
การขายและการตลาด
สาํหรับธุรกิจที6พกัและ
โรงแรม

อาจารยอ์รนพฒัน์ เหมือนเผา่พษ์



ลกัษณะและองคป์ระกอบ
สาํหรับธรุกิจที9พกั

ความหมายของธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก หมายถึง

สถานที่ประกอบการเชิงการคAาที ่นักธุรกิจ

ตั ้งขึ ้นเพื ่อใหAบริการผูAเดินทางในดAานที่พัก
อาศัย อาหาร และบริการอื่นๆ เพื่ออำนวย

ความสะดวกใหAกับผูAมาพัก



เกณฑใ์นการแบ่งประเภท

• ทาํเลที'ตั*ง

• หน#าที่

• จํานวนห#องพัก

• ราคาค2าห#อง

• ระยะเวลาที่ลูกค#าพัก

• เป9าหมายการตลาด

• ระดับการบริการ

• ความเป?นเจ#าของและการเป?นสมาชิกใน สถาบันโรงแรม
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ทาํเลที'ตั*ง

a) Large cities 

b) Small Cities 

c) Suburban Hotel 

d) Resort hotel 

e) Airport hotel 

f) Motel



Large cities



โรงแรมชานเมือง (Subarban Hotel) โดยทั่วไปผู#เข#าพักจะเข#าพักจะ

เข#าพักในช2วงวันหยุดสุดสัปดาหYโรงแรมประเภทน้ีราคาค2อนข#างต่ำ

โรงแรมรีสอรYท (Resort Hotels) โดยทั่วไปอาจเรียกได#ว2าเป?นโรงแรมที่

ตั้งอยู2ใกล#แหล2งธรรมชาติ .ใกล#แหล2งสถานที่ท2องเที่ยวทางธรรมชาติ

โรงแรมสนามบิน (Airport Hotels) โรงแรมเหล2าน้ีจะตั้งอยู2ใกล#สนามบิน

ซ่ึงเป?นที่พักสำหรับนักท2องเที่ยวพักระหว2างรอเดินทางต2อไปยังเมือง 

หรือประเทศอื่น

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC



โรงแรมโมเต็ล (Motel) เป3นโรงแรมขนาดเล็กซึ่งโดยทั่วไป

จะต้ังอยูFติดริมถนนทางหลวงแผFนดิน (Highways) ซึ่งนักทFองเที่ยวที่

เดินทาง ตTองการจอดรถเพื่อพักผFอนคTางคืนระหวFางทาง

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND



การแบ่งประเภทของ
โรงแรมและที3พกั

หน#าที่

a) Commercial Hotel

b) Resort hotel 

c) Convention hotel 

d) Residential hotel 

e) Motel 



การแบ่งประเภทของโรงแรม
และที3พกั

จํานวนห'องพัก

a) ขนาดเล็ก ตํ่ากว/า 30 ห4อง

b) ขนาดกลาง 30 – 100 ห4อง

c) ขนาดใหญ/ มากกาว/า 100 ห4อง และ หรูหรา

แบ/งแบบสตีดมอนและคาซาวานา

a) ตํ่ากว/า 150 ห4อง

b) 150 -299 ห4อง

c) 300 – 599 ห4อง

d) มากกว/า 600 ห4อง



ระยะเวลาที*ลูกคา้พกั

a) Transient Hotel b) Residential Hotel



การแบ&งประเภทของโรงแรมและท่ีพัก

เป6าหมายการตลาด 

a) Commercial Hotel 

b) Airport Hotel 

c) Suite Hotel 

d) Residential Hotel 

e) Resort Hotel

f) Bed and Breakfast 

g) Condominium Hotel 

h) Casino Hotel 

i) Conference Centre



การแบLงประเภทของโรงแรมและท่ีพัก

ระดับการบริการ

a) ระดับโลก (World – class Service) เนTนบุคคลสําคัญ

ระดับประเทศ/โลก นักธุรกิจ บุคคลมีชื่อเสียง ผูTมีกําลังซื้อสูง

b) ระดับกลาง ลูกคTาทั่วไป การบริการโรงแรมอยูFในระดับ

มาตรฐาน

c) ระดับประหยัด (Economy or limited service) ราคา
คFาบริการไมFแพง ส่ิงอํานวยความสะดวกอาจไมFครบครัน บริการ

