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บทคัดยอ 

 

แนวโนมการทองเท่ียวเกาะสมุย มีอัตราการขยายตวัท่ีดีอยางตอเนือ่ง ซ่ึงสวนใหญเปนการ
เติบโตของนักทองเทีย่วชาวตางประเทศมากกวาชาวไทย ท้ังนี้เปนผลมาจาก เกาะสมุยเปนแหลง
ทองเทีย่วทางทะเลที่มีความสวยงาม มีความสะดวกสบาย ประกอบกับการมีสินคาทางการทองเท่ียว
ใหมๆ อยาง สนามกอลฟและสปา ซึ่งกําลังเปนท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวทําใหในแตละปจะมี
นักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศหลั่งไหลเขามาทองเทีย่วอยางมากมาย สงผลให
สถานการณการทองเทีย่วเกาะสมุยมีแนวโนมการเติบโตที่ดี ในขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยป 2547 กระแสการทองเที่ยวเกาะสมุย ยังคงขยายตัวเพิ่มขึน้รอยละ 10.81 โดยชาวตางชาติ
ยังคงเปนตลาดหลักของเกาะสมุย มีการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 13.38 สวนใหญจะเปนนักทองเท่ียว
จากประเทศเยอรมัน อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุน ในขณะที่ผูเยี่ยมเยือนชาวไทยลดลงเล็กนอยคิด
เปนรอยละ 0.02 

สถานการณดานที่พักแรม พบวา จํานวนหองพักทั้งหมดที่เกาะสมุย มีจํานวน 12,315 หอง 
เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 12.85 และมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยทัง้ปเพิ่มขึ้นจากเดิม อยูที่รอยละ 
62.04 จํานวนผูมาเยี่ยมเยือนทั้งไทยและตางประเทศรวม 937,763 คน ในจาํนวนนีพ้ํานักตาม
สถานทีพ่ํานัก 923,258 คน จําแนกไดดังนี ้

         



 จ

โรงแรม/บังกะโล/รีสอรท /เกสเฮาท     809,206 คน 
         บานเพื่อน/บานญาต ิ        111,528 คน 
       บานรับรอง/อืน่ๆ             2,524 คน 

       ในการเดินทางแตละครั้งนักทองเทีย่วมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ย 4.25วัน คาใชจายเฉลี่ยตอคน
ของนักทองเท่ียวประมาณ 2,847.47 บาท กอใหเกิดรายไดหมุนเวียน 11,288.88 ลานบาท สําหรับ
นักทัศนาจรมีคาใชจายเฉลีย่ตอคน 1,772.50 บาท และมีรายไดจากนักทัศนาจร 25.71 ลานบาท 
เม่ือรวมรายไดทั้งหมดที่เกิดบนเกาะสมยุจะเทากับ 11,314.59 ลานบาท โดยแยกเปนคาใชจายดังนี้ 

        คาทีพ่ัก             4,003.06 ลานบาท 
        คาอาหารและเครื่องดื่ม        1,878.23 ลานบาท 
        คาบริการเดินทางทองเที่ยวในเกาะ    1,281.13 ลานบาท 
        สินคาและของที่ระลึก        2,023.20 ลานบาท 
        คาใชจายเพือ่ความบันเทิง        1,380.15 ลานบาท 
  อื่นๆ                    739.82 ลานบาท 
 

 จะเห็นไดวา การบริหารโรงแรมใหมีมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของลูกคาซึ่ง
เปนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศไดอยางมีประสิทธภิาพนั้น นับเปนหัวใจสําคญัของการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน ( Competitive Advantage ) ของธุรกจิโรงแรม ซึ่งนักทองเทีย่วแตละคน
ยอมมีความตองการและการตัดสินใจเลอืกใชบริการโรงแรมที่แตกตางกัน ดังนั้น เจาของโรงแรม
หรือผูบริหารโรงแรมจะตองทําการแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนามาตรฐานโรงแรม รวมทั้งการบริการ
ในทุกๆดาน ใหดีและมีมาตรฐานมากขึน้ อันจะสงผลดีตอโรงแรม โดยวตัถปุระสงคของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้คือ 
 

1. เพือ่ศึกษาถึงสภาพการแขงขันในธุรกจิโรงแรมบนหาดละไม อ.เกาะสมุย 
2. เพือ่ศึกษาถึงปญหาและสาเหตุของปญหาและผลกระทบของการแขงขันท่ีมีตอโรงแรมฮอลิ

เดย ปารค 
3. เพือ่กําหนดกลยุทธการบรหิารงานและการลงทุนเพื่อรองรับการแขงขันท่ีมีอตัราสงูมากขึ้น

ในทุกป 
 
หลังจากไดทําการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาของธุรกจิเรยีบรอยแลว  สามารถ

สรุปผลเพือ่กาํหนดกลยุทธในแตละดานดังตอไปนี้คอื  



 ฉ

 - กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) โดยการเลือกกลยุทธการเจริญเติบโต Growth 
เพือ่เพิ่มความสามรถในการแขงขัน และการพฒันาองคกร ใหเปยมไปดวยประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน มีเปาหมายและมีการรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน เกดิความ
คลองตัวในการบริหาร และการเพิ่มขึน้ของรายไดและสวนแบงตลาดสามารถเพิ่มชองทางการจัด
จําหนาย  
 - กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) เลอืกการตลาดแบบผสมผสาน ทั้งดาน
การตลาดบรกิาร, ตราสินคา, ความสัมพันธลูกคา (CRM) โดยทําการวางแผนงานระดับหนาที่อยาง
ชัดเจน โดยมีการกําหนดแผนระดับตางดังนี้ 
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บทที่ 1 
ชื่อองคกรและลักษณะธุรกิจของโรงแรมฮอลิเดย ปารค 

 

ชื่อองคกร 
 
 โรงแรมฮอลิเดย ปารค ทาํเลทีต่ั้ง 124/25 หมู3 ตําบลมะเรต็ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎรธาน ี เริ่มเปดดําเนินการมาตั้งแตป 2529 ดําเนินการโดย นางอําไพ ใจสม เปนโรงแรม
ขนาด 40 หอง บนเนื้อที่ 600 ตารางวา จดทะเบียนการคากับกระทรวงพาณิชยในรูปแบบของการ
บริการใหเชาที่พัก ดวยเงินทุนเริ่มตนราว 2 ลานบาท ปจจุบันมีรายไดตอปเฉลีย่ประมาณ 7 ลาน
บาท มีพนักงานทั้งสิ้น 10 คน โดยมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรวมในแตปประมาณ    60%  ดังเชน ป 
2546      = 53.42 % ป 2547 =  60.94%  ป 2548 = 64.35%  ซ่ึงในปจจุบันบริหารงานโดย คุณ 
ทัศณพงษ ใจสม  
ธุรกิจโรงแรมและบริการของฮอลิเดย ปารค  
 โดยธุรกิจหลักของโรงแรมฮอลิเดย ปารค น้ันคือใหบริการหองพักรายวัน โดยแบงตามขนาด
หองพัก ดังตารางดานลางนี้ 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงรายละเอียดลักษณะหองพักและราคา 
 
ลักษณะหองพัก ราคา(บาท) จํานวนหอง 
หองเตียงเด่ียว+เครื่องปรับอากาศ+เครื่องทําน้ําอุน 700 17 
หองเตียงเด่ียว+เครื่องปรับอากาศ+เครื่องทําน้ําอุน+โทรทัศน+ตูเยน็ 900 18 
หองเตียงคู+เครื่องปรับอากาศ+เครื่องทาํน้ําอุน+โทรทัศน+ตูเย็น 1,400 5 
 
 และมีการแบงพ้ืนที่บริเวณดานลางของโรงแรม ในชั้นหนึ่งเพ่ือใหเชาทําธุรกิจรานคาราย
ยอยหรือพลาซา มีจํานวนทั้งสิ้น 5 หองและมีรายไดจากคาเชาในราคาหองละ 20,000 บาทตอเดือน 
หรือคิดเปนรายไดตอเดือนทั้งหมดในสวนนี้ราว 100,000 บาท 
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แผนภาพที่ 1.1 แสดงเสนทางและบริเวณตางในเกาะสมุย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  1.2 แสดงที่ตั้งของโรงแรม Holiday Park และที่ตั้งของคูแขงขัน 
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กลุมลูกคาหลักของโรงแรมฮอลิเดย ปารค 
 
 สําหรับในสวนของหองพักนั้น ลกูคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ มีอัตราการเขาพักตลอดทั้งป แตจะมีมากในชวงฤดูกาลทองเที่ยวระหวางเดือน
กรกฎาคม ถึง ตุลาคม ซ่ึงเปนชวงฤดูรอนในตางประเทศ และในชวงเดือนธันวาคม ถึง เมษายน ซ่ึง
เปนชวงหนาหนาวในยุโรปและอเมริกา ทําใหมีปริมาณนักทองเที่ยวจากประเทศตางๆทั้งใน 
 สวนของทวีปยุโรปและสหรฐัอเมริกา เขามาทองเที่ยวในเกาะสมุยเปนจํานวนมาก และใน
สวนของนักทองเที่ยวภายในประเทศไทยนั้น จะมีปริมาณมากอยูในชวงวันหยุดเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต  
 ในสวนของหองใหเชาเพื่อทํารานคานั้น จะมีลูกคาที่เปนผูเขาพกัภายในโรงแรมฮอลิเดย 
ปารค ลูกคาที่เปนประชาชนในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย รวมทั้งลูกคาที่มาทองเที่ยวในเขตอ่ืนๆของ
เกาะสมุยดวยเชนกันเนื่องจากบริเวณสถานที่ตั้งของโรงแรมนั้น ตั้งอยูในเขตธุรกิจการคาหลกัของ
เกาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางแผนภูมิที่ 1.3แสดงสัดสวนประเภทของลูกคาทีเ่ขามาพักในโรงแรม Holiday park

สัดสวนลูกคาของโรงแรม

ภายในประเทศ

ตางประเทศ
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สภาพการแขงขันหลักของธุรกิจ 
 
 จากนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวจากทางภาครัฐ ที่มีตออําเภอเกาะสมุยน้ัน ทําใหมี
ปริมาณนักทองเที่ยวไดหลัง่ไหลเขามาทองเที่ยวในเกาะสมุยเปนจํานวนมาก ดังน้ันจึงเปนที่สนใจ
ของนักลงทุนที่จะเขามาเปดธุรกิจการทองเที่ยวและการใหบริการหองพัก ทั้งนักลงทุน
ภายในประเทศและนักลงทนุจากตางประเทศ ซ่ึงในสวนของนักลงทุนตางประเทศนั้นยังไดรับสิทธิ
ประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในการเชาพื้นที่ ที่มีระยะเวลายาวนานถึง 30 ป และยัง
สามารถตออายุสัญญาเชาไดถึงหลายครั้ง ทําใหสามารถทําธุรกจิบนพื้นที่เชานั้นไดยาวนานขึ้น 
ดังน้ันเราจึงพบเห็นการลงทนุของนักลงทนุตางชาตใินเกาะสมุยเปนจํานวนมาก 
 
แผนภูมิที่ 1.4 กราฟแสดงจํานวนนักทองเที่ยว ป 2544-2547 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 
 

 
  
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 

จะเห็นไดวา มีแนวโนมนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปโดยป 2545 มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึน้ 2.46%
จากป 2544 และป 2546 ลดลงเนื่องจากทองเที่ยวหวาดกลัวตอภัยตอธรรมชาติ เชน สึนามิ แตหลัง
เหตุการณผานไปและนักทองเที่ยวม่ันใจมากขึ้นจึงมีนักทองเที่ยวป 2547 เพ่ิมขึ้นถึง 11.74% 
 
 
 
 

จํานวนนักทองเที่ยว 
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ตารางที่ 1.2 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของนักทองเที่ยว (%) 
 

ป จํานวนนักทองเที่ยว(คน) เปลี่ยนแปลง 

2547 809,206 11.74 

2546 724,193 -4.05 

2545 754,789 2.46 

 
แผนภูมิที่ 1.5 กราฟแสดงจํานวนหองพัก อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี  
 

 

จํานวนหองพัก
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ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 จะเห็นไดวาจํานวนหองพักบน อ.เกาะสมุย มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ตามจํานวนนกัทองเที่ยวที่
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเชนกัน โดยมีอัตราเตบิโตดังน้ี 
 
ตารางที่ 1.3 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของจํานวนหองพัก (%) 

ป จํานวนหองพัก(หอง) เปลี่ยนแปลง 

2547 12,315 12.85 

2546 10,913 10.57 

2545 9,870 6.63 
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เน่ืองดวยธุรกจิหลักของโรงแรมนั้นคือการใหบริการหองพัก ทําใหการแขงขันหลกัจะเปนใน
สวนของรูปแบบหองพัก ราคา ทั้งขนาดหอง สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก ทําเลที่ตั้งของ
โรงแรม การใหบริการจากพนักงาน ซ่ึงจากขนาดของโรงแรมฮอลิเดย ปารค ที่มีจํานวนหองพัก
เพียง 40 หอง ทําใหมีคูแขงขันในบริเวณใกลเคียงภายบนหาดละไมเปนจํานวนมาก ดังรายละเอียด
บางสวนในตารางดานลางนี้ 
 
ตารางที่ 1.4 จํานวนโรงแรมและหองพักบริเวณใกลเคยีง 
 

 
  

จากรายชื่อโรงแรมและผูประกอบการใหบริการหองพักดังตารางดานบนนั้น ถือเปนคูแขง
รายใหมของโรงแรมฮอลิเดยปารค และมีสถานที่ตั้งอยูในบริเวณเขตใกลเคียงกัน รูปแบบหองพัก 
จํานวนหองพัก และราคาของหองอยูในระดับเดียวกนักับทางโรงแรมฮอลิเดยปารค ทําใหกลุม
ลักษณะของนักทองเที่ยวนัน้เปนกลุมเดียวกัน 

 
ตารางที ่1.5แสดงลักษณะคูแขงและวิธีการแแขงขัน 

 
 

กลุมการแขงขัน สภาพการแขงขัน 

กลุมผูประกอบการรายใหม การกอสรางโรงแรมและหองพักขึ้นใหม 

 รูปแบบโรงแรมและที่พักที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

กลุมผูประกอบการรายเดิม การแขงขันดานราคาหองพัก 

  การพัฒนาสภาพหองพัก 

  การพัฒนาพนักงานที่ใหบริการภายในโรงแรม 

  การสรางรูปแบบการบริการเพิ่มเติ่ม ไดแก การทองเท่ียวเชิงนิเวศน บริการสปา เปนตน 

  การสรางพันธมิตรทางการทองเที่ยว ไดแก บริษัทนําเที่ยว สายการบิน เปนตน 
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ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรมฮอลิเดยปารค 
 
จากการขยายตัวของนักลงทุนที่เขามาใหบริการหองพักในรูปแบบตางๆ จึงเกิดการแขงขัน

กันมากมายในธุรกิจดานนี้  
 
แผนภูมิที่ 1.6แสดงจํานวนนักทองเที่ยวในแตละป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ่ึงจะพบวามีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางมากในแตละป แตโรงแรมฮอลิเดยปารคมีผูเขาพักลดลง 

