผลประโยชนทางออมในดาน
ภาพลักษณของเซ็นเตอรพอยทสาขาอื่นๆ ดวย 
 
3.4  การประยุกตใชและประเมินกลยทุธ (Strategic Implementation & Evaluation) 
 จากขั้นตอนการตัดสินใจเลอืกทางเลือกจากทั้งหมด 3 ทางเลือก จนไดทางเลือกที่
เหมาะสมที่สดุ ซึ่งคือทางเลือกที ่3 Growth & Focus (Niche Market) Strategic ขั้นตอนตอไปคือ
การนํากลยุทธที่ไดเลือกมาประยุกตใช (Strategic Implementation) ซึ่งนําเสนอในลักษณะของ
ตารางแผนดําเนินงาน (Action Plan) 
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ตารางที่ 3.11 ตารางแผนการดําเนินกิจกรรม (Action Plan)   

   
 

เดือนกิจกรรม งบ
ประมาณ

(บาท)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ผูรับผิดชอบ

1. ทําการเก็บขอมูลและ
วิจัยความตัองการของ
ลูกคาทั้งเกาและใหม 
โดยเฉพาะลูกคากลุม 

High-End ซึ่งเปนลูกคา
กลุมเปาหมาย 

300,000              ฝายการตลาด 
 

2. กลยุทธทางการตลาด
ตางๆ

2,000,000             ฝายการตลาดและ
ฝายขาย 

3.  การสงเสริมการขาย
และการประชาสัมพันธ
ผานชองทางตางๆ  

3,000,000             ฝายการตลาด

          ผูบริหารและฝาย
ตางๆ ของ 

เซ็นเตอรพอยทฯ 
วิทยุ 

4. ปรับปรุงคุณภาพดาน
สินคาและบริการตางๆ ให
ตรงตอความตองการของ
ลูกคา 

5,000,000   

 10,300,000  รวมงบประมาณ            
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การประเมินกลยุทธ 
 ในขั้นตอนของการประเมินผลการดําเนินการกลยุทธ เราอาจจะใชในเร่ืองของตัวชี้วัดเขา
มากําหนด (KPI) เพ่ือประเมินวาผลการดําเนินกลยุทธนั้นเปนไปตามเปาหมายทีวางไวหรือไม 
โดยหัวขอที่เรานํามาใชประเมินอาจเปนในเรื่องของ ตนทุน ระยะเวลา ความสําเร็จของแตละ
กิจกรรม เปนตน ดังในตารางที่ 3.12 
  
ตารางที่ 3.12 ตารางตวัอยางการประเมินผลกิจกรรม (KPI) 
 

KPI วัตถุประสงค

(Objective) 

เปาหมาย 
(Target) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

กิจกรรม ผูรับผิด
ชอบ

การรวบรวม
ขอมูลลูกคา 

สํารวจขอมูลทั่วไป
ของลูกคา และ
ความตองการ
ตางๆ ของลูกคา 

เก็บขอมูลลูกคา
ขององคกรทั้ง
เกาและใหมให
ได 300 คนใน
ระยะเวลา 2 
เดือน 

1. Outsource จาง
บริษัทภายนอกใน
การรวบรวมขอมูล 

1. จัดหาบริษัทที่จะเขามา
รวบรวมขอมูล 
2. ประชุมรวมระหวาง
ผูบริหารและบริษัทจัดเก็บ
ขอมูล เพื่อแจงถึงความ
ตองการและรายละเอียดของ
ขอมูลที่ตองการจัดเก็บ 
3. ติดตามและประเมินผล
ขอมูลที่ไดรับวาตรงความ
ตองการหรือไม 

- ฝายการตลาด 

 
 เม่ือไดขั้นตอนดังในตารางแลว ยังจะตองมีการลงรายละเอียดอ่ืนๆ อีก เชน ระดับเกณฑ
ของการประเมิน โดยวัดออกมาเปนคาน้ําหนักตามสัดสวนของความสําเร็จในแตละกิจกรรม โดย
เกณฑที่ใชจะตองมีการกําหนดคาที่แนนอน หลังจากนั้นก็นําคะแนนที่ไดของแตละกิจกรรมมา
เฉลี่ยเพ่ือประเมินความสําเร็จของกลยุทธ และนําไปใชในการพัฒนาแนวทางในการดําเนินกลยทุธ
ตอไปในอนาคต 
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บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 รายงานการศึกษาเรื่อง กลยุทธการเพิม่ประสิทธิภาพในการแขงขนั กรณีศึกษา เซ็น

เตอรพอยทเซอรวิสอพารตเมนท ถนนวทิยุ ซึ่งไดทําการศึกษาโดยใชวธิีการศกึษาเชิงคุณภาพ

ตามกรอบแนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวน คอื

การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการใชแบบสอบถามสัมภาษณกลุมตัวเกี่ยวกบัการรับรูและความ

พึงพอใจในดานตางๆ ประกอบกับการวิเคราะหขอมูลทุตยิภูมิ เกี่ยวกับสภาวะการแขงขันใน

อุตสาหกรรม และขอมูลทีเ่กีย่วของ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองสวนมาประมวณผลรวมกันโดยใช

แนวทางกระบวนการศึกษาเชิงกลยุทธดังผลสรุปการศกึษาดังนี้ 

 4.1 สรุปผลการศึกษา 

 4.2 ขอจํากัดในการศึกษา 

 4.3 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การแขงขันในอุตสาหกรรมเซอรวิสอพารต

เมนท มีแนวโนมในการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น จนสงผลกระทบตอจํานวนลูกคาและรายไดของ

สาขาที่ลดลง  ประกอบกับธุรกิจเซอรวสิอพารตเมนทเปนธุรกิจทีมี่โอกาสขยายตัวสูง เน่ืองจาก

ปริมาณนักทองเที่ยวและนกัลงทุนยังมีแนวโนมเพ่ิมขึน้ และรัฐบาลใหการสนับสนุน จึงทําใหมี

คูแขงขันรายใหมเขามาในอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขนั

จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือรักษาสวนแบงทางการตลาด และเปนการพฒันาอยางยั่งยืน