มีมาตรฐานเนTน ราคาประหยัด



การแบ&งประเภทของโรงแรมและท่ีพัก

ความเปXนเจ[าของและการเปXนสมาชิกในสถาบัน

โรงแรม (Owner ship and Affiliation) 

a) Independent Hotel 

b) Chain Hotel ,Parent Company , 

Management contract and Franchise 

Groups



รูปแบบการ

บริหารโรงแรม

แบบการบริหารโรงแรม

3.1 Independent Hotel 

3.2 Chain Hotel 

Parent Company

Management contract 

Franchise Groups 

3.3 Referral System



กลุ่มดาวเดียว
กลุ่มสองดาว
กลุ่มสามดาว
กลุ่มสี/ดาว
กลุ่มหา้ดาว
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โครงสร้างฝ่ายขายและการตลาดสําหรับธุรกจิโรงแรมและที=พกั

ฝ่ายตลาด 

Marketing Director

งานขาย (Sales)
งานประชาสัมพนัธ์ 

(Public Relation)

งานวจิยัตลาด

(Research)



ฝ"ายการตลาด (Marketing Director) การดำเนินการด#านการตลาดเป?น
ทั้งศาสตรYและศิลปgในการแสวงหาลุกค#า รักษา และเพิ่มจำนวนผู#บริโภคที่สามารถสร#าง
กำไรให#แก2ธุรกิจประกอบด#วย การเลือกกลุ2มเป9าหมาย การรักษา การเพิ่มลูกค#า การส2ง
มอบ และการสื่อสารคุณค2าในสินค#าและบริการของธุรกิจโรงแรมและที่พัก

งานขาย (Sale) เป ?นงานท ี ่ ร ับผ ิดชอบในการแสวงหาล ูกค #า  การ
ติดต2อสื่อสาร การให#บริการและการรวบรวมข#อมูลข2าวสาร การเสนอขาย เพื่อกระตุ#นให#
ลูกค#าเกิดความตั้งใจและตัดสินใจซื้อการบริการก2อนและหลังการขาย รวมทั้งให#คำแนะนำ
ลูกค#า และการประชาสัมพันธYด#วย

งานวิจัยการตลาด (Research Marketing) เป?นกิจกรรมที่ธุรกิจโรงแรม
และที่พักดำเนินการเพื ่อพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑYใหม2 หรือปรับปรุงบริการหรือ
ผลิตภัณฑYที ่มีอยู 2เดิม การวิจัยและพัฒนาเป?นขั ้นแรกของการพัมนาการบริการหรือ
กระบวนการการผลิตใหม2 การบริการมีความแตกต2างจากผลิตภัณฑYซ่ึงลักษณะที่ไม2มีตัวตน
ของการบริการนั้นจะเป?นความท#าทายอย2างมากในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่พัก 
เพื่อให#ได#สินค#าและบริการที่ตรงกับความต#องการของลูกค#า



การขายและการตลาดสาํหรับธุรกิจโรงแรม

และที9พกั

อาจารย&อรนพัฒน& เหมือนผ0าพงษ&



การขาย (Selling)
การขาย หมายถึง กระบวนการทางตรงหรือทางอ2อมของ
การช5วยเหลือ และหรือการชักจูงผู2เป>นลูกค2าอนาคต ทั้งใช2
บุคคลหรือไม5ใช2บุคคล ให2ซื้อสินค2าหรือบริการ หรือทำส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งอย5างน5าพอใจ ที่เป>นผลสำคัญทางการค2าแก5ผู2ขาย

สมาคมการตลาดแห,งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association : AMA)



ความสาํคญัของการขาย

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

https://www.quoteinspector.com/images/money/money-qi58/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


ลกัษณะการขาย
สาํหรับธุรกิจโรงแรม

และที9พกั

Sale 
characteristics 

for hotel and 
lodging 

business

“กระบวนการเสนอสินคา้และบริการ
ของธุรกิจโรงแรมและที9พกัใหก้บั
ลูกคา้ โดยมีลกัษณะจูงใจ และการ
โนม้นา้วใจจากพนกังานขายเพื9อให้

ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซืFอบริการ”



ความหมายของการตลาด

"การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและ
บริหารในด7านแนวความคิด การกำหนดราคา 
การส;งเสริมการตลาด การจัดจำหน;ายสินค7าหรือ
บริการ เพื ่อให7เกิดการแลกเปลี่ยนสินค7าหรือ
บริการ ซึ ่งทำให7ผู 7บริโภคได7รับความสุขความ
พอใจและบรรลุวัตถุประสงคMขององคMกร”