สวนทางกับแนวโนมนักทองเที่ยวทีเ่พ่ิมมากขึ้นดังน้ันเพ่ือสรางจุดแข็งใหกับธุรกิจของตัวเองโรงแรม
ฮอลิเดยปารคจําเปนที่จะตองสรางกลยุทธการบริหารเพื่อเพ่ิมจํานวนผูเขาพักและสรางความ
ไดเปรียบ  
 
แผนภูมิที่ 1.7 กราฟแสดงอัตราการเขาพกัของนักทองเที่ยวทีเ่ขาพักโรงแรมฮอลลิเดยปารค 
 

 

การเขาพักนักทองเที่ยว
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 จะเห็นไดวา จํานวนการเขาพักของนักทองเที่ยวลดลง โดยป 2545 มีนักทองเที่ยวเขาพักที่
โรงแรมฮอลลิเดยปารคสูงสดุเฉลี่ย 67.5 % และเริ่มลดลง ในป 2546 จํานวนผูเขาพักลดลง 15% 
จากป 2545 และในป 2547 ลดลง 3.75% จากป 2546 ตามลําดับ จึงแบงลักษณะปญหาไดดังน้ี 
 
ปญหาดานผลิตภัณฑ(หองพักและบรกิาร) 
  

การแขงขันกบัผูประกอบการรายใหม เน่ืองจากมีการสรางโรงแรมและหองพักขึ้นใหม ซ่ึงจะ
สามารถดึงดูดความสนใจทีจ่ะเขาพักของนักทองเที่ยวไดมากกวา อีกทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการตางๆจะมีการกอสรางไดตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวในปจจุบันไดมากกวาโรงแรม
ที่ตั้งมาเปนเวลานาน ในที่น้ีน้ันจะเปนการกระทบโดยตรงตอนักทองเที่ยวรายใหม 
 
ปญหาดานราคา 

 
การแขงขันกบัผูประกอบการรายเดิม ในที่น้ีน้ันสภาพของหองพักจะไมมีความแตกตางกัน

มากนัก แตจะมีการแขงขันกันอยางรุนแรงในดานการลดราคาคาหองพัก เพ่ือดึงดูดใจใหแก
นักทองเที่ยวมากขึ้น 

 
ตารางที่ 1.6   แสดงการเปรียบเทียบราคาหองพักโรงแรมฮอลลิเดยปารคกับคูแขงขัน 

 

ลักษณะหองพัก Holiday P.S. 
Lamai 
Central 

Lamai 
Wantha 

Marina (New 
Hotel) 

หองเตียงเดี่ยว+เครื่องปรับอากาศ+
เครื่องทําน้ําอุน 

700 650 800 650 1,000 

หองเตียงเดี่ยว+เครื่องปรับอากาศ+
เครื่องทําน้ําอุน+โทรทัศน+ตูเย็น 

900 800 1,000 800 1,200 

หองเตียงคู+เครื่องปรับอากาศ+
เครื่องทําน้ําอุน+โทรทัศน+ตูเย็น 

1,400 1,300 1,500 1,300 1,700 
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ความสําคญัและผลกระทบของปญหา 
 
 ในธุรกิจดานการใหบริการทีพั่กหรือโรงแรมนั้น หัวใจสําคัญคือลักษณะของหองพัก การ
บริการทั้งภายในโรงแรม และการบริการภายนอกโรงแรม เชนการนําเที่ยว การรบัสงผูที่เขาพกั เปน
ตน ตําแหนงที่ตั้งของโรงแรม สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก ตลอดจนบริการเสริมตางๆ ซ่ึง
จะมีผลโดยตรงตอการตัดสนิใจเขาพักในครั้งแรก และการกลับมาใชบริการในครั้งตอไป  

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงสภาพการแขงขันในธุรกิจโรงแรมในเขตเกาะสมุย 
2. เพ่ือศึกษาวิเคราะหกลยุทธการแขงขันของคูแขงที่มีตอโรงแรมฮอลิเดย ปารค 
3. เพ่ือกําหนดกลยุทธการบรหิารงานและการลงทุนเพ่ือรองรับการแขงขันที่มีอัตราสงูมากขึ้น

ในทุกป.   
4. เพ่ือกําหนดกลยุทธและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมยุ  
 

ระเบียบวิธกีาร 
 
ทําการศึกษาสภาพการแขงขันโดยรวมบนหาดละไม อ.เกาะสมุย ที่มีลักษณะทางกายภาพ

คลายคลึงกันโดยทําการศึกษาดังน้ี 
1. ทําการศึกษาขอมูลปฐมภูมิโดยเก็บขอมูลจากการสังเกตและสอบถาม แกผูที่มีสวนเกี่ยวของ

กับธุรกิจโรงแรมบริเวณหาดละไม  
2. ทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิถึงกลยุทธและขอไดเปรียบเสียเปรียบของคูแขง ทั้งคูแขงราย

ใหมและรายเดิมทางดานธุรกิจโรแรมบนหาดละไม อ.เกาะสมุย จากแผนพับ สื่อ สิ่งพิมพ 
3. ทําการวิเคราะหขอมูลตางๆที่ไดมา เพ่ือกําหนดกลยุทธในการแขงขนัแบบยั่งยืน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ทราบแนวทางการแขงขันและสามารถกําหนดกลยุทธทางการแขงขันได 
2. สามารถเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเขาพักทั้งที่เปนรายใหมและนกัทองเที่ยวที่เคยเขามา

พักใหกลับมาใชบริการอีก 
3. พัฒนาความหลากหลายของการใหบริการ ตามความตองการของตลาด 
4. สรางระบบการบริหารจัดการเปนระบบ เพ่ือสามารถตอบสนองกับความตองการของ

นักทองเที่ยวในอนาคต 
 
 



บทที่ 2 
ทฤษฎีและองคความรูที่เก่ียวของกับปญหาขององคกร 

 

ความหมายของโรงแรม 
 

ความหมายของคําวา “โรงแรม” (hotel) น้ัน ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 
มาตรา 3 บัญญัติไววาโรงแรมหมายถึง “บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรับสินจางสําหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลที่จะหาที่อยูหรือที่พักชั่วคราว”  (พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 , น.
16)  ขจิต  กอบเดช  (2542, น.3)  ไดใหความหมายของอุตสาหกรรมโรงแรมไววา  คือ การ
ดําเนินธุรกิจแบบที่มีสถานประกอบการ จัดตั้งขึ้นเพ่ือรับสินจางสําหรับคนเดนิทางหรือบุคคลที่
หาที่อยูที่พัก  มีอาหารและเครื่องด่ืมไวบริการคนเดินทางอยางมีแบบแผน  มีมาตรการควบคมุ
ตามขอบขายของบริการนั้นๆ กฎหมายเกี่ยวกบัโรงแรมของประเทศอังกฤษ  (อางถึงใน  
อนุพันธ กิจพันธพาณิช, 2538, น.8)  ไดใหคําจํากัดความของคําวา  “โรงแรม”  วาเปน ที่ซ่ึง
บริการดานอาหารและเครื่องด่ืมและพักหลับนอนแกผูเดินทางที่ตองการ  มีเงินและเต็มใจที่จะ
จายเงินคาบรกิารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทีจั่ดให (An establishment  offering  food  
and sleeping  accommodation  if  so  required  to any  traveler  who  appears  able  
and  willing  to  pay  for  services  and  facilities  provided.) เพราะฉะนั้น  ตามกฎหมาย
อังกฤษ  โรงแรมจะตองมีบริการทั้งทางดานอาหาร  เครื่องด่ืมและที่พักใหแกแขก  โดยจะตอง
รับผิดชอบตอทรัพยสินของแขกที่มาพัก  ตองปฏิบตัิ ใหถูกตองกับขอบังคับเรื่องสาธารณสุขและ
มาตรการดานความปลอดภยั  ตลอดจนตองมีมาตรการดานความปลอดภัย  ตลอดจนตองมี
มาตรฐานสูงดานความสะอาดและสุขอนามัยดวย 
 

การแบงประเภทโรงแรม 
 
 การแบงประเภทของโรงแรมสามารถแบงไดเปนหลายลักษณะแลวแตจุดประสงคหลัก
ของโรงแรมนั้นๆ  เชนอาจจะแบงเปนโรงแรมประเภทหรูหรา   โรงแรมประเภทที่พักตากอากาศ  
โรงแรมประเภทศูนยกลางธุรกิจ  หรือโรงแรมประเภทที่พักคนเดินทาง  นอกจากนี้ยังแบงตาม
มาตรฐาน  สถานที่ตั้ง  แขกที่มาพัก  หรือลูกคาที่โรงแรมนั้นๆ เจาะกลุม (Medlik, 1989, pp. 
10-11) ซ่ึงเกณฑที่ใชในการพิจารณาแบงประเภทของโรงแรมอาจยึดหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
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ทําเลทีต่ั้ง  (Location)  เชน โรงแรมที่อยูในเมืองหลวง เมืองใหญเมืองเล็ก สถานที่พัก
ตากอากาศรมิชายฝงหรือบริเวณภูเขา เปนตน 

ตําแหนงที่ตั้ง (Position) เชน ในเมือง ใจกลางเมือง ชานเมือง ริมชายหาด หรือริมถนน
หลวง 

การคมนาคม (Transportation)  เชน โมเต็ล หรือ มอรเตอรโฮเต็ล โรงแรมรถไฟ 
โรงแรมที่อยูใกลสนามบิน ซ่ึงการจัดลักษณะนี้คาบเกี่ยวกบัการแบงประเภทโรงแรมตามทําเล
ที่ตั้ง 

จุดประสงคของการเยี่ยมเยือน  (Purpose of visit) เชน โรงแรมสําหรับธุรกิจ โรงแรม
สําหรับพักผอนในวันหยุด โรงแรมสําหรับการประชุม โรงแรมสําหรับนักทองเที่ยว ชวง
ระยะเวลาการเขาพักสั้นหรอืยาว (Short or long duration) เชน โรงแรมสําหรับพักเพื่อรอการ
เดินทางตอหรือโรงแรมสําหรับอาศัยอยูระยะยาว 

ระยะเวลาการเปดใหใชสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ (Rang of its facilities 
and service) บางโรงแรมเปดใหพักอาศัยอยูระยะยาว แตบางโรงแรมสําหรับพักอาศัยอยู
ชั่วคราวเทานัน้ บางโรงแรมรับเฉพาะแขกที่จะพักคางคืนเทานั้น โดยโรงแรมเหลานี้จะจัดบริการ
อาหารเชาใหแขกผูเขาพักดวย 

ใบอนุญาต (License)  สําหรับขายเครือ่งด่ืมที่มีแอลกอฮอล บางโรงแรมไดรับอนุญาต
ใหขายเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลแตโรงแรมบางแหงก็ไมมี 

ขนาดของโรงแรม (Size)  ซ่ึงดูไดจากจํานวนหองพัก หรือ ความสามารถในการบรรจุ
เตียง 

การจัดมาตรฐาน (Standard)  แบงออกเปน 4 – 5 ระดับ โดยใหคาคะแนนเปนดาว 
(Star)  

ความเปนเจาของหรือการจัดการ (Ownership and management) โรงแรมที่เปน
กิจการเจาของคนเดียวจะมีการบริหารจัดการโดยผูเปนเจาของ แตโรงแรมที่เปนสาขาหรือมี
เจาของรวมกันหลายๆ คน สวนใหญจะจัดการในรูปของบริษัท 

จากหลักเกณฑดังกลาวขางตนเราอาจจัดแบงประเภทของโรงแรมได  2  ประเภท  ดังน้ี  
(ปรีชา  แดงโรชน, 2527 น.146) 

ประเภทของโรงแรมตามมาตรฐานสากล (International Standard) มี 2 ประเภท ดังน้ี 
1. โรงแรมที่ผูเชาพักชัว่คราว (Transient Hotel) ไดแกโรงแรมสําหรับ        

นักทองเที่ยวและนักธุรกิจทั่วไป 
 โรงแรมที่ผูเชาพักชั่วคราว (Transient Hotel)  หรือโรงแรมสําหรับนักทองเที่ยวและนัก
ธุรกิจ  แบงออกเปน  2 ประเภท  คือตามระดับความหรูหรา (Classification  by  luxury) และ
ตามทําเลที่ตั้ง (Classification  by  Location) ดังน้ี 
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แบงตามระดบัความหรูหรา 
 1.   ชั้นเยี่ยม (Deluxe)   = 5 ดาว 
 2.   ชั้นหนึ่ง (First Class)  = 4 ดาว 
 3.   ชั้นสอง (Second Class)  = 3 ดาว 
 4.   ชั้นสาม (Third Class)  = 2 ดาว 
 5.   ชั้นประหยัด (Economy Class) = 1 ดาว 
 แบงตามทําเลที่ตั้ง 
 1.   โรงแรมในเมืองเล็ก  ( Small Cities) 
 2.   โรงแรมในเมืองใหญ ( Large Cities) 
 3.   โรงแรมสถานตากอากาศ  (Resorts) 
 4.   โรงแรมทาอากาศยาน  (Airports) 

 
2. โรงแรมที่ผูเชาพักเปนประจํา เปนเดือนๆ หรือเปนป (Residential Hotel) ใน

เมืองไทยเทียบไดกับแฟลต (Flat) หรืออพารทเมนท (Apartment) 
 

กลยุทธสวนประสมการตลาดของธุรกิจโรงแรม 
  

แนวคิดสวนประสมการตลาดเดิมประกอบดวย 4Ps ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา
(Price)  ชองทางการจัดจําหนาย(Place) และการสงเสริมการตลาด(Promotion)  แตสําหรับ
ธุรกิจโรงแรมนั้นไดมีผูเสนอแนวคิดสวนประสมการตลาดซึ่งประกอบดวย 7Ps (Morrison,2002) 
คือ 
 1. ผลติภัณฑ (product) หมายถึงสินคาหรือบริการตางๆ ของโรงแรมที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได 
 2.   การจัดรวมผลติภัณฑ (Packaging and programming) หมายถึงการนําผลติภัณฑ
ตางๆของโรงแรมมาจัดรวมเขาดวยกัน หรือจัดรวมเขากับผลติภัณฑของโรงแรมแลวจัดรวมขาย
เปนชุด นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการจัดรวมผลิตภัณฑหรือการจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะในบาง
ชวงเวลาอีกดวย 
 3.   ราคา (Price) หมายถึงตนทุนที่ผูบรโิภคยอมเสียไปเพ่ือใหไดมาซึ่งคุณคาที่จะไดรับ
จากผลิตภัณฑ 
 4.   ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึงการกระจายสินคา หรือการสงมอบสิทธิ์
ในการใชสินคาและบริการไปสูลูกคา 
 5.   การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการใชความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบ
ในสินคาซึ่งโดยทั่วไปประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสรมิการขาย และ
การขายโดยใชบุคคล 
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 6 พนักงาน (personnel) หมายถึงพนักงานที่ทําหนาที่ในการสรางงานบริการและสง
มอบงานบริการนั้นไปสูลูกคา 
 7 พันธมิตร (Partnership) หมายถึงธุรกจิอ่ืนที่บริษัทไดเขาไปมีขอตกลงหรือรวมมือกัน
ในการดําเนินกลยุทธตางๆโดยอาจเปนธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของก็ได 
 

พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว 
  

ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  (2542: 33-44) ไดใหความหมายของการศึกษาพฤติกรรมการ
ผูบริโภค หมายถึง การศึกษาเพื่อทราบถึงความตองการ ความจําเปนของผูบริโภคที่เปนตลาด
เปาหมาย เพ่ือวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหตอบสนองความตองการบริโภคนั้นๆ และเพือ่ให
ผูบริโภคไดรบความพอใจสูงสุด 
 นักทองเที่ยวเปนผูบริโภคทีต่องการสินคาและบริการแตกตางจากการบริโภคสินคา
จําเปนและสินคาอุตสาหกรรมทั่วไป  จึงจําเปนตองคนหาหรือวิจัยพฤติกรรมการบริโภคของ
นักทองเที่ยววามีพฤตกิรรมการซื้อ  กอนและหลังการใชบริการอยางไร  เพ่ือจะไดตอบสนอง
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม 
 คําถาม 7 คําถามที่นิยมใชคนหาพฤติกรรมการบริโภค ประกอบดวย 6Ws และ 1H โดย 
6Ws คือ Who, Who, What, Why, When, Where 1H คือ How 
 คําตอบ 7 คําตอบทีต่องการทราบเพื่อรูจักพฤติกรรมการบริโภค ประกอบดวย7Os 
ไดแก Occupants, Objects, Objectives, Occasions, Outlets และ Operations 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบรโิภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอื่นๆ. 
2541 : 29) 
คําถาม คําตอบ กลยุทธในแผนงานตลาด 

1. ใครอยูในตลาด
เปาหมาย (Who is in 
the target market? ) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants) 
ประชากรศาสตร 
ภูมิศาสตร   จิตวิทยา 
พฤติกรรมการบริโภค 

กลยทธ 4Ps หรือมากกวา 
Product,Price,Place,Promotion 
ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

2.ผูบริโภคซื้ออะไร 
(What does the 
consumer buy?) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ 
(Objects) ไดแก สินคาและบริการ 
คุณสมบัติและองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ (Product 
Components) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ  
ความแตกตางดานผลิตภัณฑ    
การบริการ บคุลากร ราคา  

ภาพลักษณ 
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คําถาม คําตอบ กลยุทธในแผนงานตลาด 

3.ทําไมผูบริโภคถึง
ซ้ือ (Why does the 
consumer buy?) 