ใหกับสาขาและองคกร นอกจากนั้นยังสามารถใชเปนกรณีศึกษาสําหรับสาขาอื่นๆ ในการ

กําหนดกลยุทธ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูล ทําใหสามารถกําหนดกลยุทธไดดังตอไปน้ี 
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 กลยุทธ Growth & Focus Group (niche market)       โดยมีที่มาจากการประยุกตใช
กลยุทธในระดบั Corporate คือ Growth Strategic รวมกับ กลยุทธในระดับ Business คือ 
Focus  Strategic โดยกลยุทธนี้จะเปนการเนนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลกูคา และมุงเนน
ในเรื่องการสรางภาพลักษณของตราสินคา ใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคในเรื่องของคุณภาพ
สินคาและบรกิาร โดยใชกลยุทธทางดานการตลาด เชน กลยุทธดานการสรางความสัมพันธกบั
ลูกคา (Customer relation Management) หรือ กลยุทธการสรางภาพลักษณใหกับตราสินคา 
(Brand Image) เปนตน 

  

4.2 ขอจํากัดในการศึกษา 

 1. ความยากลําบากในการจัดทําแบบสอบถาม เน่ืองจากกลุมตัวอยางเปนชาวตางชาติ 
และสวนใหญเปนชาวญี่ปุน จึงอาจทําใหมีปญหาในการตีความและเขาใจในแบบสอบถาม 

 2. ขาดความหลากหลายของกลุมตัวอยางและขอมูล  เนื่องจากขอมูลสวนใหญไดจาก
ลูกคาที่พักเปนระยะยาว และเปนกลุมลกูคาเกา จึงอาจขาดขอมูลในสวนลูกคาใหม และลูกคาที่
พักระยะสั้น 

 3.   ระยะเวลามีจํากัด ทําใหจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดอาจไมเพียงพอเทาที่ควร 

 

4.3 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 เน่ืองจากในการศึกษาครั้งนีอ้าจจะเปนประโยชนตอธุรกจิเซอรวิสอพารตเมนท หรือ
ธุรกิจที่มีลักษณะใกลเคยีงกันในเรื่องของการปรับตวั และการนํากลยุทธไปใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแขงขันในอนาคต จึงมีขอเสนอแนะสําหรับผูทีต่องการศึกษาการกําหนดกล
ยุทธในการเพิม่ประสิทธิภาพในการแขงขนัในครั้งตอไปดังนี้ 

1. ในเรื่องของการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ควรจะมีการเพิ่มจํานวนกลุม
ตัวอยางใหมากขึ้น และเพ่ิมความหลากหลายโดยเนนทั้งลูกคาเกาและลูกคาใหม นอกจากนั้น
เพ่ือใหขอมูลที่ไดมีความชดัเจนมากขึ้น อาจจะใชวิธีการสัมภาษณแบบรายบุคคลเขามาใชใน
การรวบรวมขอมูล ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนมากขึ้น 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ขอมูลทางดานตัวเลขบางสวนเชน งบการเงินไมสามารถเปดเผย
ได เน่ืองจากเปนขอมูลเชิงลึกของบริษทั ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป ถาสามารถหาขอมูลดาน
งบการเงินมาสนันสนุนได ก็จะสามารถวเิคราะหขอมูลไดชัดเจน และนาเชื่อถือมากขึ้น 
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3. ในขั้นตอนของการประเมินผลกลยทุธเน่ืองจากเวลาทีจํ่ากัด จึงไมสามารถจัดทํา
รูปแบบการประเมินกิจกรรมแตละกิจกรรมไดอยางชัดเจน ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป ควร
จัดทําเกณฑการชี้วัดที่แนนอน ซึ่งจะชวยใหขอมูลทางดานกลยุทธมีความนาเชื่อถอืมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
            
No. __________ 
 
 
 

Questionnaire 
 

“Images of Centre Point Executive Serviced Apartment” 
 
 
My name is Mr. Anon Khongsirikhunt, a master degree student in Faculty of Business 
Administration  at The University of the Thai Chamber of Commerce. Currently, I am 
taking the independent study.  As a partial fulfillment of the course and with the 
permission of Center Point management, I kindly ask for your 5-minute time to complete 
this questionnaire.  The questions are about your satisfaction with and perception about 
Centre Point Executive Serviced Apartment and its services. Please note that this 
questionnaire is kept anonymous and all response information is confidential.   
 
Please leave this completed questionnaire at the reception counter. 
 
Thank you in advance for your valuable time to complete this questionnaire, please kindly 
accept this pen as a token from me. 
 
 
Sincerely yours, 
 
 
 
Mr. Anon Khongsirikhunt 
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Part I     

CheckBox1Male
             
1. What is your gender?  
 

Female 
Less than 20 years 21-302. What is your age?             

 
31-40 41-50 

 51-60 60 and over  
3. What is your marital status? (Please check only one choice) 

Married
Single  

  
 

Divorced / separated  
 
4. What is your nationality? (Please specify) _________________________ 
 
5. What is your education background?     

Secondary/high school or less
        (Please check only one choice) 
 
 Graduated from college/university 

Postgraduate degree 
 
 
6. What is your total income per year?  

US $ 200,001 and more

Less than US $ 50,000
      (Please check only one choice) 
 
 

US $   50,000 - $ 100,000 
 US $ 100,001 - $ 150,000
 

US $ 150,001 - $ 200,000  
 
  
7. Please give your occupational status. 

Business Owner    
 

Government / Civil Officer 
Professional (accountant, architect, lawyer, teacher, etc.) 

 Others (Please specify)_____________________________
  
8. What is your job title or position? 
 Owner Chairman/ President/ Chief  

Executive Officer Managing Director 
General Manager Directory

 Manager Head of Department 
Government Official Civil Service 
Others (Please specify) ____________________________
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Part II  
  
1. Of your current stay at Centre Point Executive Serviced Apartment, 

Less than 1 month 
    what kind of contract have you entered? 
 
