
 
ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ สาํนกังานกฎหมายวุฒิชยั อินเตอร์ลอว ์
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์คือเพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สํานักงานสํานักงานกฎหมายวุฒิชัย อินเตอร์ลอว ์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์ 

ผูใ้ชบ้ริการสาํนกังานกฎหมายวุฒิชยัอินเตอร์ลอว ์จาํนวน 10 คน  

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีทาํให้ ผูที้ใช้บริการสํานักงานกฎหมายวุฒิชัยอินเตอร์ลอวใ์ห้

ความสาํคญัต่อการใชบ้ริการ ราคา ชือเสียง การรับผดิชอบ มีผลต่อการตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการ 

 

คาํสาํคญั: สาํนกังานทนายความ, ปัจจยัทางการตลาด 

Abstract 

The objective of this research is to study. The essential factors that affect the 

decision of clients in Chonburi province in choosing law firm, Wuttichai Inter Law 

The methodology applied in this research is qualitative method. Sampling group that 

had been interview comprise  of 10  persons who have ever engaged in Wuttichai 

Inter Law services. 

The result of the research shows that thay take into account to following level 

of service fees, reputation and accountability of the Law firm. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 จงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัทีมีความเจริญเติบโตในทางดา้นเศรษฐกิจ จากขอ้มูลของกอง

ขอ้มูลธุรกิจ มีบริษทัจดทะเบียน ทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยที์มีสถานะคงอยู ่

เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 จาํนวน 53,601 ราย  มีทงัธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ธุรกิจการทอ่งเทียว ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจการบริการ โดย ทนายความจดัอยูก่ลุ่มภาคบริการ 

 ทนายความ คือผูท้ีได้รับใบอนุญาตให้ว่าความ แก้ต่างคู่ความในคดี นับได้ว่าเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัในกระบวนการยติุธรรม โดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นทนายความอิสระ โดยหาก

มีประชาชน บริษทัหรือองคก์รใดๆ เกิดไม่ไดรั้บความยุติธรรมขึน ทนายจะมีหน้าทีวา่ความเพือ

แกต่้างในคดีนนั ๆ ใหต้ามขอ้กฎหมาย 

ในปัจจุบนัมีสํานักงานกฎหมายเกิดขึนมาก ทาํให้มีการแข่งขนักนัสูง เพือให้เกิดการ

พฒันาและปรับปรุงคุณภาพ ของสํานักงานกฎหมายวุฒิชัยอินเตอร์ลอว ์ ทาํให้ผูวิ้จยัมีความ

สนใจทีจะศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานกฎหมาย   เพือนาํ

ผลการวิจัยทีได้  มาพัฒนาและปรับปรุงสํานักงานกฎหมายวุฒิชัยอินเตอร์ลอว์ ให้เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมได ้    

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานกฎหมาย วุฒิชยัอินเตอร์ลอว ์

ขอบเขตของการวจิัย  

ขอบเขตด้านเนือหา ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขอบเขตดา้นเนือหา โดยมุ่งศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสํานักงานกฎหมาย วุฒิชัยอินเตอร์ลอว์ โดยทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 

บทความ งานวิจยัทีเกียวขอ้ง และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลทีไดจ้ากการออกแบบสอบถามเพอืนาํมา

วิเคราะห์ตามประเดน็วตัถุประสงคที์ตงัไว ้  

ขอบเขตด้านตวัแปร  

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์



ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การโฆษณาและส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการสร้างและการ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คุณค่า จรรยาบรรณ และทศันคติ 

ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการต่อ สํานักงานกฎหมายวุฒิชัย 

อินเตอร์ลอว ์อาํเภอบางละมุง (เมืองพทัยา) จงัหวดัชลบุรี    

ขอบเขตด้านพืนทีศึกษา จะครอบคลุมพืนทีในเขตจงัหวดัชลบุรี กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัใน

การศึกษาครังนี คือผูที้เคยรับบริการทีมาติดต่อใช้บริการของ สํานักงานกฎหมายวุฒิชัย อินเตอร์ลอว ์

อาํเภอบางละมุง (เมืองพทัยา) จงัหวดัชลบุรีอยา่งนอ้ย 1 ครัง 

ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจยัครังนี ดาํเนินการตงัแต่วนัที 20 มีนาคม 2564 จนถึงวนัที 20

พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนีคือ ผูที้เคยรับบริการทีมาติดต่อใชบ้ริการของ 

สาํนกังาน กฎหมายวฒิุชยั อินเตอร์ลอว ์อาํเภอบางละมุง (เมืองพทัยา) จงัหวดัชลบุรีอยา่งนอ้ย 1 ครัง 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

ทาํให้ทราบถึงปัจจัยทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ สํานักงานกฎหมาย วุฒิชัยอินเตอร์ลอว ์

อาํเภอบางละมุง (เมืองพทัยา)  ซึงใหรั้บรู้ถึงปัญหาและมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการของสาํนกังาน

กฎหมาย วฒิุชยัอินเตอร์ลอว ์ใหมี้ประสิทธิผลซึงก่อใหเ้กิดมีจาํนวนลูกคา้มาใชบ้ริการเพิมมากขึน 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเกยีวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎ ีเกยีวกบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

ความหมายของความพงึพอใจ  

จิตตินนัท ์เดชะคุปต์ ( 2539, หนา้ 23 ) กล่าวว่าความพึงพอใจในการบริการ หมายถึง ภาวะทาง

อารมณ์ หรือความรู้สึกทางบวกของบุคคล ทีเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบสิงทีบุคคลไดรั้บ

จริงในระดบัทีสอดคล้องกบัสิงทีบุคคลหวงัเอาไวใ้นสถานการณ์การบริการ ความ พึงพอใจในการ

บริการมีความสําคญัต่อผูใ้ห้และผูรั้บบริการโดยทาํให้ผูรั้บบริการสามารถกาํหนดคุณลกัษณ์ของการ

บริการ ประเมินคุณภาพของการบริการและบ่งชีถึงความสาํเร็จของงานบริการรวมทงัทาให้ผูรั้บบริการ



มีคุณภาพชีวิตทีดีขึนจากการพฒันาบริการทีมีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ เพือให้เกิด

ความพอใจและใชบ้ริการต่อ ๆ ไป 

 

ปัจจัยทมีีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ  

แนวคิด ทฤษฎ ีเกยีวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

Kotler, P.(2000) กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด สาํหรับธุรกิจบริการ ( 7Ps ) ไว ้ดงันี  

1. ผลิตภณัฑ์ ( product ) หมายถึงสิงทีเสนอขายโดยธุรกิจเพือสนองความตอ้งการของลูกคา้และ

ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึงประกอบดว้ยลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ซึงประกอบดว้ยรูปแบบ

ผลิตภณัฑ์ คุณสมบติั คุณภาพผลิตภณัฑ์ ความทนทาน ความน่าเชือถือ สามารถในการซ่อมแซมได ้

รูปลักษณ์พิเศษ การออกแบบการกําหนดราคาสินค้า รวมถึง การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ต้องมี

อรรถประโยชน์ และคุณค่าในสายตาลูกคา้ ปัจจุบนัการแข่งขนัมุ่งเน้นการสร้างผลิตภณัฑ์ทีให้คุณค่า

แก่ลูกคา้มากกวา่ทีลูกคา้คาดหวงั จึงจะทาใหผ้ลิตภณัฑ์ขายได ้ 

2. ราคา ( price ) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน เป็นตน้ทุนของลูกคา้แต่เป็นส่วนทีก่อให้เกิด

รายได้กบัธุรกิจส่วนประสมด้านราคานับเป็นส่วนทีมีความยืดหยุ่นมากทีสุด เนืองจากราคาสามารถ

เปลียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่เหมือนกบัตวัคุณสมบตัิของผลิตภณัฑ์แมว้่าในทศวรรษปัจจุบนัจะมี

ปัจจยัอืน ๆ ทีไม่เกียวขอ้งกบัราคามีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากขึน แต่ปัจจยัดา้นราคาก็ยงัเป็นส่วนสําคญั

ในการกาํหนดส่วนแบ่งตลาดและผลกาํไรของบริษทัอยูเ่ช่นเดิม ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า

ผลิตภณัฑ ์( value ) กบัราคาผลิตภณัฑ ์( price )ซึงเป็นคุณค่าทีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ ถา้คุณค่าสูงกว่า

ราคา ผูบ้ริโภค ก็จะตดัสินใจซือ  

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย ( place ) หมายถึงกลุ่มขององคก์ารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งในกระบวนการในการ

ทาํใหผู้บ้ริโภคหรือลูกคา้เป้าหมาย สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑห์รือบริการไดโ้ดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

ทงันีตอ้งมีการสรรหา และเชือมสัมพนัธ์กับผูอ้าํนวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ เพือช่วยให้สามารถ

กระจายสินคา้และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทวัถึงไปสู่ตลาดเป้าหมายถือเป็นการก่อให้เกิด

ภาระผูกพนัระยะยาวกบับริษทัหรือองคก์ารอืน ๆ ทีมาช่วยในการจดัจาํหน่าย เช่นเดียวกบัตลาดทีขาย



สินค้าและบริการให้ ดังนัน การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายจึงเป็นสิงสําคัญ และต้อง

คาํนึงถึงประสิทธิภาพ การควบคุม และความสามารถในการปรับตวัของช่องทางนนัๆ  

4. การส่งเสริมทางการตลาด ( promotion ) หมายถึง การสือสารเพอืโฆษณาสินคา้ผลิตภณัฑข์องบริษทั 

ซึงประกอบไปดว้ย  

5. บุคลากร ( people ) หมายถึง พนกังานผูใ้หก้ารบริการซึงไดจ้ากการคดัเลือก การฝึกอบรม และการ

จูงใจพนกังาน ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพงึพอใจในบริการมากขึน แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนกังาน

ควรมีความรู้ความสามารถ ทศันคติทีดี ตอบสนองผูใ้ชบ้ริการไดดี้ มีความน่าเชือถือรับผิดชอบ สือสาร

กบัลูกคา้ไดดี้ มีความคิดริเริม มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆและสามารถสร้างค่านิยมทีดีใหก้บั

บริษทัได ้ 

6. ลกัษณะทางกายภาพ ( physical evidence ) หมายถึง ลกัษณะของร้านคา้หรือบริษทัทีปรากฏแก่

สาธารณะชน ซึงจะช่วยสือให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงภาพลกัษณ์และคุณภาพของบริการ เช่นความสะอาด 

ความรวดเร็วในการให้บริการหรือประโยชน์ทีจะได้รับอืน ๆ ลักษณะทางกายภาพอาจได้แก่ 

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การวางผงัร้านวสัดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็น

ตน้ บรรยากาศในร้านคา้ถือเป็นสิงสาํคญัประการหนึงสาหรับร้านคา้ทีจะตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสม

กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  

7. กระบวนการ ( process ) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกคา้ ซึงมีหลากหลายรูปแบบ 

ขึนอยู่กบัการตดัสินใจของบริษทั เช่น การส่งมอบสินคา้หรือบริการทีรวดเร็วถูกตอ้ง เอาใจใส่ลูกคา้ 

เพือส่งมอบคุณค่าทีดีทีสุดใหก้บัลูกคา้ เป็นตน้ 

งานวจิัยทเีกยีวข้อง 

นฏัทีธร, จกัรแกว้.(2557)., ไดท้าํการวิจยัเรือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทัลอว์

