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บทคดัย่อ 

         โรงแรม The Fusion Suite Bangkok เป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว ตัง้อยูบ่นถนนสุขุมวทิ 

ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าทัง้BTS และMRT มหีอ้งพกัทัง้หมด 36 หอ้ง กลุ่มลกูคา้หลกัเป็นชาวเอเชยี 

เช่น ญีปุ่น่ เกาหล ีจนี รวมทัง้ชาวอเมรกินั รายไดร้วมของโรงแรมในปีพ.ศ.2554 คงทีเ่มือ่เทยีบ

กบัปีพ.ศ.2553 ในขณะทีอ่ตัราการเตบิโตของนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 20 ในปี 

2554 จากปญัหาดงักล่าว ผูศ้กึษาจงึท าการเกบ็ขอ้มลูปฐมภมู ิ และทุตยิภูม ิ น ามาวเิคราะห์

ก าหนดกลยุทธใ์นการแขง่ขนั  ซึง่ประกอบดว้ยกลยทุธ ์ดงันี้ 

1. กลยทุธก์ารเจาะตลาดเพิม่ (Market Penetration Strategy) 

2. กลยทุธผ์ูน้ าดา้นต้นทุนเฉพาะกลุ่ม (Cost Focus Strategy) 

3. กลยทุธก์ารจดัการในช่วง Low Season (Low Season Strategy) 

การปฏบิตักิลยทุธท์ัง้ 3 รว่มกนัโดยเน้นการบรกิารและความสะอาด รวมถงึการพฒันาบุคลากร

จะเพิม่ลกูคา้ในระยะสัน้ และระยะยาว ท าใหร้ายไดร้วมของโรงแรมเพิม่ขึน้



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

         การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีส าเรจ็ไดด้ว้ยดดีว้ยความกรณุาจาก        

อาจารยเ์ยาวลกัษณ์ จติตว์โรดม ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา ทีใ่หค้วามกรณุาแนะน า ตรวจตรา

แกไ้ขเนื้อหา ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าสารนิพนธ ์ รวมทัง้ อาจารย ์ ดร.พรีพงษ์  ฟูศริแิละ 

ดร.สุทธาวรรณ จรีะพนัธุ ทีก่รณุารบัเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการ

คน้ควา้นี้ รวมถงึคณะอาจารยห์ลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการจดัการทุกท่านทีไ่ด้

กรณุาถ่ายทอดวชิาความรู ้ใหส้ามารถน าวชิาการต่างๆมา ประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  ทางผู้

ศกึษาจงึขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

        ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม ่ ครอบครวั ทีเ่ป็นก าลงัใจใหก้ารสนับสนุน และ

ขอบคุณเพื่อนๆ รวมถงึพี่ๆ น้องๆ ในชัน้เรยีนทุกคนทีไ่ดใ้หก้ าลงัใจเสมอมาตลอดระยะเวลาใน

การท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี และขอขอบคุณบุคลากร The Fusion Suite 

Bangkok ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืในขอ้มลูต่างๆเป็นอย่างด ี

        สุดทา้ยนี้ทางผูศ้กึษาหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีจะเป็น
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

องคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

   

        ช่ือองคก์ร   

 บรษิทั ฟิวชัน่ สทู จ ำกดั  

 

 ลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 บรษิัท ฟิวชัน่ สูท จ ำกดั ได้จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคล เมื่อวนัที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 

2550 ตัง้อยู่เลขที่ 143/61-62 ซอย สุขุมวทิ 21 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตวฒันำเหนือ 

ด ำเนินกำรธุรกจิโรงแรมประเภทชัน้ที่ 1 มทีุนจดทะเบยีน เริม่ต้น 10,000,000 บำท โดยมี

จ ำนวนทัง้หมด 10,000 หุน้ หุน้ละ 100 บำท มหีุน้ส่วนจ ำนวน 15 คน โดยไม่มกีำรเปลีย่นแปลง

สดัส่วนของผูถ้อืหุน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 จนถงึปจัจบุนั 

จ ำนวนห้องพกัมทีัง้สิ้น 36 ห้อง กำรตกแต่งมเีอกลกัษณ์เฉพำะตวั (Boutique and 

unique lifestyle hotel) ดว้ยรปูแบบของหอ้งม ี4 แบบคอื 

1. Standard room 

2. Superior room 

3. Deluxe room 

4. Jacuzzi Deluxe room 
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ตาราง 1.1: แสดงราคาห้องพกัต่อคืนของโรงแรมฟิวชัน่ สทู 

ห้องพกั ราคา/คืน 

 
รปู 1.1 แสดงหอ้งพกั Standard Room 

2,600++ / 2,800++บำท 

 

 
รปู 1.2 แสดงหอ้งพกั Superior room 

3,000++ / 3,200++ บำท 

 

 
รปู 1.3 แสดงหอ้งพกั Deluxe room 

4,000++ / 4,200++ บำท 

 

 
รปู 1.4 แสดงหอ้งพกั Jacuzzi Deluxe room 

5,000++ / 5,200++ บำท 

ทีม่ำ: เวบ็ไซตข์องโรงแรม (http://www.fusionbangkok.com) 
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กลุ่มลกูค้าหลกัของโรงแรม ฟิวชัน่ สทู จ ากดั 

โรงแรม ฟิวชัน่ สูท จ ำกดั ได้เปิดด ำเนินกำรในปีพ.ศ. 2550 โดยมจี ำนวนห้องพกั

ทัง้หมด 36 หอ้ง แต่ละหอ้งมพีืน้ที ่28 ตำรำงเมตร ซึง่มลีกัษณะเป็น 4 รปูแบบ มที ำเลทีต่ ัง้อยู่ใน

ซอยสุขมุวทิ 21 (อโศก) เป็นยำ่นกำรท ำธุรกจิทีส่ ำคญัของกรุงเทพมหำนคร ซึง่คนทัว่ไปรูจ้กักนั

ด ีในนำม “อโศก” โดยทีลู่กคำ้หลกัคอื กลุ่มลูกค้ำชำวยุโรปและญี่ปุ่น รองลงมำ คอื ลูกคำ้จำก

กลุ่มประเทศจนี ล ำดบัต่อมำกค็อื กลุ่มลูกคำ้ชำวอเมรกินั นอกจำกนี้เป็นนักท่องเทีย่วประเทศ

อื่นๆ เช่น กลุ่มลกูคำ้ชำวแอฟรกิำและกลุ่มลูกคำ้ชำวตะวนัออกกลำง เป็นต้น เนื่องดว้ยพืน้ทีบ่น

ถนนสุขุมวิท จดัเป็นย่ำนธุรกิจกำรค้ำ กำรเงนิ กำรธนำคำร ห้ำงสรรพสินค้ำ ภตัตำคำร 

รำ้นอำหำร และรำ้นค้ำต่ำงๆ ฯลฯ รวมทัง้แหล่งท่องเที่ยวส ำคญัแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหำนคร 

จงึเป็นอกียำ่นหน่ึงที ่นกัท่องเทีย่วหรอืนกัธุรกจิเขำ้มำพกัในบรเิวณนี้  

 

ส่วนแบ่งการตลาดขององคก์ร 

ในปีพ.ศ. 2554 จำกขอ้มลูสภำอุตสำหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทย เมษำยน 2555 

นกัท่องเทีย่วทีเ่ขำ้มำในประเทศไทยจ ำนวน 19 ลำ้นคน สรำ้งรำยไดเ้ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศถงึ

กว่ำ 700,000 ลำ้นบำท จำกงบก ำไรขำดทุนรำยไดร้วมปีพ.ศ. 2554 เป็น 13,163,660 บำท 

ดงันัน้ ส่วนแบ่งตลำดของโรงแรมเป็นรอ้ยละ 0.0019 จำกรำยได้ของนักท่องเที่ยวทัง้หมดในปี 

พ.ศ. 2554  

 

องคก์รอยู่ในอตุสาหกรรม 

ธุรกจิกำรโรงแรม ถอืว่ำเป็นองคก์รทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ดงัมรีำยละเอยีด

ขอ้มลูท่องเทีย่วดงัต่อไปนี้  

แนวโน้มกำรท่องเที่ยวในปีพ.ศ.2555 จ ำนวนนักท่องเที่ยวจะมกีำรขยำยตวัประมำณ

รอ้ยละ 8 – 10 กรมกำรท่องเทีย่ว กระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ คำดกำรณ์ปีพ.ศ. 2555 

จ ำนวนนักท่องเที่ยวจะมกีำรขยำยตวัประมำณรอ้ยละ 8 – 10 คดิเป็นจ ำนวนนักท่องเที่ยว

ต่ำงชำตเิดนิทำงเขำ้ประเทศไทยประมำณ 20.5 – 20.8 ลำ้นคน สถติกิำรจดัเกบ็ตวัเลขของ

นกัท่องเทีย่วปี 2554 ว่ำจ ำนวนนกัท่องเทีย่วต่ำงชำตขิยำยตวัสูงกว่ำปี 2553 โดยมนีักท่องเทีย่ว

ต่ำงชำตเิดนิทำงเขำ้ประเทศไทยทัง้สิน้ 19,098,323 ลำ้นคน เพิม่ขึน้รอ้ยละ19.84 ซึง่เป็นผลจำก

กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก 
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 ส ำหรบัแนวโน้มสถำนกำรณ์นักท่องเทีย่วปีพ.ศ. 2555 จำกกำรวเิครำะหแ์นวโน้มกำร

เดนิทำงท่องเทีย่วโลก ขององคก์ำรกำรท่องเทีย่วโลก หรอื UNWTO คำดว่ำจะมกีำรขยำยตวั 

ประมำณร้อยละ 3-4 ซึ่งเกดิจำกแนวโน้มกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิของประเทศในภูมภิำค

เอเชยี ยโุรป และอเมรกิำใต ้ทัง้น้ี จำกปจัจยัลบจำกวกิฤตเิศรษฐกจิของประเทศในสหภำพยุโรป 

คำดว่ำ ปีพ.ศ. 2555 จ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำต ิทีจ่ะเดนิทำงมำประเทศไทย จะยงัขยำยตวั

ต่อเนื่อง ในอตัรำทีช่ะลอตวักว่ำปี 2554 โดยคำดว่ำจะมกีำรขยำยตวัประมำณรอ้ยละ 8-10 หรอื

มจี ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำประมำณ 20.5-20.8 ล้ำนคน เม็ดเงนิสะพดั

ประมำณ 7.8 แสนล้ำนบำท โดยประมำณกำรจ ำนวนนักท่องเที่ยวดงักล่ำวต้องอยู่ภำยใต้

เงือ่นไขสถำนกำรณ์ภำยในประเทศไทยตอ้งอยูใ่นภำวะปกต ิ
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สภาพการแข่งขนั 

เนื่องจำกโรมแรมอยู่ในย่ำนธุรกจิ จงึมโีรงแรมคู่แข่งเกดิขึน้มำกมำย มรีะดบัตัง้แต่  3 

ดำวขึ้นไป ท ำให้นักท่องเที่ยวและนักธุรกจิสำมำรถเลอืกโรงแรมเข้ำพกัได้ รำยชื่อโรงแรมใน

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงดงัแสดงตำรำง 1.2  

 

 ตำรำง 1.3: แสดงโรงแรมใกลเ้คยีงทีม่กีำรบรกิำรอยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

ช่ือโรงแรม ดาว 

โรงแรมเบสท ์คอมฟอรท์ 3 

โรงแรมแมนฮตัตนั 3 

โรงแรมซทิำดนีส ์สุขมุวทิ 23 3 

โรงแรมไทปนั 3 

เฮำส ์23 เกสทเ์ฮำส ์ 3 

โรงแรมซำซ่ำส ์โฮเตล็ อูโน่ 3 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

ทีม่ำ: Website Agoda (www.agoda.com) 

 

รปู 1.5: แสดงแผนทีต่ ัง้ของคู่แขง่ขนัในยา่นใกลเ้คยีงกนั 
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ปัญหาและความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร  

 

จำกสถติจิ ำนวนนักท่องเทีย่วปีพ.ศ. 2554 พบว่ำจ ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงชำตขิยำยตวั

สงูกว่ำปีพ.ศ. 2553 โดยมนีกัท่องเทีย่วต่ำงชำตเิดนิทำงเขำ้ประเทศไทยทัง้สิน้ 19,098,323 ลำ้น

คน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.84 ซึง่เป็นผลจำกกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ แต่รำยไดร้วมของโรงแรมในปี 

2554 คงทีเ่ทยีบกบัปี 2553 ซึง่เมื่อเทยีบกบัอตัรำกำรเตบิโตของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยรอ้ยละ 20 

ในปีพ.ศ. 2554 ถอืว่ำโรงแรมก ำลงัประสบปญัหำ ถำ้ไมไ่ดร้บักำรแก้ไขจะท ำใหธุ้รกจิของโรงแรม

มรีำยไดร้วมคงที่ หรอืลดน้อยลงเป็นกำรแสดงว่ำส่วนแบ่งตลำดของโรงแรมลดลงดว้ย เป็นเหตุ

ใหต้อ้งท ำกำรศกึษำปญัหำ และหำแนวทำงในกำรแกไ้ขต่อไป 

 

 

 
แผนภูม ิ1.1: แสดงงบก ำไรขำดทุนของปีพ.ศ.2550-2554โรงแรมThe Fusion Suites Bangkok 

ทีม่ำ: ฝำ่ยบญัช ีโรงแรม The Fusion Suites Bangkok 
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ตาราง 1.4: แสดงการเปรยีบเทยีบรายไดร้วม ค่าใชจ้่ายรวม และก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี

              ของปีพ.ศ. 2550-2554โรงแรม The Fusion Suites Bangkok 

 

 

พ.ศ.

2550 

พ.ศ. 

2551 

พ.ศ.

2552 

พ.ศ.

2553 

พ.ศ. 

2554 

รอ้ยละของกำรเปลีย่นแปลงรำยได้

รวมเทยีบกบัปีก่อน 
0.00 -9.08 -21.77 20.00 0.00 

รอ้ยละของกำรเปลีย่นแปลงค่ำใชจ้่ำย

รวมเทยีบกบัปีก่อน 
0.00 -8.16 -54.19 35.00 5.00 

รอ้ยละของกำรเปลีย่นแปลงก ำไรก่อน

ดอกเบีย้และภำษเีทยีบกบัปีก่อน 
0.00 -18.04 333.15 21.91 10.38 

 

ทีม่ำ: ฝำ่ยบญัช ีโรงแรม The Fusion Suites Bangkok 

เมื่อศกึษำจำกตำรำง1.3 พบว่ำรำยได้รวมนับตัง้แต่ปีพ.ศ.2553 – 2554 มรีำยไดค้งที ่

แต่ในทำงตรงกนัขำ้มอตัรำนกัท่องเทีย่วทีเ่ขำ้มำในประเทศไทย มอีตัรำกำรเขำ้มำทีสู่งขึน้จงึเหน็

ไดช้ดัว่ำโรงแรมก ำลงัเกดิปญัหำ 

 
แผนภูม ิ1.2:  จ ำนวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขำ้มำในประเทศไทย 

ทีม่ำ: กรมกำรท่องเทีย่ว (http://www.tourism.go.th)
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ตำรำง 1.5: แสดงกำรเปรยีบเทยีบจ ำนวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขำ้มำในประเทศไทย 

 

 
พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

จ ำนวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขำ้มำ

เทีย่วในประเทศไทย 
14,584,220 14,149,841 15,936,400 19,098,323 

รอ้ยละกำรเปลีย่นแปลงเมือ่

เทยีบกบัปีก่อน  
-2.98 12.63 19.84 

ทีม่ำ: กรมกำรท่องเทีย่ว (http://www.tourism.go.th) 

 

 เมื่อศกึษำจำกแผนภูม1ิ.2 จะเหน็ไดว้่ำอตัรำกำรเขำ้มำของนักท่องเทีย่วมอีตัรำกำรเขำ้

มำทีส่งูขึน้ทุกปี เมือ่เทยีบเป็นรอ้ยละแลว้ ปีพ.ศ.2553 มอีตัรำกำรเตบิโตของนกัท่องเทีย่วรอ้ยละ 

12.63 ปีพ.ศ. 2554 มอีตัรำกำรเตบิโตของนกัท่องเทีย่วรอ้ยละ 19.84  

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1. เพื่อศกึษำสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิทีม่ผีลต่อธุรกจิโรงแรม 

2. เพื่อศกึษำปจัจยัภำยใน และปจัจยัภำยนอกทีม่ผีลต่อกำรเจรญิเตบิโตของธุรกจิ 

3. เพื่อก ำหนดกลยทุธใ์นกำรแขง่ขนั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1. สำมำรถเขำ้ใจสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิทีม่ผีลต่อกำรด ำเนินธุรกจิโรงแรม 

2. สำมำรถท ำกำรปรบัเปลีย่นปจัจยัภำยในทีม่คีวำมเหมำะสมกบัปจัจยัภำยนอกเพื่อ

กำรเตบิโตของธุรกจิโรงแรม 

3. สำมำรถแขง่ขนัไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

 

 



 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การศกึษาดว้ยตนเองเรื่อง “การศกึษาปญัหาการเตบิโตของโรงแรม The Fusion Suite 

Bangkok และก าหนดกลยทุธใ์นการแข่งขนั” ไดน้ าแนวความคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง

มาเป็นหลกัเกณฑใ์นการศกึษาครัง้นี้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัธุรกจิบรกิารทีพ่กัประเภทต่างๆ 

2.2 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละระดบักลยทุธ ์ 

2.3 การวเิคราะห ์จดุแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis)  

2.4 การวเิคราะห ์(TOWS Matrix) 

2.5 การวเิคราะหก์ารแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม (Porter’s Five Forces  Model of 

Competition) 

2.6 ทฤษฏแีละแนวคดิเรื่องการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกจิโดยทัว่ไป       

(PEST Analysis)  

2.7 ทฤษฎสี่วนประสมการตลาดบรกิาร (Services Marketing Mix หรอื 7Ps) 

2.8 การจดัการการตลาดและกลยทุธก์ารตลาด 

  2.8.1 แนวความคดิเกีย่วกบัการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) 

2.9 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัธรุกิจบริการท่ีพกัประเภทต่างๆ 

นิคม จารุมณี (2536, หน้า168-178) ไดใ้หแ้นวคดิเกี่ยวกบัธุรกจิบรกิารทีพ่กั หรอืทีพ่กั

แรมทีม่คีวามหลากหลาย และแตกต่างกนั ดงันี้ 

ประเภทห้องพกั และทีพ่กัแรม ทีพ่กัแรมส าหรบันักท่องเทีย่วนัน้ มหีลากหลายรูปแบบ

แตกต่างกันออกไป ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงที่พกัแรม ที่เป็นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ดงันี้
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1. โรงแรม (Hotel) ค าว่าโรงแรมเป็นค าทัว่ๆไป อาจหมายถงึหลายสิง่หลายอย่างตัง้แต่

บ้านพกัที่มเีพยีง 10 ห้องพกั ไปจนถงึอาคารขนาดใหญ่ที่มหี้องพกันับพนัห้องขึน้ไปรวมทัง้

ประชุมสมัมนา ขนาดใหญ่ พรอ้มอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ สนามกฬีา หรือสถานทีเ่พื่อ

การพกัผ่อน เช่น สระว่ายน ้า สนามเทนนิส และห้องพกับรกิารตลอด  24 ชัว่โมง พร้อมทัง้

ภตัตาคารร้านอาหาร และบาร์ที่ให้บรกิารความบนัเทิงทัง้หลาย โรงแรมยงัสามารถจ าแนก

ออกเป็นโรง-แรมตามประเพณีนิยม โรงแรมส าหรบันักธุรกจิ โรงแรมตามสถานทีพ่กัตากอากาศ 

และโรงแรมสนามบนิ 

2. มอเตอรโ์ฮเตล็ (Motor Hotel) ตามปกตจิะหมายถงึ โรงแรมซึง่จดัใหม้สีถานทีจ่อด

รถยนต์โดยไม่คดิมูลค่าแก่แขกที่พกั ธุรกิจโรงแรมประเภทนี้ ปกติจะมหี้องพกัตัง้แต่ 30-300 

หอ้ง และมกัจะตัง้อยูต่ามเสน้ทางหลวงสายส าคญั ทีเ่ชื่อมระหว่างเมอืงใหญ่ๆ หรอืภาคจ่างๆ ใน

สหรฐัอเมรกิามโีรงแรมประเภทนี้อยูม่าก และไดร้บัความนิยมจากนักเดนิทางทีใ่ชร้ถยนต์ส่วนตวั

เป็นอยา่งมาก 

3. โมเต็ล (Motels) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของมอเตอร์โฮเต็ล แต่ในด้านอุตสาหกรรม

โรงแรม โมเต็ลจะให้บรกิารแต่เฉพาะห้องพกัแรมเท่านัน้ โดยไม่มกีารบรกิาร และการอ านวย

ความสะดวกอื่นใดเพิม่เตมิ เช่น ภตัตาคาร ถงึแมว้่าจะใหบ้รกิารทีจ่อดรถโดยไมค่ดิมลูค่าแก่แขก

ก็ตาม ตามปกติโมเต็ลจะต้องอยู่รมิถนนหลวงสายต่างๆ และมุ่งที่จะให้บรกิารแก่นักเดนิทาง 

หรอืนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการพกัแบบประหยดั 

4. โรงแรมเศรษฐกิจ / โรงแรมแบบประหยดั (Budget Motels) เป็นที่พกัส าหรบั

นักท่องเที่ยวที่ต้องการสถานที่พักในราคาถูก ส าหรบันักเดนทางที่ต้องการความประหยดั

ปราศจากการรบกวน สะอาด และทนัสมยั 

5. รสีอรท์ โฮเตล็ (Resort Hotels) มกันิยมสรา้งขึน้เพื่อเป็นทีพ่กัแรมของนักท่องเทีย่ว