 One month and over 
2. What facilities provided at Centre Point Executive Serviced Apartment    
     have you used?  (May choose more than one choice) 
 Swimming pool Sauna
 

Fitness center Restaurant 
Children's room Library 

 Mini-mart Beauty salon
 Business centre Car parking 

Conference room DVD borrowing 
 Never use (please give reasons) ___________________________
    

3. How did you get to know of Centre Point Executive Serviced Apartment. 

Newspapers/ Magazines (Please specify) _____________________________
     (May choose more than one choice) 
 
 Centre Point Executive Serviced Apartment's staff

Centre Point Executive Serviced Apartment's web site
  

R
  

elatives/ friends  
Brochures  

Others (Please specify)_______________________________
  
 

4. What are the factors which you use to made a decision for staying at Centre Point 
Executive  Service Apartment (May choose more than one choice) 

 

  □ Product   □ Price 

  □ Place   □ Promotion 

  □ Service   □ Other (Please specify)_____________________ 
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Please indicate to what extent you agree or disagree with each of the following statements. 
  

(Please check one for each statement) 
      

  Agree Agree Neutral Disagree Disagree No 
comment 

  Strongly Somewhat Normal Somewhat Strongly      

1 
Centre Point Executive Serviced Apartment  5 4 3 2 1 □ 

 
is one of the leaders in serviced apartment           

 
business in Thailand.       

2 Centre Point Executive Serviced Apartment  
5 4 3 2 1 □ 

  is a reputable organization.  
     

 
       

About “Service Quality at Centre Point Executive Serviced Apartment” 
  

        

Please indicate to what extent you agree or disagree with each of the following statements.  
  

(Please tick one for each statement) 
      

 
Tangibility  

Agree Agree Neutral Disagree Disagree No 
comment 

  Strongly Somewhat Normal Somewhat Strongly      

1 Equipment of facilities at Centre Point  
5 4 3 2 1 □ 

 Executive Serviced Apartment are modern and   
    

 good quality   
    

2  Employees at Centre Point Executive  
5 4 3 2 1 □ 

 Serviced Apartment  are  neat in   
    

 appearance.   
    

3  Promotion materials of Centre Point  
5 4 3 2 1 □ 

 Executive Serviced Apartment are interesting. 
      

4 Rooms of Centre Point  Executive Service 
      

 Apartment are in the standard and unique  
5 4 3 2 1 □ 

 Reliability 

Agree Agree Neutral Disagree Disagree No 
comment 

 
 Strongly Somewhat Normal Somewhat Strongly      

5 When Centre Point Executive Serviced 
5 4 3 2 1 □ 

  Apartment promises to do something by        

 
 a certain time, they do so. 
       

6 When you have a problem, Centre  
5 4 3 2 1 □ 

 Point Executive Serviced Apartment shows       

 a sincere interesting solved it.       
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7  Centre Point Executive Serviced      
5 4 3 2 1 □ 

 Apartment performs the service         

 right the first time.       

8  Centre Point Executive Serviced  
5 4 3 2 1 □ 

 Apartment performs services at          

 the time it promises to do so.       

9  Centre Point Executive Serviced  
5 4 3 2 1 □ 

 Apartment insists on error-free        

 records.       

 Responsiveness 

Agree Agree Neutral Disagree Disagree No 
comment 

 
 Strongly Somewhat Normal Somewhat Strongly      

10  Centre Point Executive Serviced  
5 4 3 2 1 □ 

 Apartment tells customers exactly        

 when service will be performed.       

11 Centre Point Executive Serviced  
5 4 3 2 1 □ 

 Apartment gives prompt service        

 to customers.       

12 Centre Point Executive Serviced  
5 4 3 2 1 □ 

 Apartment is always willing to        

 help customers.       

13 Centre Point Executive Serviced  
5 4 3 2 1 □ 

 Apartment is never too busy to        

 respond to customer requests.       

  
Agree Agree Neutral Disagree Disagree No 

comment 

  
Strongly Somewhat Normal Somewhat Strongly      

 Assurance       

14 Employees at Centre Point Executive 
5 4 3 2 1 □ 

 Serviced Apartment is honest, provided      
 

 standard service for every customer.      
 

15 Customers at Centre Point Executive 
5 4 3 2 1 □ 

 Serviced Apartment feel safe during       
 

 

 
their stay. 
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16 
 
  The employees of Centre Point 

5 4 3 2 1 □ 

 Executive Serviced Apartment      
 

 are consistently courteous with customers.      
 

17  Employees of Centre Point Executive    
5 4 3 2 1 □ 

 Serviced Apartment have the knowledge      
 

 to answer customer questions.      
 

 
       

 Empathy 

Agree Agree Neutral Disagree Disagree No 
comment 

 
 Strongly Somewhat Normal Somewhat Strongly      

18 Centre Point Executive Serviced  
5 4 3 2 1 □ 

 Apartment gives customers        

 individual attention.       

19 Working hours of employees at 
5 4 3 2 1 □ 

 Centre Point Executive Serviced        

 Apartment are appropriate for           

 all of customers.       

20 Employees at Centre Point Executive  
5 4 3 2 1 □ 

 
Serviced Apartment understand the        

 
specific needs of their customers.       

 
       

 
Part V        

 
About Employees       

 
Please indicate to what extent you agree or disagree with each of the following statements.   

 
(Please check one for each statement)       

 
1.      Employees, in general, at Centre Point Executive Serviced Apartment are……..   

 
 

Agree Agree Neutral Disagree Disagree No 
comment 

 
 

Strongly Somewhat Normal Somewhat Strongly      

 
Attentive: Employees always listen 

5 4 3 2 1 □ 

 and take cares of the customers. 
       

 
Responsive: Employees are ready 

5 4 3 2 1 □ 

 
to react to their customers in a       

 
useful or helpful way.       

 
Accessible: You feel easy to get 

5 4 3 2 1 □ 
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into employees.       

 
Capable: Employees have the skills, 

5 4 3 2 1 □ 

 
 power, intelligence needed       

 
to do as needed. 

      

 
Polite: Employees behave or speak in  

5 4 3 2 1 □ 

 
an appropriate way and correct       

 
social behaviors.       

 
Friendly: Employees behave in a way 

5 4 3 2 1 □ 

 
that they like you and ready to talk       

 
and help you as needed.       

 
Understandable: Employees understand in 

5 4 3 2 1 □ 

 
their job.       