"สมาคมการตลาดแห,งสหรัฐอเมริกา The American Marketing Association = 

AMA.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

"การตลาด คือ กิจกรรมต;าง ๆ ที่มนุษยMกระทำ

ขึ ้นเพื ่อตอบสนองต;อความจำเปRนและความ

ต7องการให7เปRนที่พอใจโดยผ;านกระบวนการการ

แลกเปล่ียน”
Dr. Philip Kotler

http://nancynwilson.com/marketing-strategies-for-success/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


ววิฒันาการของการตลาด
สาํหรับธุรกิจโรงแรมและที<

พกั

1.การมุ่งที*การผลิต (Production Orientation)

2.การมุ่งที*การขาย (Sales Orientation)

3.การมุ่งที*ตลาด (Marketing Concept)

4.การมุ่งการตลาดเพื*อสงัคม (The societal 
Marketing Concept)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://www.juku.it/analytics-the-key-to-storage-happiness/rear-view-of-sitting-financial-analyst-a-huge-digital-screen-with-the-range-of-graphs-charts-and-arrow-forex-trading-concept/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


ความแตกต่างระหวา่งการตลาดและการขาย

ประเดน็ การตลาด การขาย

ทสันคติตอ่ลกุค้า ความต้องการลกุค้า ควรจะพยายามลดต้นทนุและการทําให้

สนิค้าและบริการดีขึ Cน

การนําเสนอสนิค้าและบริการ นําเสนอสิDงทีDสามารถขายได้ นําเสนอสิDงทีDสามารถผลติและให้บริการได้

บทบาทของการวิจยัการตลาด เพืDอกําหนดความต้องการของลกูค้าและ

วิธีการทีDธรุกิจโรงแรมและทีDพกัสามารถ

ตอบสนองความต้องการนั Cนได้

เพืDอกําหนดปฏิกิริยาโต้ตอบจากลกูค้า

ความสนใจในนวตักรรม มุง่ทีDการกําหนดโอกาสจากสิDงใหม่ๆ มุง่ทีDเทคโนโลยีและการลดต้นทนุ

ความสําคญัของกําไร มุง่วตัถปุระสงค์ของรุกิจโรงแรมและทีDพกั

เป็นสําคญั

มุง่ความสําคญัทีDขายสนิค้าและบริการ

การมุง่ทีDการโฆษณา มุง่เน้นประโยชน์ทีDจะได้รับจากสนิค้าและ

บริการ
มุง่เน้นลกัษณะสนิค้าและบริการ

บทบาทของหนว่ยงานขาย ชว่ยลกุค้าให้ซื Cอสนิค้าและบริการทีDสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า

การขายให้กบัลกูค้าโดยไมต้่องสใ่จกบัความ

ร่วมมือ ความพยายามและการสะสม

การตลาดอืDนๆของธรุกิจ

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า มุง่ทีDความพงึพอใจของลกูค้า การขาย

นําไปสูค่วามสมัพนัธ์ระยะยาวได้

ความสมัพนัธ์เป็นระยะสั Cน



กระบวนการทางการตลาด
และส่วนประสมการตลาดสาํหรับ

ธุรกิจโรงแรมและที;พกั



กระบวนทางการตลาดบริการใน

ธุรกิจโรงแรมและที6พกั

• กระบวนการทางการตลาด
บริการในธุรกิจโรงแรมและที6พกั
หมายถึง การปฏิบติัหรือการทาํงานใด
ๆ ซึ6งนาํเสนอแก่บุคคลอื6น มีลกัษณะที6
ไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละไม่สารมารถ
แสดงความเป็นจา้ของ ดงันัNนนกัการ
ตลาดในธุรกิจโรงแรมตอ้งอาศยัปัจจยั
หลายประการเขา้มาช่วยเพื6อใหลู้กคา้
เกิดการจดจาํมากขึNน โดยกาํหนด
กฎเกณฑด์า้นภาพลกัษณ์จาํเป็นตอ้ง
อาศยัการสร้างและสั6งสม
ประสบการณ์ในเรื6องต่างๆดงันีN This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://www.seo-ar.net/%D8%A3%D9%87%D9%85-6-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


ลักษณะของการ

บริการและการ

ประยุกต3ใช6

เคร่ืองมือทาง

การตลาดสำหรับ

ธุรกิจโรงแรมและ

ท่ีพัก

1.ไม%สามารถจับต.องได. 
(Intangibility) ลักษณะบริการน้ันไม%สามารถสัมผัส
ได. ในการกำหนดกลยุทธNการตลาดจึงจำเปRนต.องให.
ความสำคัญสิ่งต%าง ๆ ดังน้ี