ตามบรเิวณที่มทีิวทัศน์สวยงามตมธรรมชาติ ที่พกัประเภทนี้จะไม่ได้รบัความนิยมจากนัก

เดนิทางชัว่คราวระยะสัน้ๆ 

6. คอนโดมเีนียมโฮเตล็ (Condominium Hotels) โรงแรมชนิดนี้เป็นการรวมเอาโรงแรม

กับห้องชุดเข้าด้วยกัน แทนห้องที่พกัธรรมดาทัว่ๆไป บุคคลที่ซื้อคอนโดมเีนียมจากบรษิัท

ผู้สร้าง มฐีานะเป็นผู้ถือกรรมสทิธิใ์นห้องชุด คอนโดมเีนียม ผู้ถือสิทธ์จะท าสญัญากบับรษิัท

ผู้ขาย หรอืบรษิัทที่สามที่เข้ามาบรหิาร และร่วมด าเนินการคอนโดมเีนียม เพื่อด าเนินธุรกิจ

โรงแรม หรอืเปิดใหน้กัเดนิท่องเทีย่วมาเช่าพกั เจา้ของกรรมสทิธิท์ีจ่ะเขา้มาพกัในช่วงเวลาหน่ึง 
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ที่ก าหนดแน่นอนชดัเจน ในแต่ละรอบหนึ่งปี โดยจ่ายค่าเช่าในอัตราลดพิเศษ บริษัท หรือ

ผูด้ าเนินการบรหิารโรงแรมจะไดร้บัค่าด าเนินการ และค่าเช่าคอนโดมเีนียมจากผูม้าเช่าพกั 

7. ทีพ่กัประเภทถอืกรรมสทิธิร์ว่มกนั (Timesharing) ทีพ่กัประเภทถอืกรรมสทิธิร์่วมกนั 

ในรูปแบบพเิศษ ของเจา้ของกรรมสทิธิค์อนโดมเีนียม โดยเฉลี่ยค่าใชจ้่ายร่วมทุนกนัซือ้อาคาร

ชุด หรือคอนโดมีเนียมแล้วก าหนดช่วงระยะเวลาที่แต่ละคน ไปใช้บริการในแต่ละรอบปี

หมนุเวยีนกนัไป หลกัการส าคญัของทีพ่กัแบบนี้คอื 

7.1 การมสีทิธิร์ว่มกนัในการเขา้พกัเป็นจ านวนปี ปีละกีค่ร ัง้ ก าหนดไวแ้น่นอน 

 7.2 รว่มกนัเฉลีย่ใชจ้า่ย ซึง่จะถูกกว่าไปเช่าโรงแรม หรอือาคารชุด 

 7.3 ประหยดัเงนิลงทุนทีจ่ะไปซือ้บา้น หรอือาคารชุดทีอ่าศยัอยูแ่ลว้ใชไ้มคุ่ม้ค่า 

 7.4 สทิธิท์ี่จะแลกเปลี่ยนสทิธกิารเขา้พกัในที่พกัของบุคคลอื่นๆ หรอืในแหล่

ท่องเทีย่วอื่นๆได ้

8. เพนชัน่ (Pensions) เป็นที่พกัซึ่งเจ้าของด าเนินการเอง เจ้าของที่พกัประเภทนี้ จะ

อาศยัอยูภ่ายในอาคารเพนชัน่ เนื้อทีท่ีแ่บ่งใชม้อียูไ่มม่าก 

9. พาราดอรส์ (Paradors) เป็นทีพ่กัในประเทศสเปน ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นปราสาท หรอื

วงัโบราณ โบสถ์ หรอืส านักช ีซึง่ไดร้บัการดดัแปลงใหเ้ป็นสถานทีพ่กัแรมแก่นักท่องเทีย่ว โดย

หน่วยงานของรฐับาลจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และพกัค้างคนืในสถานที่

เหล่านัน้ เพื่อแสวงหารายไดม้าช่วยเหลอืงบประมาณในการบ ารุงรกัษาสถานทีเ่ก่าแก่เหล่านี้ ให้

มคีุณค่าต่อไปในดา้นการท่องเทีย่ว 

10. เกสท์เฮ้าส์ (Guesthouse) เป็นที่พกัที่เจา้ของบ้านแบ่งให้นักท่องเที่ยวได้เช่าพกั

แรม ตามปกติเกส์ทเฮ้าส์  จะต้องอยู่ในย่านชุมชน หรือเมืองใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวจะมาเช่นพกัค้างแรมเฉพาะในเวลากลางคืน ส่วนกลางวนันัน้จะออกเดนทาง

ท่องเที่ยวชมบ้านเมอืง หรอืธรรมชาตทิี่สวยงามต่างๆ ราคาเช่าเกสท์เฮ้าสอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้ง

ต ่า มเีตยีงสะอาด และหอ้งน ้ารวมไวบ้รกิาร ปจัจุบนัเกสทเ์ฮ้าสไ์ดพ้ฒันาคุณภาพดขีึน้เป็นอย่าง

มาก 

11. สถานที่พักแรมกลางแจ้ง (Campgrounds) ส าหรบัตลาดนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม 

สถานทีพ่กัแรมกลางแจง้ ไดร้บัความนิยมค่อนขา้งสูง ส าหรบัการพกัแรมเพยีง 1-2 คนื สถานที่

พกัแรมกลางแจง้ไดร้บัความนิยมจากนักท่องเที่ยวทัว่โลก ทัง้ในทวปีอเมรกิาเหนือ ยุโรป และ

เอเชยี 
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ลกัษณะทัว่ไปของโรงแรม 

 ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย และญบิพนั พรหมโยธ ี(2527, หน้า124) ใหค้ าจ ากดัความของโรงแรม

ซึง่ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Hotel ว่าโรงแรม คอืสถานทีป่ระกอบหารเชงิการคา้ทีน่ักธุรกจิจดัตัง้

ขึน้เพื่อบรกิารผูเ้ดนิทางในเรื่องทีพ่กัอย่างเป็นชัว่คราว จดัใหม้กีารจ าหน่ายอาหาร และบรกิาร

อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง และท่องเทีย่ว 

 ปรีชา แดงโรจน์ (2534, หน้า 124) ได้กล่าวถึงค าจ ากัดความของโรงแรมตาม

พระราชบญัญตักิารโรงแรม พุทธศกัราช 2478 มาตรา 3 ว่า โรงแรม หมายถงึบรรดาสถานทีทุ่ก

ชนิดที่ตัง้ขึน้เพื่อรบัสนิค้าจา้งส าหรบัคนเดนิทาง หรอืบุคคลที่จะหาทีอ่ยู่ หรอืที่พกัชัว่คราว ซึ่ง

จะตอ้งประกอบดว้ยการจดับรกิารอาหาร และเครือ่งดื่มใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกัตามความตอ้งการไดด้ว้ย 

 อญัมณ ีช ากรม (2543, หน้า21) ไดก้ล่าวว่าลกัษณะการบรหิารงานโรงแรมจะมลีกัษณะ

ทีแ่ตกต่างจากบรกิารประเภทอื่น ดงันี้  

โรงแรมเป็นสถานที่ให้บรกิารเป็นสิง่ก่อสรา้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ (Fixed location) ลูกค้า

ต้องมาใช้บรกิารของโรงแรมดว้ยตนเอง เพราะโรงแรมไม่สามารถตดิตามไปให้บรกิารแก่ลูกค้า

ตามทีต่่างๆได ้ยกเวน้ใหบ้รกิารบางอยา่ง เช่น การจดัเลีย้งนอกสถานที ่เป็นตน้ 

การให้บริการต่างๆจะให้บริการ ณ สถานที่ที่โรงแรมตัง้อยู่โรงแรมเป็นธุรกิจที่ไม่

สามารถเกบ็บรกิารต่างๆ เอาไวใ้หแ้ก่ลูกคา้ไดเ้พราะงานบรกิารขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของเวลา และ

งานบรกิารถือเป็นสิง่ที่เสยีหายง่าย โรงแรมเป็นงานที่เน้นการให้บรกิารแก่ลูกค้าเป็นส าคญั 

ดงันัน้ บุคลากรจงึถอืไดว้่ามคีวามส าคญั และจ าเป็นต่อโรงแรมเป็นอยา่งมาก 

โรงแรมเป็นสถานที่ที่ให้บรกิารแก่บุคคลทัว่ไป ทุกคนมสีทิธิเ์ขา้มาใชบ้รกิารต่างๆจาก

โรงแรมไดล้กัษณะการให้บรกิารของโรงแรมเป็นลกัษณะเฉพาะตวัคอื ใหบ้รกิารลูกคา้แต่ละราย

ซึง่ลูกคา้อาจไดร้บัความพงึพอใจต่างกนั บรกิารต่างๆ จะเป็นการบรกิารทีม่คีุณภาพ มาตรฐาน

ซึง่หากโรงแรมใดใหบ้รกิารไมไ่ดม้าตรฐานกจ็ะส่งผลกระทบต่อโรงแรมนัน้  

โรงแรมเป็นธุรกจิทีต่้องใชเ้งนิทุนสูง เพราะต้องเลอืกสรร เตรยีมสิง่อ านวยความสะดวก

ไวบ้รกิารแก่ลกูคา้ สิง่อ านวยความสะดวกตอ้งทนัสมยัเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ 

โรงแรมเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง เช่นธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจ

รา้นอาหาร ธุรกจิบนัเทงิ เป็นตน้ ซึง่จะช่วยสนบัสนุนใหโ้รงแรมประสบความส าเรจ็ 
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โรงแรมจะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นความ

ปลอดภยัดา้นทรพัยส์นิ ซึง่โรงแรมจะมพีนกังานรกัษาความปลอดภยัใหก้บัลูกคา้ตลอดเวลาเพื่อ

สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

โรงแรมเป็นสถานทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้ทีเ่ปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ไมม่วีนัหยดุ 

 

ประเภทของธรุกิจโรงแรม 

โสภติ ภทัรพพิฒัน์ (2536, หน้า 54-57) ไดแ้บ่งประเภทของโรงแรมไว ้5 ลกัษณะ คอื 

ประเภทของโรงแรมตามท าเลทีพ่กั (Location) เนื่องจากการจดัตัง้โรงแรมตามสถานทีต่่างๆมกั

ค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลกัษณะภูมปิระเทศ ท าเลที่ตัง้สถานที่ส าหรบั

พกัผ่อนหยอ่นใจ ตลอดจนศูนยก์ลางธุรกจิ เป็นตน้ สามารถจ าแนกแยกยอ่ยออกเป็น 

 1. การแบ่งตามสถานท่ีตัง้ของโรงแรม 

1.1 โรงแรมในเมอืงใหญ่ (Large Cities) เป็นโรงแรมที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงใหญ่ย่าน 

ธุรกจิการคา้ การท่องเทีย่ว การเมอืง ตลอดจนสถานบนัเทงิต่างๆ ลกัษณะของโรงแรมมกัม ี100 

หอ้งขึน้ไป ตกแต่งหรหูรา เป็นตน้ 

1.2 โรงแรมในเมอืงเลก็ (Small Cities) เป็นโรงแรมทีต่ ัง้อยู่ในเมอืงเลก็ๆห่างไกล เมอืง

ใหญ่ๆ เนื่องจากไมส่ามารถเดนิทางกลบัไดท้นัท ีลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเทีย่ว นักธุรกจิ และ

นกัเดนิทาง เป็นโรงแรมทีม่กัเป็นทีส่งัสรรคข์องคนในทอ้งถิน่ 

1.3 โรงแรมชานเมอืง (Suburban Hotel) เป็นโรงแรมทีม่กัตัง้ตามชานเมอืง หรอืนอก

เมอืงทีม่กีารคมนาคมสะดวกคล่องตวัในการเดนิทาง บรเิวณรอบโรงแรมประเภทนี้ มบีรรยากาศ

เงยีบสงบ และอากาศบรสิุทธิก์ว่าโรงแรมในเมอืง 

1.4 โรงแรมในสถานตากอากาศ (Resort Hotel) แบ่งได ้2ลกัษณะดงันี้ 

1.4.1 โรงแรมทีต่ ัง้ใกลส้ถานทีท่่องเทีย่ว เช่น ชายทะเล ภูเขา ป่า เป็นต้นเป็น

สิง่ทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาท่องเทีย่วพกัผ่อนในวนัหยดุ หรอืใชเ้ป็นสถานทีจ่ดั

ประชุมสมัมนา 

1.4.2 โรงแรมที่ไม่มธีรรมชาติดงึดูดนักท่องเที่ยว เป็นโรงแรมที่ตัง้ขึ้นโดย

มุ่งเน้นกจิกรรมนันทนาการรูปแบบต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น สนามกอล์ฟ ลู่ขีม่้า 

บ่อนไก่พนนั เพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาพกั เป็นตน้ 
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1.5 โรงแรมท่าอากาศยาน (Airport Hotel) ลบืเนื่องจากสนามบนิส่วนใหญ่มกัตัง้

ห่างไกลจากตวัเมอืง ทัง้นี้ลูกค้ามกัเป็นผูโ้ดยสารเครื่องบนิในกรณีที่เที่ยวบนิมกีารเปลีย่นเวลา 

เลื่อนเวลา หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ ผูโ้ดยสารกม็กัจะพกัผ่อนทีโ่รงแรมก่อนทีจ่ะเดนิทางต่อ เป็นตน้  

 

 2. ประเภทของโรงแรมแบ่งตามหน้าท่ี จะพจิารณาตามหน้าทีห่ลกัทีใ่ชใ้นการด าเนิน

ธุรกจิโรงแรม ซึง่สามารถแบ่งไดด้งันี้ 

 2.1 โรงแรมเพื่อการคา้ หรอืการพาณิชย ์(Commercial of Transient) หมายถงึโรงแรม

ที่มุ่งเน้นการให้บรกิารแก่นักธุรกิจ พ่อค้าที่เดินทางมากติดต่อธุรกิจการค้าของตน และไม่

สามารถเดนิทางกลบัไดท้นัท ีเป็นตน้ 

 2.2 โรงแรมเพื่อการพกัผ่อน (Resort Hotel) มกัตัง้ตามสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงาม เป็น

ที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ทะเล ภูเขา ทะเลสาบ ริมแม่น ้า น ้ าตก และป่า เป็นต้น เพื่อ

ใหบ้รกิารแกนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางพกัผ่อนในวนัหยดุ เป็นตน้ 

 2.3 โรแรมเพื่อการประชุม (Conventions Hotel) เป็นโรงแรมที่มวีตัถุประสงคใ์นการ

ด าเนินงานเพื่อใหใ้ชเ้ป็นสถานทีจ่ดัประชุม สมัมนา หรอืบรมอื่นๆโดยจดับรกิารหอ้งไวใ้หเ้ช่า ซึง่

มขีนาดหอ้งแตกต่างกนัไป 

 2.4 โรงแรมเพื่อพกัอาศยั (Residential Hotel) เป็นลกัษณะใหเ้ช่าหอ้งพกัแบบถาวรใน

รปูหอ้งชุด (Suite Room) หรอื อพารท์เมน้ท ์มกัตัง้อยูใ่จกลางเมอืงขนาดใหญ่ ยา่นธุรกจิ 

 2.5 โรงแรมเพื่อใหบ้รกิารแก่นักเดนิทางโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะ (Motel) มกัตัง้ตาม

รมิทางถนสายส าคญั มกัมทีีจ่อดรถตดิกบัทีพ่กั ท าใหส้ะดวกแก่นักเดนิทางทีจ่ะเลอืกพกัคา้งคนื

ระหว่างการเดนิทาง 

 3. ประเภทของโรงแรมตามจ านวนหอ้งพัก (Number of Room) หรอื (Unit Available) 

แนวความคดินี้ถอืว่า จ านวนหอ้งพกัมสี่วนสมัพนัธก์บัคุณภาพ และขดีจ ากดัของการบรกิาร โดย

แบ่งยอ่ยออกเป็นขนาดต่างๆ ดงันี้ 

 3.1 โรงแรมขนาดเลก็ เป็นโรงแรมที่มหี้องพกัต ่ากว่า 30 ห้อง มกัตัง้อยู่ตามจงัหวดั

เลก็ๆ 

 3.2 โรงแรมขนาดกลาง เป็นโรงแรมทีม่หีอ้งพกัเดีย่วมากว่า 30 หอ้งแต่ไม่เกนิ 100 หอ้ง

มกัอยูต่ามจงัหวดัใหญ่ๆ 
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 3.3 โรงแรมขนาดใหญ่ เป็นโรงแรมที่มหี้องพกัไม่น้อยกว่า 100 ห้องขึ้นไป จดัเป็น

โรงแรมชัน้สูง มกีารตกแต่งอย่างหรูหรา มกีารจดัการบรกิารต่างๆเพื่ออ านวยความสะดวกให้

ลกูคา้อยา่งครบถว้นสมบรูณ์ 

 

 4. ประเภทของโรงแรมที่แบ่งตามระยะเวลาที่ลูกค้ามาพกั สามารถแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คอื 

4.1 โรงแรมส าหรบัพกัชัว่คราว (Transient Hotel) หมายถงึ โรงแรมประเภททีลู่กค้า

เดนิทางมาพกัเป็นระยะเวลาสัน้ๆเพยีงไม่กี่วนั เพื่อท าธุรกจิการค้า ท่องเทีย่วพกัผ่อนหย่อนใจ 

อบรม ประชุม สมัมนา เมือ่เสรจ็สิน้ภารกจิดงักลว่างกจ็ะเดนิทางกลบั ซึง่มกัเป็นการพกัเพยีงคนื

เดยีว หรอื 2-3คนืเท่านัน้ 

 4.2 โรงแรมส าหรบัพกัประจ า (Residential Hotel) หมายถงึ โรงแรมประเภทใหลู้กค้า

เช่าพกัเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดอืน โดยคดิค่าเช่าเป็นรายเดอืน ลกัษณะหอ้งพกัของโรงแรมมกั

เป็นการจดัห้องชุด หรอือพาร์ตเม้นต์ มบีรกิารต่างๆ เพื่อให้บรกิารแก่ลูกค้า เช่น บรกิารท า

ความสะอาด เป็นตน้ 

 5. ประเภทโรงแรมตามระดบัชัน้โรงแรม การแบ่งระดบัชัน้โรงแรมเป็นโรงแรมชัน้พเิศษ 

หรอืชัน้หนึ่งนัน้ แบ่งตามระดบัความหรูหรา สถานที่ การจดับรกิารต่างๆตลอดจนสิง่อ านวย

ความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยไดจ้ดัอนัดบัมาตรฐานของโรงแรม

เป็นดาว (Star Rating system) ให้กบัโรงแรมที่ให้บรกิารสะดวกสบาย ส าหรบัโรงแรมที่

ให้บรกิารสะดวกสบายมอุีปกรณ์ครบสมบูรณ์ที่สุดจะติดอนัดบั 5 ดาว รองลงมาคอื 4 ดาว 3 

ดาว 2 ดาว 1 ดาว เป็นอนัดบัสุดทา้ย พรอ้มระบุเกณฑก์ารก าหนดมาตรฐานจากระดบัต ่าสุดไป

สงูสุด 

 

ลกัษณะส าคญัของโรงแรมทัง้ 5 ระดบั คอื 

1. โรงแรมระดบัประหยดั (Economy Class) เป็นโรงแรมทีค่ดิค่าบรกิารในราคาถูกทีสุ่ด 

เนื่องจากจดัใหม้บีรกิารต่างๆน้อยมาก ภายในหอ้งพกัมเีฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช ้และสิง่อ านวย

ความสะดวกเท่าทีจ่ าเป็น มกัจะมอีายุการใชง้านยาวนาน ท าใหม้สีภาพภายนอกเก่า ส่วนรอบๆ

บรเิวณอาจจะไมม่เีลย หรอืมสีภาพไมส่วยงาม โรงแรมประเภทนี้มกัอยู่ใกลส้ถานีรถไฟตลอดจน

ตดิสถานีขนส่งต่างๆ ในต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ 
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2. โรงแรมชัน้ 3 (Third Class) จดัเป็นโรงแรมระดบัประหยดัอกีประเภทหนึ่ง คดิว่า

บรกิารในราคาปานกลางเนื่องจากภายในห้องพกัแต่ละห้องมอุีปกรณ์เครื่องใช้ และสิง่อ านวย

ความสะดวกจ ากดั บรกิารอื่นๆมน้ีอย โรงแรมประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่มหี้องพกัชัน้หนึ่ง แต่จะมี

หอ้งโถง และหอ้งอาหารเลก็ ภายในบรเิวณโรงแรมสะอาดพอสมควร 

3. โรงแรมชัน้ 2 (Second Class) โรงแรมประเภทนี้การจดัอุปกรณ์เครื่องใชอ้ านวย

ความสะดวกมากพอสมควร แต่ยงัไม่ครบถ้วน หอ้งอาหาร และหอ้งโถงมขีนาดปานกลาง มกีาร

จดัแต่งสถานที่ภายในบรเิวณโรงแรมพอสมควร โดยคดิค่าบรกิารในราคาพอสมควรไม่สู งมาก

นกั 

4. โรงแรมชัน้ 1 (First Class) โรงแรมประเภทนี้ห้องพกั และเครื่องตกแต่งภายใน

หอ้งพกัไดร้ะดบัมาตรฐาน มหีอ้งพอเศษ และหอ้งชุด ขนาดหอ้งโถงตลอดจนหอ้งอาหารมขีนาด

เลก็กว่ามาตรฐาน ส่วนบรกิารสิง่อ านวยความสะดวกอยูใ่นระดบัดไีดม้าตรฐาน 

5. โรงแรมชัน้พเิศษ (Deluxe) เป็นโรงแรมระดบัสูงสุด ดเียีย่มในด้านการบรกิารทัง้

ห้องพกัที่ตกแต่งอย่างสวยงาม อุปกรณ์เครื่องใช้อ านวยความสะดวกล้วนแล้วแต่คุณภาพด ี

ราคาสงูสวยงามและมรีสนิยม บรกิารต่างๆ ทีโ่รงแรมระดบัพเิศษมไีวเ้พื่อบรกิารลกูคา้ดงันี้ 