 
Punctual: Employees arrive or do  

5 4 3 2 1 □ 

 
at exactly the time that has been arranged.       

 
Reliable: Employees can be trusted or  

5 4 3 2 1 □ 

 
depended on.       

 
Knowledgeable: Employees know a lot in 

5 4 3 2 1 □ 

 
their job.       

 
Courteous: Employees have good manners 

5 4 3 2 1 □ 

 
and respect for other people.       

 
Enthusiastic: Employees show a lot of 

5 4 3 2 1 □ 

 
interest and enthusiasm in serving       

 
you.       

 
 
Others 
(Please specify)______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
1. Which of the following qualities best describe Centre Point Executive  
      Serviced Apartment’s employees in general? Please write 1 for the best, 2 for the 

second, 3 for the third, and so on. 
 _____ Attentive   _____ Responsive 
 _____ Accessible   _____ Capable 
 _____ Polite               _____ Friendly 
 _____ Understandable  _____ Punctual 
 _____ Reliable   _____ Knowledgeable   
 _____ Courteous   _____ Enthusiastic    
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Suggestions 
Please provide your additional thoughts towards Centre Point Executive Serviced 
Apartment’s services and facilities. Your opinions will be summarized and forwarded to 
Centre Point Executive Serviced Apartment management for further improvement. 

 
Tangibility 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Reliability_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Responsiveness_________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Assurance_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Empathy_______________________________________________________________       
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
        
 
 
 

 Thank you for your time!   
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการของเซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทย ุ
ผูศึกษาไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน   4   สวนดังนี้

1. ผลการวิเคราะหขอมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่มาใชบรกิาร 
ผลการวิเคราะหเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใชบริการ 2. 
ผลการวิเคราะหเกี่ยวกบัการรับรู 3. 

4. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกบัความพึงพอใจในดานตางๆ   
 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่มาใช
บริการ 

ขอมูลทั่วไปในการศึกษาไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางที่มาพักที่เซ็นเตอรพอยทฯ ถนน
วิทยุจํานวน 94 คน
 

ตารางที่ 1.1    แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน (คน) รอยละ

เพศ   

ชาย 75 79.79 
หญิง 19 20.21 
รวม 94 100.00 

อายุ   

ต่ํากวา   20  ป 0 0 
21- 30  ป 10 10.64 
31-40  ป 23 24.47 
41-50  ป 23 24.47 
51-60  ป 31 32.98 
มากกวา 60 ป 7 7.44 
รวม 94 100.00 

  
 

 ขอมูลทั่วไป จํานวนคน (คน) รอยละ
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สถานภาพ   

โสด 26 27.66 
สมรส 61 64.89 
หมาย หรือ หยาราง 7 7.45 
รวม 94 100.00 

เชื้อชาติ   

ญี่ปุน 51 54.26 
อเมริกัน 6 6.38 
อังกฤษ 5 5.32 
มาเลเซีย 3 3.19 
ไทย 3 3.19 
ฟลิปปนส 3 3.19 
เดนมารก 2 2.13 
อินเดีย 2 2.13 
อิตาเลียน 2 2.13 
สิงคโปร 2 2.13 
ไมตอบ 3 3.18 
อ่ืน ๆ 12 12.77 
เชน ภูฐาน ออสเตรีย
จีน เยอรมัน ฮองกง 
ไอรแลนด อิสราเอล มัลดีฟ 
นอรเวย อังกฤษ สวีเดน 
อเมริกันไชนีส
รวม 94 100.00 

การศึกษาขั้นสุงสุด   

มัธยมศึกษาตอนปลาย 5    5.32 
ปริญญาตรี 69 73.40 
สูงกวาปริญญาตรี 17 18.09 
ไมตอบ 3   3.19 
รวม 94 100.00 

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน (คน) รอยละ12.77 
รายไดตอป   

ต่ํากวา $ 50,000 12 
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$50,000 – 100,000 32 34.04 
$ 100,001-150,000 14 14.89 
$ 150,001-200,000 16 17.02 
มากกวา $ 200,000 12 12.77 
ไมตอบ 8 8.51 

รวม 94 100.00 

อาชีพ   

เจาของกิจการ 20 21.28 
ขาราชการและรัฐวิสาหกิจ 8 8.51 

33 35.11 ผูประกอบวชิาชีพอ่ืน ๆ เชน ครู 
ทนายความ สถาปนิก วิศวกร
อ่ืน ๆ 32 34.04 
ไมตอบ 1 1.06 

รวม 94 100.00 

ตําแหนงงาน   

 เจาของกิจการ 4 4.26 
ผูบริหารระดบัสูง 6 6.38 
ผูจัดการทั่วไป 18 19.15 
ผูจัดการ 9 9.58 
ขาราชการ 2 2.13 
ประธาน นายกฯ  หัวหนา 6 6.38 
กรรมการผูจัดการ 13 13.83 
ผูอํานวยการ 3 3.19 
หัวหนาแผนก 6 6.38 
ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 2 2.13 
อ่ืน ๆ 22 23.40 
ไมตอบ 3 3.19 

รวม 94 

จากตารางที่ 1.1   ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางทีม่าพักที่เซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทย ุ

100.00 

เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป สรุปผลไดดังนี้
เพศ
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จากการศึกษาพบวาในกลุมตัวอยางที่มาพักสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน   75 คน คิด
เปนรอยละ 79.79 และเพศหญิง จํานวน 19 คน คืดเปนรอยละ 20.21 
อายุ  

จากการศึกษาพบวาในกลุมตัวอยางที่มาพักสวนใหญระดับอายุต่ํากวา  20 ปไมมี  
ระดับอายุ51  ถึง 60 ป มีมากที่สุดคือ   31 คน คิดเปนรอยละ 32.98  รองลงมาคือระดับ
อายุ 31 ถึง 40 ป จํานวน     23 คน คิดเปนรอยละ 24.47 และระดับอายุระหวาง 41 ถีง 
50 ป จํานวน  23  คน คิดเปนรอยละ    24.47 อายุระหวาง 21 ถงี 30 ป จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 10.64 และระดับอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ7.44  
สถานภาพ