(1) ด.านสถานท่ี (Place) ต.องมีมาตรฐานสิ่งอำนวย
ความสะดวกไว.บริการลูกค.า 

(2) ด.านบุคคล (People) ต.องมีการฝbกอบรมให.มี
ความเปRนมิตรไมตรีจิตท่ีดี พร.อมให.บริการลูกค.าท่ี
เข.าพักในธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก

(3) ด.านอุปกรณN (Equipment) ต.องมีความพร.อม 
และมีความเพียงพอในการรองรับลูกค.า

(4) วัสดุท่ีใช.ในการสื่อสาร

(5) สัญลักษณN (Symbol) ต.องมีลักษณะเฉพาะและ
ทำให.ลูกค.าเกิดการจดจำได.ง%าย

(6) ราคา (Price) มีการปรับตามช%วงฤดูกาล และ
ตามปริมาณนักท%องเท่ียวท่ีเข.าพัก

2. ไม%สามารถแบ%งแยกได0 
(Inseparability) ] ลักษณะของการบริการมีความ
ต%อเน่ืองกันไม%สามารถแบ%งแยกกันได0 

3. ไม%แน%นอน (Variability) เปTน
ลักษณะท่ีสำคัญของบริการซึ่งคุณภาพของการให0บริการ
อาจจะข้ึนอยู%กับผู0ให0บริการ ซึ่งอาจจะมีความแตกต%างกัน
ตามผู0ให0บริการ เวลา สถานท่ี การควบคุมการให0บริการ
จึงข้ึนอยู%กับการคัดเลือกสรหาและการฝdกอบรมพนักงาน 
โดยการยึดหลักการสร0างความพึงพอใจให0กับลูกค0า

4. ไม%สามารถเก็บไว0ได0 
(Perishability) เน่ืองจากบริการน้ันมีลักษณะท่ีว%าเกิดข้ึน 
ณ ขณะผู0ให0บริการส%งมอบไปยังผู0รับบริการส%งมอบไปยัง
ผู0รับบริการ ดังน้ัน ถ0าขณะใดท่ีท่ีมีผู0มาใช0บริการมากผู0
ให0บริการไม%สามารถบริการได0ทันเวลา ดังน้ันกลยุทธlท่ีใช0
ควรมีดังน้ี

Ø การปรับอุปสงคl (Demand) สามารถตั้งราคาให0
แตกต%างกันได0 กล%าวคือตั้งราคาให0ต่ำเม่ือถึงช%วง
นอกฤดูกาลเพื่อกระตุ0นผู0บริโภคให0มาซื้อสินค0า
และบริการ

Ø การปรับอุปทาน (Supply) ธุรกิจโรงแรมและท่ี
พักอาจต0องเตรียมความพร0อมโดยการเพิ่ม
บุคลากร หรือพนักงานช่ัวคราวเพื่อให0สามารถ
บริการได0ทันเวลาท่ีต0องการ 



คุณภาพการใหบ้ริการ

ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห + บ ร ิ ก า ร  (The 
Service-quality) หมายถึง ความสมารถใน
การเข+าใจถึงความต+องการของลูกค+าหรือ
ผู+รับบริการ โดยธุรกิจโรงแรมและท่ีพักสามารถ
ตอบสนองได+ตามตรงความต+องการ

นักการตลาดในธุรกิจโรงแรมและที่
พ ักต+องให+ความสำคัญกับป^จจัยที ่กำหนด
คุณภาพในการบริการ 5 ประการดังน้ี 

ความเชื่อถือได1 
(Reliability)

การตอบสนอง 
(Responsiveness)

ความมั่นใจ (Assurance)

ความเข1าถึงจิตใจ
(empathy)

สามารถจับต1องได1
(Tangibles)