วัตถุประสงคการซื้อ (Objectives) 
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือ ไดแก ปจจัยภายใน ปจจัย
ภายนอก และปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธการสงเสริมดานการตลาด 
ศึกษาเหตุจูงใจในการซื้อปจจัยที่
ทําใหเกิดความตองการเดินทาง
ทองเที่ยว กําหนดแนวความคิด
และจุดขายในการโฆษณา 

4. ใครมีสวนรวมใน
การตัดสินใจซื้อ (Who 
participates in the 
buying ) 

บทบาทของกลุมตางๆ             
(organizations )  ที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย ผู
ริเริ่ม ผูมีอิทธพิล ผูตัดสินใจซ้ือ ผู
ซ้ือ ผูใช 

กลยุทธการโฆษณาและการ
สงเสริมการตลาด โดยใชกลุม
อิทธิพลและกลุมเปาหมายเปน
แนวทางการสรางสรรโฆษณาและ
เลือกใชสื่อโฆษณาใหเหมาะกับ
กลุม 

5.ผูบริโภคซื้อเม่ือใด 
(When does the 
consumer buy?)   

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 
ชวงฤดูกาลของป ฤดูกาล
ทองเที่ยว เทศกาล โอกาสพิเศษ 
วันหยุด เวลาวาง 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
เชน สงเสริมการตลาดนอก
ฤดูกาลทองเที่ยว การสงเสริมการ
ขาย  ความรวมมือระหวางธุรกิจ 

6.ผูบริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

แหลงหรือสถานที่จําหนาย 
(Outlets) เชน สํานักงานตัวแทน
จําหนาย ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
โดยผานสถาบันการคาสง คาปลีก 
และชองทางพิเศษอ่ืนๆ 

7.ผูบริโภคซื้ออยางไร 
(How does the 
consumer buy?) 

ขั้นตอน (Operations) ในการ
ตัดสินใจซื้อ 
การรับรูปญหาหรือความตองการ 
การคนหาขอมูล 
การประเมินผลพฤติกรรม 
 การตัดสินใจซื้อ 
ความรูสึกหลงัการซื้อ 

กลยุทธการสงเสริมการตลาดและ
การตั้งราคาใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการตัดสินใจซื้อ 
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ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการผูบริโภค 
 
 ฉลองศรี  พิมลสมพงศ (2542: 35-44) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการ
บริโภคสินคาการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวแตละคนทําใหพฤติกรรมการเดินทาง ตลอดจนการ
เลือกซื้อรูปแบบของกิจกรรมการทองเที่ยวตางกัน มอริสสัน (Morison. 1989: 63) ไดแบงปจจัย
เหลานี้ออกเปน 2 ประเภทๆ คือ 

1.  ปจจัยภายใน (Personal Factors / Internal Variables)  
1.1 ความจําเปน (Needs) ละความตองการ (Wants) ของลูกคาเปนรากฐานของงาน

การตลาดซึ่งตองการสรางความพอใจใหไดเพ่ือความสําเร็จอันยาวนานของธุรกิจ ความตองการ
และความจําเปนอันเกิดเกิดจากสภาพทางรางกายและจิตใจของลูกคาแตละคน เกิดจากชองวาง
ระหวางสิ่งที่ลกูคามีอยูแลวและอยากจะมี และมักจะไมรูวาตวัเองมีความจําเปนอะไรบาง
ตัวอยางเชน การนั่งเครื่องบินชั้นหนึ่ง  การพักอยูในหองชุด (Suite) ที่มีราคาแพงที่สุดของ
โรงแรม หรือการรับประทานอาหารจานแพงที่สุดของภัตตาคาร จะเปนความตองการที่จะไดรับ
การยกยองและไดรับความสําคัญมากกวาความจําเปนทางรางกายตามปกติถาตอบสนองความ
หิวอยางเดียวก็สามารถไปรับประทานอาหารตามรานอาหารธรรมดาได  สระวายน้ําโรงแรมไม
ใชสิ่งจูงใจสิ่งแรกของการเขาพักของลูกคาแตการไมมีสระวายน้ําอาจเปนสิ่งที่สรางความไมพอใจ
ใหแกลูกคาในการเลือกมาพักคราวตอไป 
 ฮอลโลเวย (Holloway. 1988: 97) ไดใหความหมายของการจูงใจ (Motivation) วา
หมายถึง การกระตุนใหกระทําหรือดําเนินการใหไดมาซึ่งเปาหมายที่ตั้งไว นับวาเปนปจจัย
ภายในตวัแรกที่มีผลตอพฤติกรรมผูบรโิภค ซ่ึงเปนพฤติกรรมทีต่องไดรับการกระตุน 
 แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ความตองการที่ไดรับการกระตุนของบุคคลหนึ่งที่ตองการ
แสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย และแรงกระตุน (Drive) เปนตวัทีท่ําใหเกิดการ
กระตุนอยางรนุแรง แรงจูงใจในการทองเที่ยวทีส่ําคญัๆและการกระตุนใหคนเดินทางทองเที่ยว
มากขึ้น ไดแก 

แรงจูงใจทางดานกายภาพละจิตวิทยา (Physical and Psychological Motives) ไดแก 
ความตองการพักผอนทั้งรางกายและจิตใจ เพ่ือหลีกหนีจากงานจําเจและความยุงยากตางๆ 
แรงจูงใจทางดานวัฒนธรรมและการศึกษา  (Cultural / Personal Educational Motives) เปน
แรงจูงใจในดานความอยากรูอยากเห็นอยากรูจักผูคน สถานที ่ สนใจอยากรูเกี่ยวกบัศลิปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี สถานทีส่ําคัญทางประวัตศิาสตร ธรรมชาติ และเพื่อศึกษาใหมีความรูความ
เขาใจวาเชื้อชาติอ่ืนๆ มีความเปนอยูอยางไร ทําใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Eco-
Tourism) อยางแพรหลายในปจจุบัน 

แรงจูงใจทางดานสังคมและความสัมพันธระหวางบคุคล (Social/Interpersonal / Ethnic 
Motives) ไดแก การไปพบปะ เยี่ยมญาตหิรือเพ่ือน เยี่ยมสถานที่เกดิ ไปเปนเพ่ือนผูอ่ืน เปนการ
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แสวงหามิตรภาพ ประสบการณ และสิ่งแวดลอมใหมๆ โดยหลีกหนีจากสิ่งแวดลอมที่คุนเคยเปน
การชั่วคราว 

แรงจูงใจทางดานการงานและธุรกิจ ไดแก การไปเจรจาติดตอธุรกิจภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนติดตามผลการเขารวมประขุม สัมมนา การเดินทางไปโดยมีภาระงาน
เกี่ยวของเปนบางสวนหรือกึ่งที่ทํางานกึ่งเที่ยว 

แรงจูงใจดานการบันเทิงและสิ่งเพลิดเพลนิ (Entertainment/ Amusement / Pleasure/ 
Pastime Motives) ไดแก การไปเที่ยวชมสวนสนุก (Theme Parks) สถานที่บันเทิงตางๆการได
ดูกีฬาและกิจกรรมบันเทิง ซ่ึงใหความเพลิดเพลิน การแสวงหาสิ่งเพลิดเพลินของแตละบคุคลมี
ลักษณะหลากหลาย 

แรงจูงใจดานศาสนา (Religious Motives) ไดแก การมีโอกาสไปรวมแสวงบุญศึกษา
ธรรมะ ฝกสมาธิ เขารวมพิธีกรรมทางศาสนาทีต่นเคารพนับถือ ชวยใหเกิดความสุขทางใจแก
นักทองเที่ยว และถือวาไดพักผอนทางจิตใจดวย 

แรงจูงใจดานสถานภาพและเกียรติภูมิ (Prestige and Status Motives) การเดินทางใน
บางครั้งอาจสรางชื่อเสียงยกฐานะและเกยีรติภูมิของตนใหสูงขึ้นการเดินทางทองเที่ยวอาจไมได
เกิดขึ้นเพราะแรงจูงใจอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว แตอาจเกิดจากแรงจูงใจหลายอยาง
ผสมผสานกันไป เชน การไปศึกษาหาความรู และมีโอกาสไดรักษาสุขภาพในเวลาเดียวกนั 
ดังน้ันจึงไมมีแรงจูงใจใดเปนแรงกระตุนที่เดนชัดที่สุด 

 
1.2  การรับรู (Perception) กระบวนการรับรูและความเขาใจของบคุคลขึ้นอยูกบัปจจัย

ภายใน ไดแกความเชื่อ ประสบการณ อารมณ และปจจัยภายนอก ไดแก สิ่งที่กระตุนที่มา
กระทบประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแก การไดกลิ่น การไดยิน การไดเห็น การไดรูสึกและการได
รสชาติ  
กระบวนการรับรูประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 
          1.2.1 การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective Exposure ) ในแตละวันลูกคาจะ
เปดรับขอมูลจากการโฆษณา เขามาสูตวัเอง  
 1.2.2 การตั้งใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective Attention )หมายถึง ผูบริโภคตัง้ใจรับ
สิ่งกระตุนอยางหน่ึงเม่ือเลือกสรรการเปดรับขอมูล และใหความสนใจมาแลว  
 1.2.3 ความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร(Selective Comprehension ) คือ ความเขาใจ
และตคีวามหมายของขอมูลที่ไดรับมาใหตรงกับความหมายของโลก แตบางครั้งลูกคาอาจแยง
ขอมูล มีความลําเอียงในการรับรู อันเนือ่งมาจากความเชื่อถือ ทัศนคติ และประสบการณ ซ่ึง
เปนความตองการภายในของตน  
 1.2.4 การเก็บรักษาขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective Retention ) จะเกิดความทรงจํา
ขอมูลเกี่ยวกบัผลติภัณฑน้ันๆ ซ่ึงจะนําไปสูการกระตุนใหเกิดความตองการและการตัดสินใจซื้อ
ในโอกาสตอไป 
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 1.3 การเรียนรู (Learning) การเรียนรู หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ/หรือ 
ความเขาใจอันเปนผลจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเม่ือไดรับสิ่ง
กระตุน (Stimulus) ผานเขามาในความรูสกึนึกคิด และเกิดการตอบสนองตามทฤษฎีสิ่งกระตุน – 
ตอบสนอง (Stimulus-response Theory) กลยุทธการโฆษณาซ้ําแลวซํ้าอีกจึงไดนํามาใชในดาน
การสงเสริมการตลาดไปยังกลุมเปาหมาย 
 บุคคลิกภาพ (Personality) 

1.4 บุคลิกภาพ (Personality) เปนลักษณะเดนของแตละบุคคล เกิดจากความรูสึกนึก
คิด ความรับผิดชอบ ความตองการภายใน การจูงใจ การรับรู การเรียนรูของบคุคล  การแสดง
ออกมาเปนบุคลิกภาพเฉพาะตนตอบสนองตอสิ่งเเวดลอมรอบตัวเองทฤษฎขีองฟรอยด(Freud 
theory )หรือทฤษฏีจิตวเิคราะห เปนทฤษฎีบุคลกิภาพโดยตรง ซ่ึงเนนเรื่องความจําเปน 
แรงจูงใจ และสิ่งกระตุนอันเปนจิตไรสํานกึ จะเปนตัวกาํหนดบุคลิกภาพของบุคคล  
 1.4.1 ID เปนบุคลิกภาพทีเ่กิดจากสิ่งกระตุนอยางหยาบและความรูสกึที่ถูกกระตุนทําให
บุคคลพยายามตอบสนองความพึงพอใจของเขา เชน การโฆษณางายๆสามารถกระตุน ID ได
งาย 
 1.4.2 Ego เปนบุคลิกภาพที่เกิดจากการควบคุมจิตสํานึกของบุคคลจะควบคุมความ
ตองการภายในที่เกิดจาก ID ได โดยบุคลิกภาพจะมีลักษณะสอดคลองกับคานยิมในสังคมและ
วัฒนธรรม 
 1.4.3 Superego เปนบุคลิกภาพที่สะทอนถึงจริยธรรมและคณุธรรมที่ดีของสังคม 
นักทองเที่ยวมีบุคลิกภาพแตกตางกัน ตามเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม ดังน้ันการ
เรียนรู และเขาใจบุคลิกภาพของนักทองเที่ยวหมายถึง ความเขาใจพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
ดวย 
 1.5 รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style ) ขึ้นอยูกับความสนใจทัศนคต ิวัฒนธรรม ชั้นของ
สังคมกลุมอาชีพและความคิดเห็นของแตละบุคคล การเลือกบริโภคหรือเลือกซื้อสินคาและ
บริการขึ้นอยูกับรูปแบบ การดํารงชีวิต ของแตละบุคคล 
 1.6.แนวคิดเกีย่วกับตนเอง (Self Concept ) แนวความคิดเกี่ยวกบัตนเอง หมายถึง 
ความคิดหรือความเขาใจที่เกิดขึ้นภายในของบุคคล พรอมๆกับการรับรู  ประกอบดวย 
 1.6.1 แนวคิดของตนเองที่แทจริง (Real Self) มีความเขาใจตนเองอยางแทจริงวามีนิสัย 
ความชอบอยางไร 