จากการศึกษาพบวาในกลุมตัวอยางที่มาพักสวนใหญมีสถานภาพสมรส  จํานวน  61 
คน คิดเปนรอยละ 64.89 รองลงมามีสถานภาพโสดจํานวน  26 คน คิดเปนรอยละ 27.66 
และที่มีสถานภาพหมายหรือหยารางจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.45  
เชื้อชาติ

        จากการศึกษาพบวาในกลุมตัวอยางที่มาพักสวนใหญมีเชื้อชาติ ญีปุ่น จํานวน 
51 คน คิดเปนรอยละ 54.26 เชื้อชาติ อเมริกัน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.38 เชื้อชาติ 
อังกฤษ จํานวน   5 คน คดิเปนรอยละ 5.32  เชื้อชาติ   ฟลิปปนส มาเลเซีย ไทย จํานวน 
เชื้อชาตลิะ 3  คน คิดแตละเชื้อชาติเปนรอยละ 3.19 เชื้อชาติเดนมารค อินเดีย อิตาลี 
สิงคโปร   จํานวนเชื้อชาตลิะ 2 คน คดิแตละเชื้อชาติเปนรอยละ 2.13  เชื้อชาติอเมริกัน
ไชนีส ออสเตรีย ภูฐาน จีน เยอรมันนี ฮองกง ไอริช อิสราเอล มัลดีฟ นอรเวย สกอตอังกฤษ 
สวีเดน  จํานวนเชื้อชาติละ 1   คน คิดแตละเชื้อชาตเิปนรอยละ 1.06 ไมตอบจํานวน  3  
คน คิดเปน รอยละ 3.19     
การศึกษาขั้นสูงสุด 

จากการศึกษาพบวา ในกลุมตัวอยางที่มาพักสวนใหญมีระดับการศึกษาจบปรญิญาตรี  
จํานวน  69 คน คิดเปนรอยละ 73.40 รองลงมามีระดับการศึกษาจบสูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ   18.09     และที่มีระดบัการศึกษาต่าํกวาปริญญาตรีจํานวน
5   คน คิดเปนรอยละ       5.32  ไมตอบ  3 คน คิดเปนรอยละ 3.19 

 
 
 

รายไดตอป 
จากการศึกษาพบวาในกลุมตัวอยางที่มาพักสวนใหญมีรายไดตอป $50,000 – 100,000 

จํานวน   32  คน คิดเปนรอยละ 34.04 รองลงมารายไดระหวาง $ 150,001-200,000 

 



 81

16 คน คิดเปนรอยละ 17.02  รายไดระหวาง $ 100,001-150,000 จํานวน 14 คน 
คิดเปนรอยละ 14.89  และรายไดต่ํากวา $ 50,000 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.77 
และรายได มากกวา $ 200,000 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ12.77 ไมตอบ 8 คน คิด
เปนรอยละ 8.51          
 
อาชีพ

จากการศึกษาพบวาในกลุมตัวอยางที่มาพักสวนใหญมีประกอบอาชีพเปน ผูประกอบ
วิชาชีพอ่ืน ๆ เชน ครู ทนายความ สถาปนิก วิศวกร จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 35.11 
อาชีพอ่ืน ๆ จํานวน    32 คน คิดเปนรอยละ 34.04 เจาของกิจการ จํานวน  20 คน คิด
เปนรอยละ 21.28 ขาราชการและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.51 ไมตอบ 
จํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 1.06     
ตําแหนงงาน 

จากการศึกษาพบวาในกลุมตัวอยางที่มาพักสวนใหญมีตําแหนงอ่ืนๆซึ่งนอกเหนือจากที่
ระบุเปนจํานวน   22 คน คิดเปนรอยละ 23.40 รองลงมาคือตําแหนงผูจัดการทั่วไป จํานวน 
18คน คิดเปนรอยละ 19.15 ตําแหนงผูจัดการ จํานวน  9 คน คิดเปนรอยละ 9.58 
ตําแหนงผูบรหิารระดับสูง จํานวน   6 คน คิดเปนรอยละ 6.38  ตําแหนงประธาน นายกฯ  
หัวหนาจํานวน   6 คน คิดเปนรอยละ 6.38  ตําแหนงหัวหนาแผนกจํานวน   6 คน คิดเปน
รอยละ 6.38  ตําแหนงเจาของกิจการจํานวน   4  คน คิดเปนรอยละ 4.26 ตําแหนง
ผูอํานวยการจํานวน   3 คน คิดเปนรอยละ 3.19  ไมตอบจํานวน   3 คน คิดเปนรอยละ 
3.19  ตําแหนงขาราชการจํานวน   2 คน คิดเปนรอยละ 2.13  ตําแหนงขาราชการ
รัฐวิสาหกิจจํานวน   2 คน คิดเปนรอยละ 2.13   
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ตารางแสดงพฤติกรรมการใชบริการของกลุมตวัอยาง 

 

พฤติกรรมการใชบริการ จํานวน (คน) รอยละ
ระยะเวลาการเขาพัก   
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นอยกวา   1 เดือน 16 17.02 
1 เดือนหรือมากกวา 77 81.92 
ไมตอบ 1 1.06 
รวม 94 100.00 

การใชบริการในสวนตาง ๆ   

สระวายน้ํา 40 42.55 
หองออกกําลังกาย 48 51.06 
หองเด็กเลน 4 4.26 
มินิมารท 62 65.96 
ศูนยธุรกิจ ( Business 
Center) 

14 14.89 

หองประชุม 6 6.38 
หองอบไอน้ํา 20 21.28 
หองอาหาร 77 81.91 
หองสมุด 18 19.15 
รานเสริมสวย 18 19.15 
ที่จอดรถ 18 19.15 
หองสมุด ดี วี ดี 20 21.28 
ไมไดใชบริการ 1 
( ผูตอบแบบสอบถาม  94  คน)

1.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมการใชบริการ จํานวน (คน) รอยละ

การเปดรับขาวสารของกลุม
ตัวอยาง

  