• ความน&าเชื่อถือ (reliability) เป9นความสามารถที่ธุรกิจ

โรงแรมและที่พักสามารถใหLบริการไดLตามคำมั่นสัญญา

ไดLอย&างถูกตLอง

• การตอบสนอง (Responsiveness) เป9นความเต็มใจที่

จะช&วยลูกคLาและใหLบริการไดLอย&างทันที

• ความมั่นใจ (Assurance) เป9นความรูLสึกถึงอัธยาศัย

ไมตรีที่ดีของพนักงานของธุรกิจโรงแรมและที่พักสามารถ

สรLางความไวLวางใจและเชื่อมั่นใหLเกิดข้ึนกับลูกคLา

• การเขLาใจถึงจิตใจ (Empathy) เป9นการดูแลรักษา และ

ใหLความสนใจลูกคLาเฉพาะราย

• สามารถจับตLองไดL(Tangibles) เป9นสิ่งปรากฏใหLเห็น 

เช&นสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ อุปกรณm 

พนักงาน วัตถุที่เกี่ยวขLองกับสื่อสารต&างๆภายในธุรกิจ

โรงแรมและที่พัก

This Photo by 
Unknown Author is 
licensed under CC 
BY-NC-ND

https://proswrite.com/2013/11/14/a-good-example-of-bad-customer-service-writing/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


แนวความคิดใน

การใหบ้ริการ

แบบใหม่

1.การมอบอำนาจไปยังลูกคQา (Customer 
empowerment) หมายถึง การใหQลูกคQามี
ส,วนร,วมในการบริการตนเอง

2. การบรรลุความเป]นเลิศในการตลาด
ใหQบริการ (Achieving excellence in 
service Marketing) สำหรับธุรกิจโรงแรม
และท่ีพัก จะแบ,งเป]น 3 รูปแบบ คือ 1.
การตลาดภายนอก (IExternal Marketing) 
2.การตลาดภายใน (Internal Marketing) 3.
การตลาดท่ีมีปฏิสัมพันธn(Interactive 
Market)

3. การใชQเทคโนโลยีในการส,งมอบการบริการ
ใหQลูกคQา(Technology and service 
delivery) มุ,งเนQนทำความสะดวกสบายใน
การบริการ 

4. การบริหารจัดการความคาดหวังของลูกคQา 
(Managing customer expectations) เป]น
หลักสำคัญในการบริหารคุณค,าการบริการ

4.1 ช%องว%างท่ีเกิดข้ึนจากความคาดหวังของ
ผู.บริโภคและการรับรู.ของฝvายบริหารจัดการ 
(Gap between consumer expectation 
and management) 

4.2ช%องว%างระหว%างการรับรู.ของฝvายบริหาร
จัดการและคุณสมบัติของคุณภาพในการ
ให.บริการท่ีกำหนดไว. (Gap between 
management perception and service-
quality specification)

4.3 ช%องว%างระหว%างคุณสมบัติของคุณภาพใน
การให.บริการและส%งมอบการบริการ (Gap 
between service-quality specification 
and service delivery)

4.4 ช%องว%างระหว%างการส%งมอบบริการและการ
สื่อสารของธุรกิจกับภายนอก (Gap between
service delivery and external 
communication)

4.5 ช%องว%างระหว%างบริการท่ีรับรู.และบริการท่ี
คาดหวัง (Gap between perceived service 
and expected service) 



ส่วนประสมทางการตลาด

ส"วนประสมทางการตลาด (The marketing Mix :the four Ps) 

เปGนส"วนผสมของธุรกิจโรงแรมและที่พักซ่ึงนำเสนอทุกสิ่งของธุรกิจ 
ซ่ึงจะมีอิทธิพลต"ออุปสงคYในสินค[าและบริการของลูกค[าซ่ึงนำเสนอ

ในรูปของ (4ps) ของการตลาดได[แก" 

ผลิตภัณฑY/บริการ (Product/Service) 

ราคา (Price)

การจัดจำหน"าย(Place)

และการส"งเสริมการตลาด (Promotion)

This Photo by Unknown Author is licensed 
under CC BY-SA-NC

http://multiliteraciesproject.com/multiliteracies/marketing-mix-mcdonalds/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


ผลิตภัณฑY/บริการ (Product/Service)  
เป#นการปฏิบัติิหรือการทำงานใด ๆ ก็ตามซึ่ง
ฝ<ายหนึ่งนำเสนอแก@อีกฝ<ายหนึ่งลักษณะที่ไม@
สามารถจับตIองไดI

ราคา (Price)  เป#นจำนวนเงินที่ถูกเรียกเก็บ
เป#นสินคIาหรือบริการของธุรกิจโรงแรมและที่
พัก หรือผลรวมของมูลค@าที่ลูกคIาใชI
แลกเปล่ียนเพื่อใหIไดIมาซึ่งประโยชนTจากการ
ไดIมาของสินคIาหรือบริการจากผุIขาย

การจัดจำหน̀าย(Place) 