1.6.2 แนวคิดของตนเองในอุดมคติ (Ideal self concept) เปนความนึกคิดที่บุคคลใฝฝน
อยากใหตนเปนเชนนั้น หรือมีผูเขาใจวาตนเองเปนเชนนั้น และแสดงพฤติกรรม ใหสอดคลอง
กับแนวคิดของตนเองในอุดมคต ิ
 1.6.3 แนวคิดของตนเองที่คดิวาบุคคลอ่ืนมองตนเองที่แทจริง (Reference Group) เปน
ภาพที่บุคคลคิดเห็นวาบุคคลอ่ืนมองตนเองที่แทจริงวาอยางไร 
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 1.6.4 แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอื่นคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self Image 
Concept) เปนภาพที่บุคคลตองการใหคนอ่ืนคิดถึงเขาในแงใดแงหน่ึง จากแนวความคิดตางๆ
เหลานี้เปนผลตอการตัดสินใจซื้อบริการ การทองเที่ยวและตองการสรางความประทับใจใหแก
บุคคลใกลชิดดวย 
 1.7 ทัศนคต ิ (Attitudes) ทัศนคติหมายถึง ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการ
ตอบสนองตอสิ่งกระตุนไปในทิศทางที่สมํ่าเสมอหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่ง
ใด ทัศนคติเปนพลังที่สําคญัและมีอิทธิพล อยางยิ่งตอการรับรูและพฤติกรรม การบริโภคของ
นักทองเที่ยว โดยพยายามกลั่นกรอง สิ่งที่ตัวเองคิดวาดีไมขัดแยงกับทัศนคติ ที่มีอยู ทัศนคติ
สามารถบิดเบอืนขาวสารขอมูลที่เปนความจริงไดในลักษณะโตแยง ทัศนคติเกิดจาก
ประสบการณที่ตนไดรับ 
 
 2.ปจจัยภายนอก (Interpersonal Factors / External Variables ) หมายถึง ปจจัย
ความสัมพันธระหวางบุคคลและวัฒนธรรม คนทั้งชาตซ่ึิงสืบทอดและยึดถือตอๆกนัมา ไดแก 
 2.1 วัฒนธรรมและวัฒนธรรมยอย (Culture and Subcultures ) วัฒนธรรมเปนเครื่อง
ผูกพันบุคคลในสังคมเดียวกันไวดวยกัน วัฒนธรรมแสดงออกมาในรูปความเชื่อถือ (Beliefs) 
คานิยม (Values) ทัศนคต(ิAttitudes) อุปนิสัย(Habits) ประเพณี (Traditions) ขนบธรรมเนียม
และพฤติกรรมของบุคคล วฒันธรรมแบงออกเปน 
  2.1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนสิ่งกําหนดพฤติกรรมการบริโภคของ
บุคคล เพราะวัฒนธรรมเปนตัวหลอหลอมลักษณะนิสยัและความคดิของตน 
  2.1.2 วัฒนธรรมกลุมยอยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี (Subculture) 
วัฒนธรรมกลุมยอยเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นฐานเปนวัฒนธรรมของกลุมที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกตางกัน ในแตละกลุมและอยูภายในสังคมขนาดใหญที่มีความซับซอนมาก มี
รากฐานมาจาก เชื้อชาต ิ ศาสนา ถิน่ที่อยูตามภูมิศาสตรที่แตกตางกัน แมจะอยูในประเทศ
เดียวกัน วฒันธรรมกลุมยอยแบงออกเปน กลุมเชือ้ชาติ กลุมศาสนา กลุมสีผิว พ้ืนทีท่าง
ภูมิศาสตร 
 2.2 ชั้นของสังคม (Social Classes) เปนการจัดลําดับบุคคลในสงัคมออกเปน กลุมที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน จากระดับสูงไประดับต่ํา สิ่งที่นํามาใชในการแบงชั้นของสังคม คือ อาชีพ 
ฐานะ รายได ชาติกําเนิด สถานที่พํานัก ระดับการศึกษา เปนตน ชั้นของสังคมแบงออกเปน3
กลุมใหญและ6 กลุมยอยดังน้ี  
  2.2.1 ระดับสูง (Upper Class) แบงออกเปน  
 2.2.1.1 ระดับสูงอยางสูง (Upper Upper Class) ไดแก ผูดีเกา ชนชั้นสูง มีความมั่งคั่ง 
เน่ืองจากไดรับมรดกเปนจํานวนมาก สถานะมั่นคง ซ้ือสินคาและบรกิารฟุมเฟอย มีราคา 
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  2.2.1.2 ระดับสูงอยางต่ํา (Lower Upper Class) ไดแก เศรษฐีใหม ผูบริหารระดับสูง ที่
ประสบความสําเร็จในชีวติ ดวยความสามารถของตนเอง เปนเจาของกิจการขนาดใหญ จบ
การศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั จะตองการสินคาและบรกิารคลายกลุมแรก 
    2.2.2 ระดับกลาง (Middle Class) แบงออกเปน 
     2.2.2.1ระดับกลางอยางสูง (Upper Middle Class) ไดแก ผูที่ไดรับความสําเร็จจาก
อาชีพและหนาที่การงานพอสมควรเห็นความสําคัญตอการศึกษาระมัดระวังมีสินคาและบริการที่
จําเปนตองใช 
     2.2.2.2 ระดับกลางอยางต่าํ (Lower Middle Class) ไดแกพนักงาน ขาราชการระดับ
ปฏิบัติงาน ตองใชสินคาและบริการ ราคาปานกลาง ทีจํ่าเปนแกชีวติประจําวัน มีความออนไหว
ในเรื่องราคา 
    2.2.3 ระดับต่าํ (Lower Class) ไดแก  
    2.2.3.1 ระดับต่ําอยางสงู (Upper Lower Class) กลุมผูใชแรงงานและมีทักษะ
พอสมควร ไมเขาสงัคมมากนัก ตองใชสนิคาที่จําเปนตอการครองชีพและราคาประหยัด 
จงรักภักดีตอยี่หอสินคา 
    2.2.3.2 ระดับต่ําอยางต่าํ (Lower Lower Class) ไดแก กรรมกรที่มีรายไดต่ํา เปนหนี้ 
มีการศึกษาต่าํ ตองการสินคาจําเปน พ้ืนฐานแกการครองชีพ และราคาประหยัด  
 2.3 กลุมอางอิง (Reference Group) เปนกลุมที่เขาไปมีอิทธิพล ตอความคดิเห็น 
ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง แบงเปน 2 กลุมคือ  
 2.3.1 กลุมประถมภูมิ (Primary Group) ไดแก เพ่ือนสนิท ครอบครัว  
   2.3.2 กลุมทุติยภูมิ (Secondary Group) ไดแก เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชพี รวม
สถานบัน และบุคคลกลุมตางๆในสังคม 

กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบคุคลมาก ในดานการเลอืกพฤติกรรม การดาํเนินชีวติ 
เพราะจะใหแนวความคิด ซ่ึงจะทําใหบคุคลคลอยตามได เพ่ือใหไดรับการยอมรับจากกลุม จึงทํา
ใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ของผูบริโภคอยางมาก 
 2.4 ผูนําความคิดเห็น (Opinion Leaders) เปนสมาชกิของกลุมผูมีอํานาจและความเห็น
ของเขามักเปนที่ยอมรับของกลุม มักจะเปนผูรูชองทางขอมูลมากกวาสมาชิกคนอ่ืนๆ
แหลงขอมูลของธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรมมาจาก2แหลงใหญ คือ  
 2.4.1 ขอมูลจากผูประกอบธุรกิจ เปนขอมูลจากการโฆษณา และสงเสริมการขายของ
โรงแรมและบริษัทนําเทีย่วตางๆ ขอมูลที่ให จะมุงตรงสูกลุมเปาหมาย โดยไมมีความคิดเห็นของ
ผูนํากลุมรวมอยูดวย 
 2.4.2 ขอมูลจากกลุมสังคม เปนขอมูลที่ไดรับระหวางบุคคลจากกลุมอางอิง ผูนํากลุม
ดานความคิดเห็นและกลุมอ่ืนๆในสังคม ขอมูลจึงผานการกลั่นกรองจากบุคคลตางๆซึ่งจะเพ่ิม
ความคิดเห็นสวนตวัเขาไปดวย 
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 2.5 ครอบครัว (The Family) คือกลุมบคุคลทีเ่กี่ยวของกันทางกําเนิด โดยการแตงงาน
หรือโดยการรับอุปการะเขามาใชชีวติในครอบครัวเดียวกัน คานิยมและทศันคติของบุคคลจะ
ไดรับมาจากครอบครัวมากที่สุด ความคิดจะถูกหลอหลอมมาตั้งแตเด็ก ลักษณะครอบครัวที่
แตกตางกัน จะทําใหรูปแบบ การดํารงชีวิต แตกตางกนั  
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน(จุดแข็งและจดุออน),Internal Environmental 
Analysis (Strengths/Weaknesses) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในใหความสําคัญกับทรัพยากรและความสามารถที่
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.” ซ่ึง
เปนการใหความหมายในมุมมองดานความสามารถของความสามารถของทรัพยากรบุคคลใน
องคกร แตปจจุบันไดมีการใชคํานี้กันอยางกวางขวางทั้งระดับองคกร อุตสาหกรรม หรือแมแต
ประเทศชาต ิ อยางไรก็ตามความหมายก็ยังคงเกี่ยวของกับลักษณะที่ดีมีประสทิธิภาพ หรือมี
ความสามารถปฏิบัติงานทีส่งูกวาเมื่อเทียบกับคูแขง ดังน้ันการการวิเคราะห และการพยายาม
สรางคุณสมบัติดังกลาวจึงไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน โดยเฉพาะภาคธุรกิจแลว 
ความสามารถที่โดดเดนน้ันเปรียบเหมือนอาวุธและเกราะปองกันในขณะเดียวกันทีจ่ะสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantages) ใหกับองคกร ที่เรียกวาความสามารถ
หลัก (Core Competency) 
 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก(โอกาสและอุปสรรค),External 
Environmental Analysis (Opportunity/Threat) 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกบริษัท จุดประสงคของการวเิคราะหภายนอกของ
บริษัทคือ การระบุโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร จะมี
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของระหวางกันอยู 3 อยาง ที่ควรจะถูกพจิารณา ณ ขั้นตอนนี้ คอื 
สภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมของประเทศ และสภาพแวดลอมมหาภาค 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมจะเปนการประเมินโครงสรางการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมของบริษทัรวมทั้งฐานะการแขงขันของบริษัทและคูแขงรายสําคญั และขั้นตอน
ของการพัฒนาอุตสาหกรรม เน่ืองจากในขณะนี้ตลาดหลายตลาดไดกลายเปนตลาดโลก การวิ
เคาระหสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรมจะหมายถึงการประเมินผลกระทบของการกลายเปน
ระดับโลกตอการแขงขันภายในอุตสาหกรรมดวย 



    

 

22 
 

 
 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของประเทศจะเปนการประเมินวาสภาพแวดลอม ของ
ประเทศที่บรษิัทไดดําเนินงานอยูจะสนับสนุนสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันภายในตลาดโลก
หรือไม ถาพวกมันไมไดสนับสนุนแลวบริษัทตองพิจารณาที่จะยายการดําเนินงานที่สําคัญของ
พวกเขาไปยังประเทศอ่ืนทีส่ภาพแวดลอมของประเทศสนับสนุนการสรางขอไดเปรียบทางการ
แขงขันของพวกเขา การวิเคาระหสภาพแวดลอมมหภาค จะประกอบดวยการวิเคราะหเศรษฐกจิ 
สังคม รัฐบาล กฎหมายและเทคโนโลยทีีอ่าจจะกระทบตอบริษทั 
 

การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน  (Five Force) 
 
  Michael E.Porter มองวาการแขงขันในอุตสาหกรรม ถูกครอบงําโดยพลังตางๆ 5 ชุด
ที่แตกตางกัน จะเปนตัวกําหนดความนาสนใจในกําไรระยะยาวของการตลาด หรือสวน
การตลาด วามากนอยเพียงใด ประกอบดวย  
 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ 2.1 แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน 
 (ที่มา:  อดุลย จาตุรงคกุล การบริหารการตลาด, 2546) 
 

1.  ระดับการแขงขันระหวางคูแขงขัน  กิจกรรมสวนใหญของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกัน
ในมิติตางๆ ดังน้ันการดําเนินการใดๆ ของกิจการหนึ่งจะสงผลตอคูแขง  

2.  ภัยจากผูเขาสูตลาดใหม การเขาสูอุตสาหกรรมรายใหมจะสงผลตอปริมาณการผลิต 
สวนแบงการตลาด ความรนุแรง ความซับซอนในการแขงขัน  
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3. ภัยหรือสินคาที่บริการหรือทดแทนกันได  สินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนอง
ผูบริโภคไดเชนกัน หรือใกลเคียงกัน  

4. อํานาจในการตอรองของลูกคา  เพราะผูซ้ือจะตัดสินใจซื้อโดยมีผลตอบแทนในรูปของ 
     กําไรหรือความพึงพอใจโดยปริมาณการซื้อมากหรือมูลคาสูงก็จะทําใหการตอรอง
เขมขน       
            ขึ้น 

5. อํานาจในการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ  เปนกลุมที่มีอิทธิพลโดยตรงตอเจาของ
และมี 

  สวนทําใหปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น  
 
 ผลการรวมพลังทั้ง 5 ประการ จะกําหนดความสามารถของบริษัท ในอุตสาหกรรมในการ
หารายได พลังทั้ง 5 ประการกําหนดความสนใจในการทํากําไรเนื่องจากมีอิทธิพลตอราคา 
ตนทุนและความตองการการลงทุนในอุตสาหกรรม อํานาจของผูซื้อมีอิทธิพลตอราคาที่บริษัท
ตั้งขึ้น อํานาจของผูซ้ือมีอิทธิพลตอตนทุนในการลงทุนเพราะผูซ้ือมีอํานาจ 

TOWS (TOWS Matrix)  
 TOWS ยอมาจาก Threats – Opportunities – Weaknesses – Strengths ใน
ภาษาไทย หมายถึง อุปสรรค – โอกาส – จุดออน – จุดแข็ง TOWS Matrix คือ ตาราง
ซ่ึงแสดงถึง 
 T ไดแก อุปสรรค ณ ภายนอกที่ทําใหองคกรของเราไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ได 
 O ไดแก โอกาส ณ ภายนอกที่ชวยเกื้อหนุนใหองคกรของเราบรรลุเปาหมายได 
 W ไดแก จุดออนหรือจุดดอยภายในองคกรที่ถวงหรือเหนี่ยวรั้งไวมิใหองคกร
ของเราบรรลุสูเปาหมาย 
 S ไดแก จุดแข็งหรือจุดเดนภายในองคกรที่เปนตัวผลักดันใหองคกรของเรา
บรรลุสูเปาหมายได 
 

S จุดแข็ง (ภายใน) W จุดออน (ภายใน) 
O โอกาส (ภายนอก) T อุปสรรค (ภายนอก) 

 
 และยังมีการผสมผสานกันขององคประกอบภายในและภายนอกเหลานี้ดวย ซ่ึง
ก็ทําใหเกิดกลยุทธตางๆ ที่เหมาะสมขึ้นมา ซ่ึงก็คือ 