หนังสือพิมพ หรือ นิตยสาร 8 8.51 
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พนักงานของ Centre Point 1 1.06 
เว็บไซตของ Centre point 6 6.38 
ญาติ หรือ เพ่ือน 39 41.49 
แผนพับ 4 4.26 
อ่ืน ๆ 41 43.62 
(ผูตอบแบบสอบถาม  94 คน)

 

ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจพัก จํานวน รอยละ 

สินคา (หองพัก & สิ่งอํานวยความสะดวก) 59 62.76 

ราคา  48 51.06 

ชองทางการเขาถึงสินคา 30 31.91 

โปรโมรชั่น 45 47.87 

บริการ 65 69.15 

อ่ืนๆ 12 12.77 

(ผูตอบแบบสอบถาม  94 คน)
 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการระยะเวลาการเขาพักของกลุมตัวอยาง พบวา
สวนใหญเปนการพักมากกวา 1 เดือน ถึง 77 คนคดิเปนรอยละ 81.92   สวนการเขาพักนอย
กวา  1 เดือนมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 17.02 ไมตอบ  1  คนคิดเปนรอยละ 1.06 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสวนตาง ๆของเซ็นเตอรพอยทฯ ถนนวิทยุพบวา 
กลุมตวัอยางสวนใหญใชบริการหองอาหารถึง 77 คนคิดเปนรอยละ 81.91  ใชบริการมินิมารท
มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ  65.96 ใชบริการหองออกกําลังกายจํานวน 48 คน คิดเปนรอย
ละ 51.06  ใชบริการสระวายน้ําจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 42.55  ใชบริการหองสมุด และ
บริการยืมดีวดี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 21.28 ใชบริการหองอบไอน้ําจํานวน  20 คน คดิ
เปนรอยละ 21.28 ใชบริการหองสมุดจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 19.15 ใชบริการรานเสริม
สวยจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 19.15 ใชบริการที่จอดรถจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ
19.15 ใชบริการศูนยธุรกิจจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14.89 ใชบริการหองประชุมจํานวน 6  
คน คิดเปนรอยละ 6.38 ใชบริการหองเด็กเลนจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.26   ไมใชบริการ
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.06 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนการ
รับขาวสารอื่น ๆที่นอกเหนือจากที่คาดคิดไมไดเจาะจงในคําถามเชน จากบริษัทของกลุม
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ตัวอยางเอง18 คน  จากทัวรเอเยนตที่สนามบิน  3 คนและเอเยนตจากทีอ่ื่นๆ 5  คน 
อินเทอรเน็ต 3 คน บริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพย (บริษัท CB Richard Ellis) 3 คน และ 
บริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ 2 คน ตัวแทนขายของ Centre Point 2  คน กลุม
ตัวอยางที่เคยพัก1 คน  และไมเจาะจง  4 คนรวมเปนจํานวนถึง 41 คนคิดเปนรอยละ 43.62  
รองลงมาไดรับขาวสารจากญาติหรือเพ่ือน 39 คน คิดเปนรอยละ 41.49 ไดรับขาวสารจาก
หนังสือพิมพ 8 คน คิดเปนรอยละ  8.51 ไดรับขาวสารจากเว็บไซดของ Centre Point 6 คน 
คิดเปนรอยละ  6.38  ไดรับขาวสารจากแผนพับ 4 คน คิดเปนรอยละ  4.26 ไดรับขาวสารจาก
พนักงาน Centre Point  1 คน คิดเปนรอยละ  1.06 
 จากการศึกษาถึงปจจัยที่กลุมตัวอยางใชในการตัดสินใจพัก พบวาปจจัยที่กลุมตวัอยาง
ใหความสําคญัสูงสุด คือในเรื่องการบริการ โดยมีจํานวนถึง 65 คน คิดเปนรอยละ 69.15 
รองลงมาคือในเรื่องของ สินคา มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 62.76 สวนเรื่องราคากลุม
ตัวอยางใหความสําคัญอยูในลําดับที่ 3 มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 51.06 นอกจากนั้นใน
หัวขอปจจัยอ่ืนๆ ที่กลุมตวัอยางใหความสําคัญ เชน ใกลที่ทํางาน ใกลรถไฟฟา การเดินทาง
สะดวกสบาย เปนตนฯ     

3. ตารางแสดงผลการวิเคราะหพฤติกรรมการรับรูของกลุมตวัอยาง 

เห็นดวย เห็นดวย ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวยอยาง
ยิ่ง

ไมตอบปาน
กลาง
จํานวน
รอยละ 

 
อยางยิ่ง จํานวน

รอยละ 
จํานวน
รอยละ จํานวน

รอยละ 
จํานวน
รอยละ 

จํานวน
รอยละ 

40 50 
(53.19) 

4 
(4.26) 

0 0 0 เปนหน่ึงในผูนําของเซอรวิส อพาร
ตเมนท (42.55) (0.00) (0.00) 
เปนองคกรทีมี่ชื่อเสียง 42  50 

(53.19) 
0 1 

(1.06) 
0 
(0.00) 

1 
(44.68) (0.00) 

(ผูตอบแบบสอบถาม   94 คน)
 
 
 

จากการศึกษาพฤติกรรมการรับรูขาวสารของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ Centre Point  
พบวากลุมตวัอยางทั้งหมดเห็นดวยวา  Centre Point   เปนหนึ่งในผูนําของเซอรวิส อพาร
ทเมนต คือ เห็นดวย 50 คน คิดเปนรอยละ 53.19    รองลงมาเห็นดวยอยางยิ่ง 40 คน คิดเปน
รอยละ 42.55 และมีความรูสึกปานกลางอยูที่ 4 คนคิดเปนรอยละ 4.26 
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และเห็นดวยวา  Centre Point   เปนองคกรที่มีชื่อเสียง  50 คน คิดเปนรอยละ 53.19 
และ เห็นดวยอยางยิ่ง 42 คน คิดเปนรอยละ 44.68   ไมเห็นดวย 1 คน คิดเปนรอยละ 1.06  
และไมตอบ1 คนคิดเปนรอยละ 1.06 