ประกอบดIวยกิจกรรมซึ่งจะนำพาใหI
ผลิตภัณฑTหรือบริการไปยังลูกคIาที่มีศักยภาพ
การส`งเสริมการตลาด (Promotion)  เป#น
ทุกกิจกรรมที่สามารถส่ือสารถึงคุณค@าของ
ผลิตภัณฑTหรือบริการและสามารถจูงใจลูกคIา
ใหIสามารถซื้อไดI

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://pauldunay.com/4-cs-of-b2-marketing/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกใช3บริการและ
พฤติกรรมผู3บริโภคสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่ี
พักกิจโรงแรมและท่ีพัก

อาจาร ย์  อรนพัฒน์ เหมือนเผ่ าพงษ์



ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค

พฤติกรรมผู*บริโภค (Consumer behavior) เป3นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริโภค

ของกลุKมคนที่เลือกซ้ือหรือใชTผลิตภัณฑY บริการ ประสบการณY ความคิดของตนเอง 

(Solomon,2017,P.29)

พฤติกรรมผูTบริโภคน้ันเป3นข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ เป3นกระบวนการที่ตKอเน่ืองโดย

กระบวนการที่สำคัญคือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเป3นกระบวนการที่มีการแลกเปลี่ยนเฉพาะบุคคล

เพ่ือใหTไดTมา และรับรูTบางสิ่งที่มีคุณคKา ตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนเป3นสKวนสำคัญของพฤติกรรมผูTบริโภค

โดยมุKงที่กระบวนการบริโภคซ่ึงประกอบดTวยพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตKอพฤติกรรมการซ้ือคือกKอนการซ้ือ 

ระหวKางการซ้ือ และภายหลังการซ้ือ



พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปี 2022

4. เวลาคือสิ;งที;

ผู้บริโภคต้องการ 

:

F. ผู้บริโภคกบั

ตวัเลอืกที;มากขึ Iน 

J. การปรับตวัของ

แพลตฟอร์ม 

N. การกลบัมา

ของโฆษณา 



Generation :
• BABY BOOMER

• Gen X

• Gen Y

• Gen Z

• Gen Alpha



การแสดงกระบวนการบริโภค (stages in the consumption process)

1. ขั #นก่อนซื #อ (Prepurchase issue)  เป็นขั #นตอนที1ลกูค้าจดัหา

ผลติภณัฑ์หรือบริการในโรงแรมและธุรกิจที1พกั จะเริ1มต้นจากการค้นหาแหลง่ข้อมลู

ตา่งๆ

2. ขั #นการซื #อ (Prepurchase issue) เป็นขั #นที1ลกูค้ามีการตดัสนิใจซื #อ

และการใช้บริการในโรงแรมและธุรกิจที1พกั

3. ขั #นภายหลงั (Post purchase issue) เป็นพฤตกิรรมที1เกิดขึ #น

ภายหลงัการใช้บริการจากโรงแรมและธุรกิจที1พกั
ภายหลงัการซื #อ

Post purchase issue

การซื #อ

Prepurchase issue

ก่อนการซื #อ

Prepurchase issue



พฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือโมเดลการตดัสินใจซื@อของผูบ้ริโภค

ส่ิงแวดล)อม

ส่ิงกระตุ)นการตลาด (Marketing Stimuli) ส่ิงกระตุ)นอ่ืน ๆ (Other Stimuli)

Ø ผลิตภัณฑ) Ø สังคม (Social)

Ø ราคา Ø วัฒนธรรม (Cultural)

Ø การจัดจำหนFาย Ø เทคโนโลยี (Technological)

Ø การสFงเสริมการตลาด Ø เศรษฐกิจ (Economic)



การตอบสนองของผู-ซื้อ (Buyer reponses)

Ø ทัศนคติการซื้อและความชอบ

Ø พฤติกรรมการซื้อว8าจะซื้ออะไร ซื้อเมื่อไร ซื้อท่ีไหน และซื้อเท8าไร

Ø ความผูกพันธCกับเรา
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://medium.freecodecamp.org/code-that-dont-exist-is-the-code-you-don-t-need-to-debug-88985ed9604
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


ป"จจัยด'าน
วัฒนธรรม 

(Cultural)

ป"จจัยด'านสังคม 
(Social)

ป"จจัยส?วนบุคคล 
(Personal)

ป"จจัยด'านจิตวิทยา 

(Psychological)
ผู'ซื้อ (Buyer)



ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural 
Factors)
วฒันธรรมเป็นกลุ่มของคุณค่าการรับรู้
ความตอ้งการและพฤติกรรมทีCเรียนรู้โดย
สมาชิกของสคัมจากครอบครัวและ

สถาบนัทีCสาํคญั

1.1 วัฒนธรรมกลุ.มย.อย เป3นกลุ.มที่บุคคลซ่ึงมีระบบ

คุณค.าร.วมโดยถือเกณฑDประสบการณDและสถานการณD

ต.างๆ

1.2  วัฒนธรรมกลุ.มย.อยต.าง ๆ เป3นการแบ.งกลุ.ม

ลูกคKาตามแต.ละประเทศหรือแต.ละภูมิภาคที่มี

วัฒนธรรมแตกต.าง

1.3 ชั้นสังคม เป3นการจำลองการจัดชั้นภูมิทางทาง

สังคมตามลักษณะแยกออกตามค.านิยมความสนใจที่

เหมือนกัน



ปัจจยัดา้นสงัคม (Social Factor)
ประกอบดKวย ผูKบริโภคกลุ.มเล็ก เครือข.ายสังคม ครอบครัว บทบาทและสถานะดKานสังคม

ซ่ึงเป3นกลุ.มบุคคลที่มีปฎิสัมพันธDอยู.ร.วมกัน มีเป\าหมายอย.างเดียวกัน กลุ.มน้ีจะมีอิทธิพลต.อ

การบอกต.อ ซ่ึงเป3นผลกระทบของความตKองการและขKอเสนอแนะของ เพื่อน ญาติ และ

ผูKบริโภคอื่นที่มีอิทธิพลต.อการซ้ือ

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://publichealthstories.wordpress.com/2014/01/14/obesity-and-social-roots/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


ปัจจยัส่วนบุคคล

(Personal 
Factors)

อาชีพ (Occupation)

อาย ุ(Age)

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ (Economic 
situation)

รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style)

บคุลกิภาพ (personality)



ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological) 

แรงจูงใจ

(Motivation) เป\นความต]องการ เป\นแรงจูงใจให]บุคคลเกิด

พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง ซ่ึงได]รับอิทธิพลจาก Motive หรือ

ส่ิงเร]า เป\นความต]องการซ่ึงมีความกดดันท่ีจะให]ชักนำบุคคลให]

แสวงหาความพึงพอใจ จากความต]องการทำให]เกิดพฤติกรรม

ความต้องการเป็นตวัของตวัเอง 

ความต้องการการยกยอ่ง :

ความต้องการด้านสงัคม

ความต้องการด้านความปลอดภยั

ความต้องการทางกายภาพ

แสดงลําดบัขั +นตอนความต้องการของมาสโลว์ (Maslow,s Hierarchy of need





ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological)  ต่อ

การรับรู้ (Perception)

การเรียนรู้ (Learning)

ความเชื1อถือและทศันคต ิ(Beliefs and 
attitudes)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://localwiki.org/bloomington-normal/Mental_Health_in_McLean_County/_files/mental-disorders-and-psychological-concerns-153468119.jpg/_info/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


ขั7นตอนการตดัสินใจ

ซื7อของผูบ้ริโภค

1. การรับรู้ปัญหา (Problem 
recognition)

2. การคน้หาขอ้มูล (Information 
Search)

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative 
Evaluation)

4. การตดัสินใจซื>อเป็นการทีAผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือก
ตราสินคา้จากขอ้มูลและประสบการณ์

5. พฤติกรรมภายหลงัการซื>อ
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พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและแนวโนม้พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคในอนาคต

Øการตลาดโดยมุ่งความสาํคญัที5คุณค่าที5รับรู้ของลูกคา้ (Recive value-
oriented marketing)

Øผูบ้ริโภคมีเวลาจาํกดั (Increasing time poverty)

Øผูบ้ริโภคตอ้งการผลิตภณัฑที์5มีลกัษณะเฉพาะตามคาํสั5งซืIอมากขึIน (A desire 
for more customized products)

Øมีความสนใจและใชข้อ้มูลจากเวบ๊ไซตม์ากขึIน (Greater interest in 
and access to in formation via the web)
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5 พฤติกรรมผู,บริโภคในยุคดิจิทัล

1. พฤตกิรรมการซื+อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที:สูงขึ+น