1. กลยุทธ SO หรือกลยุทธจุดแข็งกับโอกาส ไดแก กลยุทธที่องคกรจะใชความเขมแข็ง
ภายในฉวยประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดโอกาสให ซ่ึงองคกรตางก็อยากไดความ
เขมแข็งภายในเพื่อใหสามารถฉวยประโยชนจากสถานการณหรือเหตุการณและสิ่งแวดลอม ณ 
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ภายนอกไดดวยกันทั้งสิ้น และหลายองคกรใชกลยุทธ WO, ST, WT ก็เพ่ือจะกลับเขาสู
สถานการณที่จะสามารถใชกลยุทธ SO ไดอีกนั่นเอง หมายความวา เม่ือองคกรมีความออนแอ
ภายในก็จะพยายามปรับปรุงใหภายในเขมแข็งขึ้นและเม่ือองคกรประสบกับอุปสรรค ณ 
ภายนอก ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงและมุงเขาหาโอกาสที่เปนคุณตอองคกรใหมากที่สุดเทาที่จะทํา
ได กลยุทธที่นํามาใช คือ การเจาะตลาด การพัฒนาตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ การรวมตัวไป
ขางหลัง การรวมตัวไปขางหนา การรวมตัวในแนวนอน การกระจายธุรกิจที่แตกตางไปจากเดิม 
การกระจายธุรกิจจากจุดศูนยกลาง การกระจายธุรกิจในแนวนอน และกลยุทธผสม 

2. กลยุทธ WO หรือกลยุทธจุดออนกับโอกาส ไดแก กลยุทธที่องคกรจะปรับปรุงแกไข
ความออนแอภายในโดยอาศัยหรือฉวยประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดโอกาสให เพราะ
บางครั้งสิ่งแวดลอม ณ ภายนอกดีมากแตทวาองคกรมีปญหาภายในเองก็เปนที่นาเสียดายที่ไม
อาจไดรับประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดกวางใหในขณะน้ันได กลยุทธที่นํามาใช คือ 
การเจาะตลาด การพัฒนาตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ และการกระจายธุรกิจจากจุดศูนยกลาง 

3. กลยุทธ ST หรือกลยุทธจุดแข็งกับอุปสรรค ไดแก กลยุทธที่ใชความเขมแข็ง 
ภายในขององคกร หลีกเลี่ยงหรือลดทอนอิทธิพลของอุปสรรค ณ ภายนอกนั่นเอง กลยุทธที่
นํามาใช คือ การเจาะตลาด การพัฒนาตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ การรวมตัวไปขางหลัง การ
รวมตัวไปขางหนา การรวมตัวในแนวนอน และการรวมลงทุน 

4. กลยุทธ WT หรือกลยุทธจุดออนกับอุปสรรค ไดแก กลยุทธที่ปกปองตัวเองอยาง
ที่สุด คือ พยายามลดความออนแอภายในใหไดและพยายามหลีกเลี่ยงสภาวะแวดลอมภายนอก
ที่กีดขวางคุกคามใหไดมากที่สุด องคกรใดหากเผชิญกับอุปสรรคภายนอกมากมายและภายในก็
ออนแอ องคกรนั้นก็จะตกอยูในสถานการณที่นาเปนหวงอยางยิ่ง อาจทําไดเพียงการตอเพ่ือให
อยูรอดไดหรือไมก็ควบรวมกิจการหรือไมก็ตองยอมลมละลาย กลยุทธที่นํามาใช คือ กลยุทธ
การตัดทอน ประกอบดวย การไมลงทุน การเลิกดําเนินงาน การเก็บเกี่ยวผลประโยชน การ
ปรับเปลี่ยน การลมละลาย และอาจใชกลยุทธการกระจายธุรกิจจากจุดศูนยกลาง 
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ตารางที่ 2.2 TOWS (TOWS Matrix) 
 

 

ปจจัยภายใน 
 

ปจจัยภายนอก 

S จุดแข็ง (ภายใน) 
 

W จุดออน (ภายใน) 
 

O โอกาส (ภายนอก) 
 
 
 

กลยุทธ SO จุดแข็ง 
(ภายใน) กบัโอกาส ณ 
ภายนอก (ใชความเขมแข็ง
ภายในแสวงประโยชนจาก
โอกาสภายนอก) 

กลยุทธ WO จุดออน 
(ภายใน) กับโอกาส
ภายนอก (ขจัดความ
ออนแอภายในโดยฉวย
ประโยชนโอกาสภายนอก) 
 

T อุปสรรค (ภายนอก) 
 
 
 

กลยุทธ ST จุดแข็ง 
(ภายใน) กับอุปสรรค
ภายนอก (ใชความเขมแข็ง
ภายในหลีกเลีย่งกับ
อุปสรรคภายนอก) 

กลยุทธ WT จุดออน 
(ภายใน) กับอุปสรรค
ภายนอก (ลดความออนแอ
ภายในและหลีกเลี่ยง
อุปสรรคภายนนอก) 
 

 



บทที่ 3 
ผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล 

   
 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาปญหาและการแขงขันเชงิกลยุทธเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแขงขันของโรงแรมฮอรลิเดย ปารค อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี” เปนการศกึษาคนควาดวย
ตนเองตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวย การวิเคราะห
เชิงกลยุทธ การกําหนดทางเลือก การปฏิบัตติามกลยทุธ และการควบคุม โดยไดทําการศึกษา
ขอมูลทั้งสวนที่เปนขอมูลทตุิยภูมิ (Secondary Data) และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใน
สวนของการศกึษาขอมูลปฐมภูมิแบงเปนการวิจัยเชิงสาํรวจโดยเก็บขอมูลจากการสังเกต 

ตัวอยางของงานบริหารงานโรงแรม เกาะสมุย จํานวน 30 ตัวอยาง  จากนั้นนําขอมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห ประมวลผล ดังน้ี 
 3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 
  3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทตุิยภูมิ (ขอมูลจากนิตยสาร,Internet) 
  3.1.2 การวิเคราะหปฐมภูมิ (ขอมูลจากการสังเกตและสอบถาม) 
  3.1.3 การสรุปประมวลผลขอมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ 
 3.2 แนวทางเลือกในการแกไขปญหาหรือกําหนดทางเลือกกลยทุธ (Strategic 
Alternatives) 
 3.3 การตัดสินใจเลือกกลยุทธหรือแนวทางการปญหา (Strategic Formulation & 
Choice 

 
3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 
 
 3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (ขอมูลอุตสาหกรรม, ขอมูลบริษัท) 
การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ คือเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลตางๆ จากตํารา เอกสาร หนังสือพิมพ 
เวบไซต และจากหนวยงานตางที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environments Analysis) 

 ปจจุบัน โรงแรม ฮอลิเดย ปารค ยังเปนโรงแรมระดับกลางภายในบริเวณหาดละไม บน
อําเภอเกาะสมุย ซ่ึงบริเวณหาดละไมในเกาะสมุยน้ันประกอบดวยโรงแรมประมาณ 40 แหง แต
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จากปริมาณการเขาพักและผลกําไร ตลอดจนระดับของทางโรงแรม ทําใหโรงแรมฮอลิ
เดย ปารค น้ันจะถูกจัดอยูในอันดับกลางรายละเอียดตามตารางดานลาง 
ตารางที่ 3.1 แสดงระดับของโรงแรมและราคา 

ช่ือโรงแรม ระดับมาตรฐาน ราคา 
Bonny Hotel  672 
Chaulty Towers  978 
Golden Sand Beach Resort  1,440 
Green Villa  293 
Ingsila Retreat  3,450 
Jungle Park  2,300 
Lamai Chale'T  540 
Lamai Villas  8,475 
Best Resort  1,429 
Lip Resort  390 
Long Island Resort  720 
Mango Village  2,210 
Marina Beach Resort  940 
Mui Bungalow 

 720 
Orchid Suites 

 927 
Pavilion Samui Boutique 
Resort 

 
2,729 

Platuna Resort  845 
Rummana Boutique Resort  4,225 
Samui Beach Resort  576 
Samui Jasmine Resort  2,360 
Samui Laguna Resort  1,074 
Samui Park Resort  1,818 
Samui Sense Beach Resort  2,578 
Sarocha Villa  1,087 
Seaview Paradise Resort 

 1,553 
Sunrise Bungalow  585 
Thai Ayodhya Villas & Spa  2,300 
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ช่ือโรงแรม ระดับมาตรฐาน ราคา 
Thai House Beach Resort  2,708 
Weekender Resort & Hotel  1,140 
Whitesand Bungalow  300 
Aloha Resort  1,621 
Amity Bungalow  440 
Bill Resort  750 
Renaissance Koh Samui 
Resort & Spa 

 
6,886 

Rocky Resort  3,727 
La Mer Samui Resort  1,479 
Sand Sea Resort  1,000 
Serena Hill Resort & Spa  1,400 
Varinda Garden Resort 

 957 
ที่มา: เว็บไซต sayhiSamui.com 

 
 ขณะที่คูแขงทีส่ําคัญของทาง โรงแรมฮอลิเดย ปารค น้ันจะเปนโรงแรมที่มีขนาด
ใกลเคยีงกัน ไดแก โรงแรมมารีนา โรงแรมละมัย วันทา และโรงแรมบันน่ี น้ันมีกลยุทธดานราคา
ต่ํา มุงเนนในกลุมตลาด Low End เปนการอาศัยปริมาณจํานวนผูเขาพักเปนหลัก ทําให
ตอบสนองความตองการของลูกคาสวนใหญที่มีศักยภาพทางการเงินต่ํา 
 ในสวนของทาง โรงแรมฮอลิเดย ปารค น้ันถือเปนผูนําในกลุมโรงแรมที่มีขนาดใกลเคียง
กัน เน่ืองจากไดดําเนินการมาเปนระยะเวลายาวนาน 
 เศรษฐกิจ (Economic) จากขอมูลปริมาณนักทองเที่ยวที่ผานมาในอดีต จะพบวาจํานวน
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะสมุยน้ัน มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด รวมถึง
หากพิจารณาในสวนของการสงเสริมการทองเที่ยวจากภาคดวยเชนกัน 
 อีกทั้งการเปดดําเนินการของทาอากาศยานแหงชาติสุวรรณภูมิ ที่มีการเพิ่มขึน้ของ
อากาศยานและปริมาณผูโดยสาร ทําใหเปนสวนสําคัญในการเพิม่ขึ้นของนกัทองเที่ยว การมี
สนามบินและเที่ยวบิน ของสายการบินบางกอกแอรเวย ยิ่งเปนการเพิ่มความสะดวกสะบายใน
การเดินทางของนักทองเที่ยว 

วัฒนธรรมองคกร  จากสภาพที่ตั้งและขนาดของจํานวนพนักงานที่มีจํานวนไมมากนัก
ทําความสัมพันธกันระหวางพนักงานนั้นมีความเหนี่ยวแนน วัฒนธรรมองคกรของบริษัท ได
สรางความสัมพันธตั้งแต ผูบริหารกับพนักงาน ในเชิงลักษณะที่เปนเหมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน พนักงานทุกคนมีความรูสึกผูกพันตอองคกรอยางมากและรูสึกม่ันคงในการทํางาน สิ่งที่
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สําคัญอีกประการคือไดมีการสรางความสมัพันธระหวางพนักงานกับลูกคา การมีความใกลชิดกับ
ลูกคา และผูมาใชบริการเปนอยางมาก ทําใหเกิดความไววางใจจากลูกคาเสมอมา  

การวิจัยและพฒันา  (Research and Development) โรงแรมฮอลิเดย ปารคไดมีการ
พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน ตั้งแตกลุมผูบริหารรุนแรกจนถึง
กลุมผูบริหารในปจจุบัน เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคานักทองเที่ยวในธุรกจิปจจุบันที่มี
ความตองการที่มีหลากหลายและความตองการการใสใจในการบริการของทางโรงแรมมากยิ่งขึ้น 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environments Analysis)  
  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) 

เปนการประเมินโดยกําหนดระดับความสําคัญ และระดับความสามารถในการตอบสนอง
ขององคกรที่มีตอแตละปจจัย ทั้งดานปจจัยภายใน (จุดแข็ง – จุดออน) และปจจัยภายนอก 
(โอกาส – อุปสรรค)  

 
ตารางที่ 3.2 แสดงการวิเคราะห SWOT Analysis  

การประมวลผลภายในบรษิทัฯ 

STRENGTHS WEAKNESSES 

• ทําเลทีต่ั้ง อยูในยานธุรกิจการคา 

• ใหบริการมากวา 20 ป 

• ความสามารถของทีมงานผูบริหาร 
 

• การที่ไมมีเขตติดตอกับชายหาด 

• โรงแรมยังไมมีความหลากหลายใน
ดานการบริการ 

OPPORTUNITIES THREATS 

• การเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว 

• สภาพเศรษฐกิ จของประ เทศมี
พ้ืนฐานที่ดี  

• การเปดใช สนามบินนานาชาติ
เกาะสมุยในอนาคต 

• การกอเหตุความไมสงบในกรุงเทพและ
ทางภาคใต  

• ความผันผวนทางการเมือง 
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การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน  (Five Force) 
ตารางที่ 3.3 แสดงการวิเคราะห Five Forces 

 
1.สภาพการแขงขันระหวางผู
แขงขันที่มีอยูในปจจุบัน 
(Intensity of Rivalry among 
Existing Competitors) 

มีการแขงขันกันอยางรุนแรง เน่ืองจากแตละโรงแรมมีการ
พัฒนาหองพัก การใหบรกิารของพนักงาน และการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกภายในโรงแรม เพ่ือใหสามารถแขงขัน
ไดในสภาวะทางเศรษฐกิจทีช่ะลอตวั เน่ืองจากความผัน
ผวนทางการเมือง   

2.อันตรายจากการเขามาของ
คูแขงรายใหม (Threat of New 
Entrants or Potential Competitors) 

การเขามาแขงขันของรายใหมน้ันเปนไปไดยากเนื่องจากมี
ความจํากัดดานพื้นที่ในการกอสรางโรงแรม เพราะพื้นที่น้ัน
มีอยูอยางจํากัด แตอาจจะเขามาในรูปแบบการซื้อกิจการที่
มีอยูเดิม แลวเขามาบรหิารจัดการ รวมทั้งการพัฒนา
ประสิทธิภาพใหมีมากขึ้น 

3. อันตรายจากสินคาทดแทน
หรือบริการทดแทน (Threat of 
Substitute Products or Services) 

เปนไปไดยาก เน่ืองจากเปนการบริการที่มีความ
เฉพาะเจาะจง แตอาจจะเปนในแงของ เกสเฮาส อพาร
ทเมนท เปนตน 

4. อํานาจการตอรองของผูซ้ือ 
(Bargaining Power of Buyers) 

ทางโรงแรมมีอํานาจตอรองกับผูเขาพักนอย เน่ืองจากมี
จํานวนโรงแรมที่ใหบริการในเขตเดียวกันเปนจํานวนมาก 
ทําใหผูเขาพักมีทางเลือกมากขึ้น 

5. อํานาจการตอรองของซัพ
พลายเออร (Bargaining Power of 
Supplier) 
 

มีอํานาจตอรองมากเนื่องจากทางโรงแรมมีการสั่งซ้ือใน
ปริมาณมาก และมีจํานวนผูขายวัสดตุางๆ ในเขตอําเภอ
เกาะสมุยเปนจํานวนมาก 