 
4. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในดานตางๆ  

 เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ปาน
กลาง
จํานวน
รอยละ 

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง

ไมตอบ รวม
จํานวน   
รอยละจํานวน    

รอยละ
จํานวน   
รอยละ

จํานวน   
รอยละ จํานวน    

รอยละ

จํานวน     
รอยละ

สิ่งที่สัมผัสได        

อุปกรณทันสมัย 21   
(22.34) 

57  
(60.64) 

10 
(10.64) 

5      
( 5.32) 

0       
(0.00) 

1     
(1.06) 

94 
(100.00) 

รูปลักษณพนักงาน 40 
( 42.55) 

42 
( 44.68) 

8 
(8.51) 

3      
(3.19) 

0      
( 0.00) 

1    
(1.06) 

94 
(100.00) 

เอกสารสงเสริมการ
ขาย

16  
(17.02) 

55  
(58.51) 

11 
(11.70) 

8      
(8.51) 

1      
(1.06) 

3     
(3.19) 

94 
(100.00) 

หองพักไดมาตรฐาน
และมี 
เอกลักษณ 

37 
(39.36) 

40 10 
(10.64) 

4 
(4.26) 

0 
(0.00) 

3 
(3.19) 

94 
(100.00) (42.55) 

ความนาเชื่อถือ        

43 
(45.75) 

31  
(32.98) 

9 
(9.57) 

5     
(5.32) 

1      
(1.06) 

5     
(5.32) 

94 
(100.00) 

การรักษาสัญญา
ในการใหบริการ
การแกใขปญหา 42  

(44.68) 
35   
(37.23) 

11 
(11.70) 

3      
(3.19) 

2       
(2.13) 

1     
(1.06) 

94 
(100.00) 

38   
(40.43) 

40  
(42.55) 

6 6       
(6.38) 

0       
(0.00) 

4     
(4.26) 

94 
(100.00) 

การใหบริการได
ทันทวงที (6.38) 
การรักษาเวลาใน
การใหบริการ

40  
( 42.55) 

32 
(34.04 ) 

13 
(13.83) 

6      
( 6.38) 

0       
(0.00) 

3     
(3.19) 

94 
(100.00) 

กระตุนใหกลุม
ตัวอยางใหขอมูล
ถูกตอง

26   
(27.66) 

44  
(46.81) 

6 
(6.38) 

9     
( 9.57) 

0     
(0.00) 

9     
(9.57) 

94 
(100.00) 
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การตอบสนอง        

ใหขอมูลที่ถูกตอง 34 
(36.17) 

39 
( 41.49) 

9 
(9.57) 

9  
(9.57) 

0   
(0.00) 

3  94 
(100.00) (3.19) 

ความพรอมในการ
ใหบริการ

46 
(48.94) 

32 
(34.04) 

7 
(7.45) 

6 
( 6.38) 

0  
(0.00) 

3  
( 3.19) 

94 
( 100.00) 

 
 
 

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ปาน
กลาง
จํานวน
รอยละ 

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง

ไมตอบ รวม
จํานวน   
รอยละจํานวน    

รอยละ
จํานวน   
รอยละ

จํานวน   
รอยละ จํานวน    

รอยละ

จํานวน     
รอยละ

50 
(53.20) 

32 
(34.04) 

5 
(5.32) 

1  
(1.06) 

0  
(0.00) 

6  
(6.38) 

94 ความเต็มใจในการ
ใหบริการ (100.00) 
ไมรูสึกยุงยากใน
การใหบริการ

38 
(40.43) 

40 
(42.55) 

3 
(3.19) 

7  
(7.45) 

0   
(0.00) 

6  
( 6.38) 

94 
( 100.00) 

การรับประกนั        

46 
(48.94) 

32 
(34.04) 

8 
(8.51) 

1  
(1.06) 

1  
(1.06) 

6  
(6.38) 

94 
(100.00) 

ใหบริการมาตรฐาน
เดียวกัน

60 
(63.83) 

25 
(26.60) 

2 
(2.13) 

1  
(1.06) 

0  
(0.00) 

6  
(6.38) 

94 
(100.00) 

ใหความรูสึก
ปลอดภัย

54 
( 57.45) 

30 
(31.91) 

2 
(2.13) 

2 
( 2.13) 

0  
(0.00) 

6  
(6.38) 

94 
(100.00) 

สุภาพ ออนนอม
 
ความรูในงาน 35 

(37.23) 
40 
(42.55) 

6 
(6.38) 

7 
( 7.45) 

0  
(0.00) 

6  
(6.38) 

94 
( 100.00)  

ความเอาใจใส        

เอาใจใสทุกคน 35 
(37.23) 

41 
(43.62) 

7 
(7.45) 

4  
(4.26) 

0  
(0.00) 

7  
(7.45) 

94 
(100.00) 

41 
(43.62) 

37 
(39.36) 

5 
(5.32) 

4 
( 4.26) 

0  ความสะดวกดาน
เวลาใหบริการ (0.00) 

7  
( 7.45) 

94 
(100.00) 
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การรูความตองการ
ของกลุมตัวอยาง 

35 
( 37.23) 

39 
( 41.49) 

6 
(6.38) 

6 
( 6.38) 

1  
(1.06) 

7  
( 7.45) 

94 
(100.00) 

 
เก่ียวกับพนักงาน

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ปาน
กลาง
จํานวน
รอยละ 

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง

ไมตอบ รวม 
จํานวน   
รอยละจํานวน    

รอยละ
จํานวน   
รอยละ

จํานวน    
รอยละ จํานวน    

รอยละ

จํานวน     
รอยละ

ความตั้งใจและ
ดูแลกลุม
ตัวอยาง 

47 
(50.00) 

36 
(38.30) 

2 
(2.13) 

3 
(3.19) 

0 
(0.00) 

6 
(6.38) 

94 
(100.00) 

44 
( 46.81) 

34 
(36.17) 

5 
(5.32) 

5 
(5.32) 

0 
(0.00) 

6 
(6.38) 

94 
(100.00) 

มีความพรอมใน
การบริการ
เรียกบริการงาย 45 

(47.87) 
35 
( 37.23) 

5 
(5.32) 

2 
(2.13) 

0 
(0.00) 

8 
(8.51) 

94 
(100.00) 

35 
(37.23) 

40 
(42.55) 

7 
(7.45) 