2. พฤตกิรรมการชําระสินค้าด้วยเงนิดจิทิลั

3. พฤตกิรรมการให้คาํตชิมหรือร้องเรียนผ่านสังคมออนไลน์

4. พฤตกิรรมในการเกาะกระแสสังคม

5. พฤตกิรรมลดความภกัดต่ีอแบรนด์ This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

http://y34.wikidot.com/it-report01-004
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


SWOT 
Analysis
อรนพฒัน์ เหมือนเผา่พงษ์



SWOT ย'อมาจาก

Strengths (จุดแข็ง) 

Weaknesses (จุดอ7อน) 

Opportunities (โอกาส) 

Threats (อุปสรรค)



SWOT ? เป#นโมเดลที่ช-วยในการวิเคราะห8ภาพรวมของธุรกิจ  โดยมีประโยชน8ดังน้ี

§ ชว่ยให้เหน็ภาพรวมของธุรกิจ

§ เป็นจดุเริ:มต้นอยา่งดีในการเสวนา
ด้านกลยทุธ์ในองค์กร

§ จดัทําได้งา่ยและเร็ว

§ ประยกุต์ใช้ได้หลากหลายและ
ยืดหยุน่ This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND



SWOT

1. วิเคราะห,ป.จจัยภายในของโรงแรม คือ
- Strengths (จุดแข็ง)

- Weaknesses (จุดอMอน)

2. วิเคราะห,ป.จจัยภายนอกของโรงแรม คือ

- Opportunities (โอกาส)
- Threats (อุปสรรค)

3. นำผลการวิเคราะห,มาประมวลผลตMอวMา

จะดำเนินกลยุทธ,ตMอไปอยMางไร



ตวัอยา่งการทาํ SWOT ของธุรกิจโรงแรม



กลยทุธ์ตลาดสมยัใหม่
สาํหรับธุรกิจโรงแรมและ

ที;พกั



องค$ประกอบท่ี สำคัญ 3 ประการ

3. การปฏิบัติการเรากำลังจะทำอย6างไร

2. การคัดเลือกสิ่งที่เรากำลังจะทำมี
อะไรบ@าง และทำไมจึงทำ

1. การวิเคราะหF สามารถทำอะไรได@บ@าง



1.การวิเคราะห,ธุรกิจโรงแรมและที่พักสามารถ
ทำอะไรไดcบcาง 

ตัวอยMาง ธุรกิจโรงแรมและที่พักหนึ่งขนาดใหญM

ใหcบริการหcองพัก 350 หcอง ประสบอุปสรรค

จากการแขMงขันที่สูงขึ้นเนื่องจากมีธุรกิจโรงแรม
และที่พักใหมMเกิดขึ้นจำนวนมาก การแขMงขัน

ดcานราคา สMงผลใหcยอดกำไรลดลงอีกทั้งประสบ

ป.ญหาการขาดทุน เนื่องจากผูcบริโภคที่

เปล่ียนแปลงไปใชcบริการหcองพักของธุรกิจ

โรงแรมและที่พักขนาดเล็กและมีลักษณะเฉพาะ 
จากเหตุการณ,ดังกลMาว พิจารณาไดcวMาจะปรับ

กลยุทธ,อยMางไร มีทางเลือกในการปรับธุรกิจ

โรงแรมและที่พักไดcดังนี้

• ให@เช6าพ้ืนท่ีช้ันหน่ึงเปMนห@างสรรพสินค@า

• ให@เช6าพ้ืนท่ีทำศูนยFอาหารนานาชาติ

• ให@เช6าพ้ืนท่ีเพ่ือกาลงทุนทำธุรกิจสปา

• ให@เช6าพ้ืนท่ีเพ่ือทำฟSตเนตสถานท่ีออก
กำลังกาย



2. การคัดเลือก ส่ิงที่เรากำลังจะทำมีอะไรบcาง 
ทำไมจึงตcองทำ โดยทั่วไปเกณฑ,คัดเลือก 

ตcองพิจารณาถึงขีดความสามารถของตนเอง

และผูcรMวมลงทุนและอีกทั้งยังตcองพิจารณาถึง

โอกาสจะที่สรcางยอดขายและกำไรใหcไดc

3. การปฏิบัติการ เรากำลังจะทำอยMางไร?

หลังจากผMานการคัดเลือกดังกลMาวขcางตcน

ผูcประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักตcองตัดสินใจ

วMาจะเลือก 1หรือทางเลือก 2 หรือทางเลือก 3
หรือทางเลือก 4 ที่มีความเหมาะสมที่สุด 
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