 
 
สรุปการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน  (Five Force) 

• อุปสรรคจากคูแขงขันที่เขามาใหม  (  นอย ) 

• อํานาจการตอรองของผูซ้ือ  (มาก  ) 

• อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต ( นอย ) 

• อุปสรรคจากผลิตภัณฑทดแทน  (มาก ) 

• การแขงขันระหวางธุรกิจ    (มาก ) 
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3.1.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
การศึกษาขอมูลแบบปฐมภมิูในการศึกษาครั้งน้ีใชวธิีการศึกษาโดยการสังเกตและ

สอบถาม แกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกจิโรงแรมบริเวณหาดละไม จํานวน 30 ชุด โดยวิธีการ
สอบถามผูบรหิารระดับสูง ผูจัดการฝายขายและการตลาด และผูศึกษาเองที่มีประสบการณ เพ่ือ
เปนแนวทางในการวิเคราะห กําหนดกลยุทธ และนําไปใชในการแกปญหาเชิงกลยุทธของบรษิทั 
โดยมีรายละเอียดใน ภาคผนวก 

จากแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาจํานวน 30 ชุด สามารสรุปสภาพสวนผสมทาง
การตลาดที่โรงแรมมีอยูไดดังน้ี 

กลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ 
 ในดานกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑของโรงแรมกลุมตัวอยางนั้น  โรงแรมกลุม
ตัวอยางสวนใหญจะตั้งอยูในทําเลทีต่ั้งที่เหมาะสม  ทําใหลูกคากลุมเปาหมายสามารถเขาถึงได
งาย คิดเปนรอยละ 83.3 ในขณะเดียวกันก็มีการกําหนดชวงเวลาเพื่อปรับปรุงรปูแบบและการ
ตกแตงหองพักใหสอดคลองกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 
50 สวนงานบริการศูนยสขุภาพ (Fitness Center) อุปกรณกีฬา / สระวายน้ํา และงานบริการ
ดานอ่ืนๆมีนอยมาก 

กลยุทธการตลาดดานการจัดรวมผลติภัณฑ 
 โรงแรมกลุมตัวอยางสวนใหญใชกลยทุธการตลาดดานการนําผลิตภัณฑตางๆของ
โรงแรมมาจัดรวมกันโดยตัง้ราคาขายเปนแพ็คเกจ (Package) เชน การขายหองพักรวมกับ
บริการอาหารในโรงแรม เปนตน คิดเปนรอยละ 66.7 ในขณะที่การนําผลติภัณฑทางการ
ทองเที่ยวอ่ืนๆที่ไมใชของโรงแรม โดยตั้งราคาขายเปนแพ็คเกจ เชน การขายหองพักของ
โรงแรมกับบัตรโดยสารเครื่องบิน เปนตน เปนกลยุทธที่โรงแรมกลุมตัวอยางใชนอยที่สุด คดิเปน
รอยละ 16.7 

กลยุทธการตลาดดานราคา 
 เม่ือพิจารณาแลวพบวาโรงแรมกลุมตัวอยางทุกโรงแรมจะมีการปรับราคาหองพักตาม
ฤดูกาล รองลงมาคือการทําสัญญาขอตกลงหรือเง่ือนไขกับคนกลางในการจัดจําหนายเพื่อให
ราคาพิเศษแกคนกลาง และการมีขอตกลงในการใหราคาคาหองพักพิเศษกับหนวยงานบาง
หนวยงานหรือบริษัทที่ไมใชคนกลางในการจัดจําหนาย เชน บริษทัสายการบิน เปนตน คิดเปน
รอยละ 73.4 และ 26.6 ตามลําดับ สวนการตั้งราคาที่สูงกวาคูแขงเพ่ือแสดงถึงคุณภาพการ
ใหบรกิารที่เหนือกวานั้น เปนกลยุทธการตลาดดานราคาที่โรงแรมกลุมตัวอยางไมใช  

กลยุทธการตลาดดานชองทางการจดัจําหนาย  
 ในดานกลยุทธการตลาดดานชองทางจัดจําหนายของโรงแรมกลุมตัวอยางนั้น  โรงแรม
กลุมตัวอยางมีชองทางการจัดจําหนายโดยมีการบริการรับจองหองพักผานเว็บไซดของโรงแรม
เองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.3 ถัดมา คือการขายหองพักผานตัวแทนผลิตภัณฑทางการ
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ทองเที่ยว (Travel Agent) และการรับจองหองพักผานเว็บไซดอ่ืนๆที่ไมใชของโรงแรมเอง คิด
เปนรอยละ 46.7 เทากัน สวนชองทางการจัดจําหนายที่โรงแรมกลุมตัวอยางใชนอยก็คือ การ
เปนสมาชิกของกลุมทางการตลาด (Consortia System) ที่สามารถใชระบบรับจองรวมกัน คิด
เปนรอยละ 10 

กลยุทธการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
 โรงแรมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสาร แผนพับ ฯลฯ  
คิดเปนรอยละ  76.7 และการมีเว็บไซดของตนเองเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการและขาวสาร
ตางๆของโรงแรม รอยละ 40 รองลงมา คือมอบของสมนาคุณใหกับลูกคา เชน บัตรสวนลดใน
การใชบริการตางๆของโรงแรม และบัตรของขวัญ เปนตน คิดเปนรอยละ 36.7   

กลยุทธการตลาดดานพนักงาน 
 กลยุทธดานการตลาดพนักงานที่โรงแรมกลุมตัวอยางสวนใหญใชมากที่สุดถึงรอย
เปอรเซ็นต    ก็คือ การที่โรงแรมกลุมตัวอยางมีระบบการคัดเลือกพนักงานเพื่อใหแนใจวาได
พนักงานที่เหมาะสมกับงาน นอกจากนี้ยังมีพนักงานที่มีความรูความสามารถและทักษะในการ
ใหบริการเปนอยางดี คิดเปนรอยละ 16.7  

กลยุทธการตลาดดานพนัธมิตร 
 เม่ือพิจารณาแลวพบวากลยุทธการตลาดดานพันธมิตรที่โรงแรมกลุมตัวอยางใชน้ัน  มี
สัดสวนรอยละที่ใกลเคียงกนั  โดยการรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของโดยออม เชน 
บริษัทสายการบิน  บริษัทที่ใหบริการบตัรเครดติ และหนวยงานสงเสริมการทองเที่ยว  เปนตน 
เปนกลยุทธทีโ่รงแรมกลุมตัวอยางใชมากที่สุด  คือ รอยละ 56.7 สวนการรวมเปนพันธมิตรกับ
คนกลางในการจัดจําหนายผลิตภัณฑของโรงแรม หรือผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวอ่ืนๆเปนวิธี
ที่ใชรองลงมา คือ รอยละ 53.3 

จากขอสรุปจากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ สอดคลองกับปญหายอดขาย
ตกต่ํา อันเนื่องมาจากอัตราการขยายตัวเพ่ิมมากขึน้ของโรงแรมและกลยทุธใหมๆในรูปแบบ
ตางๆที่ แตละโรงแรมตางๆนํามาใช เพ่ือเพ่ิมสวนแบงของตลาด โดยมีขอเสนอในการกําหนดกล
ยุทธในดานตางๆ ดังน้ี 
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ตารางที ่3.4 แสดงรูปแบบทางกลยุทธและที่ Holiday park เลือกใช 
 

รูปแบบกลยุทธ วิธีการทางกลยุทธ 
สัดสวน(รอย
ละ) 

ที่ Holiday park 
เลือกใช 

ทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม   83.3 X การตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ปรับปรุงรูปแบบและการตกแตงหองพัก 50.0  

การขายหองพักรวมกับบริการอาหารในโรงแรม  66.7  การตลาดดาน
การจัดรวม
ผลิตภัณฑ การขายหองพักรวมกับการทองเที่ยวอื่นๆ 16.7   

การปรับราคาหองพักตามฤดูกาล 73.4 X การตลาดดาน
ราคา การทําสัญญาขอตกลงหรือเง่ือนไขกับคนกลาง 26.6  X 

การบริการรับจองหองพักผานเว็บไซดของโรงแรม 63.3   

การขายหองพักผานตัวแทนผลิตภัณฑการทองเที่ยว 46.7  
การตลาดดาน
ชองทางการจัด
จําหนาย  การเปนสมาชิกของกลุมทางการตลาด 10.0   

การโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพ  76.7  

การมีเว็บไซดของตนเองเพ่ือใหขอมูล 40.0   
การตลาดดาน
การสงเสริม
การตลาด มอบของสมนาคุณใหกับลูกคา   36.7   

มีระบบการคัดเลือกพนักงาน 100.0  การตลาดดาน
พนักงาน เพ่ิมความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการ 16.7  

การรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของ 56.7   การตลาดดาน
พันธมิตร การรวมเปนพันธมิตรกับคนกลาง  53.3   
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3.2 การกําหนดทางเลือกกลยุทธในการแกปญหา (Strategic Alternatives) 
 การกําหนดกลยุทธโดยใช TOWS MATRIX โดยอาศัยขอมูล SWOT Analysis และ
Five Forces 
ตารางที่ 3.5 การกําหนดกลยุทธโดยใช TOWS MATRIX 
  

 จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weakness) 

โอกาส(Opportunity) SO-Strategiesกลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ WO-Strategies 

อุปสรรค(Threat) ST-Strategies WT-Strategies 
 
 จากการวิเคราะหดังกลาว และ TOWS Matrix ไดขอสรุปเพ่ือกําหนดแนวทางเลือก
ในการแกปญหา (Strategic Alternatives) ระดับองคกร ในที่น้ีจะไดทําการเลือกกลยุทธ SO 
หรือกลยุทธจุดแข็งกับโอกาส ไดแก กลยุทธที่โรงแรมจะใชความเขมแข็งภายในจากที่ตั้งและการ
เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยว ฉวยประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดโอกาสให ซ่ึงโรงแรมตางก็
อยากไดความเขมแข็งภายใน เพ่ือใหสามารถฉวยประโยชนจากสถานการณหรือเหตุการณและ
จํานวนนักทองเที่ยว ณ ภายนอกไดดวยกันทั้งสิ้น และหลายโรงแรมใชกลยุทธ WO, ST, WT ก็
เพ่ือจะกลับเขาสูสถานการณที่จะสามารถใชกลยุทธ SO ไดอีกนั่นเอง หมายความวา เม่ือ
โรงแรมมีความออนแอภายในก็จะพยายามปรับปรุงใหภายในเขมแข็งขึ้นและเม่ือองคกรประสบ
กับอุปสรรค ณ ภายนอก ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงและมุงเขาหาโอกาสที่เปนคุณตอองคกรใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได กลยุทธที่นํามาใช คือ การเจาะตลาด การพัฒนาตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ 
การรวมตัวไปขางหลัง การรวมตัวไปขางหนา การรวมตัวในแนวนอน การกระจายธุรกิจที่
แตกตางไปจากเดิม การกระจายธุรกิจจากจุดศูนยกลาง การกระจายธุรกิจในแนวนอน และกล
ยุทธผสม 

 
 โดยมีทางเลือกในกลยุทธอีกทั้ง 2 ระดับคือ 

 1. กลยุทธระดับหนวยธุรกจิ (Business Level) 
 2. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level) 
ดังตารางสรุปแนวทางเลือกในรูปแบบตางๆดังน้ี 
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ตารางที ่3.6 สรุปแนวทางเลือกทางกลยทุธในแนวทางตางๆ 

 

แนวทาง กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับบริษัท กลยุทธระดับหนาที่ 
แนวทางเลือกที่ 

1 กลยุทธการเจริญเติบโต Cost Leadership 7P 
แนวทางเลือกที่ 

2 กลยุทธการเจริญเติบโต Differentiate 7P 
แนวทางเลือกที่ 

3 กลยุทธการเจริญเติบโต Focus 7P 

 
3.3 การตัดสินใจเลือกกลยุทธ เพื่อแกไขปญหา (Strategic Formulation 
&Choice) 
 3.3.1 กลยุทธในระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
 จากการศึกษา แนวทางเลอืกกลยุทธในระดับธุรกิจ มี 3 ระดับ คือ กลยุทธสรางความ
แตกตาง (Differentiation Strategy), กลยุทธมุงเนนธุรกิจที่เชี่ยวชาญ (Focused Strategy), กล
ยุทธผูนําตนทนุต่ํา (Cost Leadership Strategy) ซ่ึงกลยุทธทีเ่ลือก คอื 
 กลยุทธสรางความแตกตาง(Differentiation Strategy) เพราะ จะทําใหมีลูกคา 
นักทองเที่ยวเขามาใชบริการมากขึ้น เน่ืองจากในบรเิวณใกลเคียงมี โรงแรมสรางใหม และมี
ขนาดใหญ รองรับและใหบริการครบวงจร ทําใหเสียลกูคาไปสวนหนึ่ง จึงเลือกใชกลยุทธสราง
ความแตกตางเพ่ือดึงดูดลูกคา นักทองเที่ยวเขามาใชบริการใหมากขึ้นและบริการที่ดี มีคุณภาพ 
โดยการบริหารจัดการคาปรับปรุงที่ประสทิธิภาพ จะทาํใหโรงแรมมีกําไรมากขึ้น 

ในสวนนี้จะไดทําการสรางความแตกตางทั้งทางดานผลิตภัณฑ ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคญั
ของธุรกิจการใหบริการดานโรงแรมและที่พักอาศัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางที3่.7 แสดงวิธีการดําเนินงานตามกลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) 

 
ทําการปรับปรุงหองพัก(Renovation) 

การสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ การกอสรางสวนเพื่อเพ่ิมความสวยงามทางภูมิทัศน 
การกอสรางสระวายน้ํา 

  การปรับปรุงบริเวณหองอาหารและโถงกลาง(Lobby) 
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3.3.2 กลยุทธในระดับหนาที่ (Functional Strategy) 
 แนวทางเลือกกลยุทธในระดบัหนาที่ คือ กลยุทธทางการตลาด(7Ps) ซ่ึงกลยุทธทีเ่ลือก 
คือแบบผสมผสาน เน่ืองจากเปนธุรกิจภาคบริการ ที่มีปจจัยหลายอยางเขามามีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการ ซ่ึงมีปจจัยตางๆในการปรับใชกลยุทธ ดังน้ี 
 ดานผลิตภัณฑ  ของ โรงแรมตั้งอยูในทําเลทีต่ั้งที่ ทําใหลูกคากลุมเปาหมายสามารถ
เขาถึงไดงาย ในขณะเดียวกันก็มีการกําหนดชวงเวลาเพื่อปรับปรุงรูปแบบและการตกแตง
หองพักใหสอดคลองกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายอยูเสมอ 
ดานการจัดรวมผลิตภัณฑ โดยการจัดกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษเพือ่ดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ
ของโรงแรมมากขึ้น การนําผลิตภัณฑตางๆของโรงแรมมาจัดรวมกันโดยตัง้ราคาขายเปน
แพ็คเกจ (Package) เชน การขายหองพักรวมกับบรกิารอาหารในโรงแรม เปนตน  
ดานราคา การกําหนดราคาหองพักหลายราคาสําหรับกลุมลูกคาที่แตกตางกัน การทําสัญญา
ขอตกลงหรือเง่ือนไขกับคนกลางในการจัดจําหนายเพื่อใหราคาพิเศษแกคนกลาง และการมี
ขอตกลงในการใหราคาคาหองพักพิเศษกบัหนวยงานบางหนวยงานหรือบริษัทที่ไมใชคนกลาง
ในการจัดจําหนาย เชน บรษิัทสายการบนิ เปนตน  
 ดานชองทางจัดจําหนายของโรงแรม โดยมีการบริการรับจองหองพักผานเว็บไซดของ
โรงแรมเองมากที่สุด ขายหองพักผานตัวแทนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (Travel Agent) และ
การรับจองหองพักผานเว็บไซดอ่ืนๆที่ไมใชของโรงแรมเอง 
 ดานการตลาดพนักงาน มีระบบการคัดเลือกพนักงานเพื่อใหแนใจวาไดพนักงานที่
เหมาะสมกับงาน นอกจากนี้ยังมีพนักงานที่มีความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการ
เปนอยางดี รวมทั้งมีนโยบายใหอํานาจกับพนักงานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่
ใหบริการอีกดวย  
ดานการสงเสริมการตลาด มีเว็บไซดของตนเองเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการและขาวสาร
ตางๆของโรงแรม  การใหความสําคัญกับการใชพนักงานขายในการเสนอขายบริการตางๆของ
โรงแรม   และการแจกของสมนาคุณใหกับลูกคา  เชน บัตรสวนลดในการใชบรกิารตางๆของ
โรงแรม และบัตรของขวัญ เปน 