5 
(5.32) 

1 
(1.06) 

6 
(6.38) 

94 
( 100.00) 

มีความสามารถ
ในการบริการ
ความสุภาพ 46 

(48.94) 
35 
(37.23) 

3 
(3.19) 

4 
( 4.26) 

0 
(0.00) 

6 
( 6.38) 

94 
( 100.00) 

ความเปนมิตร 46 
(48.94) 

38 
( 40.43) 

2 
(2.13) 

2 
(2.13) 

0 
(0.00) 

6 
( 6.38) 

94 
( 100.00) 

43 
(45.74) 

36 5 
(5.32) 

3 
(3.19) 

0 
(0.00) 

7 
(7.45) 

94 
( 100.00) 

ความเขาใจใน
งาน ( 38.30) 

38 39 
(41.49) 

6 
(6.38) 

4 
(4.26) 

0 
(0.00) 

7 
(7.45) 

94 
( 100.00) 

ความตรงตอ
เวลา (40.43) 
ความนาเชื่อถอื 40 

(42.55) 
37 
( 39.36) 

9 
(9.57) 

2 
(2.13) 

0 
(0.00) 

6 
( 6.38) 

94 
( 100.00) 

มีความรูในงาน
มาก

31 
(32.98) 

44 
(46.81) 

8 
(8.51) 

4 
(4.26) 

0 
(0.00) 

7 
(7.45) 

94 
( 100.00) 

 
ความออนนอม 52 33 2 1 0 6 94 
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(55.32) ( 35.11) (2.13) (1.06) (0.00) (6.38) ( 100.00) 
กลุม

ตัวอยาง 
40 
(42.55) 

ความ
ือรือรนกระต

41 
(43.62) 

4 
(4.26) 

3 
(3.19) 

0 
(0.00) 

6 
(6.38) 

94 
( 100.00) 

 
กลุมตัวอยางเลือกลําดับคุณสมบัติของการบริการของพนักงาน

คุณสมบัติพนักงาน ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 
 จํานวน    รอยละ จํานวน   รอยละ จํานวน    รอยละ
ความตั้งใจและดูแล
กลุมตัวอยาง 

25 (26.60) 4 (4.26) 4 (4.26) 

เรียกบริการงาย 18 (19.15) 5 (5.32) 2 (2.13) 
ความสุภาพ 30 (31.91) 12 (12.77) 6 (6.38) 
ความเขาใจในงาน 10 (10.64) 11 (11.70) 2 (2.13) 
ความนาเชื่อถอื 23 (24.47) 13 (13.83) 0 (0.00) 
ความออนนอมและ
ใหความเคารพกลุม
ตัวอยาง 

22 (23.40) 9 (9.57) 4 (4.26) 

22 (23.40) 15 (15.96) 5 (5.32) มีความพรอมในการ
บริการ

9 (9.57) 10 ( 10.64) 8 (8.51) มีความสามารถใน
การบริการ
ความเปนมิตร 34 (36.17) 7 ( 7.45) 12 (12.77) 
ความตรงตอเวลา 14 (14.89) 7 ( 7.45) 2 ( 2.13) 
มีความรูในงานมาก 9 (9.57) 10 (10.64) 2 ( 2.13) 
ความกระตือรือรน 14 (14.89) 7 (7.45) 4 (4.26) 
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ภาคผนวก ค 

Table 3.6  Typical Room Size and Achieved Rent per sq.m. for Grade A Service Apartment

Achieved Monthly

Rent (per sq.m.)

25-36 1,200 - 1,525 30,000 - 55,000

38-58 1,345 - 1,447 55,000 - 78,000

40-80 1,038 - 1,060 53,000 - 83,000

82-133 714 - 1,000 82,000 - 95,000

73-150 933 - 957 67,000 - 140,000

160-330 667 - 906 145,000 - 220,000

Three-bed room 131-370 916 - 676 120,000 - 250000

Penthouse 231-430

Source: CBRE Research & Consulting Service

One-bedroom

Two-bed room

Room Type Unit Size(sq.m.) Monthly Rent (per unit)

Studio

 

Achieved Monthly Achieved Monthly Over Avrage

Rent (per sq.m.) Rent Average (per sq.m.) (+/-)%

38 1,710 1,447 18.2 65,000+
42 1,667 1,447 15.2 70,000+
67 1,343 1,060 26.7 90,000+
75 1,333 1,060 25.8 100,000+
82 1,317 1,000 31.7 108,000+
96 1,302 1,000 30.2 125,000+
121 1,322 1,000 32.2 160,000+
131 1,335 1,000 33.5 175,000+
163 1,316 906 45.3 215,000+

Three-bedroom

Table 3.7 ตารางเปรียบเทียบราคาหองพักเซ็นเตอรพอยทถนนวิทยุกับราคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรม

Room Type Unit Size(sq.m.) Monthly Rent (per unit)

Studio

One-bedroom

Two-bedroom

 

 



 

 

ประวตัิของผูวิจัย 
 

ชื่อและนามสกุล นายอนนทร คงศิริขันธ 

 

ที่อยู 234/3 หมูที่ 8 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎรบูรณะ  

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

วัน/เดือน/ปเกิด : 27 ธันวาคม 2524 

สถานที่เกิด :     โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรงุเทพมหานคร 

การศึกษา  

มิถุนายน 2543 – มีนาคม 2546 

 

มกราคม 2549 – ปจจุบัน 

: คณะมนุษยศาสตร เอกภาษาอังกฤษ 

: คณะบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ประสบการณการทํางาน   

เมษายน 2546 – กรกฎาคม 2548 : Guest Service Executive บริษัท ควิ เอช อินเตอร

เนชั่นนัล จํากดั 

กรกฎาคม 2548 – เมษายน 2550 : Senior Guest Service Executive บริษทั คิว เอช 

อินเตอรเนชั่นนัล จํากัด 

เมษายน 2550 – ปจจุบัน : Supervisor Guest Service Executive บริษัท ควอลติี้

เฮาสจํากัด มหาชน 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานในปจจุบัน Supervisor Guest Service Executive บริษัท ควอลติี้เฮาส

จํากัด มหาชน 
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