- หอ้งชุด จะตกแต่งไวอยา่งหรหูรา สวยงาม สะดวกสบาย อุปกรณ์เครื่องใชภ้ายในหอ้ง

มคีุณภาพดเียีย่ม 

- หอ้งอาหาร มหีลายหอ้ง หลายระดบั อาหารมหีลากหลายเชือ้ชาต ิเช่น อาหารไทย จนี 

ญีปุ่น่ เป็นตน้ 

- หอ้งจดัเลีย้ง มหีอ้งขนาดใหญ่ส าหรบัจดัประชุมสมัมนา อบรม หรอืหอ้งจดัเลีย้ง เพื่อ

งานพิธีต่างๆ หรอืเพื่อพบปะสงัสรรค์ห้องพกัแขก มกีารจดัตกแต่งสวยงาม มขีนาดใหญ่ได้

มาตรฐานสระว่ายน ้า และสนามกฬีา เช่น สนามเทนนิส ไวบ้รกิารลูกคา้ทีต่้องการออกก าลงัการ 

บรเิวณทีจ่อดรถกวางขวางเพยีงพอกบัความต้องการลูกคา้ ตวัอาคารของโรงแรมมกีารก่อสรา้ง

อย่างสวยงาม โอ่อ่า ทนัสมยั บรเิวณรอบๆตวัอาหารตกแต่งอย่าสวยงาม สะอาด เรยีบร้อย 

โรงแรมประเภทนี้ตอ้งตัง้อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่คีมนาคมสะดวก 

 

ความส าคญัของธรุกิจโรงแรม 

โสภติ ภทัรพพิฒัน์ (2536, หน้า78) กล่าวว่าธุรกจิโรงแรมมคีวามส าคญัในดา้นต่างๆ

ดงันี้ มคีวามส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปจัจุบนัการเดินทางคมนาคมที่การพฒันา
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ทนัสมยัมากขึน้ การเดนิทางสะดวกสบาย และรวดเรว็ มผีลท าให้นักธุรกิจ นักท่องเที่ยวนิยม

เดนิทางไปยงัสถานที่ต่างๆ ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตดิต่อธุรกจิการค้ารวมถงึ

การทศันาจรพกัผ่อนหย่อนใจเพื่อใหเ้กดิความบนัเทงิ ดงันัน้ธุรกจิโรงแรมจงึเป็นธุรกจิทีส่่งเสรมิ

และรองรบันักธุรกจิ และนักท่องเทีย่วดงักล่าว ในการบรกิารดา้นหอ้งพกั อาหาร และเครื่องดื่ม 

ตลอดจนบรกิารอื่นๆ จะเหน็ไดว้่าหากสถานทีท่่องเทีย่วดงักล่าวมากขึน้ ตรงกนัขา้มกบัสถานที่

ท่องเทีย่วทีไ่มม่โีรงแรมทีท่นัสมยั บรกิารไมด่ ีไมเ่ป็นทีป่ระทบัใจแก่ลูกคา้ จ านวนนักท่องเทีย่วก็

จะลดลงไป  

ส าหรบัภาครฐับาลไดใ้หค้วามส าคญัต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ว และอุตสาหกรรมโรงแรม

เพิม่ขึ้นจากเดมิเป็นอนัมาก มอีงค์กรของรฐัคอืการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มหีน้าที่ดูแล

ส่งเสรมิ และสนับสนุนการท่องเทีย่วภายในประเทศ ตลอดจนพฒันาปรบัปรุงสถานทีท่่องเทีย่ว

ฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมพืน้ฐาน ส่งเสรมิศลิปกรรมพื้นเมอืง เป็นการเพิม่รายได้แก่ประชาชน ชาว

ชนบททีม่ภีมูลิ าเนาในบรเิวณสถานทีท่่องเทีย่วดงักล่าว 

ส าหรบัภาคเอกชนมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดการจ้างงาน

ประชาชนมีงานท ามากขึ้น โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีโรงแรมทนัสมยั สะดวกสบาย บรกิาร

ประทบัใจ จะดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเทีย่วเพิม่มากขึน้ ดงันัน้อุตสาหกรรมท่องเทีย่วจะ

ขาดธุรกิจโรงแรมไม่ได้ เพราะการให้บรกิารต้อนรบันักท่องเที่ยวในสถานที่พกัแรม อาหาร

เครือ่งดื่ม และบรกิารอื่นๆนี้เพื่อท าใหเ้กดิความสะดวกสบายแก่ลกูคา้ 

ความส าคญัของธุรกจิโรงแรมต่อความเจรญิของสถานทีต่ ัง้ สถานทีห่รอืพืน้ทีท่ีโ่รงแรม

ตัง้อยู่ จะไดร้บัการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิ และสงัคมก่อให้เกดิความรุดหน้าอย่างรวดเรว็ทัง้

โดยทางตรง และทางออ้มในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. การจา้งงาน ธุรกจิโรงแรมท าใหเ้กดิการจา้งงานขึน้ในทอ้งถิน่ ประชาชนมงีานท ามาก

ขึน้ ก่อใหเ้กดิรายไดส้่งผลใหส้ภาพความเป็นอยูด่ขี ึน้ เนื่องจากโรงแรมมกีารจา้งงานบุคคลหลาย

ประเภทเขา้ปฏบิตังิานในโรงแรม นอกจากก่อใหเ้กดิการจา้งงานภายในโรงแรมแลว้ยงัส่งผลถงึ

ประชาชนในแง่ของการจ าหน่ายสนิค้าต่างๆ เช่นของที่ระลกึ ร้านจ าหน่ายอาหาร บรกิารรถ

รบัจา้ง สถานเรงิรมยต่์างๆ สิง่เหล่านี้ลว้นเป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการ

ใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วทีม่าพกั 

2. ความเจรญิของทอ้งถิน่ ธุรกจิโรงแรมก่อใหเ้กดิความเจรญิก้าวหน้าต่อทอ้งถิน่ในดา้น

การคมนาคมทีส่ะดวกขึน้ มกีารก่อสรา้งถนน สิง่สาธารณูปโภคทีท่นัสมยั ตลอดจนก่อใหเ้กดิรา้น
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จ าหน่ายสน้ิามากมายรวมถึงสถานที่ให้เกิดความบนัเทงิต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ไนต์คลบั 

ศูนยก์ารคา้ และแหล่งบนัเทงิต่างๆในบรเิวณใกลเ้คยีงโรงแรม 

3. การส่งเสริมสินค้าประเภทหัตกรรม สินค้าหัตถกรรมที่ประชาชนผลิตเป็น

อุตสาหกรรมในครวัเรอืน เช่นเครื่องจกัรสาน เครื่องป ัน้ดนิเผา ผ้าไหม เครื่องประดบั ซึ่งเป็น

สนิคา้พืน้เมอืงจ าหน่ายแก่นักท่องเทีย่ว เป็นของทีร่ะลกึ ของฝาก หรอืน าไปใชส้อยเองเป็นการ

เพิม่พนูรายไดแ้ก่ประชาชนทีผ่ลติสนิคา้ดงักล่าว 

4. การอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม ประเพณีพืน้บา้น โดยจดัใหม้งีานเทศกาลต่างๆเพื่อการ

ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เห็น และอนุรกัษ์ต่อไป เป็นการดึงดูด

นักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ส่งผลให้มีการน าเงินตรา

ต่างประเทศเขา้มาจา่ยในประเทศไทย  

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ ์และระดบักลยทุธ ์

สมยศ นาวกีาร (2539:16) กล่าวว่า การบรหิารเชงิกลยุทธ์ หมายถงึการตดัสนิใจและ

การบรหิารที่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานระยะยาวของบรษิทัการบรหิารกลยุทธ์ประกอบดว้ย

การก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ การควบคุมกลยุทธ์ และการศกึษาการบรหิารกลยุทธ์

เพื่อตรวจสอบและการประเมนิโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอ้มภายในบรษิทั 

1. กลยทุธร์ะดบับรษิทั (Corporate level strategies) 

 เป็นการก าหนดทศิทางโดยรวมของบรษิทัในรปูของทศันคตทิัว่ไป เพื่อจะไดน้ าไปสู่การ

เจรญิเตบิโตและการบรหิารจดัการในธุรกจิและสายผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายของ หรอืเป็นกลยุทธ์

ที่เกี่ยวข้องกับการขยายกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท เพื่อการเจริญเติบโตทางด้าน

ยอดขาย สนิทรพัย ์ก าไรหรอืหลายๆ ดา้นรวมกนั  

 1.1 กลยทุธเ์ตบิโต (Growth Strategies)  

เป็นกลยุทธท์ีใ่ชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างดา้นความเจรญิเตบิโต โดยการเพิม่ระดบั

การปฏบิตักิารขององคก์ร (Coulter.2002:253) หรอืเป็นกลยทุธท์ีเ่กีย่วกบัการขยายกจิกรรมการ

ด าเนินงานของบรษิทั เพื่อการเจรญิเตบิโตของยอดขาย รายได ้ก าไร และผลประกอบการ 

  1.1.1 กลยุทธก์ารขยายตวัแบบเขม้ขน้ (Intensive growth strategies) เป็นการ

พจิารณาโอกาสในการเพิม่ยอดขายใหเ้ขม้ขน้ยิง่กว่าผลติภณัฑเ์ดมิ (Same product) และตลาด

เดมิ (Same market) ที ่ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์คอื 
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       - กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) เป็นความ

พยายามที่จะเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิม ในตลาดเดิม โดยใช้ความพยายามในการ

ด าเนินงานทีม่ากขึน้กว่าเดมิ ซึง่จะเหมาะส าหรบัใชใ้นการปรบัปรงุต าแหน่งของธุรกจิ 

       - กลยุทธก์ารพฒันาตลาด (Market development strategy) เป็นความ

พยายามในการเพิม่ยอดขายจากผลติภณัฑเ์ดมิ โดยการแสวงหาผลติภณัฑใ์หม่ เป็นกลยุทธ์ที่

เหมาะส าหรบัใชเ้พื่อเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดจ านวนมากจากผลติภณัฑใ์นปจัจุบนัในตลาดทีม่กีาร

อิม่ตวั หรอืใชเ้พื่อการพฒันาตลาดใหม ่ส าหรบัผลติภณัฑใ์นปจัจบุนั 

       - กลยุทธก์ารพฒันาผลติภณัฑ ์(Product development strategy) เป็น

ความพยายามในการเพิม่ยอดขายโดยการปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หม่ (New product) จากตลาด

เดมิหรอืเป็นการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ส าหรบัตลาดในปจัจุบนั โดยกลยุทธ์น้ีจะเหมาะเพื่อใชใ้น

การพฒันาผลติภณัฑใ์หมส่ าหรบัตลาดในปจัจบุนัหรอืพฒันาผลติภณัฑใ์หมส่ าหรบัตลาดใหม ่

  1.1.2 กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตแบบรวมตวั (Integrative growth strategy) เป็น

การคน้หาโอกาสการขยายตวัจากระบบการด าเนินงานขององคก์ร ดงันี้ 

       - การขยายกิจการตามแนวดิ่ง (Vertical Integration) เป็นการเข้า

ครอบครองกิจการ ที่อยู่ในธุรกิจหรอือุตสาหกรรมต่อเนื่องกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

ควบคุม สร้างผลก าไร เพิ่มยอดขาย แบ่งเป็นการขยายกิจการแบบไปข้างหลงั (Backward 

Integration) กบัการขยายกจิการแบบไปขา้งหน้า (Forward Integration) 

       - การขยายกจิการตามแนวราบ (Horizontal Integration) เป็นการเข้า

ครอบครองกจิการคู่แข่งขนัที่อยู่ในธุรกจิเดยีวกนั เพื่อเพิม่ขนาดของกจิการ เพิม่ยอดขาย เพิม่

ผลก าไร และเพิม่สดัส่วนการครองตลาด 

  1.1.3 การขยายกิจการแบบกระจายตัว (Diversification) เป็นการเข้า

ครอบครองกิจการเพื่อต้องการ การผลิต เทคโนโลย ีผลิตภณัฑ์ และ ช่องทางการจ าหน่าย 

สาเหตุเพราะต้องการเขา้ซื้อกจิการที่มกีารเตบิโตเรว็กว่า มเีงนิสดมากเกนิไป ต้องการกระจาย

ความเสีย่งตอ้งการความช านาญพเิศษ หรอื ตอ้งการแหล่งการเงนิหรอืเทคโนโลย ี

       - การกระจายแบบมคีวามสมัพนัธ ์

       - การกระจายแบบไมม่คีวามสมัพนัธ ์

  1.1.4 การควบรวมกจิการ และกจิการร่วมค้า (Mergers & Joint Ventures) 

การควบรวมกจิการ เกดิจากกจิการตัง้แต่สองกจิการสลายตวั และรวมตวัเป็นกจิการองคก์รใหม่
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ขึ้นมา ส่วนกิจการร่วมค้า เกิดจากกิจการตัง้แต่สองกิจการร่วมมอืกนัสร้างองค์กรธุรกิจใหม่

ขึน้มา 

  1.1.5 กลยุทธ์พนัธมติร (Strategy alliance) การเป็นหุ้นส่วนกนัระหว่าง 2 

บรษิทัหรอืมากกว่า เพื่อน าขอ้ไดเ้ปรยีบของแต่ละแห่งมาเป็นจุดแขง็ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ทางดา้นกลยทุธท์ีส่ าคญัและไดร้บัผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกลยุทธพ์นัธมติรจะช่วยธุรกจิในดา้น

การปรบัต าแหน่งทางการตลาดให้มคีวามเขม้แขง็ในทนัท ีการลดต้นทุน ประหยดัจากการผลติ 

การลดความเสีย่ง 

 1.2 กลยทุธค์งที ่(Stability Strategy)  

เป็นกลยุทธ์ทีเ่กี่ยวกบัการรกัษาสภาพเดมิในปจัจุบนั โดยการเสนอบรกิารเดมิ (Same 

Product) ต่อไปเพื่อให้บรกิารในตลาดเดมิ (Same market) หรอืเป็นกลยุทธ์ที่บรษิัทใช้เพื่อ

รกัษาขนาดและระดบัการด าเนินการของธุรกจิในปจัจุบนักลยุทธน้ี์จะไม่ใชก้ารขยายตวั ลดหรอื

เลกิกจิการ แต่จะเสนอสนิค้าหรอืบรกิารเดมิในตลาดเดมิ เพื่อรกัษาสภาพเดมิ (Status quo) 

โดยมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย 

 1.3 กลยทุธก์ารตดัทอน (Retrenchment Strategies)  

หรอืกลยุทธ์การป้องกนั (Defensive strategy) เป็นกลยุทธท์ี่เกี่ยวกบัการลดกจิกรรม

การด าเนินงานในปจัจุบนัของบรษิทัหรอืเป็นกลยุทธ์ระยะสัน้ส าหรบับรษิทัที่มคีวามอ่อนแอใน

การด าเนินงานหรอืมผีลการด าเนินงานที่ลดลง (Coulter. 2002: 275) ผู้บรหิารต้องลดการ

ด าเนินงานของบรษิทัลงเมื่อประสบปญัหาด้านการเงนิ มอุีปสรรคจากคู่แข่งขนัใหม่ หรอืมกีาร

เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม ซึง่กลยทุธก์ารตดัทอนประกอบดว้ย 

  1.3.1 กลยุทธ์ปรบัเปลี่ยนธุรกจิ (Turnaround Strategy) เป็นกลยุทธเ์พื่อให้

ธุรกจิอยูร่อดเมือ่เขา้สู่ภาวะวกิฤต โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อยบัยัง้และเปลีย่นความอ่อนแอทางดา้น

ทรพัยากรทางการแข่งขนัและด้านการเงนิให้อยู่ในสภาพที่ดขี ึน้ หรอืเน้นให้ความส าคญัที่การ

ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กดิความดงึดดูใจมากขึน้ 

  1.3.2 กลยุทธ์การไม่ลงทุน (Divestment Strategy) เป็นกลยุทธ์เมื่อบรษิทั

ด าเนินธุรกจิหลายสายในธุรกจิ เลอืกที่จะยุตกิารด าเนินงานในส่วนที่ขาดประสทิธภิาพ หรอืมี

การเจรญิเตบิโตของยอดขายต ่า หรอืเป็นกลยทุธเ์กีย่วกบัการขายกจิการไปบางส่วนหรอืทัง้หมด

ของบรษิทั เมือ่ผลติภณัฑห์รอืสายธุรกจินัน้ไมส่ามารถทีจ่ะแกป้ญัหาได ้
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  1.3.3 กลยุทธก์ารเลกิกจิการ (Liquidation Strategy) เป็นการสิน้สุดของธุรกจิ

เนื่องจากอุตสาหกรรมนัน้ไม่เป็นทีด่งึดูดใจและบรษิทัมคีวามอ่อนแอในการด าเนินงานอย่างมาก 

ไมส่ามารถทีจ่ะพฒันาใหเ้จรญิเตบิโตต่อไปได้ 

  1.3.4 กลยทุธก์ารเกบ็เกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest) เป็นกลยุทธเ์กี่ยวกบัการลด

ค่าใช้จ่ายให้ต ่าที่สุดและพยายามท าก าไรในระยะสัน้ให้สูงที่สุด เพื่อวางแผนการขายหรอืเลกิ

ด าเนินงานในระยะยาว เมื่อบรษิทัอยู่ในช่วงที่ตกต ่า กลยุทธ์นี้ผูบ้รหิารอาจเพิม่ราคาเพื่อให้ได้

ก าไรสงู ในขณะเดยีวกนักล็ดโฆษณาหรอืค่าใชจ้า่ยทางการตลาด 

  1.3.5 กลยุทธ์การลม้ละลาย (Bankruptcy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อบรษิทัประสบ

ความล้มเหลวในการด าเนินงานและไม่สามารถที่จะแก้ปญัหาหรอืปรบัองค์กรใหม่ได้ ซึ่งอยู่

ภายใตก้ฎหมายการลม้ละลาย 

 1.4 กลยทุธแ์บบผสม (Combination Strategies)  

 เป็นการผสมผสานกลยทุธต่์างๆ ในเวลาเดยีวกนั 

 

2. กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business level Strategies) 

 เป็นกลยุทธท์ีก่ าหนดขึน้ในระดบัหน่วยธุรกจิหรอืระดบัผลติภณัฑ ์โดยมุ่งความส าคญัที่

การปรบัปรุงต าแหน่งการแข่งขนั (Competitive position) ของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทั

ในอุตสาหกรรมหรอืส่วนตลาดทีเ่ฉพาะเจาะจงของหน่วย หรอืเป็นแผนการบรหิารจดัการเพื่อให้

ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินในหนึ่งหน่วยที่เฉพาะเจาะจง จะเป็นการหาวธิกีารที่จะท าการ

แขง่ขนัในแต่ละหน่วยธุรกจิ ซึง่บรษิทัตอ้งพยายามทีจ่ะสรา้งต่อไปนี้ 

  2.1 การสรา้งความแตกต่างทางการแขง่ขนั (Competitive differentiation)  

 เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งการผลติสนิค้าและบรกิารใหม้คีุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งขนัโดย

ค านึงถงึความเป็นเอกลกัษณ์ในอุตสาหกรรม มุง่ทีผู่บ้รโิภคโดยไมค่ านึงถงึราคามากนกั 

  Innovation Strategy – กลยุทธ์การพฒันานวตักรรมใหม่ ซึ่งแยกออกเป็น 

Operational Innovation ทีมุ่่งนวตักรรมในการลดต้นทุน เพิม่คุณภาพ เพิม่ประสทิธภิาพ และ 

Strategic Innovation ทีมุ่่งนวตักรรมในการเพิม่คุณค่า บรษิทัทีเ่ลอืกใชก้ลยุทธน์ี้จ าเป็นต้องให้

ความส าคญักบัการวจิยัและพฒันา 

  ความเสีย่งของการใชก้ลยทุธค์วามแตกต่าง ไดแ้ก่ 

1) การเสนอคุณค่าทีล่กูคา้ไมต่อ้งการ หรอืลกูคา้รูส้กึว่าไมคุ่ม้กบัราคา 
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2) การเลยีนแบบจากคู่แขง่ 

   2.2 ความเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership)  

   กลยุทธ์ที่มุ่งการผลิตที่มมีาตรฐาน (Standardized product) ด้วยต้นทุนต่อ

หน่วยทีต่ ่า โดยมเีป้าหมายส าหรบัผูบ้รโิภคทีม่คีวามอ่อนไหวต่อราคา 

            Low-Price Strategy – กลยทุธร์าคาต ่า เหมาะกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่ขีอ้จ ากดั

ในการสร้างความแตกต่างในคุณสมบัติ และคุณภาพ โดยการเสนอราคาต ่ ากับลูกค้าต้อง

พจิารณาทัง้    ห่วงโซ่คุณค่า เช่น หากบรษิัทมตี้นทุนในการผลิตต ่า แต่ค่าขนส่งสูงก็จะไม่