เพาเวอร์ จาํกดั อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยผลวิจยัพบว่า มีปัจจยัทีความสาํคญัดงันี  

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการ  ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสําคญั อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นกระบวนการบริการ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นเจา้หนา้ทบีริการ  ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 



ภณัฑิลา จารุธีรากุล,.(2551) การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจกฎหมายของประชาชนใน

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่., วิจยัครังนีไดศึ้กษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาด

บริการทีมีผล ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจกฎหมายของประชาชน ในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ทงั 7 ดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัแก่ปัจจยัในแต่ละดา้นมี

ค่าเฉลียโดยรวมอยูในระดับมากทุกปัจจัย โดยให้ความสําคญักับปัจจัยด้านบุคคลากรหรือ

พนักงาน ดว้ยค่าเฉลียทีสูงสุด (4.26) รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นกระบวนการ (4.18) ปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์ (4.13) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (4.05) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (3.97) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ(3.62) และสุดทา้ย ปัจจยัดา้นราคา (3.56) ตามลาํดบั 

 

 

กรอบแนวความคิดการวจิัย 

 

 



วธิดีําเนินการวจิยั 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงขอ้มูลคุณภาพโดยใชก้ลุ่มประชากรทีเป็น

ผูใ้ช้บริการของสํานักงานกฎหมาย วุฒิชัยอินเตอร์ลอว ์ในจงัหวดัชลบุรีเป็นจาํนวน 10คน ในการ

ทดสอบความเทียงตรงและความเชือมนัโดยผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบ 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ใช้วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทีมีอาย ุ

40 – 65 ปี อาศยัอยูใ่นจงัหวดัชลบรีุ โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผูที้เคยใชบ้ริการของสาํนกังานกฎหมายวฒิุชยั 

อินเตอร์ลอว์ ประเภทคดีความ กลุ่มตัวอย่างทังหมด 10 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการทีเป็นชายจาํนวน 3 คน และกลุ่มผูใ้ชบ้ริการทีเป็นหญิงจาํนวน 7 คน   

เครืองมือทีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการศึกษาวิจยันี

คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชค้าํถามปลายเปิด (Open-ended Question) เพือให้

กลุ่มตวัอยา่ง สามารถใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งอิสระ  

วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สาํหรับการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผูว้ิจยัจะเชิญกลุ่มตวัอยา่งทีมีคุณสมบติัตรงตามทีได ้กล่าวไวใ้นส่วนของการเลือกกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยชีแจงรายละเอียดเกียวกับงานวิจยันี พร้อมทงัแจ้งว่า ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะถูก

นาํเสนอในภาพรวม เมือไดรั้บการ ยนิยอมจะทาํการนดัวนั เวลา และสถานทีทีกลุ่มตวัอยา่งสะดวกเพือ

ทาํการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลต่อไป สําหรับวนัสัมภาษณ์จะเริมดว้ยการแนะนาํและพูดคุยเรืองทวัไปกบั

กลุ่มตวัอยา่ง เพอืสร้างบรรยากาศเป็นกนัเองก่อน จากนันจึงจะกล่าวถึงรายละเอียดคร่าวๆของงานวิจยั

อีกครังและ สัมภาษณ์ในเชิงพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นกับกลุ่มตวัอย่าง โดยลาํดบัแรกผูวิ้จยัจะ

สัมภาษณ์ คาํถามทีละส่วนในภาพรวม เพือให้ผูถู้กสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นและให้คาํตอบ

ออกมาดว้ย ตนเองก่อน แลว้จึงสอบถามรายละเอียดเชิงลึกในประเด็นต่างๆตามคาํถามยอ่ยทีไดแ้สดง

ไวใ้น ภาคผนวก ก หรือหากมีประเด็นอืนๆทีน่าสนใจก็จะมีการสอบถามรายละเอียดในเรืองดงักล่าว