ดานพันธมิตรที่โรงแรมใชน้ัน  โดยการรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของโดย
ออม เชน บรษิัทสายการบนิ  บรษิัททีใ่หบริการบัตรเครดิต และหนวยงานสงเสริมการทองเที่ยว  
เปนตน  
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ตารางที่ 3.8  สรุป การกําหนดทางเลือกกลยุทธและการตัดสินใจเลือกกลยุทธเพ่ือแกไข
ปญหาขององคกร 
ระดับ 
กลยุทธ 

ทางเลือกกลยุทธ ขอดี ขอเสีย กลยุทธที่เลือก 

1.Cost Leadership 
 
 

 -บริษัทมีความไดเปรียบดาน
ตนทุน เนื่องจากการจัดการที่
ดี  
-ปองกันการเขามาของคูแขง 
-มีลูกคาเพ่ิมมากขึ้น 

-ทําใหภาพลักษณเสียได  

2. Differentiation 
Strategy 

-สรางภาพลักษณและความ
เปนเอกลักษณใหกับองคกร 
-สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได         
- ปองกันการเขามาของคูแขง   

- ตองมีการลงทุน
ผลิตภัณฑ  ตลอดเวลา 
-มีความเสี่ยง 

Differentiation 
Strategy 

Business 
Level 
Strategy 

3. Cost Focus 
Strategy 
 

-มีตนทุนที่ตํ่ากวาในการ
แขงขันกับคูแขงในธุรกิจ 
 

-บริษัทฯตองควบคุม
ตนทุนทําใหสินคามี
คุณภาพต่ํา 
-ลูกคาอาจใหความสําคัญ
กับความหลากหลายและ
คุณภาพมากกวาราคา  

 

 
 
ระดับกลยุทธ ทางเลือก 

กลยุทธ 
ขอดี ขอเสีย กลยุทธที่เลือก 

Function 
Level 
Strategy 

การตลาดบริการ  
-ผลิตภัณฑ 
(Product) 
 
 
-ราคา(Price) 
 
 
-โปรโมชั่น 
(Promotion) 
 
 
 
-ชองทางจัดจําหนาย

 
- มีเอกลักษณ สวยงาม 
ทันสมัย 
-บริการครบวงจร 
 
-การปรับราคาลดลงทําใหสาม
รถแขงขันได มีลูกคามากขึ้น 
 
-เปนการกระตุนลูกคาใหเกิด
ความตื่นตัวในการซื้อมากขึ้น 
-เปนการกระตุนใหฝายขายทํา
ตามเปาหมายที่ไดวางไว  
 
-ขายผาน agent ทําใหงายตอ

 
- ตนทุนสูง จากการ
ปรับปรุง 
 
 
-ประสิทธิภาพการบริการ
ลดลง 
 
-คาใชจายในการสงเสริม
การขายเพิ่มสูงขึ้น 
 
 
 
-ตองมีการลงทุนในการ

 
กลยุทธ
การตลาดแบบ
ผสมผสาน 
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(Place) 
 
 
 
-บุคลากร 
(People) 
 
 
-พันธมิตร 
 
 
 
-การบริการ
(Service) 

การติดตอ 
-ทําใหมียอดขายมากขึ้นเพ่ิม
สวนครองตลาด 
 
-พนักงานขาย  ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญเพราะเปนอุตสาหกรรม
การบริการทําใหลูกคาบอกตอ 
 
-ทําใหมีลูกคามากขึ้น  
-มีภาพลักษณที่ดี 
 
 
-การปรับปรุงคุณภาพบริการ
ทําใหลูกคามีความจงรักภักดี
มากขึ้น 
-การบริการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

ระบบการจัดการ
ฐานขอมูลลูกคาที่ดี 
 
 
-ตองเสียคาใชจายในการ
อบรมอยางตอเนื่อง 
 
 
-ตองรักษาพันธมิตรไว
และหาเพิ่มใหไดมาก ไม
พึงพาทางใดมากไป  
 
-ตองมีเพ่ิมคาใชจายใน
การปรับปรุงอุปกรณใหมี
ความทันสมัย 

 
จากรูปแบบการใชกลยทุธทั้งในระดับธุรกิจ (Business Strategy) และระดับหนาที่

(Functional Strategy) จําเปนตองมีการอาศัยเงินลงทนุเปนจํานวนทั้งสิ้น 55 ลานบาท ในที่น้ีจะ
เปนการหาแหลงเงินทุนจาก เงินกูของธนาคาร 



บทที่ 4 
สรุปและเสนอแนะผลการศกึษา 

 
 จากการศึกษาดวยตนเองทัง้จากขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ และขอมูลท่ีเกี่ยวของ สรุปไดวา 
เกาะสมุยเปนเมืองทองเที่ยวที่มีศักยภาพในดานการทองเท่ียวสูง มีนักทองเท่ียวมาเกาะสมุยมากขึ้น
ทุกป ทั้งน้ีกอใหเกิดโรงแรมใหมๆตามมาดวยเชนกัน เปนไปตามกฎของอปุสงคอุปทาน ดังน้ันเรา
จึงเห็นการแขงขันในเชิงกลยุทธรูปแบบตางๆเพือ่เปนผูนําในดานการตลาดและรักษาตลาดที่มีอยู
ของตนเองไว ซึ่งมีปจจัยหลายประการในการเลือกพักโรงแรมของนักทองเท่ียว เชน สิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ทั้งเรื่องราคา คุณภาพ การบริการ ฯลฯ  
 ทั้งนี้จากการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของไปแลวนั้น สามารถนํามาสรุปผลการวิเคราะหปจจัยตาง
ท่ีเกี่ยวของโดยสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 
สรุปผลการศกึษา 
ขอจํากัดทางการศึกษา 
ขอเสนอแนะทางการศึกษา 
 

4.1 สรุปผลการศกึษา 
 
 จากการศึกษาการบริหารจดัการดานโครงสรางองคกรและการจัดการเชิงกลยุทธทาง
การตลาดสามารถแยกประเด็นไดดังนี้ 
 
 4.1.1 Strategic Formulation โดยมีกลยุทธ 2 ระดับ คือ 
 - กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) โดยการเลือกกลยุทธการเจรญิเติบโต ให
เปยมไปดวยประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีการใชจุดแข็งทางดานทําเลท่ีตั้งและช่ือเสียงจากการ
ดําเนินงานอันยาวนาน และอาศยัปจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของนักทองเทีย่ว การสงเสริมการ
ทองเทีย่วจากภาครัฐ ซึ่งมีท่ีมาจากการนํา TOWS Matrix มาใช ตรวจสอบและเลอืก S+O มาใช 
 -   กลยทุธระดับบริษทั (Business Strategy) จากกรณีศึกษานี้ ไดทําการเลอืกกลยุทธสราง
ความแตกตาง (Differtiate Strategy) มาใช เพื่อสรางความแตกตางและโดดเดนเหนือคูแขง ผาน
การปรับปรุงหองพักใหมีความใหมและความทันสมัยมากยิ่งขึ้น การสรางสระวายนํ้าเพือ่รองรับ
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ความตองการของลูกคาทีต่องการบริการที่พเิศษมากกวา และการปรับปรุงสวนใหมีความสวยงาม จาก
การปรับปรุงในดานตางๆนี้แลวจะทําให โรงแรม Holiday Park มีความแตกตางจากคูแขงไดอยาง
ชัดเจน 
 - กลยุทธระดบัหนาที่ (Functional Strategy) เลอืกการตลาดแบบผสมผสาน ทั้งดานการตลาด
บริการ, ตราสินคา, ความสัมพันธลูกคา (CRM) โดยทําการวางแผนงานระดับหนาที่อยางชัดเจน โดยมี
การกําหนดแผนระดับตางดังนี้ 

 
ดานการตลาดบริการ 

 ดานผลิตภัณฑ  ของ โรงแรมตั้งอยูในทําเลทีต่ั้งที ่ ทําใหลูกคากลุมเปาหมายสามารถเขาถงึได
งาย ในขณะเดียวกันกมี็การกําหนดชวงเวลาเพือ่ปรับปรุงรูปแบบและการตกแตงหองพักใหสอดคลอง
กับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายอยูเสมอ 
ดานการจัดรวมผลิตภัณฑ โดยการจัดกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษเพือ่ดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการของ
โรงแรมมากขึ้น การนําผลิตภัณฑตางๆของโรงแรมมาจัดรวมกันโดยตัง้ราคาขายเปนแพ็คเกจ 
(Package) เชน การขายหองพักรวมกบับริการอาหารในโรงแรม เปนตน  
ดานราคา การกําหนดราคาหองพักหลายราคาสําหรับกลุมลูกคาที่แตกตางกัน การทําสัญญาขอตกลง
หรือเง่ือนไขกบัคนกลางในการจัดจําหนายเพือ่ใหราคาพิเศษแกคนกลาง และการมีขอตกลงในการให
ราคาคาหองพกัพิเศษกบัหนวยงานบางหนวยงานหรือบริษัทที่ไมใชคนกลางในการจัดจําหนาย เชน 
บริษัทสายการบิน เปนตน  
 ดานชองทางจดัจําหนายของโรงแรม โดยมีการบริการรับจองหองพักผานเว็บไซดของโรงแรม
เองมากที่สุด ขายหองพกัผานตัวแทนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (Travel Agent) และการรับจอง
หองพักผานเว็บไซดอื่นๆท่ีไมใชของโรงแรมเอง 
 ดานการตลาดพนักงาน มีระบบการคดัเลือกพนักงานเพือ่ใหแนใจวาไดพนักงานที่เหมาะสมกับ
งาน นอกจากนี้ยังมีพนักงานที่มีความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการเปนอยางดี รวมทั้งมี
นโยบายใหอํานาจกับพนักงานเพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคาที่ใหบริการอกีดวย  
ดานการสงเสริมการตลาด มีเว็บไซดของตนเองเพื่อใหขอมูลเกีย่วกับการบริการและขาวสารตางๆของ
โรงแรม  การใหความสําคญักับการใชพนักงานขายในการเสนอขายบริการตางๆของโรงแรม   และการ
แจกของสมนาคุณใหกับลูกคา  เชน บตัรสวนลดในการใชบริการตางๆของโรงแรม และบตัรของขวัญ 
เปน 
ดานพันธมิตร  โดยการรวมเปนพันธมิตรกับธุรกจิอื่นที่เกี่ยวของโดยออม เชน บริษัทสายการบิน  
บริษัทที่ใหบรกิารบัตรเครดิต และหนวยงานสงเสริมการทองเทีย่ว  เปนตน  
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 ดานการสรางตราสินคา  
 ตองมีการจัดกิจกรรมเพือ่สรางการรับรูของลูกคา เชน สรางผลิตภณัฑตางๆ ทีมี่ชื่อของโรงแรม
อยู เชน เสือ้ผา ภาพถายที่ระลึก รวมถึงของที่ระลึกตางๆ  ที่ทําใหเกดิการจดจําไดงาย และสามารถรับรู
ถึง Massage ที่สงไป เขาใจงาย ทําใหเกิดแรงดึงดูด สามารถสรางภาพพจนท่ีดีใหกับผลติภัณฑและ
องคกร  
 ดานความสัมพันธกับลูกคา 
 การพฒันาระบบตางเพือ่การรักษาฐานลกูคาเดิมเปนสิง่สําคัญเพราะมีคาใชจายนอยกวาการหา
ลูกคาใหม การทํา CRM กับลูกคาทําใหลูกคาทราบความเคลื่อนไหวของบริษทั ทําใหรูสึกใกลชิด เกิด
ความจงรักภักดีตอตราสินคา เกิดการซือ้ซ้ําๆ เชน รับฟงขอเสนอแนะและปรบัปรุงสิ่งที่ลูกคาตองการ, 
ใหลูกคามีสวนรวมกับกจิกรรมตางๆที่โรงแรมจัดทําขึน้มา, มีการตดิตอกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ 
 
ตารางที ่4.1แสดงงบประมาณคาใชจายในการพฒันาความแตกตาง 
 

วิธีการสรางความแตกตาง งบประมาณ(ลานบาท) 
ทําการปรับปรุงหองพัก(Renovation) 34 
การกอสรางสวนเพื่อเพิ่มความสวยงามทางภูมิทัศน 11 
การกอสรางสระวายน้ํา 5 

การปรับปรุงบริเวณหองอาหารและโถงกลาง(Lobby) 5 
 

 
 4.1.2 Strategic Implement & Control 
 จากกระบวนการจัดการเชงิกลยุทธ ตองขึ้นอยูกับกระบวนการควบคุมการปฏิบตัิงาน จึงจะทํา
ใหเกิดปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ เปนการประเมินผลโดยภาพรวมของบริษทักอน แลวลงไปในระดับ
หนาที่ มีแบบอยางชัดเจน เพื่อใหการคบคุมและวัดผลการดําเนินงาน ทําใหการใชกลยทุธมี
ประสิทธิภาพ เกิดภาพลักษณที่ดี มีความสามรถในการแขงขัน 
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4.2 ขอจํากดัในการศกึษา 
 
 4.2.1 ผูศึกษาอาจทําการศึกษาไมครอบคลุมในหลายๆ ประเด็น อันมาจากขอจํากัดเปน
ความลบัของแตละโรงแรมไมสามารถเปดเผยได บางโรงแรมไมผึงประสงคทีจ่ะเปดเผยขอมูล  
 