ประสบความส าเรจ็ในการใชก้ลยุทธน์ี้ 

          ความเสีย่งของการใชก้ลยทุธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุน ไดแ้ก่ 

1) งา่ยต่อการลอกเลยีนแบบ 

2) การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีหรอืความนิยมของลกูคา้ 

  2.3 การตอบสนองอยา่งรวดเรว็ (Quick-response)  

  ในระดบันี้ธุรกิจจะต้องเผชญิกบั คู่แข่งขนัในด้านแสวงหาลูกค้าและยอดขาย 

บรษิทัจะแขง่ขนักบับรษิทัอื่นทีม่ธีุรกจิคลา้ยคลงึกนัและการน าเสนอผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยคลงึกนัใน

ตลาดทีค่ลา้ยคลงึกนั 

   2.4 การมุง่ตลาดเฉพาะส่วน (Focus)  

   เป็นกลยทุธซ์ึง่มุง่การผลติสนิคา้และบรกิารทีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้

กลุ่มเล็ก มุ่งสรา้งความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัด้วยการเน้นความช านาญในตลาดบางตลาด 

(Niche Market) เช่น กลุ่มลูกค้าเฉพาะ สนิคา้เฉพาะ หรอืพืน้ที่บางพืน้ที่ และองค์กรสามารถ

สรา้งคุณค่าดว้ยการผสมผสานการมุง่เน้นกบัการสรา้งความแตกต่างและการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 

 

  ปัจจยัท่ีสนับสนุนการใช้กลยทุธแ์บบมุ่งเน้น 

 1) ตลาดขนาดเลก็ท าใหบ้รษิทัใหญ่ไมคุ่ม้ในการเขา้สู่ตลาด 

 2) บรษิทัมทีรพัยากรทีจ่ ากดัส าหรบัการแขง่ขนัในตลาดขนาดใหญ่ 

 3) บรษิัทสามารถแข่งขนัในตลาดเล็กมปีระสทิธภิาพมากกว่าตลาดใหญ่ที่มี

คู่แขง่จ านวนมาก 

 4) การเลอืกกลยทุธแ์บบมุ่งเน้นท าใหอ้งคก์รสรา้งคุณค่าในห่วงโซ่คุณค่าไดง้่าย

และมทีศิทางทีช่ดัเจน 
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ความเส่ียงของการใช้กลยทุธแ์บบมุ่งเน้น ไดแ้ก่ 

 1) ตลาดมขีนาดเลก็เกนิไป 

 2) คู่แขง่ทีอ่ยูใ่นตลาดใหญ่อาจเขา้สู่ตลาดเฉพาะ 

 3) ความต้องการของลูกค้าตลาดเฉพาะอาจสามารถทดแทนด้วยสนิคา้/บรกิาร

ทัว่ไป 

 

  3. กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategies) 

  กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ เป็นวธิกีารทีแ่ต่ละหน้าที่ใช้เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์

ของบรษิทัและหน่วยธุรกจิ โดยการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด หรอืเป็นการสรา้งใหเ้กดิ           

ข้อได้เปรยีบทางการแข่งขนั ซึ่งเป็นสาเหตุให้ธุรกิจประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับคุณค่า ซึ่ง

องคก์รสามารถสรา้งลูกค้าได ้งานของการสรา้งคุณค่าเกดิขึน้ภายในหน้าทีต่่างๆ ซึ่งอยู่ภายใน

ธุรกจิ ซึง่ทุกหน้าทีม่สี่วนสรา้งคุณค่าส าหรบัลูกคา้ (Customer Value) และขอ้ไดเ้ปรยีบทางการ

แข่งขนัโดยค านึงถึงคุณภาพ ประสทิธภิาพ และการส่งมอบคุณค่าให้กบัลูกค้า กลยุทธ์ระดบั

หน้าทีป่ระกอบดว้ย 5 ดา้นทีส่ าคญั 

   3.1 กลยทุธด์า้นวจิยัและพฒันา (Research and development strategy)  

   เป็นหน้าทีข่องฝา่ยวชิาการทีจ่ะต้องด าเนินกจิกรรมคน้ควา้หาวธิผีลติสนิคา้ใหม ่

หรอืรูปแบบการบรกิารใหม่ที่มคีุณภาพดกีว่าทดแทน หรอืด าเนินกจิกรรมปรบัปรุงสนิค้าเดมิ 

หรือปรับปรุงรูปแบบบริการ ซึ่งมีทัง้การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาเอง ( Innovation 

strategy) และการลอกเลยีนแบบจากองคก์รอื่น (Imitation strategy) 

   3.2 กลยทุธด์า้นปฏบิตักิาร (Operations strategy)  

   เป็นหน้าที่ของฝ่ายผลิตโดยด าเนินกิจกรรมควบคุมกระบวนการผลิต โดย

พจิารณาในดา้นการควบคุมค่าใชจ้่าย (Controlling costs) และดา้นการจดัการกระบวนการผลติ 

(Efficient plant operations) ซึ่งจะต้องพจิารณาองค์ประกอบทางการปฏบิตัิการ และการ

วเิคราะหล์กัษณะของผลการปฏบิตัดิงันี้ 

   3.2.1 การพจิารณาองคป์ระกอบทางการปฏบิตักิาร ครอบคลุมประเดน็    

                             ต่างๆ ดงันี้ 
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        - การใชส้มรรถนะของทรพัยากร (Capacity utilization) เช่น ความต้องการ

สมรรถนะที่เพิม่ขึน้ของเครื่องจกัรและแรงงานและวธิกีารใช้สมรรถนะที่มอียู่ในการปฏบิตักิาร

เพื่อใหก้ระบวนการผลติและบรกิารมคีุณภาพมากขึน้ ผลติไดร้วดเรว็ขึน้ลดตน้ทุนมากขึน้ 

        - การก าหนดสถานที่ปฏบิตักิาร เช่น แหล่งผู้รบับรกิาร ความพรอ้มด้าน

แรงงานท้องถิน่ การจดัหาวสัดุ รายจ่ายจากเงนิทุน และการกระจายสนิค้าและบรกิารเพื่อเป็น

ปจัจยัในการสนบัสนุนการผลติและบรกิารทีม่คีุณภาพมากขึน้ส่งมอบไดเ้รว็ขึน้และลดต้นทุนมาก

ขึน้ 

        - กระบวนการผลิตที่เหมาะสม เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ีความ

รวดเร็วในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี คุณภาพของอุปกรณ์การผลิต ความยืดหยุ่นใน

กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพของปจัจยัการผลิต เพื่อการผลิตและบรกิารที่มี

ปรมิาณมากขึน้ มคีุณภาพมากขึน้ผลติไดร้วดเรว็ขึน้และลดตน้ทุนไดม้ากขึน้ 

        - การจดัหาและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ เช่น การวางแผนและจดัซื้ออุปกรณ์

ทดแทนการบ ารุงรกัษาซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อใหก้ระบวนการผลติและบรกิารมคีุณภาพมากขึน้

ผลติไดร้วดเรว็และลดตน้ทุนไดม้ากขึน้ 

   3.2.2 การวเิคราะหล์กัษณะของผลการปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย ประสทิธภิาพ

ดา้นตน้ทุน คุณภาพการจดัการ ความเชื่อถอืไดใ้นกระบวนการผลติ และความยดืหยุ่นในการใช้

ทรพัยากร  

        - ประสทิธภิาพดา้นต้นทุน เช่น การลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานต ่า อุปกรณ์

เหมาะสมกบักจิการ สมรรถนะสูง ประสทิธภิาพในการผลติสูง และค่าแรงต ่า เป็นต้น  เพื่อลด

ตน้ทุนและเพิม่ผลผลติ 

        - คุณภาพของการจดัการ เช่น การจดัหาพนักงานทีม่ทีกัษะสูง การส่งเสรมิ 

ความก้าวหน้าของพนักงาน การสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานที่มีคุณค่าสูง การให้

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และการควบคุมมาตรฐานของงานเป็นตน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีม่คีุณภาพ 

        - ความเชื่อถอืไดใ้นกระบวนการผลติ เช่น ผลผลติทีไ่ด้ตามเวลาทีก่ าหนด 

เครื่องจกัรไม่เสยีหาย การลาออกของพนักงานต ่า และพนักงานอุทศิตนตามขอ้ผูกพนั เป็นต้น 

เพื่อใหไ้ดผ้ลงานในระยะเวลาทีก่ าหนด 

        - ความยดืหยุ่นในการใช้ทรพัยากร เช่น การจดัหาวสัดุทนัตามเวลา                  

มีสมรรถนะส่วนเกิน มีคนงานที่มีทักษะหลายด้าน มีการควบคุมการไหลเวียนของงาน                
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มเีครื่องจกัรทีใ่ชป้ระโยชน์ได้หลายอย่าง และมกีารออกแบบผลติภณัฑใ์หม่ๆ อยู่เสมอ เป็นต้น 

เพื่อไดผ้ลงานทีม่ปีรมิาณมคีุณภาพเพิม่ขึน้ ลดตน้ทุนไดม้ากขึน้และผลติไดร้วดเรว็ขึน้ 

  

 3.3 กลยทุธด้์านการเงิน (Financial strategy)  

   เป็นหน้าทีข่องฝา่ยการเงนิโดยด าเนินกจิกรรมดา้นการประเมนิผลกระทบทีเ่น้น

ความคุม้ค่าในการลงทุนก่อนทีจ่ะตดัสนิใจใหด้ าเนินการและด าเนินกจิกรรมดา้นการประเมนิผล

สถานะทางการเงนิเพื่อการปรบัแผนโดยพจิารณาดงันี้ 

   1) การพิจารณาองค์ประกอบทางการเงนิ ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับ

โครงสรา้งของเงนิทุน การจดัหาและจดัสรรเงนิทุน และการจดัการเงนิปนัผล 

   2) การวเิคราะห์ทางการเงนิ เช่น การวเิคราะห์สถานภาพทางการเงนิ การ

วเิคราะหจ์ดุคุม้ทุน และการวเิคราะหม์ลูค่าปจัจบุนั 

 

   3.4 กลยทุธด้์านการตลาด (Marketing strategy)  

   เป็นหน้าที่ของฝ่ายการตลาด โดยด าเนินกิจกรรมด้านการก าหนดแผนการ

ตลาดทีน่ าเรือ่งราคา ผลติภณัฑ ์การส่งเสรมิและช่องทางการกระจายตลาด มาพจิารณาประกอบ

กนั 

   3.5 กลยทุธด้์านทรพัยากรมนุษย ์(Human resource strategy)  

   เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลโดยด าเนินกจิกรรมศึกษาปจัจยัภายนอกและปจัจยั

ภายในที่เกี่ยวขอ้ง โดยที่ปจัจยัภายนอก เน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบยีบ

ต่างๆ ของรฐัในดา้นแรงงาน และภาวะตลาดแรงงาน และปจัจยัภายในเน้นในเรื่องประสทิธภิาพ

ของบุคลากร การเขา้ออกของพนกังาน และความปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 

  

 ในกรณีศกึษาครัง้นี้ใชแ้นวคดิเกี่ยวกบัการบรหิารเชงิกลยุทธ ์และระดบักลยุทธ ์

เพื่อใชใ้นการสรา้งกลยุทธใ์นแต่ละระดบัเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในองค ์และสามารถ

น ากลยทุธท์ีส่รา้งขึน้มาไปใชใ้นการแขง่ขนักบับรษิทัคู่แขง่เพื่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในธุรกจิ 
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2.3 การวิเคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และ อปุสรรค (SWOT Analysis) 

 เป็นเครื่องมอืในการประเมนิสถานการณ์ ส าหรบัองค์กร หรอืโครงการ โดยช่วยให้

ผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มศีกัยภาพจากปจัจยัเหล่าน้ีต่อการท างานของ

องคก์ร เทคนิคนี้ อลัเบริต์ ฮมัฟร ี(Albert Humphrey) ไดช้ื่อว่าเป็นผูเ้ริม่แนวคดินี้โดยน าเทคนิค

นี้มาแสดงในงานสมัมนาทีม่หาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ 

 

ค าว่า "สวอต" หรอื "SWOT" นัน้มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวั ไดแ้ก่ 

 S มาจาก Strengths หมายถงึ จุดเด่นหรอืจุดแขง็ ซึง่เป็นผลมาจากปจัจยัภายใน เป็น

ขอ้ดทีีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในบรษิทั เช่น จดุแขง็ดา้นส่วนประสม จุดแขง็ดา้นการเงนิ จุด

แข็งด้านการผลิต จุดแขง็ด้านทรพัยากรบุคคล บรษิัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการ

ก าหนดกลยทุธก์ารตลาด 

 W มาจาก Weaknesses หมายถงึ จุดดอ้ยหรอืจุดอ่อน ซึง่เป็นผลมาจากปจัจยัภายใน 

เป็นปญัหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบรษิทั ซึง่บรษิทัจะต้องหา

วธิใีนการแกป้ญัหานัน้ 

 O มาจาก Opportunities หมายถงึ โอกาส ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นผลจากการที่

สภาพแวดลอ้มภายนอกของบรษิทัเอื้อประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานขององคก์ร โอกาส

แตกต่างจากจดุแขง็ตรงทีโ่อกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นัน้เป็นผล

มาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้

ประโยชน์จากโอกาสนัน้ 

 T มาจาก Threats หมายถงึ อุปสรรค ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นขอ้จ ากดัทีเ่กดิจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกจิจ าเป็นต้องปรบักลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายาม

ขจดัอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดจ้รงิ 

 

2.4 TOWS Matrix 

TOWS Matrix เป็นตารางการวเิคราะหท์ีน่ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค มาวเิคราะหเ์พื่อก าหนดออกมาเป็นยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธป์ระเภทต่างๆ  
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  รปู 2.1: แสดงการวเิคราะหใ์นรปู TOWS Matrix 

 

ในการน าเทคนิคทีเ่รยีกว่า TOWS Matrix มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อก าหนดยุทธศาสตร์

และกลยทุธน์ัน้ จะมขีัน้ตอนการด าเนินการทีส่ าคญั 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 

          2.4.1 การระบุจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั โดยทีก่ารประเมนิสภาพแวดลอ้มที่

เป็นการระบุให้เห็นถึงจุดแขง็และจุดอ่อนจะเป็นการประเมนิภายในองค์การส่วนการประเมนิ

สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า

ประสทิธผิลของการก าหนดกลยุทธท์ีใ่ชเ้ทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึน้อยู่กบัความสามารถใน

การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั ที่ละเอยีดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวเิคราะหไ์ม่

ละเอยีดหรอืมองไมทุ่กแงม่มุ จะส่งผลท าใหก้ารก าหนดกลยทุธท์ีอ่อกมาจะขาดความแหลมคม 

         2.4.2 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างจุดแขง็กบัโอกาส จุดแขง็กบัขอ้จ ากดั จุดอ่อน

กับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่

ดงักล่าว ท าใหเ้กดิยทุธศ์าสตรห์รอืกลยทุธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 

2.4.2.1 กลยุทธ์เชงิรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าขอ้มูลการประเมนิ

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตร์หรอืกลยุทธ์ในเชิงรุก ตัวอย่าง กรมธนารกัษ์ มจีุดแขง็ คอื ความสามารถในการผลิต

เหรียญ และมีโรงกษาปณ์ที่ทันสมัย มีโอกาส คือ สามารถหารายได้จากการผลิตเหรียญ
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ได ้ทัง้หมดสามารถน ามาก าหนดยทุธศาสตรใ์นเชงิรกุ คอื ยทุธศาสตรก์ารรบัจา้งผลติเหรยีญทุก

ประเภททัง้ในและต่างประเทศ 

2.4.2.2 กลยุทธเ์ชงิป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิ

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแขง็และข้อจ ากดัมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตรห์รอืกลยทุธใ์นเชงิป้องกนั ทัง้น้ีเน่ืองจากองคก์ารมจีุดแขง็ ขณะเดยีวกนัองคก์ารกเ็จอกบั

สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นขอ้จ ากดัจากภายนอกทีอ่งคก์ารควบคุมไมไ่ด้ แต่องคก์ารสามารถใชจุ้ดแขง็

ทีม่อียู่ในการป้องกนัขอ้จ ากดัทีม่าจากภายนอกได ้ตวัอย่าง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มี

จุดแขง็ คอื เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดโอกาสการศกึษาใหแ้ก่ประชาชนทัว่ประเทศ  ขณะเดยีวกนัมี

ข้อจ ากัดคือ งบประมาณที่ได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐัมีไม่เพียงพอที่จะสามารถจดัตัง้

หน่วยงานของตนเองอยู่ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศได้     ทัง้หมดสามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์

เชงิป้องกนั คอื ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความรว่มมอืกบัโรงเรยีนในพืน้ทีทุ่กจงัหวดัทัว่ประเทศ 

2.4.2.3 กลยุทธเ์ชงิแก้ไข (WO Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูการประเมนิ

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตรห์รอืกลยทุธใ์นเชงิแกไ้ข ทัง้นี้เนื่องจากองคก์ารมโีอกาสทีจ่ะน าแนวคดิหรอืวธิใีหม่ๆมาใช้

ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมอียู่ได้ ตวัอย่าง ระบบราชการมกัมจีุดอ่อน คอื มขี ัน้ตอนการ

ท างานที่ยาว ใช้เวลามาก ขณะเดยีวกนักม็โีอกาส คอื โอกาสของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารมาใช้ ทัง้หมดสามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์เชงิแก้ไข คอื ยุทธศาสตรก์าร

ส่งเสรมิให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบรหิารจดัการและใน

กระบวนการท างานของราชการใหม้ากขึน้ (e-Administration) 

2.4.2.4 กลยุทธ์เชงิรบั (WT Strategy) ได้มาจากการน าขอ้มูลการประเมนิ

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากดัมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตรห์รอืกลยุทธใ์นเชงิรบั ทัง้นี้เนื่องจากองคก์ารเผชญิกบัทัง้จุดอ่อนและขอ้จ ากดัภายนอกที่

องค์การไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่าง ประเทศไทย จุดอ่อน คอื ต้องน าเข้าน ้ามนัดิบจาก

ต่างประเทศ ประกอบกบัพบข้อจ ากดั คอื ราคาน ้ามนัในตลาดโลกเพิม่ขึ้นอย่างมาก  ทัง้หมด

น ามาก าหนดยทุธศาสตรใ์นเชงิรบั คอื ยทุธศาสตรก์ารรณรงคป์ระหยดัพลงังานทัว่ประเทศอย่าง

จรงิจงั และยุทธศาสตรก์ารหาพลงังานทดแทนที่น าทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศที่มอียู่มาใช้

มากขึน้ 
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2.5 วิเคราะหก์ารแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม (Porter’s Five Forces Model of 

Competition) 

 

Michael E. Porter เสนอว่า “สภาวะการด าเนินงานขององคก์รธุรกจิขึน้อยู่กบัสภาวะ

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมที่องค์กรธุรกิจนัน้อยู่ และสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมใด

อุตสาหกรรมหน่ึงยอ่มขึน้อยูก่บัปจัจยัทีส่ าคญั 5 ประการ ความเขม้แขง็ของปจัจยัทัง้ 5 ประการ

น้ีบ่งบอกถงึโอกาสในการไดก้ าไรของธุรกจิในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ยิง่ปจัจยัเหล่าน้ีมคีวามเขม้แขง็

มากเท่าใดยอ่มส่งผลเสยีต่อการขึน้ราคาซึง่น าไปสู่การไดก้ าไรของธุรกจิในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ซึง่

ถอืเป็นขอ้จ ากดัของธุรกจิ ในขณะเดยีวกนัถ้าปจัจยันัน้ๆ มคีวามอ่อนแอย่อมเป็นโอกาสอนัดต่ีอ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมนัน้ๆ เนื่องจากธุรกิจสามารถได้ก าไรได้มากขึ้น แต่เนื่องจากสภาวะ

อุตสาหกรรมมกีารพฒันาอยูเ่สมอ ดงันัน้ความเขม้แขง็หรอืผลของปจัจยัทัง้ 5 ประการนี้สามารถ

ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ”ปจัจยัส าคญัทีธุ่รกจิจะต้องท าเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงทีสุ่ด ไดแ้ก่การ

หาต าแหน่งในอุตสาหกรรมที่จะสามารถมอีิทธพิลเหนือปจัจยัทัง้ 5 ประการเพื่อที่จะหาความ

ได้เปรยีบออกมาหรอืป้องกนัตนเอง ซึ่งลกัษณะที่ส าคญัของปจัจยัทัง้ 5 ประการประกอบด้วย 

(รปูขา้งตน้) 

         1. ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แขง่ขนัใหม ่คู่แข่งขนัใหม่ๆ ไดแ้ก่องคก์รธุรกจิ

อื่นที่ในขณะนัน้อยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มีความสามารถและแนวโน้มที่จะเข้ามาใน

รปู 2.2: แสดงถงึการวเิคราะหก์ารแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม  
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อุตสาหกรรม โดยปรกตแิลว้องค์กรธุรกจิเดมิที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมจะพยายามป้องกนัไม่ให้

องคก์รใหม่ๆ เขา้มาในอุตสาหกรรม เนื่องจากองคก์รใหม่ๆ ทีจ่ะเขา้มาในอุตสาหกรรมจะส่งผล

กระทบต่อสภาวะในการแงขนัในอุตสาหกรรมอนัเป็นขอ้จ ากดัทีส่ าคญัต่อการด าเนินงานและการ

แข่งขนัขององค์กรธุรกจิเดมิในอุตสาหกรรมเนื่องจากองค์กรใหม่ทีเ่ขา้มาย่อมต้องการส่วนแบ่ง