เพิมเติม ดว้ย เพือให้ไดข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์มากทีสุด ซึงการสัมภาษณ์แต่ละครังจะใชเ้วลาประมาณ 

30 นาที  



ผลการวิจัย 

จากการรวบรวมขอ้มูลโดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มตวัอยา่ง

ที มีอายุระหว่าง 40 - 65 ปี ซึงอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัชลบุรี และเป็นผูที้เคยใชบ้ริการของ

สํานกังานกฎหมายวุฒิชยั อินเตอร์ลอว ์ ทงัหมด 10 คน ทาํให้สามารถสรุปประเด็นสาํคญัได้

ดงัต่อไปนี  

เพศ เป็นตวัแปรทีบ่งบอกถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการสํานักงานกฎหมาย วุฒิชัยอินเตอร์ลอว ์

เพราะจากการทีเราขอสัมภาษณ์นันส่วนใหญ่ จะเป็นเพศหญิงทีให้สัมภาษณ์และจากขอ้มูลที

ไดม้าคนทีตดัสินใจในการใชบ้ริการและหาขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 

อายุ ของผูใ้ช้บริการทีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อการตอบสนองความต้องการในการใช้

บริการสํานักงานกฎหมาย วุฒิชัยอินเตอร์ลอว์ ทางบริษัทจึงมุ่ง เน้นให้ความสําคัญกับ

กลุ่มเป้าหมาย ที มีอายรุะหวา่ง 40 -65 ปี ซึงจากการเปิดบริษทัมากวา่ 20 ปีกลุ่มนีร้อยละ 90% จะ

ยอมจ่ายเพอืใชบ้ริการวา่ความในเรืองต่างๆ 

ระดับการศึกษา ลูกคา้ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาตงัแต่ ม.3 ขึนไปหรือเทียบเท่า เพราะการทีมา

ติดต่อทนาย จะตอ้งสามารถ อ่าน ออก เขียนได้เบืองตน้ ซึงลูกคา้ทีมาใช้บริการส่วนใหญ่จะ

สามารถอ่านขอ้ตกลงได ้และในเมือเราสัมภาษณ์เชิงลึกจึงทราบว่าทุกคนคิดว่า ระดบัการศึกษา

เป็นเรืองจาเป็นในการว่าจ้างทนาย เพราะการทีลูกคา้ทีใช้บริการจะตอ้งการให้ทางทนายทาํ

หนงัสือวา่จา้งและขอ้ตกลงต่างๆเกียวกบัการจา้งครังนนัๆเสมอ 

อาชีพ ส่วนใหญ่ลูกคา้ทีมาใช้บริการจะเป็นเจา้ของกิจการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตอบสนอง

ความต้องการในการใชบ้ริการสํานักงานกฎหมาย วุฒิชยัอินเตอร์ลอว ์เพราะการมีกิจการเป็น

ของตวัเองค่อนขา้งจะมีปัญหาตามมามากมาย ไม่วา่จะเป็นการโกงสารพดัของร้านทีเราติดต่อซือ

ของ ลูกจา้ง ฯลฯ และการทีเปิดกิจการได้หมายความว่าค่อนข้างมีเงินในระดับหนึงจึงทาํให้

สัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายทีตอ้งการแบ่งมรดก เป็นตน้ 

รายได้เฉลยี ต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาทขึนไป มีความสัมพนัธ์กบัการทีจะมาหาทนายเพือใช้

บริการก็ตอ้งมีเงินในระดบัหนึง ซึงการจา้งแต่ละครังตอ้งมากกวา่ 5,000บาท แน่นอน 

การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานกฎหมายวุฒิชยั อินเตอร์

ลอว ์ประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจาหน่าย ดา้นโฆษณาและส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ ดา้น

เจา้หน้าทีบริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ เมือมีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตวัอย่างซึงเป็นผูที้