 4.2.2 ขอจํากัดของระยะเวลาทีท่ําการศึกษา ทําใหอาจบกพรองในการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บมา
ได 
 4.2.3 ผูบริหารใชวธิีตอบเลีย่งคําถาม หรือไมตอบคําถาม ในบางประเด็น เชน การกําหนดกล
ยุทธในการแขงขัน และการปรับภาพลักษณใหดูทันสมัย การวางแผนการนํากลยทุธตางๆมาใช 
ทําใหขอมูลท่ีได ไดมาจากการสังเกต 
4.3 ขอเสนอแนะในการศึกษา 
 จากการที่ผูศกึษาไดทําการศึกษาถึงปญหาและการกําหนดกลยุทธเพือ่เสริมสรางความสามารถ 
ในการแขงขันเพือ่มุงสูการเปนผูนําตลาดของโรงแรมฮอลิเดยปารค โดยทําการเก็บขอมูลทั้งทุตยิภูมิและ
ปฐมภูมิ สามารถนํากลยุทธอื่นๆ มาใชไดตอไปนี ้
 1. บริษทัตองจัดทําแผนพฒันาบุคลิกภาพแกพนักงานทุกคน และฝกอบรมทั้งพนกังานใหมและ
เกาอยูเสมอเพือ่ความชํานาญและความไดเปรียบ 
 2. สรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน และใหผลตอบแทนแกพนักงานที่มีความสามารถ มีความคิด
สรางสรรค 
 3. ปรับปรุงและทบทวนกลยุทธตางๆที่ผานมา ท้ังของตนเองและวิเคราะหของคูแขง  
 4. การควบคุมการประเมนิผลเปนสิ่งสําคัญ โดยตองมีความชัดเจนในนโยบาย วิสยัทศันและ 
พันธกิจ เพือ่ปรับปรุงการทํางานในอนาคต สามารถจูงใจใหพนักงานทํางานเตม็ความสามารถ มุง
กาวหนา พรอมการเจริญเตบิโตของบรษิทั 
 

4.3 ขอเสนอแนะ  
 

ทําการวจิัยตลาดอยางตอเนือ่ง เพื่อปรบัปรุง เปลีย่นแปลงการใหบริการใหเหมาะกับความ
ตองการของตลาดในแตละชวงเวลา โดยตองจัดใหมีการประชุมวิเคราะหตลาดทุกสามเดือน เพือ่ให
ผูบริหารทราบถึงการเขามาของผูประกอบการรายใหมๆ  และรูปแบบการใหบริการที่ลูกคาตองการ ณ. 
ปจจุบัน ทั้งน้ีการเขามาของนักประกอบการรายใหมๆเปนสาเหตใุหราคาที่ดินบนเกาะสมุยมีมูลคาสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทางโรงแรมฮอลเิดย ปารคจึงควรที่จะตระหนักถึงราคาที่ดินซึ่งเปรียบเสมือนตนทุนท่ีสูงขึ้น หาก
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รายไดเทาเดิมก็จะไมคุมตอการประกอบการ วธิีแกไขในกรณีนี้คือจะตองเพิ่มรายไดตอหนวยพื้นที ่
(ตารางวา) ตามมูลคาที่ดินซึ่งสูงขึ้น เชนทําการตอเติมเพิ่มจํานวนหองพัก และเพิ่มบริการเสริมอื่นๆ
ภายในโรงแรม นอกจากจะทําใหรายไดเพิ่มขึ้นแลว ยังมีความไดเปรียบเหนอืคูแขงรายใหมๆเพราะ
ตนทุนท่ีแทจรงิของโรงแรมต่ํากวาของผูประกอบการรายใหมๆที่เริ่มจับจองที่ดินบนเกาะสมุย 

จัดทําเว็บไซตจองโรงแรมฮอลิเดย ปารคโดยตรง และเขารวมประชุมผนึกกําลังกับ
ผูประกอบการโรงแรมรายอื่นๆ เพือ่ปองกันไมใหเว็บไซตตางๆมอีาํนาจการตอรองมากเกินควร โดยตอง
กําหนดราคากลาง (Margin) ที่ยอมรับไดจากสมาคมผูประกอบการโรงแรมเกาะสมุย และอาศัยความ
รวมมือจากการทองเทีย่วแหงประเทศไทยในการเผยแพรขอมูลและลิ้งคมายังเว็บไซตหลักของโรงแรม
ฮอลิเดย ปารคดวย ทั้งนีเ้ว็บไซตของโรงแรมฮอลเิดย ปารคจะไมเปนเพยีงแตชองทางการขายเทานั้น 
ยังเปนชองทางการเก็บขอมูลของลูกคา และการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคาไดดวย 

กําหนดจุดแขง็ในการใหบรกิารที่แตกตางออกจาก Time Sharing Apartment และการใหบริการ
ท่ีพักรูปแบบอื่นๆทีอ่าจเขามาแทนธุรกจิของโรงแรมได ตัวอยางเชน บริการ Hi-Speed Internet ภายใน
โรงแรม หองอาหาร และบริการจัดการทองเที่ยวบนเกาะสมุยและเกาะขางเคียง และอาจจะทําการตลาด
รวมกับผูประกอบการรายอืน่ๆในธุรกจิสายทองเท่ียว หรือสายบนัเทิงเชน สมัครสมาชิกนิตยสารการ
ทองเท่ียวแลวไดมาพักที่โรงแรมฮอลิเดย ปารคฟรีหนึ่งคืน หรือนําคะแนนบัตรเครดิตมาแลกทีพ่ัก
โรงแรมฮอลิเดย ปารคฟรีหนึ่งคืน หรือใชบัตรเครดิต XXX แลวไดรบัสวนลดคืนทีส่อง 50% เปนตน 

จัดใหมีการตรวจสอบราคาสนิคา คาบริการ และคาตกแตงตางๆอยูเสมอ โดยรองเรียนกับทาง
สมาคมผูประกอบการโรงแรมบนเกาะสมยุเม่ือมีซพัพลายเออรรายใดฉวยโอกาสขึน้ราคาสินคา หรือ
บริการ อยางไมเปนธรรม รวมทั้งจัดใหมีการเปรียบเทียบราคากบัซัพพลายเออรรายอื่นๆในเขตพื้นที่
ใกลเคยีงดวย 

ทํารายการสงเสริมการขายตางๆอยางตอเนื่องเพือ่รักษาและเพิ่มสวนแบงทางการตลาดของ
โรงแรมฮอลิเดย ปารคเชน การใหคูปองสวนลดสําหรบัลูกคาเพือ่นาํมาใชในคราวหนา หรือสะสมจํานวน
วันเขาพักเพือ่แลกวันพักฟรี หรอืบริการฟรีอื่นๆ (Loyalty Program) และออกบูธในงานทองเที่ยวเพื่อดึง
คนเขาพัก รวมทั้งใหมีการรักษาขอมูลลกูคาเพือ่ประโยชนในการจดัแคมเปญสงเสริมการขายในอนาคต
อีกดวย (คูปองพักฟรีในวันเกิด หรือคปูองเคกฟรีเม่ือมาพักในชวงเดือนเกิดเปนตน) 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษา 

 

การใชกลยทุธการตลาดดานผลิตภัณฑของโรงแรมกลุมตัวอยาง   

   

สภาพที่เปน
จริงของโรงแรม กลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ 

ใช  ไมใช  

1.   โรงแรมตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม ลูกคากลุมเปาหมายสามารถเขาถึงงาย     

2.   โรงแรมมีการกําหนดชวงเวลาเพ่ือปรับปรุงรูปแบบและการตกแตงหองพัก     

       ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายอยูเสมอ     

3.   โรงแรมมีบริการหองอาหารตางๆที่มีความหลากหลาย     

4.   โรงแรมมีบริการศูนยสุขภาพ ( Fitness  Center ) /อุปกรณกีฬา/สระวายน้ํา     

5.   โรงแรมมีบริการหองจัดเล้ียง/หองประชุม/หองสัมมนา     

6.   โรงแรมมีบริการศูนยธุรกิจ ( Business  Center )     

7.   โรงแรมมีชื่อตราเปนที่รูจักแพรหลายในระดับประเทศและ/หรือตางประเทศ     
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การใชกลยทุธการตลาดดานการจัดรวมผลิตภัณฑของโรงแรมกลุมตัวอยาง   

   

สภาพที่เปน
จริงของโรงแรม กลยุทธการตลาดการจัดรวมผลิตภัณฑ 

ใช  ไมใช  

1.   โรงแรมนําผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรมมาจัดรวมกันโดยตั้งราคาขายเปนแพ็คเกจ   
( Package ) เชน การขายหองพักรวมกับบริการอาหารในโรงแรม     

2.   โรงแรมนําผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรมไปรวมกับผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวอื่นๆ 
ที่ไมใชของโรงแรม โดยตั้งราคาขายเปนแพ็คเกจ เชน หองพักของโรงแรม  รวมกับบัตร
โดยสารเครื่องบิน ฯลฯ     

3.   โรงแรมมีการจัดกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการของ
โรงแรมมากขึ้น     

4.   โรงแรมมีการจัดแพ็คเกจเฉพาะชวงเวลาตางๆ เชน สําหรับวันหยุด ตามฤดูกาล 
หรือเทศกาลตางๆ  ฯลฯ     

 

การใชกลยทุธการตลาดดานราคาของโรงแรมกลุมตัวอยาง   
สภาพที่เปน

จริงของโรงแรม กลยุทธการตลาดดานราคา 

ใช  ไมใช  

1.   โรงแรมมีการปรับราคาหองพักตามฤดูกาลหรือระดับความตองการใชบริการ     

        ของลูกคา     

2.   โรงแรมมีการปรับราคาตามคูแขงในตลาด     

3.   โรงแรมมีการกําหนดราคาหองพักหลายราคาสําหรับกลุมลูกคาที่แตกตางกัน     

4.   โรงแรมมีการทําสัญญาขอตกลงหรือเง่ือนไขกับคนกลางในการจัดจําหนายเพื่อ     

       ใหราคาพิเศษแกคนกลาง     

5.   โรงแรมมีขอตกลงในการใหราคาคาหองพักพิเศษกับหนวยงานบางหนวยงาน     

       หรือบริษัทที่ไมใชคนกลางในการจัดจําหนาย เชน บริษัทสายการบิน ฯลฯ     

6.   โรงแรมตั้งราคาสูงกวาคูแขงเพ่ือแสดงถึงคุณภาพการใหบริการที่เหนือกวา     
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การใชกลยทุธการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายของโรงแรมกลุมตัวอยาง   

   

สภาพที่เปน
จริงของโรงแรม กลยุทธการตลาดผานชองทางการจัดจําหนาย 

ใช  ไมใช  

1.   โรงแรมมีการขายหองพักผานตัวแทนการจัดจําหนายผลิตภัณฑการทองเที่ยว     

       ( Travel  Agent )     

2.   โรงแรมมีการแตงตั้งตัวแทนการขายของโรงแรม ( Hotel  Representative ) เพ่ือ     

       รับจองหองพัก     

3.   โรงแรมเชื่อมโยงขอมูลการรับจองเขากับระบบจัดจําหนายระดับโลก     

      ( Global  Distribution  System , GDS ) เชน Amadeus , Subre     

4.   โรงแรมมีบริการรับจองหองพักผานเวปไซตของโรงแรมเอง     

5.   โรงแรมมีบริการจองหองพักผายเวปไซตอ่ืนๆ ที่ไมใชเวปไซตของโรงแรมเอง     

6.   โรงแรมเปนสมาชิกของกลุมทางการตลาด ( Consortia System ) ที่สามารถใช     

      ระบบรับรองรวมกัน เชน กลุม Leading Hotels of the World )     
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การใชกลยทุธการตลาดดานการสงเสริมการตลาดของโรงแรมกลุมตัวอยาง   

   

สภาพที่เปน
จริงของโรงแรม กลยุทธการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 

ใช  ไมใช  

1.   โรงแรมใหความสําคัญกับการใชพนักงานขายในการเสนอขายบริการตางๆ     

       ของโรงแรม     

2.   โรงแรมมีการจัดรางวัลสมนาคุณใหกับลูกคาที่มาใชบริการประจําโดยอาจรวมกับ     

    บริษัทสายการบินหรือธุรกิจอ่ืนๆ เชน รายการสะสมไมลหรือแตมการเดินทาง ฯลฯ     

3.   โรงแรมแจกของสมนาคุณใหกับลูกคา เชน บัตรสวนลดในการใชบริการตางๆ      

       ของโรงแรม  บัตรของขวัญ ฯลฯ     

4.   โรงแรมเสนอบริการโดยไมคิดมูลคา ( Hotel  Inspection / Fam Trip ) เพ่ือจูงใจให     

       เกิดการซื้อสินคาในอนาคต     

5.   โรงแรมมีการโฆษณาผานสื่อวิทยุ/โทรทัศน     

6.   โรงแรมมีการโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพ เชน นิตยสาร  แผนพับ ฯลฯ     

7.   โรงแรมมีเวปไซตของโรงแรมเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับบริการ และขาวสารตางๆ     

      ของโรงแรม     

8.   โรงแรมมีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมไปสูสาธารณะชนอยาง     

       สม่ําเสมอ     

9.   โรงแรมเปนผูอปถัมภหรือรวมเปนผูอุปถัมภกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณ     

       ประโยชนตางๆ     
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การใชกลยทุธการตลาดดานพนักงานของโรงแรมกลุมตัวอยาง   

   

สภาพที่เปน
จริงของโรงแรม กลยุทธการตลาดดานพนักงาน 

ใช  ไมใช  

1.   โรงแรมมีพนักงานที่มีความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการเปนอยางดี     

2.   โรงแรมมีระบบการคัดเลือกพนักงานเพ่ือใหแนใจวาไดพนักงานที่เหมาะสมกับงาน     

3.   โรงแรมมีระบบการใหผลตอบแทนกับพนักงานโดยพิจารณาจากความพอใจของ      

       ลูกคาที่มาใชบริการ     

4.   โรงแรมมีระบบฝกอบรมหรือพัฒนาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการของ     

       พนักงาน     

5.   โรงแรมมีนโยบายใหอํานาจกับพนักงานเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา     

       ที่ใชบริการ     

 

การใชกลยทุธการตลาดดานพันธมิตรของโรงแรมกลุมตัวอยาง   

   
สภาพที่เปน

จริงของโรงแรม กลยุทธการตลาดดานพันธมิตร 

ใช  ไมใช  

1.   โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับโรงแรมอื่น     

2.   โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจที่เปนซัพพลายเออรของโรงแรม     

3.   โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับคนกลางในการจัดจําหนายผลิตภัณฑของ     

       โรงแรมหรือผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวอื่นๆ     

4.   โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของโดยออม เชน บริษัทสาย-     

        - การบิน   บริษัทที่ใหบริการบัตรเครดิต  หนวยงานสงเสริมการทองเที่ยว     
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ประ                            

ประวัติผูศึกษา 
 
ชื่อ                                    นายทัศณพงษ ใจสม  
 

วันเดือนปเกิด      15 พฤศจิกายน 2517 
 
ประวัติการศึกษา      ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

                                        มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2541 
 
ประวัติการทํางาน 

2001 กรรมการผูจัดการรานอาหารไทยชื่อรานอาหารกรุงเทพ  
                             ณ  นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  
2003 – ปจจุบัน      กรรมการผูจัดการโรงแรม Holiday Park Hotel Samui 

กรรมการบริษัท De Lamai Marina Beach resort จํากัด 
กรรมการผูจัดการโครงการ Lamai House  
กรรมการผูจัดการ รานอําไพคาวัสดุกอสราง 
กรรมการรานเสื้อผา TODA กรุงเทพ 
กรรมการผูจัดการโครงการ Marina Yacht Club Samui  
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