ตลาด ซึ่งเป็นผลเสยีต่อองคก์รเดมิทีม่อียู่แลว้ยกเว้นในกรณีทีต่ลาดมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ 

การเข้ามาของธุรกิจใหม่ๆ ก่อให้เกิดการแข่งขนัที่รุนแรงยิง่ขึ้น อาจมกีารลดราคาสนิค้าและ

บรกิารลง โดยในการตดัสนิใจเขา้สูอุ้ตสาหกรรมขององคก์รธุรกจิใหม่จะขึน้อยู่กบัปจัจยัทีส่ าคญั

สองประการไดแ้ก่ ตน้ทุนในการเขา้สูอุ้ตสาหกรรมและการโตต้อบจากองคก์รธุรกจิเดมิ 

2. ความรนุแรงของสภาวะการแข่งขนัระหว่างองคก์รธุรกจิทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

สภาวะการแข่งขนัของระหว่างธุรกจิต่างๆ จะทวคีวามรุนแรงขึน้เมื่อองค์กรธุรกจิหนึ่งมองเหน็

ช่องทางในการไดก้ าไรมากขึน้ หรอืถูกคุกคามากการกระท าขององคก์รธุรกจิอื่นในอุตสาหกรรม

เดยีวกนั เช่น การลดราคา การต่อสู้ทางด้านการตลาด การแนะน าสนิค้าใหม่เข้าสู่ตลาด หรอื 

การเพิม่การให้บรกิารหลงัการขายแก่ลูกค้า ถ้าสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไม่รุนแรง 

โอกาสทีอ่งคก์รธุรกจิต่างๆ จะขึน้ราคาสนิคา้และบรกิาร เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ก าไรทีม่ากขึน้กจ็ะมมีาก 

         3. การมสีนิคา้หรอืบรกิารทีส่ามารถทดแทนกนัไดธุ้รกจิในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมกีาร

แขง่ขนักบัธุรกจิในอุตสาหกรรมอื่นทีผ่ลติสนิคา้ทีม่ลีกัษณะทีท่ดแทนกนัได ้ซึง่อาจเป็นสนิคา้คน

ละชนิดกนั แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมอืนกนั การมสีนิค้าทดแทนใน

อุตสาหกรรมอื่นย่อมก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการตัง้ราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปเนื่องจากลูกค้า

อาจจะหนัไปใช้สินค้าที่ทดแทนกันได้ และถ้าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผลิตภณัฑ์ (Switching 

Cost) ต ่า ปจัจยัในด้านการใชส้นิค้าทดแทนกจ็ะมผีลต่ออุตสาหกรรมมากขึน้ เช่น ชาอาจเป็น

สนิคา้ทดแทนของกาแฟ ถา้กาแฟมรีาคาสูงขึน้มากลูกคา้อาจจะเปลีย่นหนัมาดื่มชาแทน ธุรกจิที่

สามารถผลติสนิคา้ทีไ่ม่มสีนิคา้ทดแทนไดย้อมมผีลตอบแทนทีสู่งเนื่องจากสามารถตัง้ราคาของ

สนิค้าได้สูงโดยที่ไม่ต้องกลวัสนิค้าทดแทน ถ้าอุตสาหกรรมใดมสีนิค้าทดแทนได้ง่าย ย่อมไม่

สามารถหาก าไรไดม้ากเนื่องจากลกูคา้จะหนัไปใชส้นิคา้ทดแทนแทน 

         4. อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อผูซ้ื้อจะมผีลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ้าผู้ซือ้มอี านาจต่อรอง

หรอืมอีิทธพิลต่อการก าหนดราคาของสนิค้าและบรกิารให้ต ่า หรอืมอีิทธพิลในการต่อรองให้

องค์กรธุรกจิเพิม่คุณภาพของสนิค้าและบรกิารให้มากขึน้ ซึ่งส่งผลต่อองค์กรธุรกจิในแง่ต้นทุน

การด าเนินงานทีส่งูขึน้ ในขณะทีผู่ซ้ ือ้ทีไ่ม่มคีวามเขม้แขง็หรอืไม่มอี านาจต่อรองย่อมเปิดโอกาส
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ใหอ้งคก์รธุรกจิในอุตสาหกรรมสามารถขึน้ราคาสนิคา้ไดโ้ดยง่าย การทีผู่ซ้ ือ้จะมอี านาจมากหรอื

น้อยยอ่มขึน้อยูก่บัอ านาจต่อรองทีผู่ซ้ ือ้มต่ีอองคก์รธุรกจิในอุตสาหกรรม 

  5. อ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดบิผูข้ายวตัถุดบิจะมอีทิธพิลต่ออุตสาหกรรมเนื่องจาก

สามารถก าหนดใหส้นิค้ามรีาคาสูงหรอืต ่าไดห้รอืเพิม่หรอืลดคุณภาพของสนิคา้ได้ ซึ่งส่งผลต่อ

ต้นทุนและก าไรขององค์กรธุรกิจ ในกรณีที่ผู้ขายมคีวามอ่อนแอหรอืมอี านาจในการต่อรองต ่า

ย่อมถูกผูซ้ื้อกดราคา และเรยีกรอ้งสนิคา้ที่มคีุณภาพทีสู่งขึน้ได้ (พกัตรพ์จง วฒันสนิธุ ์และพสุ 

เดชะรนิทร,์ 2542: 125) 

 

2.6 ทฤษฏีและแนวคิดเร่ืองการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกของธรุกิจ

โดยทัว่ไป (PEST Analysis)  

PEST Analysis เป็นการวเิคราะห์ปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่ออุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น       

4 ปจัจยัดว้ยกนัไดแ้ก่ สภาวะการเมอืงภายในประเทศ เศรษฐกจิของประเทศ สภาพสงัคมและ

วฒันธรรมของประเทศ รวมถงึเทคโนโลยทีีน่ ามาใชใ้นธุรกจิ เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์มา

เป็นแนวทางในการดวู่าแต่ละปจัจยัมผีลกระทบต่อธุรกจิรถเช่าอยา่งไรบา้ง 

1. การเมอืง (Political Component = P) 

เป็นการวเิคราะห์นโยบายและกฎเกณฑต่์างๆ ของภาครฐั ที่น่าจะมผีลทัง้ในเชงิบวก

และเชงิลบต่อการด าเนินงานขององคก์ร เช่น  

- นโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิกฎหมาย มติ

คณะรฐัมนตร ีและกฎระเบยีบต่างๆ 

- ความมัน่คงของรฐับาล 

- บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลงัทางการเมอืง 

- ความขดัแยง้และความรนุแรงทางการเมอืง 

- พฤตกิรรมทางการเมอืง 

- กลุ่มผูม้อีทิธพิล / เครอืขา่ยพนัธมติร 

2. เศรษฐกจิ (Economic Component = E) 

เป็นการวเิคราะหเ์ศรษฐกจิระดบัมหภาค / ระดบัจุลภาค ซึง่หมายถงึระบบเศรษฐกจิทัง้

ในและระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานขององคก์ร อาท ิ

- อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
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- ผลผลติมวลรวมในประเทศ 

- การคา้ระหว่างประเทศและดุลการช าระเงนิ 

- อตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

- อตัราการว่างงาน 

- ภาวะการจา้งงานและค่าแรง 

- การลงทุนภาคเอกชน 

- อตัราเพิม่ของระดบัราคาและดชันีราคา 

- ราคาน ้ามนัดบิ 

- ภาษอีากรและการใชจ้า่ยของรฐับาล 

- หนี้สาธารณะ เงนิคงคลงั 

- การเงนิการธนาคาร 

- สภาพปญัหาของสาขาการพฒันา / บรกิาร 

3. สงัคมและวฒันธรรม (Socio cultural Component = S) 

เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสงัคมและวฒันธรรม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสงัคมที่

เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์ร อาท ิ 

- ระดบัการศกึษาและอตัราการรูห้นงัสอืของประชากร 

- จ านวนประชากร โครงสรา้งของประชากร 

- ขนบธรรมเนียมประเพณ ีความเชื่อ ค่านิยมและวฒันธรรม 

- แบบแผนการด าเนินชวีติและพฤตกิรรม การประกอบอาชพี 

- คุณภาพชวีติ  

- ลกัษณะของชุมชน และการตัง้ถิน่ฐาน 

- การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- การกระจายรายไดแ้ละความเป็นธรรมในสงัคม 

- สภาพของบา้นเมอืงและลกัษณะทางภมูศิาสตร ์

- โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

- การคมนาคมและการตดิต่อสื่อสาร 

- ระบบนิเวศน์และสิง่แวดลอ้ม 
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4. เทคโนโลย ี(Technological Component = T) 

เป็นการวเิคราะหส์ภาพการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยทีีจ่ะมผีลต่อการด าเนินงาน เช่น 

การผลติคดิค้นเทคโนโลยต่ีางๆ ความรู้และวทิยาการแขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยเีพื่อการ

สื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ความก้าวหน้าในการวจิยัและพฒันาในสาขาที่

เกีย่วขอ้ง รวมถงึการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการผลติและการใหบ้รกิารโดยใชอุ้ปกรณ์อตัโนมตัิ

ต่าง ๆ 

 

2.7 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix หรือ 7Ps)  

 ทฤษฎสี่วนประสมการตลาดบรกิาร (อดลุย ์จาตุรงคกุล, 2542:312-443) ประกอบดว้ย 

ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสรมิการตลาด 

(Promotion) บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 

(Process) โดยส่วนประกอบทุกตวัมคีวามเกี่ยวพนักนั และเท่าเทยีมกนั ขึน้อยู่กบัผู้บรหิารจะ

วาง กลยทุธ ์โดยเน้นน ้าหนกัที ่P ใดมากกว่า เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 

เป้าหมาย ซึง่มสี่วนประกอบดงัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คอื สิง่ใดสิง่หนึ่งที่น าเสนอแก่ตลาด เพื่อตอบสนองความ 

ต้องการของลูกคา้ และต้องสรา้งคุณค่าให้เกดิขึน้ ผลติภณัฑท์ี่เสนอขายให้กบัลูกคา้จงึอาจจะม ี

ตวัตนหรอืไมม่ตีวัตนกไ็ดโ้ดยทัว่ไปผลติภณัฑ ์

ประกอบดว้ยสนิคา้ บรกิาร สถานที ่องคก์ร บุคลากรตลอดจนความคดิที่เกี่ยวขอ้งดว้ย ทีส่ าคญั

ก็คือ ผลิตภณัฑ์จะต้องมอีรรถประโยชน์ และมคีุณค่าใน สายตาของลูกค้า จงึจะมผีลท าให้

ผลติภณัฑส์ามารถขายได ้ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่า ผลติภณัฑจ์งึหมายถงึทุกสิง่ทีน่ักการตลาดน ามา

เสนอกบัตลาด เพื่อเสนอขายเพื่อการได้กรรมสิทธิ ์หรอืเพื่อการอุปโภคบรโิภค ซึ่งสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาด โดยทัว่ไปผลติภณัฑม์อีงคป์ระกอบ ดงันี้ 

  1.1 ผลติภณัฑห์ลกั (Core Product) คอื ประโยชน์พืน้ฐานของผลติภณัฑแ์ต่ละ

ชนิดที่ผู้บรโิภคได้รบัประโยชน์จากการซื้อสนิค้านัน้โดยตรง ซึ่งประโยชน์พื้นฐานดงักล่าวต้อง

สามารถสนองความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภคได ้

  1.2 รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์(Tangible or Generic Product) คอื ลกัษณะภายนอก 

ทีผู่้บรโิภคสามารถสมัผสัหรอืรบัรูไ้ด ้ซึ่งเป็นส่วนเสรมิให้ผลติภณัฑท์ าหน้าทีส่มบูรณ์ขึน้ ได้แก่ 

คุณภาพ รปูรา่งลกัษณะ รปูแบบ บรรจภุณัฑ ์และตราสนิคา้ เป็นตน้ 
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  1.3 ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั (Expected Product) นอกจากจะประกอบด้วย

ผลติภณัฑ์ พื้นฐานแล้ว ยงัรวมคุณสมบตัิและเงื่อนไขในการซื้อที่ต ่าที่สุด ซึ่งผู้บรโิภคคดิว่ามี

ความจ าเป็น ส าหรบัเขาและคาดหวงัว่าจะได้รบัเมื่อซื้อสนิค้านัน้ด้วย การเสนอผลติภณัฑ์ที่

คาดหวงัจงึตอ้ง ค านึงถงึการตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้เป็นส าคญั 

  1.4 ผลติภณัฑเ์สรมิ (Augmented Product) คอืผลประโยชน์เพิม่เตมิทีผู่บ้รโิภค

ได้รบั ควบคุมไปกบัการซื้อสนิค้าที่มคีวามพเิศษและแตกต่างไปจากสนิค้าของคู่แข่ งขนั โดย

สามารถ ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดม้ากว่าเรยีกว่ามลูค่าเพิม่ (Adding Value) ที่

ช่วยเสรมิ ผลติภณัฑห์ลกั ส่วนมากมกัอยูใ่นรปูของความเชื่อถอืได ้และการยอมรบัของผูบ้รโิภค 

  1.5 ผลติภณัฑท์ีเ่พิม่มลูค่าเป็นพเิศษ (Potential Product) คอื ความเป็นไปได้

ในการ เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ หรือผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคควรได้รบัจากสินค้าที่เกินความ

คาดหวงัของ ผูบ้รโิภค 

 2. ราคา (Price) คอื ต้นทุนทัง้หมดที่ลูกคา้ต้องจ่ายในการแลกเปลีย่นกบัสนิคา้หรอื

บรกิารรวมถงึเวลา ความพยายามในการใช้ความคดิและการก่อพฤตกิรรมซึง่จะต้องจ่ายพร้อม

ราคาของสนิค้าทีเ่ป็นตวัเงนิ ราคาเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่ท าใหก้จิการมรีายได ้ราคาจงึอยู่ใน

รูปของจ านวนเงนิที่ผู้ซื้อสนิค้าจ่ายเพื่อให้ได้สนิค้านัน้มา ราคาจงึถูกก าหนดขึน้จากมูลค่าของ

สนิค้า หากผู้ซื้อและผู้ขายก าหนดราคาสนิค้าใกล้เคยีงกนัการซื้อขายก็ย่อมเกดิขึ้น ด้วยเหตุนี้

อาจถอืว่าราคาเป็นตวักลางที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของสนิค้า ท าให้กจิการ

เกดิรายได ้และผูบ้รโิภคไดร้บัอรรถประโยชน์จากความเป็นเจา้ของสนิคา้ อย่างไรกต็าม ในการ

ก าหนดราคาสินค้าต้องค านึงถึงความต้องการของผู้บรโิภคด้วยว่ามคีวามต้องการมากน้อย

เพยีงใด รวมทัง้ตน้ทุนการผลติ สภาพการแข่งขนัในตลาดประกอบดว้ย ส าหรบัธุรกจิทัว่ไปมกีล

ยทุธก์ารก าหนดราคา ดงันี้ 

  2.1 การตัง้ราคาโดยการก าหนดส่วนลด (Discount Price) เป็นการน าส่วนลด

มาปรบักบัราคาพืน้ฐาน เช่น ส่วนลดการคา้ ส่วนลดปรมิาณ ส่วนลดเงนิสด ส่วนลดตามฤดูกาล 

ส่วนลดตามภมูศิาสตร ์และส่วนลดเพื่อส่งเสรมิการขาย เป็นตน้ 

  2.2 การตัง้ราคาเชงิจติวทิยา (Psychological Price) เป็นวธิกีารตัง้ราคาทีท่ าให้

ผูบ้รโิภค เกดิความรูส้กึที่ดต่ีอสนิค้า แล้วท าใหผู้้บรโิภคเกดิการตดัสนิใจซื้อสนิค้านัน้ ๆ ได้แก่ 
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การตัง้ราคาพเิศษ การตัง้ราคาที่ถอืปฏบิตัิ หรอืราคาเคยชนิ การตัง้ราคาเพื่อศกัดิศ์ร ีการตัง้

ราคาเชงิ ระดบั เป็นตน้ 

 

  2.3 การตัง้ราคาเพื่อส่งเสรมิการขาย (Promotional Price) เป็นการตัง้ราคาให้

ต ่าลงเพื่อ จูงใจให้ผูบ้รโิภคมาซื้อสนิค้านัน้ โดยปกตมิกัก าหนดระยะเวลาในการใช้ระดบัราคาที่

ปรบัใหต้ ่าลง เพื่อเรง่การขายควบคู่ไปดว้ย เช่น การตัง้ราคาล่อใจ การลดราคาขาย เป็นตน้ 

2.4 การตัง้ราคาตามคู่แข่ง(Competitive Price)เป็นการตัง้ราคาสินค้าเมื่อคู่แข่งมีการ 

เปลีย่นแปลงราคาสนิคา้ เพื่อใหร้าคาสนิคา้ของตนสามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ทีอ่ยู่ในธุรกจิเดยีวกนั

ได้จงึจ าเป็นต้องปรบัราคาตาม เพราะหากไม่มกีารเปลี่ยนแปลงราคาตาม อาจมผีลกระทบต่อ

ยอดขาย ก าไร และส่วนแบ่งทางการตลาดของกจิการได ้จงึต้องมกีารศกึษาราคาของคู่แข่งหลกั 

เพื่อเปรยีบเทยีบราคากนัอยูเ่สมอ และทางเลอืกของกจิการเมื่อคู่แข่งขนัมกีารเปลีย่นแปลงราคา

สนิคา้ ไดแ้ก่ การคงราคาเดมิเอาไว ้การลดราคา การเพิม่ราคา หรอืการตัง้ราคาใหต้ ่ากว่าสนิคา้

ประเภท เดยีวกนั เป็นตน้ 

 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คอื กระบวนการท างานที่จะท าให้สนิค้าหรอื 

บรกิารไปสู่ตลาดเพื่อใหล้กูคา้ไดบ้รโิภคสนิคา้หรอืบรกิารตามทีต่อ้งการซึง่หมายรวมถงึการเลอืก 

ท าเลที่ตัง้ (Location) ของธุรกจิ เน่ืองจากท าเลที่ตัง้เป็นตวัก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเขา้มา

เลือกซื้อ ผลิตภณัฑ์ ดังนัน้สถานที่ตัง้จงึต้องสามารถครอบคลุมพื้นที่ ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย และจ าเป็นต้องค านึงถงึท าเลทีต่ ัง้ของคู่แข่งขนัด้วย อย่างไรก็ตาม 

ความส าคญัของ ท าเล ทีต่ ัง้อาจมคีวามส าคญัมากน้อยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของธุรกจิแต่

ละประเภท สถานที่ หรอื ช่องทางการจดัจ าหน่าย จงึเกี่ยวข้องกบัสถานที่จ าหน่ายสนิค้าและ

กจิกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้บรโิภคหาซื้อผลติภณัฑไ์ด้ง่าย ไม่ว่าจะซื้อเมื่อใด หรอืที่ใดก็ตาม ใน

การจ าหน่ายสินค้านอกจาก เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แล้วยังเกี่ยวกับกับบรรยากาศและ

สิง่แวดลอ้มในการน าเสนอสนิคา้ทีม่ผีลต่อ การรบัรูข้องผูบ้รโิภคโดยตรง ซึ่งประกอบดว้ยท าเล

ทีต่ ัง้ และช่องทางการน าเสนอสนิคา้ ดงันี้ 

  3.1 ท าเลที่ตัง้ (Location) ความส าคญัของแหลงทีต่ ัง้หรอืสถานที่จดัจ าหน่าย

สินค้าความมัน่ใจให้แก่ผู้บริโภค การเลือกท าเลที่ตัง้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้อง

ตอบสนองขึน้อยู่กบัการเลอืกท าเลที่ตัง้ การจดัสถานที่จ าหน่าย รวมถงึภาพลกัษณ์ขององค์กร 

ซึง่ได้แก่ส่วนประกอบทางกายภาพของบรษิทัหรอืรา้นค้าที่ผู้บรโิภคสามารถสมัผสัได้ และเป็น
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ส่วนที่เพิม่ผู้บรโิภคในดา้นความสะดวกสบาย สามารถครอบคลุมพื้นที่รองรบักลุ่มเป้าหมายได้

มากที่สุดในรูปห้างรา้นหรอืบรษิทั ซึ่งเป็นเครอืข่ายสาขาด้วย เนื่องจากการมสีาขาเป็นจ านวน

มากและนอกจากท าเลที่ตัง้ในความหมายของแหล่งที่ตัง้แล้วยังหมายรวมถึงการมสีถานที่จดั

จ าหน่ายสนิคา้ครอบคลุมพืน้ ทีม่ากเท่าใดแลว้ กย็อ่มส่งผลดต่ีอกจิการเป็นอยา่งมาก  

  3.2 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channels) คอื เสน้ทางทีส่นิคา้เคลื่อนยา้ยไปยงั

ตลาดในการก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายต้องค านึงถงึองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ลกัษณะ

ของการจ าหน่าย ความจ าเป็นในการใช้คนกลางในการจดัจ าหน่าย และลูกค้าเป้าหมายของ

ธุรกจินัน้ ซึง่ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยทัว่ไปม ี4 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

  - การจ าหน่ายโดยตรง (Direct Sales) เป็นการจ าหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

โดยตรงซึง่ไมผ่่านคนกลาง 

  - ผ่านตวัแทน (Agent or Broker) เป็นการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านคนกลางซึง่เป็น 