เคยใชบ้ริการสาํนกังานกฎหมาย วุฒิชยัอินเตอร์ลอว ์ทาํให้สามารถสรุปประเด็นสาํคญั ซึงเป็น

ปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดงันี 

1. ด้านผลติภัณฑ์  

กลุ่มตวัอย่างทุกคนให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกนัว่าสํานักงานกฎหมายฯและทนายความมี

ผลงานจึงมีความเชือมนัเป็นอย่างสูงตลอดจนสํานักงานกฎหมายฯและทนายความเองก็ให้

คาํแนะนาํดีปฏิบติัต่อตวัความอยา่งญาติมิตรเป็นกนัเอง กลุ่มตวัอย่างทีสัมภาษณ์ทงัหมดเป็นคน

ทีเคยมาใชบ้ริการทีสาํนกังานกฎหมายวฒิุชยั อินเตอร์ลอว ์อยูแ่ลว้คาดหวงัใหส้าํนกังาน 

กฎหมาย วุฒิชัยอินเตอร์ลอวด์าํเนินการให้คดีสําเร็จลุลวงไปไดด้้วยดี กลุ่มตัวอย่างทุกคนให้

สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกนัวา่จะกลบัมาใชบ้ริการสาํนกังานกฎหมายวฒิุชยั อินเตอร์ลอว ์

2. ด้านราคา  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกนัว่าอตัราค่าบริการสาํนักงานกฎหมาย 

วุฒิชยั อินเตอร์ลอว ์เป็นอตัราค่าบริการทีเหมาะสมคุม้กบัมูลค่าของงาน ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจที

ตกตาํประกอบกับเกิดภาวะโรคระบาดโควิด 19 ตังแต่ปี 2563 สํานักงานกฎหมาย วุฒิชัย 

อินเตอร์ลอว ์ก็ไดป้รับลดอตัราค่าบริการตลอดจนให้ความช่วยเหลือผ่อนปรนให้กบัลูกคา้ของ

สาํนกังานฯมาโดยตลอด  

3.ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดก้ล่าวไปในทางเดียวกนัว่า ช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่จาํเป็นต่อการ

ตดัสินใจ เพราะช่องทางการจดัจาํหน่ายถึงจะมีผา่นระบบแอพพลิเคชนัต่างๆ ก็ไม่สาํคญัเท่ากบั

การมาคุยเห็นหน้ากบัทนายทีรับทาํคดี และส่วนความสะดวกสบายในการจอดรถ การเดินทาง 

ฯลฯ ก็ไม่เป็นผลกบัการตดัสินใจเพราะถา้ ทนายดีไม่ว่าไกล หรือไม่มีทีจอดลูกคา้ก็ยงัคงมาใช้

บริการ  

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด  

จากกลุ่มตวัอยา่ง ซึงเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการประเภทคดีความ กล่าวไปในทางเดียวกนัว่า สิงสําคญั

คือตอ้งชนะคดีถา้ราคาถูกหรือลดราคาแลว้ไม่ชนะก็ไม่มีประโยชน์ จึงพบว่าปัจจยัการส่งเสริม

การตลาดมีความสาํคญันอ้ยต่อการตดัสินใจ  

 

 

 



5. ด้านบุคคลากร  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อเรืองปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพดี มีการแนะนาํ การ

ติดตามงาน ทีมงานมีความเชียวชาญ และการเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบัดี ทงัหมดนีเป็น

สิงทีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการมากทีสุด  

6. ด้านกระบวนการ  

ในดา้นกระบวนการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เล็งเห็นความสาํคญัของความรวดเร็วในการ

บริการ การแจง้ข่าวสารให้กบัผูใ้ชบ้ริการอย่างชดัเจน ให้บริการเป็นลาํดบัขนัตอนมีระบบและ

เป็นระเบียบ  

7.ด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ  

ในด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่คิดว่าไม่สําคัญ เพราะคิดว่า

สํานักงานมีความสะอาดและจดัออฟฟิตเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูแ่ลว้ จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีการจดั

มุมหรือตกแต่งใหม้ากมาย  

ปัจจัยคุณค่า จรรยาบรรณ และทัศนคติ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดก้ล่าวไปในทางเดียวกนั ว่ายอมรับว่าในปัจจุบนั ทนายมีทงัดีและไม่ดี 

ดังนันทําให้กลุ่มตัวอย่างต้องการทนายทีดี มาดูแลผลประโยชน์ ทําให้ปัจจัยด้านคุณค่า 

จรรยาบรรณ ทศันคติ มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการ  

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจยั  

จากผลการวิจยั ทาํใหเ้กิดผลการวิเคราะห์ว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มทีให้

สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทีมีอาย ุ40 – 65 ปี มีสถานภาพมีครอบครัวแลว้ จบการศึกษา

ตงัแต่ ม.3ขึนไปหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นเจา้ของธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน

มากกว่า 5,000 บาทขึนไป ผลวิจบัพบว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานกฎหมาย วฒิุชยัอินเตอร์ลอว ์ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมาก คือ 4

ปัจจยั ด้านผลิตภณัฑ์, ด้านราคา,ดา้นบุคคล และด้านกระบวนการและให้บริการปัจจยัคุณค่า 

จรรยาบรรณและทศันคติ ดงันี  

 



ด้านผลติภณัฑ์  

สํานักงานกฎหมายฯและทนายความมีผลงานจึงมีความเชือมนัเป็นอย่างสูงตลอดจนสํานักงาน

กฎหมายฯและทนายความเองก็ให้คาํแนะนําดีปฏิบติัต่อตัวความอย่างญาติมิตรเป็นกันเอง 

ดาํเนินคดีจนสําเร็จลุลวงไปตามความมุ่งหมายของลูกคา้มาโดยตลอดระยะกว่า 10 ปี จึงทาํให้

เกิดการแนะนาํจากลูกคา้ทีเคยมาใช้บริการลกัษณะปากต่อปากจึงทาํให้มีลูกคา้ใหม่เขา้มาใช้

บริการสํานักงานกฎหมาย วุฒิชัยอินเตอร์ลอว ์เป็นจาํนวนเพิมมากขึน และจุดเด่นอีกอย่างคือ

ทนายความของสาํนกังานฯใหค้าํปรึกษาดา้นกฎหมายหรืองานทีเกียวเนืองกบักฎหมาย คดีต่างๆ

ในเบอืงตน้ฟรี ทาํให้ผูม้าใชบ้ริการเกิดความเป็นกนัเองมากขึน จึงทาํใหผู้ม้าใชบ้ริการเกิดความ

เชือมนัเป็นอยา่งสูงในการมาเลือกใชบ้ริการสาํนกังานกฎหมาย วุฒิชยัอินเตอร์ลอว ์ 

ด้านราคา  

อตัราค่าบริการสํานักงานกฎหมาย วุฒิชัย อินเตอร์ลอว ์เป็นอตัราค่าบริการทีเหมาะสมคุม้กับ

มูลค่าของงาน ด้วยสภาวะเศรษฐกิจทีตกต่าประกอบกบัเกิดภาวะโรคระบาดโควิด 19 ตงัแต่ปี 

2563 สํานักงานกฎหมาย วุฒิชัย อินเตอร์ลอว์ก็ไดป้รับลดอัตราค่าบริการตลอดจนให้ความ

ช่วยเหลือผ่อนปรนใหก้บัลูกคา้ของสาํนกังานฯมาโดยตลอด โดยการแบ่งชาํระได ้

ด้านบุคคล  

สํานักงานมีจุดเด่นหลายอย่าง เช่น ปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีการแนะนําคดีดว้ยความ

เป็นกนัเอง ทีมงานมีความเชียวชาญในธุรกิจอยา่งดี มีการเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้เป็น 