ตวัแทน เช่น บรษิทัตวัแทนโฆษณา บรษิทันายหน้า 

  - ผ่านตวัแทนของทัง้สองฝ่าย (Seller’s and Buyer’s Agent or Broker) เป็น

การ จ าหน่ายสนิค้าโดยฝ่ายผู้จดัจ าหน่ายและผู้บรโิภค ต่างมคีนกลางของตวัเอง และท าหน้าที่

ตกลงกนั การเข้าร่วมระบบการจ าหน่ายโดยการซื้อสทิธิจ์ากบรษิัทแม่ และสญัญาการ จดั

จ าหน่าย (Franchise and Contract Service Deliverers) โดยผูบ้รโิภคตดิต่อผ่านทางธุรกจิที่

ไดร้บัสทิธิ ์และมสีญัญาการจดัจ าหน่ายจากบรษิทัแม ่

 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คอื การสื่อสารการตลาดทีต่้องแน่ใจว่าตลาด

เป้าหมายเขา้ใจ และให้คุณค่าแก่สิง่ที่เสนอขาย เป็นการตดิต่อสื่อสารขอ้มูลระหว่างผู้ขายกบั

ผูบ้รโิภค เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสื่อสารอาจท าได้ในหลายลกัษณะ 

อาท ิการใช้พนักงานขายและการใช้เครื่องมอืในการติดต่อสื่อสารซึ่งมหีลายประเภท โดยจะ

เลอืกใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรอืหลาย ๆ ประเภทร่วมกนัก็ได้ ที่ส าคญัก็คอื ต้องเลอืกใช้

เครื่องสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication – IMC) โดยพจิารณาถงึ

ความเหมาะสมกบัผู้บรโิภค และผลติภณัฑค์ู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ ส าหรบั

เครื่องมอืในการส่งเสรมิการตลาดทีส่ าคญัไดแ้ก่การโฆษณา(Advertising) การส่งเสรมิการขาย

(Sales Promotion)การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) และการบอกกล่าวแบบ

ปากต่อปาก (Word of Mouth)เป็นต้น ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่า การส่งเสรมิการตลาดเป็นกระบาน
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การติดต่อสื่อสารทางการตลาด โดยใช้คนหรอืใช้สื่อ ทัง้นี้เพื่อเตอืนความทรงจ า แจง้ข่าวสาร 

และจงูใจผูซ้ือ้ทีม่ศีกัยภาพเกีย่วกบัสนิคา้ของตน โดยมอีงคป์ระกอบ ดงันี้ 

  4.1 การโฆษณา (Advertising) ไดแ้ก่ สิง่ตพีมิพแ์ละสื่อกระจายเสยีง โฆษณาที่

ตดิอยูภ่ายนอกบรรจภุณัฑ ์ป้ายโฆษณา เป็นตน้  

  4.2 การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) ไดแ้ก่ การเสนอขาย การ

จดัแสดงสนิคา้ตวัอยา่งสนิคา้ทีจ่ะขายเป็นตน้ 

  4.3 การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) ไดแ้ก่การแข่งขนัเกมชงิโชคของ

แถม ของรางวลั การแจกตวัอยา่ง การสาธติ สนิคา้ การใหค้วามบนัเทงิ เป็นตน้ 

  4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relation) 

ได้แก่ การให้สมัภาษณ์ การสมัมนา การบรจิาคเพื่อการกุศล การสรา้งความสมัพนัธ์อนัดกีบั

ชุมชน เป็นตน้  

  4.5 การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ไดแ้ก่ การบอกกล่าว 

การถ่ายทอดประสบการณ์ต่อไปยงัผูอ้ื่นเพื่อแนะน าใหใ้ชส้นิคา้  

  4.6 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ได้แก่ แคตตาลอ็ก จดหมายตรง 

การเลอืกซือ้ทางโทรทศัน์การเลอืกซือ้ ทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นตน้  

 5. บคุคล (People) คอื ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ัง้หมด หมายรวมถงึทัง้ลกูคา้ 

บุคลากรทีจ่ าหน่าย และบุคลากรที่ให้บรกิารหลงัการขาย บุคลากรผู้ให้บรกิารจ าเป็นต้องอาศยั

การ คดัเลอืก การฝึกอบรม และการจูง ใจ เพื่อให้สามารถสรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกค้าให้

แตกต่างจาก คู่แขง่ขนั โดยจะตอ้งมคีวามสามารถและมทีศันคตทิีด่ ีสามารถตอบสนองผูบ้รโิภค 

รวมทัง้ม ีความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ มคีวามสามารถในการแก้ปญัหา และสรา้งค่านิยมทีด่ใีห้กบั

องค์กร ดงันัน้ บุคลากรผู้ให้บรกิารจงึต้องมวีธิีการสร้างความประทบัใจให้กบัลูกค้า โดยการ

ทกัทายลกูคา้ แสดง ความยิม้แยม้แจม่ใส ความกระตอืรอืรน้ ทีจ่ะใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืลูกคา้ มี

ความเป็นกันเอง ใช้ค าพูด น ้าเสียง กิริยาท่าทาง และการเอาใจใส่กับลูกค้า ตลอดจนต้อง

สามารถคน้หาความต้องการ และความจ าเป็นของลูกค้า ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นสิง่ทีช่่วยใหลู้กคา้เกดิ

ความรูส้กึทีด่ ีรูส้กึประทบัใจใน บรกิารของกจิการ อกีทัง้ยงัเป็นการรกัษาลูกคา้ในระยะยาวใหม้ี

ความจงรกัภกัดต่ีอกจิการตลอดไป 

 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คอื การสรา้งสภาพแวดล้อมของ

สถานที่ขององค์กร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรอืแผนกของพื้นที่ และลกัษณะทาง
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กายภาพอื่นๆรวมทัง้อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้บรกิารที่สามารถดงึดูดใจ

ผู้บริโภค และท าให้มองเห็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่เหนือกว่าคู่แข่งขันได้อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้การสรา้งหลกัฐานทางกายภาพยงัหมายรวมถงึ สิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีบ่รกิารนัน้

เกดิขึน้ และทีซ่ึง่ผูใ้หบ้รกิารและลูกคา้มปีฏสิมัพนัธก์นั รวมถงึองคป์ระกอบต่าง ๆ ที่สามารถจบั

ต้องได้อกีด้วย การสรา้งหลกัฐานทางกายภาพเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่แก่ลูกค้าให้สามารถ

มองเหน็เป็นรูปธรรมมากที่สุดเพื่อเป็นสญัลกัษณ์แทนการบรกิารที่ไม่อาจจบัต้องได้เนื่องจาก

การบรกิารเป็นสิง่ที่ไม่สามารถจบัต้องได้จงึท าให้ผู้บรโิภคเกดิความเสี่ยงและความไม่มัน่ใจใน

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึจ าเป็นต้องสรา้งหลกัฐานทางกายภาพโดย

การสรา้งและน าเสนอสิง่ที่เป็นรูปธรรมเป็นสญัลกัษณ์ แทนการบรกิารที่ไม่สามารถจบัต้องได้

เพื่อสรา้งความแตกต่างให้กบับรกิาร และสรา้งความมัน่ใจให้กบัลูกค้า หลกัฐานทางกายภาพ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้  

  6.1 หลกัฐานที่จ าเป็น (Essential Evidence) ได้แก่ อาคารสถานที่ การ

ออกแบบตกแต่งภายในอาคารตลอดจนสิง่อ านวยความสะดวกและเครือ่งมอือุปกรณ์ต่างๆ 

  6.2 หลกัฐานประกอบ (Peripheral Evidence) แม้เป็นสิ่งที่มคีุณค่าเพยีง

เลก็น้อย แต่กใ็ช ้เสรมิสรา้งความมตีวัตนของบรกิารได ้

 7. กระบวนการ (Process) คอื ขัน้ตอนในการจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละการให้บรกิาร 

ซึ่ง จะต้องถูกต้อง รวดเรว็ เป็น ที่พอใจและประทบัใจในความรู้สกึของผู้บรโิภค ซึ่งเป็นการ

อาศยั กระบวนการบางอย่างเพื่อจดั ส่งผลติภณัฑ์ หรอืบรกิารให้กบัลูกค้า เพื่อให้เกิดความ

แตกต่าง โดย นกัการตลาดจ า เป็นตอ้งพจิารณาใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความซบัซอ้น (C o m p l e x 

i t y ) และความ หลากหลาย (Divergence) ในดา้นความซบั ซอ้นต้องพจิารณาถงึขัน้ตอน และ

ความต่อเนื่องของงาน ในกระบวนการ เช่น ความสะดวกรวดเรว็ ความถูกต้อง เป็นต้น ส่วนใน

ด้านความหลากหลาย ต้อง พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความยืดหยุ่น ความสามารถที่จะ

เปลี่ยนแปลงขัน้ตอนหรอืล าดบัการ ท างานได้ ดงันัน้จงึกล่าวได้ว่ากระบวนการให้บรกิารมี

ความส าคญัต่อธุรกจิเป็นอย่างยิง่ เนื่องจาก สนิค้าหรอืผลติภณัฑเ์ป็นสิง่ที่ก่อให้เกดิรายได้ของ

บรษิทั หากไม่มกีระบวนการให้บรกิารเกดิขึน้ ก็ไม่สามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กจิการนัน้ได้ และ

กระบวนการให้บรกิารก็เป็นส่วนหนึ่งในการ ก าหนดมาตรฐานแห่งความรวดเรว็ และคุณภาพ

ของกจิการดว้ย ฉะนัน้ กระบวนการใหบ้รกิารจงึ สามารถน ามาใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการสรา้งความ
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ไดเ้ปรยีบใหก้บัธุรกจิได ้และการแขง่ขนั ในเชงิธุรกจิ ทีมุ่ง่เน้นการใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ 

 

2.8 การจดัการการตลาดและกลยทุธ์การตลาด 

2.8.1แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารลกูค้าสมัพนัธ ์(CRM) 

  CRM เป็นเครือ่งมอืในการสรา้ง "ความ ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั" เพื่อสรา้งฐาน

ลกูคา้ ทีม่มีลูค่าเหนือคู่แขง่ และเป็นเครือ่งมอืทีอ่งคก์ร สามารถสรา้งผลก าไรในระยะยาว  

  CRM คอื การสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ และสรา้งผลก าไร ทีต่่อเนื่องดว้ยการ

รกัษาความ พอใจนัน้ ใหค้งอยูน่านเท่านาน ดว้ยวธิ ีการและช่องทาง การสรา้งความสมัพนัธท์ุก

ชนิดจากองคก์รเหมาะสม  

  ในการบรหิารความสมัพนัธ์ลูกค้า เป็นโมเดลขัน้พื้นฐานของการบรหิารงาน 

CRM เพื่อให้นักการ ตลาดเข้าใจ กระบวนการท างาน ของ CRM ซึ่งประกอบไปด้วย

องคป์ระกอบ 4 อยา่ง คอื 

1. Database (การสรา้งฐานขอ้มลู)  

2. Electronics (การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม)  

3. Action (การก าหนดโปรแกรม เพื่อสรา้งความสมัพนัธ)์ 

4. Retention (การรกัษาลกูคา้)  

 

CRM  ไดร้บัการเผยแพรแ่ละยอมรบัอย่างกวา้งขวางนัน้ มาจาก 3 เหตุผล  คอื  

1.การสรา้งความแตกต่าง เพื่อความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั  

2. ความคาดหวงัของลกูคา้ทีส่งูขึน้  

3. ความกา้วหน้าของเทคโนโลย ี 

 การสรา้งความแตกต่าง CRM เป็นเครื่องมอืที่ส าคญั ในการสรา้งความแตกต่าง ใน

ภาวะที่ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลน้อยลงทุกทีๆ  นักการตลาดพบว่า

คู่แข่ง สามารถออกสินค้า ชนิดเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว การแข่งขนักันที่รุนแรงของเซล 

โปรโมชัน่ มชี่องทางการจดัจ าหน่าย ใหม่ๆ เกดิขึน้มากมาย สนิคา้และบรกิารใหม่ๆ สามารถ

แทรกตวัเขา้ไปในตลาดไดไ้ม่ยาก วธิกีารมดั ใจลูกคา้ ในยุคนี้  จงึไม่สามารถใชก้ารตลาดแบบ

ธรรมดาๆ ไดอ้กีต่อไป แต่ตอ้งใชค้วามเขา้ใจ และ ผูกใจลูกคา้ น าเสนอสิง่ทีลู่กคา้ต้องการ อย่าง
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เฉพาะเจาะจง (Customized) ความสามารถของเทคโนโลยใีนปจัจุบนั ท าให ้CRM เป็นไปไดใ้น

ต้นทุนที่ต ่ากว่าเดมิ ทัง้ความก้าวหน้า ในการคดิซอฟต์แวร ์ใหม่ๆ การจดัการศูนย์โทรศพัท ์

(Call-Centre) อนิเทอรเ์น็ตทีส่่งผลท าให ้CRM ขยายตวัอย่าง รวดเรว็เกนิคาด ดงันัน้ ธุรกจิทุก

ประเภท ทุกขนาด จงึสามารถใชป้ระโยชน์จาก CRM ไดเ้สมอเพราะ CRM ไม่ไดต้ัง้ต้นทีก่ารมี

เทคโนโลยแีพงๆ โดยหลกัการ ของ CRM ทีใ่หค้วามส าคญักบัการรกัษา ลูกคา้นัน้ ถอืไดว้่าเป็น

การรกัษาลกูคา้ บนฐานการวเิคราะห ์ความสามารถในการท าก าไรของลูกคา้ แต่ละราย แนวคดิ

ทางการตลาดแบบ CRM จงึท าให้ธุรกจิต่างๆ ไดป้รบัท าความเขา้ใจเสยีใหม่ก่อน ที่จะสายว่า 

"ไม่ใช่ลูกค้าทุกคน ที่ควรค่าที่จะเก็บรกัษาเอาไว้เสมอไป ทัง้นี้เพราะว่า "ก าไร"  ยงัคง เป็น

เป้าหมายทีส่ าคญัของธุรกจิอยูน่ัน่เอง" 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

เสาวลกัษณ์ เครอือารยี ์(2549) ศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย บรเิวณชายหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบุร”ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ศกึษาถงึ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรม ของนักท่องเทีย่วชาวไทย บรเิวณ

ชายหาดชะอ า จงัหวดั เพชรบุรโีดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทย

จ านวน 400 ราย 

ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อกาตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย บรเิวณชายหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก โดยปจัจยัทีม่ผีลอยู่ในระดบัมาก คอื ปจัจยับุคคล ปจัจยัราคา ปจัจยัลกัษณะทางกายภาพ 

ปจัจยักระบวนการ และปจัจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนปจัจยัการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อ

การ ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัผลติภณัฑ ์มผีลต่อการตดัสนิใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยการออกแบบ 

ตกแต่งโรงแรมมีชื่อเสียง มีสระว่ายน ้ า มีห้องออกก าลังกาย มีบริการสปา และมีบริการ

อินเตอร์เน็ต มผีลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนความสะอาดของห้องพกัและ

อุปกรณ์เครือ่งใชใ้น หอ้งพกั มผีลต่อการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัมาก 
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 ปจัจยัราคามผีลต่อการตดัสนิใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ราคาคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบั 

บรกิารที่ได้รบัอตัราคาห้องพกั ราคาต ่ากว่าโรงแรมอื่นในระดบัเดยีวกนัการให้ส่วนลดเมื่อพกั

หลายคนื การใหส้่วนลดเมือ่พกัในวนัราชการปกต ิและราคาอาหารของโรงแรม 

 ปจัจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อการตดัสนิใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยความ

สะดวกในการเดนิทาง สามารถมองเหน็ววิชายทะเล สถานทีต่ ัง้ และสถานทีจ่อดรถ มผีลต่อการ 

ตดัสนิใจอยู่ในระดบัมากส่วนความรวดเรว็ในการตดิต่อทางโทรศพัท์ และความรวดเรว็ในการ 

ตดิต่อทางอนิเตอรเ์น็ต มผีลต่อการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมกีาร 

ออกบูธ ตามงานที่จดัขัน้ การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลของโรงแรมอย่างต่อเนื่อง การโฆษณาผ่าน

ทาง สื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาลงป้ายคทัเอาท์กลางแจ้ง การโฆษณาผ่านทางอินเตอร์เน็ตมี

พนักงานเสนอ ขายหอ้งพกักบันักท่องเที่ยวโดยตรง มผีลต่อการตดัสนิในอยู่ในระดบัปานกลาง 

ส่วนการมสี่วนลด ส าหรบัการพกัครัง้ต่อไปมผีลต่อการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัมาก 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ มีพนักงานรกัษาความ

ปลอดภยั ตลอด24 ชัว่โมงความเอาใจใส่ของพนักงานความรวดเรว็ของพนักงานมนุษย์สมัพนัธ์

ของพนกังาน บุคลกิภาพของพนักงาน การแต่งกายของพนักงาน และมพีนักงานมากพอในการ

ใหบ้รกิาร 

 ปจัจยัลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อการตดัสนิใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมรีะบบ 

ถ่ายเทอากาศ บรรยากาศของโรงแรม และการจดัวางภูมทิศัน์ มผีลต่อการตดัสนิใจอยู่ในระดบั

มาก ส่วนความโดดเด่นของป้ายชื่อโรงแรม มผีลต่อการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัปายกลาง 

 ปจัจยักระบวนการ มผีลต่อการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ความรวดเร็วในการ 

ใหบ้รกิาร การส ารองหอ้งพกั บรกิารเชค็อนิ และบรกิารเชค็เอาท์ 

 

มิง่สรรพ ์ขาวสะอาด และคณะ (2548) ไดศ้กึษาเรื่อง “อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศ 

ไทย ภายใตโ้ครงการ มลูค่าเพิม่ในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทย” ซึง่เป็น 

การศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจโครงสรา้ง รปูแบบการแข่งขนั ผลการด าเนินงานและบทบาทของ 

อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ในจงัหวดัท่องเที่ยวหลกั โดยอาศยัแหล่งข้อมูลจากงบ

การเงนิ ของโรงแรม ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เจาะลกึผูป้ระกอบการโรงแรม พบว่า แนวโน้มใน

อนาคต คาด ว่าโรงแรมที่มีเครือข่ายนานาชาติจะมีการควบรวมกิจการ เพื่อขยายขนาด
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เครอืข่ายกนัมากขึน้ เพื่อ สรา้งความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งขึน้และมชี่องทางการตลาดที่

กวา้งขึน้ ในขณะทีเ่ครอืขา่ย โรงแรมในเอเชยีมแีนวโน้มทีจ่ะขยายไปยงัภูมิภาคอื่นๆมากขึน้เพื่อ

ลดความเสีย่งและการแข่งขนัในอุตสาหกรรมโรงแรมจะทวคีวามรุนแรงขึน้ ท าใหโ้รงแรมขนาด

กลางและขนาดเลก็ต้องอาศยัการ ขายความแตกต่าง ซึ่งจะท าให้เกดิโรงแรมหรูขนาดเลก็ถึง

กลาง ทีเ่รยีกกนัว่า บตูคิโฮเตล็ มากขึน้ 

 ขวญัหทยั สุขสมณะ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิาร

โรงแรมในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่าปจัจยัดา้นการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อผูใ้ช้บรกิารใน

การพจิารณาเลอืกใช้บรกิารโรงแรมในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงรายเป็นอนัดบัหน่ึงคอื ปจัจยั

สถานทีไ่ดแ้ก่การมพีนักงานบรกิารตลอด24ชัว่โมงมรีะบบการรกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิ

ด้านความสะอาดบรเิวณส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมและที่พกั ปจัจยัด้านบรกิารหรอืบุคคล ได้แก่

ความสามารถใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ทนัใจ พนักงานมคีวามเขา้ใจและใหบ้รกิารทีถู่กต้อง พนักงาน 

ให้บรกิารที่มคีวามปลอดภยั ปจัจยัด้านราคา ได้แก่ ราคาห้องพกั การแสดงราคาห้องพกัไว ้

ชดัเจน ราคาอาหารในหอ้งอาหาร ปจัจยัดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ โทรทศัน์ โทรศพัท์

และเครื่องปรบัอากาศ ปจัจยัด้านวสัดุสื่อสาร ได้แก่ มญีาติและเพื่อนแนะน าให้มา การให ้

ส่วนลดทีพ่กัเป็นกรณพีเิศษ การโฆษณาทางโทรทศัน์ ปจัจยัดา้นสญัลกัษณ์ ไดแ้ก่ ชื่อเสยีงของ 

โรงแรม โรงแรมเปิดใหบ้รกิารมานาน การมป้ีายชื่อโรงแรมแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจน 

 สนิินาถ ตนัตราพล (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิาร 

โรงแรมแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ปจัจยัดา้นราคามอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารมาก

ที่สุด คอืราคาต้องคุ้มค่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพบรกิารที่ได้รบั มรีายการส่งเสรมิการขาย 

การมสี่วนลด ราคาต ่ากว่าโรงแรมอื่นที่อยู่ในระดบัเดียวกัน ปจัจยัทางด้านท าเลที่ตัง้ ได้แก่ 

ความสะดวกในการเดนิทางมาก ท าเลสามารถมองเหน็ววิดอยสุเทพไดจ้ากภายในหอ้งพกัความ

สะดวก ของสถานที่จอดรถ ปจัจยัด้านสภาพห้องพกั ได้แก่ ความสะอาดของห้องพกั ขนาด

ห้องพกั การตกแต่งภายในห้องพกั ปจัจยัด้านคุณภาพของการบรกิาร ได้แก่ มพีนักงานยก

สมัภาระ มพีนักงานต้อนรบัส่วนหน้า มพีนักงานห้องอาหารและประชุม สมัมนา ปจัจยัด้าน

คุณภาพ อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามประทบัใจในการรบัประทานอาหารเช้า

มากทีสุ่ด รองลงมามคีวาม ประทบัใจ อาหารโดยรวม และการบรกิารของรมูเซอรว์สิ ตามล าดบั 

 วชิราภรณ์ โลหะชาละ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาตใินการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัในจงัหวดัเชยีงราย”จากผลการศกึษาพบว่า นักท่องเทีย่ว 
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ชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาเทีย่ว และพกัค้างคนืในจงัหวดัเชยีงรายมคีวามพงึพอใจต่อบรกิารทีพ่กัใน

ระดับสูง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าที่พักมีมาตรฐานดี ราคาของที่พักมีความเหมาะสม 

นกัท่องเทีย่วมคีวาม ตอ้งการกลบัมาพกัแรมอกี และจะแนะน าทีพ่กัแรมดงักล่าวใหก้บัเพื่อนและ

คนอื่นๆ อกีด้วย ส าหรบัปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้ที่พกั ในจงัหวดัเชยีงราย 

พบว่า ปจัจยัทางการ ตลาดมผีลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใชท้ีพ่กัแรม โดยเฉพาะปจัจยัดา้น

ราคาทีพ่กั และปจัจยัดา้น ความปลอดภยั รองลงมาคอื ปจัจยัดา้นการบรกิาร ดา้นท าเลทีต่ ัง้ สิง่

อ านวยความสะดวก และสภาพ แวดลอ้ม ตามล าดบั 

 

กนกพร ศริโิรจน์ (2545) ท าการศกึษาเรื่อง “กระบวนการตดัสนิใจเลอืกสถานทีพ่กัของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ: กรณีศึกษา สถานที่พกัแรม ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ” 

พบว่ากระบวนการตดัสนิใจเลอืกสถานทีพ่กัแรมทีถ่นนขา้วสารของนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ

ม ี2 รปูแบบ คอื  

แบบที่ 1 นักท่องเที่ยวตดัสนิใจเลอืกสถานที่พกัแรมที่ถนนข้าวสารก่อนที่จะเดนิทาง

มาถงึกรุงเทพฯ โดยเริม่จากในการเดนิทางท่องเทีย่ว นักท่องเทีย่วจ าเป็นต้องแสวงหาสถานที่

พกัแรมและจากการที่นักท่องเที่ยวได้รบัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานที่พกัแรมทีถ่นนขา้วสารอยู่

บา้งพอจากเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใกลช้ดิ และนักท่องเที่ยวเคยมปีระสบการณ์การมาพกัแรมที่ถนน

ขา้วสาร 

แบบที่ 2 นักท่องเที่ยวตดัสนิใจเลอืกสถานทีพ่กัแรมที่ถนนขา้วสาร หลงัจากทีเ่ดนิทาง

มาถงึกรุงเทพฯ เพราะถงึแมว้่านักท่องเทีย่วจะไดร้บัทราบขอ้ มลูข่าวสารจากเพื่อนหรอืคนรูจ้กั

ใกล้ชดิ แต่ตวันักท่องเที่ยวเองยงัไม่มปีระสบการณ์ในการพกัแรมที่ถนนข้าวสารจงึตัดสนิใจ

หลงัจากที่ได้ส ารวจด้วยตวัเอง ส าหรบัสิง่กระตุ้นที่เป็นแรงจูงใจและมอีทิธพิลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจเลอืกสถานที่พกัแรมของนักท่องเที่ยวมากที่สุดคอืราคาของที่พกัโดยนักท่องเที่ยวจะ

พจิารณาจากราคาใหเ้ช่า เมื่อเทยีบกบั คุณภาพ ท าเลทีต่ ัง้ อยู่ใกลแ้หล่งท่องเทีย่ว ทีพ่กัสะอาด

และการให้การต้อนรบัของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยงัมคีวามพงึพอใจต่อการ

บรกิารของ สถานทีพ่กัแรมทีถ่นนขา้วสารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ศรณัยา ศรรีตันะ (2534) ไดศกึษาเรื่องปจัจยัทีก่ าหนดพฤตกิรรมการใชจ้่าย และระยะ 

เวลาพ านักของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พบว่า ปจัจยัที่ก าหนดพฤตกิรรมการใช้จ่ายของ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ม ี3 ปจัจยั ได้แก่ รายได้ สญัชาติ และจุดประสงค์ที่มา ซึ่งจะ
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พบว่า หากรายได้เพิม่ขึ้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวก็จะเพิม่ขึ้นตามด้วย ในเรื่องของ

สญัชาตนิัน้ พบ ว่า นัก ท่องเที่ยวจากอเมรกิาเหนือมกีารใช้จ่ายเฉลี่ยสูงที่สุด และจุดประสงค์

ทีม่ากม็ผีลต่อค่าใชจ้่าย ของนัก ท่องเที่ยวเช่นเดยีวกนั ส าหรบัการก าหนดระยะเวลาวนัพกันัน้ 

จากผลการศกึษาพบว่า ปจัจยั ทีม่อีทิธพิลในการก าหนดระยะวนัพกัเฉลีย่ของนักท่องเทีย่วชาว

ต่างประเทศ ไดแ้ก่ สญัชาตแิละ อาชพีของนกัท่องเทีย่วนัน่เอง 

 

ไตรเดช คุปตาภา และคณะ(2534) ศกึษาเรื่อง ปีท่องเที่ยวไป 2530 ศกึษาขอ้มลูดา้น

การรบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พบว่า

นกัท่องเทีย่วประเภท Group Tourไดร้บัขอ้มลูข่าวสารจากบรษิทัน าเทีย่วหรอืบรษิทัจ าหน่ายตัว๋

มากที่สุดรองลงมาคอื เพื่อนหรอืญาต ิและหนังสอื น าเที่ยวหรอืหนังสอืพมิพ์ ตามล าดบั ส่วน

นักท่องเที่ยวเพื่อนหรือญาติ บริษัทน าเที่ยวหรือบริษัทจ าหน่ายตัว๋ การโฆษณาเมืองไทย 

ตามล าดบั ส าหรบักลุ่ม Guesthouseได้รบัขอ้มูลข่าวสารจากหนังสอืน าเที่ยวหรอืหนังสอืพมิพ์

มากทีสุ่ดรองลงมาคอืนักท่องเทีย่วกลุ่ม Private Tour ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารจากเพื่อนหรอืญาติ

มากที่สุด รองลงมาคือบริษัทน าเที่ยว การโฆษณาเมืองไทย และหนังสือน าเที่ยวหรือ

หนังสอืพมิพ ์ตามล าดบั ซึง่จะพบว่านักท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเมอืงไทยจาก

แหล่งขอ้มูลทีไ่ม่เป็นทางการ เป็น ส่วนใหญ่เช่นจากการบอกเล่าของเพื่อนและญาตพิีน้่องหรอื

จากบรษิทัน าเทีย่วเป็นตน้ 

 



 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 

การศกึษาคน้ควา้ เรือ่ง ปญัหาการเตบิโตในอตัราทีล่ดลงของโรงแรม The Fusion Suite 

Bangkok โดยมรีะเบยีบวธิวีจิยัดงัต่อไปนี้ 

1. ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิและท าการวเิคราะหข์อ้มลู เช่น ขา่วเป็นต้น 

2. ศกึษาขอ้มลูปฐมภูม ิ เพื่อเป็นส่วนเพิม่เตมิขอ้มลูของทุตยิภมู ิ และน ามาวเิคราะห์

รว่มกนั เช่น ขอ้มลูพืน้ฐานของลกูคา้ ปจัจยัการเลอืกใชบ้รกิารของลกูคา้ แบบสอบถาม 

จากนัน้น าขอ้มลูปฐมภูม ิและทุตยิภูม ิมาสรุปผลท าการศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ และน ามา

ประมวลผลการศกึษา หาแนวทางในการแกไ้ขปญัหา และก าหนดกลยทุธเ์พื่อเพิม่รายไดใ้หก้บั

องคก์ร 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

แหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษา 

1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิใชว้ธิกีารศกึษาโดยการคน้ควา้จากบทความทางอนิเตอรเ์น็ต 

2. ขอ้มลูปฐมภูม ิใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถามท าการสอบถามกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 

การศึกษาข้อมูลทุติยภมิู 

1. นกัท่องเทีย่วต่างชาตพิุ่งรอ้ยละ7.6 จนีมาไทยอนัดบั 1 ในปีพ.ศ. 2555 นกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาตเิขา้มาในประเทศไทย 10.49 ลา้นคน เพิม่จากช่วงนี้ของปีก่อน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.6  

ประเทศทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในไทยมากทีสุ่ด คอืประเทศจนี 1.12 ลา้นคน รองลงมา คอื

ประเทศมาเลเซยี 1.11 ลา้นคน รสัเซยี 634,312 คน ญีปุ่น่ 630,058 คน เกาหล ี540,523 คน 

และมอีตัราขยายตวัเพิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่ว โดยเฉพาะประเทศแอฟรกิา เพิม่ขึน้สงูสุดรอ้ยละ 

21.17
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สมาคมโรงแรมไทย เรง่ผลกัดนันโยบาย สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 2 ลา้นลา้นบาท

ในปีพ.ศ. 2558 นายสุรพงษ์ เตชะหรวูจิติร นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวกบัผูป้ระกอบการ

โรงแรม ถงึความคบืหน้าของนโยบายสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 2 ลา้นลา้นบาทภายในปี 

พ.ศ.2558 ว่า ทุกภาคส่วนก าลงัเรง่เดนิหน้า เพื่อเพิม่ขดีความสามารถดา้นการท่องเทีย่ว โดย

เจาะตลาดนกัท่องเทีย่วทีม่คีวามสนใจพเิศษ หรอืนิชมารเ์กต็ 4 กลุ่มประกอบไปดว้ย 

1. นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเล่นกอลฟ์ 

2. การท่องเทีย่วเชงิแพทย ์

3. การท่องเทีย่วเชงิสเีชยีว 

4. ตลาดแต่งงาน กบัฮนันีมนู 

 

2. ธนาคารแห่งประเทศไทยยนืยนัไมแ่ทรกแซงค่าเงนิบาท 

ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ตวัในช่วงนี้ ท าใหน้กัลงทุนกลา้น าเงนิมาลงทุนทีม่คีวามเสีย่งมากขึน้ 

ประกอบกบัค่าเงนิบาทเป็นไปตามพืน้ฐานเศรษฐกจิไทยสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิในเอเชยี

ทีด่ขี ึน้ตามการคาดการณ์ของตลาดเงนิ  

อยา่งไรกต็าม หากค่าเงนิไมแ่ขง็ค่ามากเกนิไป หรอืเรว็เกนิไป หรอืไมแ่ขง็เกนิพืน้ฐาน

ของเศรษฐกจิไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยคงไมเ่ขา้ไปแทรกแซง และปล่อยไปตามกลไกตลาด  
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แผนภูม ิ3.1: แสดงค่าเงนิบาท 

 

3. “สลลิ” ลุยเปิดโรงแรมเกาะรถ BTS ชีน้กัท่องเทีย่วนิยมพกัหอ้งพกัราคาถูก 

ภาพรวมของธุรกจิโรงแรมในยา่นสุขุมวทิขณะน้ี ยงัสามารถขยายตวัไดอ้กีมาก 

โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเลก็ “บดัเจต็” และ “บตูคิ”เนื่องจากโรงแรมดงักล่าวมคีวามหลากหลาย

ของหอ้งพกั และราคาไมสู่งมาก จงึท าใหน้กัท่องเทีย่วนิยมเขา้พกัโรงแรมในรปูแบบดงักล่าว 

มากกว่าโรงแรม 5 ดาว 

ปจัจบุนัโรงแรมสลลิเปิดใหบ้รกิาร 3 แห่ง คอื โรงแรมสลลิ สุขมุวทิ ซอย 8 มอีตัราการ

เขา้พกัเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 85% โรงแรมสลลิ ทองหล่อ 1 มอีตัราการเขา้พกักว่า 90% โรงแรม

สลลิ สุขมุวทิ ซอย 11 ทีเ่พิง่เปิดมา 1 เดอืน มอีตัราการเขา้พกัสงูกว่า 90% 

ส าหรบัท าเลทีจ่ะเน้นการขยายโรงแรมในเครอืสลลิ คอืเน้นในแนวรถไฟฟ้าบทีเีอส 

ตัง้แต่สถานีอ่อนนุชไปจนถงึสถานีราชเทว ี เนื่องจากเป็นเสน้ทางทีน่กัท่องเทีย่วต่างชาตนิิยม

เดนิทาง และพกัอาศยั เพราะมทีัง้แหล่งท่องเทีย่ว และศูนยก์ารคา้ 
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แผนภูม ิ3.2: แสดงอตัราการเขา้พกัของโรงแรมสลลิ 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 

3.1 การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิ

3.1.1 การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 

 

  ตาราง 3.1: แสดงจ านวนนักท่องเท่ียวจ าแนกตามประเภท 

ประเภทของนักท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 

แบบมาคู่ 17 34 

แบบมาคนเดยีว 9 18 

แบบมาตดิต่อธุรกจิ 15 30 

แบบครอบครวักบัเดก็เลก็ 5 10 

แบบครอบครวักบัเดก็โต 4 8 

รวม 50 100 
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จากตาราง 3.1 พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในโรงแรมส่วนใหญ่ เป็น

นกัท่องเทีย่วทีม่ากนัเป็นคู่ รอ้ยละ 34 รองลงมาเป็น แบบมาตดิต่อธุรกจิ รอ้ยละ 30 และแบบคน

ครอบครวักบัเดก็โตรอ้ยละ 8 มจี านวนน้อยทีสุ่ด 

 

ตาราง 3.2: แสดงจ านวนนกัท่องเทีย่วจ าแนกตามประเภทช่วงอายขุองผูเ้ขา้มาพกัในโรงแรม 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

15 – 20 ปี 0 0 

21 – 30 ปี 10 20 

31 – 40 ปี 25 50 

41 – 60 ปี 15 30 

รวม 50 100 

 

 จากตาราง 3.2 พบว่า นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาพกัในโรงแรมส่วนมากจะมอีายุประมาณ 31 

- 40 ปี โดยมจี านวนรอ้ยละ 50 รองลงมาอายุ 41 – 60 ปีรอ้ยละ 30 รองลงมาอายุ 21 – 30 ปี

รอ้ยละ 10 

 

 ตาราง 3.3: แสดงจ านวนนกัท่องเทีย่วจ าแนกตามตามประเทศผูเ้ขา้มาพกัในโรงแรม 

นักท่องเท่ียวประเทศ จ านวน ร้อยละ 

ญีปุ่น่ 14 28 

เกาหล ี 13 26 

จนี 7 14 

อเมรกิา 12 24 

องักฤษ 4 8 

รวม 50 100 
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 จากตาราง 3.3 พบว่า นักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาพกัในโรงแรมส่วนมากมาจากประเทศญี่ปุ่น

รอ้ยละ 28 จากประเทศเกาหลรีอ้ยละ 26 จากประเทศอเมรกิารอ้ยละ 24 จากประเทศจนีรอ้ยละ 

14 จากประเทศองักฤษรอ้ยละ 8 ตามล าดบั 

 

ตาราง 3.4: แสดงจ านวนนกัท่องเทีย่วจ าแนกตามจ านวนวนัทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

 

จ านวนวนัท่ีอยู่ในประเทศไทย จ านวน ร้อยละ 

1 วนั 5 10 

2 - 3 วนั 24 48 

4 - 5 วนั 18 36 

6 ขึน้ไป 3 6 

รวม 50 100 

  

จากตาราง 3.4 พบว่า จ านวนวนัทีน่กัท่องเทีย่วเขา้มาอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่มาพกั 

2 – 3 วนั รอ้ยละ 48 รองลงมา  4 – 5 วนั รอ้ยละ 36 พกั 1 วนั รอ้ยละ 10 พกั 6 วนัขึน้ไป  

รอ้ยละ 6 

 

 ตาราง 3.5: แสดงจ านวนนกัท่องเทีย่วจ าแนกตามจ านวนวนัทีเ่ขา้มาพกัในโรงแรม 

พกัท่ีโรงแรมก่ีวนั จ านวน ร้อยละ 

1 วนั 7 14 

2 - 3 วนั 23 41 

4 - 5 วนั 18 36 

6 - 7 วนั 2 4 

รวม 50 100 
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จากตาราง 3.5 พบว่า จ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาพกัในโรงแรมส่วนใหญ่มาพกั 2 - 3 

วนัรอ้ยละ 46 รองลงมา 4 – 5 วนัรอ้ยละ 36 รองลงมา 1 วนัรอ้ยละ 14 สุดทา้ย 6 – 7 วนัรอ้ยละ 

4 

 

 ตาราง 3.6 : แสดงจ านวนนักท่องเทีย่วจ าแนกตามแหล่งขอ้มลูทีท่ าใหรู้จ้กัโรงแรม 

รู้จกัโรงแรมน้ีจากแหล่งใด จ านวน ร้อยละ 

รูจ้กัอยูแ่ลว้ 16 32 

รูจ้กัจากอนิเทอรเ์น็ต 21 42 

รูจ้กัจากเพื่อน 2 4 

สื่อต่างๆ 1 2 

หนงัสอืและคู่มอื 3 6 

ตวัแทนการท่องเทีย่ว 5 10 

เป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจ็การเดนิทาง 2 4 

รวม 50 100 

  

จากตาราง 3.6 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จกัโรงแรมจากอินเตอร์เน็ตรอ้ยละ 42 

รองลงมารูจ้กัอยูแ่ลว้รอ้ยละ 32 รองลงมารูจ้กัจากตวัแทนการท่องเทีย่วรอ้ยละ 10 รองลงมารูจ้กั

หนังสอื และคู่มอืรอ้ยละ 6 รองลงมารูจ้กัจากเพื่อน และเป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจ็การเดนิทาง

รอ้ยละ 4 เท่ากนั สุดทา้ยรูจ้กัจากสื่อต่างๆรอ้ยละ 2 

 

 ตาราง 3.7: แสดงจ านวนนกัท่องเทีย่วจ าแนกตามจ านวนผูม้าใชบ้รกิารเป็นครัง้แรก 

มาพกัท่ีโรงแรมครัง้แรก จ านวน ร้อยละ 

ใช่ 34 68 

ไมใ่ช่ 16 32 

รวม 50 100 

  

จากตาราง 3.7 พบว่า นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มาพกัทีโ่รงแรมครัง้แรกรอ้ยละ 68 ส่วน

นกัท่องเทีย่วทีเ่คยมาพกัมรีอ้ยละ 32  
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 ตาราง 3.8: แสดงจ านวนนกัท่องเทีย่วจ าแนกตามเหตุผลทีเ่ขา้มาพกัในโรงแรม 

เหตผุลหลกัในการเข้าพกัโรงแรมแห่งน้ี จ านวน ร้อยละ 

เพื่อการพกัผ่อน 20 40 

เพื่อมาพบเพื่อน 5 10 

เพื่อธุรกจิ 14 28 

เพื่อมาเขา้รว่มประชุม  5 10 

เพื่อความบนัเทงิ 6 12 

รวม 50 100 

  

จากตาราง 3.8 พบว่า เหตุผลหลกัของนกัท่องเทีย่วในการเขา้พกัในโรงแรมส่วนใหญ่มา

เพื่อพกัผ่อนรอ้ยละ 40 รองลงมาเพื่อธุรกจิรอ้ยละ 28 รองลงมาเพื่อความบนัเทงิรอ้ยละ 12 

รองลงมาเพื่อพบเพื่อน และเพื่อเขา้ประชุมรอ้ยละ 10 เท่ากนั 

 

 ตาราง 3.9: แสดงระดบัความพงึพอใจจ าแนกตามคุณภาพของการบรกิาร 

คณุภาพการบริการ 

ระดบัความพึงพอใจ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน 6 12 44 88 0 0 

มนุษยสมัพนัธข์องพนกังาน 7 14 42 84 1 2 

ทกัษะพืน้ฐานของพนกังาน 4 8 45 90 1 2 

 

              จากตารางที3่.9 พบว่า ระดบัความพงึพอใจต่อประสทิธภิาพในการท างานของ

พนกังาน ในระดบัดมีมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 88 รองลงมาในระดบัดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 12 

ระดบัความพงึพอใจต่อมนุษยสมัพนัธข์องพนกังาน ในระดบัดมีมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 84 

รองลงมาในระดบัดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 14 ระดบัความพงึพอใจต่อทกัษะพืน้ฐานของพนกังาน 

ในระดบัดมีมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 90 รองลงมาในระดบัดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 8 
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 ตาราง 3.10: แสดงระดบัความพงึพอใจจ าแนกตามคุณภาพของการรกัษาความสะอาด 

ความสะอาดของห้องพกั 

ระดบัความพึงพอใจ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ประสทิธภิาพในการท างาน 15 30 34 68 1 2 

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร 11 22 35 70 4 8 

สิง่อ านวยความสะดวกภายใน

หอ้ง 
17 34 29 58 4 8 

หอ้งน ้า 15 30 34 68 1 2 

ความคุม้ค่าของเงนิ 10 20 40 80 0 0 

ภาพรวมของโรงแรม 6 12 43 86 1 2 

 

               จากตาราง 3.10 พบว่า ระดบัความพึงพอใจต่อความสะอาดของห้องพกัในด้าน

ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน ในระดบัดี มมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 68 รองลงมาใน

ระดบัดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 30  

 ระดับความพึงพอใจต่อความสะอาดของห้องพักในด้านประสิทธิภาพในการการ

ใหบ้รกิาร ในระดบัด ีมมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 70 รองลงมาในระดบัดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 22 