ความลบัสุดยอด และจุดเด่นทีลูกคา้ชอบมากทีสุดคือ มีการติดตามงานทงัก่อนและหลงัเสร็จสิน

คดีแลว้  

ด้านกระบวนการให้บริการ  

สํานักงานมีจุดเด่นคือ ความรวดเร็วในการบริการลูกคา้ เวลามีความคืบหน้าทางดา้นคดี บริษทั

จะแจง้ข่าวสารให้กบัผูใ้ช้บริการอย่างชดัเจน และการให้บริการเป็นลาํดบัขนัตอนมีระบบและ

เป็นระเบียบเป็นอยา่งดี 

ปัจจัยคุณค่า จรรยาบรรณ และทัศนคติ ทนายของบริษทัปฏิบติังาน โดยยดืถือหลกั จรรยาบรรณ

ทนายความเป็นสาํคญั และยดืคุณค่าของวชิาชีพเป็นทีตงั คือการปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรมเทียง

ธรรม ซือสตัยสุ์จริต  

  

 



อภปิรายผล 

 ปัจจยัทีส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานกฎหมาย วุฒิชยัอินเตอร์

ลอว ์ไดแ้ก่ จากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ปัจจยักลุ่มทีส่งผลต่อการตดัสินใจมากไดแ้ก่ปัจจยั ดา้น

ผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และปัจจยัคณุค่า 

จรรยาบรรณและทศันคติ จะมีความสอดคลองกบัผลงานวจิยัทีไดท้บทวนของ ภณัฑิลา จารุธีรา

กลุ.(2551)  ทีผลวิจยัมีค่าเฉลียโดยรวมของปัจจยัทงัสีไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้น

บคุคล และดา้นกระบวนการใหบ้รกิารในระดบัมากทุกปัจจยั และผลวิจยัดา้นดา้นบคุคล ดา้น

กระบวนการบรกิาร ยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นฏัทีธร จกัรแกว้.(2557).ทีผลวิจยัพบวา่

กระบวนการบริการ ดา้นเจา้หนา้ทีบริการ  ทีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัคอ่นไปทางมาก เช่นกนั 

และจากกลุ่มตวัอยา่งปัจจยั ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด สภาพแวดลอ้มการ

ใหบ้ริการ ทีใหค้วามสาํคญันอ้ยจึงไม่สอดคลอ้งกบั งานวิจยัทีทบทวนของ ภณัฑิลา จารุธีรา

กลุ.(2551), นฏัทีธร จกัรแกว้.(2557). ทีผลวิจยัแสดงวา่ทุกปัจจยัมีความสาํคญัมาก  และปัจจยั

ดา้นประชากกรศาสตร์ จากกลุ่มตวัอยา่ง พฤติกรรมการตดัสินใจทีเกิด จะเกิดไดใ้นทุกลุ่มเพศ 

อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้จึงไมส่อดคลอ้งกบัผลงานวิจยัทีทบทวน  

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการสําหรับการศึกษาในอนาคต 

  จากการศึกษาวิจยัในครังนี ทาํให้ทราบว่าสํานักงานกฎหมาย วุฒิชัยอินเตอร์ลอว ์ยงัมี

จุดอ่อนคือการขาดช่องการสือสารหรือสร้างการรับรู้กับลูกคา้ผ่านสือ Social Media เช่น 

Website, Page FB, Line OA จึงเสนอใหด้าํเนินการในดา้นนีก่อน 

ในอนาคตผูที้สนใจในการศึกษาเพมิเติม ควรจะมีการทาํวิจยัโดยใช้วิธีการแบบผสม เพือ

เพิมประสิทธิภาพของผลการวิจยั ให้มีความแม่นยาํและเขา้ใจถึงปัจจยัในเชิงลึกยิงขึน และควร

เพิมใหม้ีการวิจยัในกลุ่มตวัอยา่งทีเฉพาะเจาะจงมากขึน เพือเขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ

มากขึน 
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