                ระดบัความพงึพอใจต่อความสะอาดของห้องพกัในด้านสิง่อ านวยความสะดวกใน

หอ้งพกั ในระดบัด ีมมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 58 รองลงมาในระดบัดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 34 

                ระดบัความพงึพอใจต่อความสะอาดของห้องพกัในด้านห้องน ้า ในระดบัด ีมมีาก

ทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 68 รองลงมาในระดบัดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 30                 

                ระดบัความพงึพอใจต่อความสะอาดของห้องพกัในด้านความคุ้มค่าของเงนิ ใน

ระดบัด ีมมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 80 รองลงมาในระดบัดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 20 

 ระดบัความพงึพอใจต่อความสะอาดของหอ้งพกัในดา้นภาพรวมของโรงแรม ในระดบัดี 

มมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 86 รองลงมาในระดบัดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 12 
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ตาราง 3.11: แสดงระดบัความพงึพอใจจ าแนกตามการใหบ้รกิารของหอ้งอาหาร 

 

บริการของห้องอาหาร 

ระดบัความพึงพอใจ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

คุณภาพของอาหาร 14 28 29 58 7 14 

ประสทิธภิาพในการบรกิารของ

หอ้งอาหาร 
8 16 38 76 4 8 

ความคุม้ค่าของเงนิ 10 20 36 72 4 8 

 

             จากตาราง 3.11 พบว่า ระดบัความพงึพอใจต่อบรกิารของหอ้งอาหารในดา้นคุณภาพ

ของอาหารในระดบัด ีมมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 58 และในระดบัดเียีย่มและระดบัพอใชม้เีท่ากนั 

คดิเป็นรอ้ยละ 14 

                              ระดบัความพงึพอใจต่อบรกิารของหอ้งอาหารในดา้นประสทิธภิาพใน

การบรกิารของหอ้งอาหาร ในระดบัด ี มมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 76 และในระดบัดเียีย่มและ

ระดบัพอใชม้เีท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 76 

                            ระดบัความพงึพอใจต่อความสะอาดของหอ้งอาหารในดา้นความคุม้ค่า

ของเงนิ ในระดบัด ีมมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 72 รองลงมาในระดบัดเียีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 20 
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3.1.2 การวิเคราะหข้์อมลูปัญหา และสรปุผลการศึกษา 

           3.1.2.1 การวเิคราะหก์ารแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Porter’s Five Forces 

Model of Competition) 

1. ข้อจ ากดัในการเข้าสู่อตุสาหกรรมของคู่แข่งใหม่  

1.1 ตน้ทุนในการเขา้สู่อุตสาหกรรม 

       ธุรกจิโรงแรมระดบั 3 ดาว บรเิวณถนนสุขุมวทิซึง่เป็นย่านธุรกจิการคา้ 

การเงนิ การธนาคาร หา้งสรรพสนิคา้ มตี้นทุนในการเขา้สู่อุตสาหกรรมที่ใชเ้งนิทุนสูง เนื่องจาก

พืน้ที่ดงักล่าวมรีาคาที่ดนิราคาสูงมาก ต้องใช้การประเมนิอย่างถี่ถ้วน จงึจะมกีารลงทุนและท า

ใหธุ้รกจิคุม้ทุน จงึท าใหคู้่แขง่รายใหมใ่นระดบัโรงแรม 3 ดาวมไีมม่ากนกั 

1.2 การตอบโตข้ององคก์รธุรกจิเดมิ  

       เนื่องจากโรงแรมระดบั 3 ดาวในยา่นธุรกจิการคา้ การเงนิ การธนาคาร 

หา้งสรรพสนิคา้ ตอ้งการเป็นผูค้รอบครองตลาดต้นทุนต ่า และการบรกิารทีย่อดเยีย่ม เพื่อดงึดูด

ผู้เขา้พกั ดงันัน้ราคาต่อห้อง จงึไม่สูงมากและมแีนวโน้มที่จะลดลง เพื่อปกป้องส่วนแบ่งตลาด 

ซึง่เป็นการตอบโตข้ององคก์รธุรกจิเดมิ  

2. ความรุนแรงของสภาพการแข่งขัน ระหว่างองค์กรธุรกิจท่ีอยู่ใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั 

เนื่องจากคู่แขง่รายเดมิ เช่น โรงแรม Sasha Uno และ Manhattan Hotel อยู่ใน

ท าเลตัง้ใกลเ้คยีงกนัมกีารลดราคาหอ้งพกั จงึเกดิการแข่งขนัในด้านราคา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้

ลกูคา้ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ท าใหค้วามรนุแรงในการแขง่ขนัค่อนขา้งสงู 

3. สินค้าหรือบริการท่ีสามารถทดแทนกนัได้ 

สนิคา้ทดแทนของธุรกจิโรงแรม เช่น Guest House, Apartment เนื่องจากถนน

สุขุมวิทเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการค้า การเงิน การธนาคาร ห้างสรรพสินค้าท าให้มี

ชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาพกั เพื่อตดิต่อธุรกจิและการท่องเทีย่วเป็นจ านวนมาก ทัง้พกัแบบชัว่คราว

หรอืระยะยาว ท าให้ธุรกิจโรงแรมไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เพยีงพอ ลูกค้าจงึมี

ทางเลอืกในการเขา้พกั รายวนั รายสปัดาห ์รายเดอืน ในอพารท์เมน้ท์ และเกสทเ์ฮา้ส ์ซึง่ถอืว่า

เป็นสนิค้าทดแทนได้ในระดบัหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความสะดวกสบายในการเขา้พกั ในอพาร์ท

เมน้ท์ และเกสท์เฮ้าส ์ไม่มากเท่ากบัพกัในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมมกีารบรกิารดา้นการท า
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ความสะอาด ปจัจยัเบื้องต้น เช่น น ้าดื่ม กาแฟ อาหารเช้า เป็นต้น จงึได้เปรยีบกว่าอพาร์ท

เมน้ท ์และเกสทเ์ฮา้ส ์ในระดบัราคาใกลเ้คยีง หรอืราคาเดยีวกนั 

4. อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ 

จะแบ่งอ านาจต่อรองของผูซ้ือ้ได ้2 ช่วงเวลาตามปรมิาณของผูม้าใชบ้รกิารเขา้

พกั  

ช่วง Low Season (เดอืนพฤษภาคม ถงึ กนัยายน) อ านาจต่อรองของผูซ้ือ้จะมี

มาก เนื่องจากความต้องการใช้บริการไม่สูงมาก ท าให้ผู้ให้บริหารจะต้องก าหนดราคา ให้

เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ซื้อ ดงันัน้จงึควรมกีารส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) 

โดยเสนอเป็น Package คอื 

ลดราคา 10 % เมือ่ลกูคา้พกั 2 คนื 

ลดราคา 15 % เมือ่ลกูคา้พกั 3 – 7 คนื  

ลดราคา 20 % เมือ่ลกูคา้พกัมากกว่า 1 สปัดาห ์

ช่วง High Season (เดอืนตุลาคม ถงึ เมษายน) อ านาจการต่อรองของผูซ้ือ้มไีม่

มากนัก เนื่องจากความต้องการใช้บรกิารห้องพกัมสีูง ผู้ให้บรกิารจงึสามารถก าหนดราคาตาม

ราคาตลาดได ้

5. อ านาจต่อรองของผูข้าย 

สินค้าที่ซื้อโดยทัว่ไป เช่น น ้ายาท าความสะอาด สินค้าใช้ช าระร่างกาย แต่

จ านวนผูข้ายมปีรมิาณมากจงึท าให้โรงแรมสามารถเลอืกซือ้จากผูซ้ื้อที่มรีาคาถูกที่สุดได้ จงึท า

ใหโ้รงแรมมอี านาจต่อรองมากกว่าผูข้าย 

 

3.1.2.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) 

 ด้านการเมือง (Politic) มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรบัอตัรา
ค่าจ้างขัน้ต ่าและเพิม่ขดีความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

(SMEs)  

1.มกีารเพิม่วงเงนิสนิเชื่อ 4 ดา้น  

1. ดา้นส่งเสรมิการจา้งงาน  

2. ดา้นพฒันาการผลติ  
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3. ดา้นการค ้าประกนัสนิเชื่อ ในลกัษณะ Portfolio Guarantee 

Schemeระยะที ่5  

4. ดา้นการค ้าประกนัสนิเชื่อ ในลกัษณะ Portfolio Guarantee 

Scheme ส าหรบัผูป้ระกอบการใหม ่(PGS New / Start-up) 

2. มาตรการลดตน้ทุนผูป้ระกอบการ เช่นลดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

ลดอตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม การลดค่าธรรมเนียมหอ้งพกัที่

เรยีกเกบ็ส าหรบัโรงแรม/ทีพ่กัแรม เป็นตน้ 

3. มาตรการเพิม่ผลติภาพแรงงานใหผู้ป้ระกอบการ  

4. มาตรการเพิม่รายไดใ้หผู้ป้ระกอบการโดยการทบทวนค่าใชจ้า่ยของ

ภาครฐัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

5. มาตรการกระตุ้นและส่งเสรมิการขายโดยผ่านการบรโิภค   

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) การเปิดเสรดีา้นการคา้การบรกิารและการลงทุน

ระหว่างกนัของ 10 ประเทศสมาชกิอาเซยีน ตามกรอบประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC 

จะส่งผลให้ตลาดประชากรมีจ านวนรวมกันถึงเกือบ600 ล้านคน ในทางการตลาดย่อมจะ

ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล โรงแรมไทยที่มกีารใช้เชนต่างชาติที่มชีื่อเสียงมา

บริหารจดัการ ซึ่งมีบริการที่เป็นสากล ประกอบกับการมีฐานข้อมูลลูกค้าที่มากกว่า ท าให้

สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด ส่งผลให้เป็นที่ยอมรบัของลูกค้า และได้รบั

ความไวว้างใจทีจ่ะใชบ้รกิาร  

เช่น โรงแรมไทยมคีวามสามารถในการแข่งขนั เนื่องจากที่ผ่านมาหลาย ๆ 

โรงแรมของไทยได้รบัการยอมรบัจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตโิดยการเข้ามาใช้บรกิารอย่าง

ต่อเนื่องอาทิ เชนของออนิกซ์ ฮอสพทิาลติี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) ซึ่งบรหิาร

โรงแรมอมารมีากว่า 40 ปี เชนของเซน็ทารา และเชนของดุสติ เป็นต้น โดยจุดส าคญัที ่ท าให้

เชนของโรงแรมไทยยงัคงได้รบัการยอมรบัในระดบัโลก คอืการบรกิารในรูปแบบของคนไทย 

การน าเสนอเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย อนัเป็นสิง่ทีเ่ชนของโรงแรมต่างประเทศไม่สามารถท า

ได้ เป็นกลยุทธ์การสรา้งจุดต่างให้เป็นที่ยอมรบัของตลาด เพราะความเป็นเอเชยีถอืเป็นเสน่ห์

จดุเด่นประการหน่ึงที ่ชาวตะวนัตกใหค้วามสนใจ 

ด้านสงัคม (Social) ปจัจุบันคนไทยนิยมเที่ยวในประเทศมากขึ้น ธุรกิจ

โรงแรมจงึมกีารปรบัตวัตามทศิทางตลาด ตามลกัษณะการใชจ้า่ย การเขา้พกัของคนไทย 
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ด้านเทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยมีกีารเตบิโตอยา่งรวดเรว็ 

โทรศพัทม์อืถอื iPhone หรอื Android เขา้มามอีทิธพิลในชวีติประจ าวนัของมนุษยม์ากยิง่ขึน้ท า

ให ้ธุรกจิโรงแรมจงึเริม่ท าโฆษณาผ่านโทรศพัท์   เป็นการเพิม่ช่องทางการสื่อสาร   กบัลกูคา้ใน

ปจัจบุนั 

 

3.1.2.3 กลยทุธก์ารตลาดตามเป้าหมาย (STP Strategy) 

การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation Strategy) 

- ชาวต่างประเทศทีเ่ขา้มาท่องเทีย่ว 

การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting Strategy) 

- การตลาดเฉพาะส่วน (Niche Marketing) 

ลกูคา้กลุ่มเดมิ ลกูคา้ญีปุ่น่ จนี  อเมรกินั  

ลกูคา้กลุ่มใหม ่ลกูคา้ยโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา   

   

การวางต าแหน่งทางการตลาด (Positioning Strategy) 

โรงแรม 3 ดาวในย่านธุรกิจการค้า การเงนิ การธนาคาร ห้างสรรพสินค้า บนถนน

สุขุมวทิทีเ่น้นการบรกิารทีด่กีว่าโรงแรม 3   ดาว ทัว่ๆไป เพื่อใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจ และ

กลบัมาใชบ้รกิารใหม ่รวมถงึการแนะน าแบบปากต่อปาก เพื่อเพิม่ลกูคา้รายใหม่ 
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3.1.2.3 กลยทุธส์่วนผสมการตลาดในธุรกจิบรกิาร (7Ps) 

1. สนิคา้ หรอืการบรกิาร (Product or service) การใหบ้รกิารหอ้งพกัในโรงแรม

ระดบั 3 ดาว ยา่นสุขมุวทิ 

โดยกลุ่มลกูคา้เดมิ  คอื ชาวต่างชาต ิจากประเทศ ญีปุ่น่, เกาหล,ี จนี,  อเมรกินั 

และลกูคา้กลุ่มใหม ่ เช่น ยโุรป, ตะวนัออกกลาง, แอฟรกิา,ฯลฯ 

2. ราคา (Price) การตัง้ราคาเป็นการตัง้ราคาตามมาตรฐานระดบัชัน้ของ

โรงแรม ซึง่ โรงแรม Fusion Suits Hotel เป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว 

 

       ตาราง 3.12: แสดงราคาห้องพกัแบบต่างๆ 

ประเภทของห้องพกั ขนาด (ตร.ม.) Single / Double (บาท) 

หอ้ง Standard  25 2,600++ / 2,800++ 

หอ้ง Superior 28 3,000++ / 3,200++ 

หอ้ง Deluxe 40 4,000++ / 4,200++ 

หอ้ง Jacuzzi Deluxe  48 5,000++ / 5,200++ 

ราคาสงู 

ราคาต า่ 

บรกิารด ี บรกิารดอ้ย 
 1 

 2 

 3 

4 

 1 2 3 4 

5 

5 

5 ดาว 

4 ดาว 

The Fusion Suites 

2 ดาว 

                      รปู 3.3: แสดงการวางต าแหน่งทางการตลาด 
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3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย หรอืใหบ้รกิาร (Place) ช่องทางการจดัจ าหน่ายของ

โรงแรม เป็นช่องทาง อนิเทอรเ์น็ต (E-Commerce) โดยรบัจองผ่าน ทางเวบ็ไซตข์องโรงแรม 

และจองผ่านตวัแทน (Agency) รบัจองโรงแรมอื่นๆ เช่น Agoda, Hostel .com 

4.การส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) ใชก้ลยทุธแ์บบผลกั (Push Strategy) 

ซึง่เป็นการใชก้ารส่งเสรมิการขายเพื่อผลกัดนั ใหล้กูคา้เกดิความสนใจซือ้ โดยส่งเสรมิการขาย 2 

วธิ ี

4.1 E – Marketing 

- โฆษณา Advertise Banner 

- โฆษณา Google Ad words 

- Social Media Marketing 

- E-mail marketing 

4.2 Special price ในช่วง Low Season ดงันี้ 

ลดราคา 10 % เมือ่ลกูคา้พกั 2 คนื 

ลดราคา 15 % เมือ่ลกูคา้พกั 3 – 7 คนื  

ลดราคา 20 % เมือ่ลกูคา้พกัมากกว่า 1 สปัดาห ์

4.3 บอกต่อกนัปากต่อปาก (Word of Mouth) 

5.พนกังาน (People) เนื่องจากโรงแรม มพีนกังาน 25 คน จงึใหค้วามส าคญักบั

พนกังานทุกคนอย่างทัว่ถงึ เช่น การจดัฝึกอบรมพนกังาน สวสัดกิาร ความเป็นกนัเอง ท าให้

พนกังานบรกิารดว้ยใจ ดแูลลกูคา้อยา่งเป็นกนัเอง ยิม้แยม้แจม่ใส 

6.ขัน้ตอนการท างาน (Process) ขัน้ตอนการใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ ถูกตอ้ง 

อ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้จะท าใหล้กูคา้พงึพอใจ  
7.ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ภาพลกัษณ์ของโรงแรมทางดา้น

กายภาพทีด่ชี่วยดงึดดูความสนใจของลกูคา้ เช่น ลกัษณะภายนอกของโรงแรม การจดัพืน้ที่

ภายในโรงแรม การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก  
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3.2 การก าหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Strategic alternatives) 

3.2.1 การวเิคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

                 ตาราง 3.13: แสดงการวเิคราะห ์SWOT Analysis 

Strengths (S) Weaknesses (W) 

1. เป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว ทีเ่น้นการ

บรกิาร 

2. ท าเลอยูใ่จกลางแหล่งธุรกจิ การคา้

การเงนิ การธนาคาร หา้งสรรพสนิคา้ 

บนถนนสุขุมวทิ 

3. เน้นดา้นความสะอาดโดยมแีมบ่า้นเป็น

พนกังานของโรงแรม 

4. เน้นการบรกิารอยา่งทัว่ถงึเนื่องจาก

ขนาดของโรงแรมเป็นขนาดเลก็ 

5. ใชก้ารตลาด Online เพื่อลดตน้ทุน

ทางดา้นการตลาด 

6. มพีนกังาน 25 คน ท าใหเ้ป็นโรงแรมที่

มตีน้ทุนดา้นบุคลากรต ่า 

1. มหีอ้งพกัแค่ 35 หอ้ง ท าใหม้ขีอ้จ ากดัใน

การรองรบัลกูคา้ Group Tour ใหญ่ๆ  

2. ไมม่กีารส่งเสรมิการขายและการตลาด 

จงึท าใหช้่วง Low Season โรงแรมไม่

เตม็ 

3. สิง่อ านวยความสะดวกไมเ่พยีงพอ เช่น 

สระว่ายน ้า Gym และInternet ในหอ้งพกั 

4. พืน้ทีใ่ชส้อยต่อหอ้งจ ากดั (25 ตร.ม.) 

เนื่องจากเป็นโรงแรมขนาดเลก็ 

 

Opportunities (O) Threats (T) 

1. ท าเลทีต่ ัง้ใกลข้นส่งมวลชน รถไฟฟ้า

BTS และรถไฟใตด้นิ MRT ท าใหก้าร

เดนิทางสะดวก 

2. ตรงขา้มสถานทีน่วดแผนไทย ซึง่เป็น

จดุเด่นของประเทศไทย และไดร้บัการ

ยอมรบัจากชาวต่างชาต ิ

3. เป็นโอกาสในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ   

4. จ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตขิยายตวั

สงูขึน้ทุกๆปี 

1. เนื่องจากเป็นแหล่งธุรกจิ ท าใหม้ปีรมิาณ

คู่แขง่มากทัง้ 5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว 

อพารท์เมน้ท ์และเกสทเ์ฮา้ส ์

2. สถานทีต่ ัง้อยูก่ลางใจเมอืงท าใหม้ี

มลภาวะ รถตดิ เสยีงดงั และไมเ่ป็น

ส่วนตวั 

3. การขนส่งมวลชนทีก่้าวหน้า ท าใหก้ลุ่มผู้

ซือ้ทีม่จีดุประสงคจ์ะเขา้มาในเมอืง

สามารถใชบ้รกิารในบรเิวณอื่นๆ ที่

สามารถใชบ้รกิารขนส่งมวลชนได้ 
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3.2.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (TOWS Matrix) 

                  ตาราง 3.14: แสดงการวเิคราะห ์TOWS Matrix 

 

ปจัจยัภายนอก 

ปจัจยัภายใน 

Strengths (S) Weaknesses (W) 

1.เป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว ทีเ่น้นการ

บรกิาร 

2.ท าเลอยู่ใจกลางแหล่งธุรกจิ การคา้

การเงนิ การธนาคาร หา้งสรรพสนิคา้ 

บนถนนสุขมุวทิ 

3.เน้นดา้นความสะอาดโดยมแีมบ่า้น

เป็นพนกังานของโรงแรม 

4.เน้นการบรกิารอย่างทัว่ถงึเนื่องจาก

ขนาดของโรงแรมเป็นขนาดเลก็ 

5.ใชก้ารตลาด Online เพือ่ลดตน้ทนุ

ทางดา้นการตลาด 

6.มพีนกังาน 25 คน ท าใหเ้ป็นโรงแรมที่

มตีน้ทุนดา้นบุคลากรต ่า 

1.มหีอ้งพกัแค่ 35 หอ้ง ท าใหม้ขีอ้จ ากดั

ในการรองรบัลกูคา้ Group Tour ใหญ่ๆ  

2.ไมม่กีารส่งเสรมิการขายและการตลาด 

จงึท าใหช้่วง Low Season โรงแรมไม่

เตม็ 

3.สิง่อ านวยความสะดวกไมเ่พยีงพอ 

เช่น สระว่ายน ้า Gym และInternet ใน

หอ้งพกั 

4.พืน้ทีใ่ชส้อยต่อหอ้งจ ากดั (25 ตร.ม.) 

เนื่องจากเป็นโรงแรมขนาดเลก็ 

 

Opportunities (O) SO Strategies WO  Strategies 

1.ท าเลทีต่ ัง้ใกลข้นส่งมวลชน รถไฟฟ้า

BTS และรถไฟใตด้นิ MRT ท าใหก้าร

เดนิทางสะดวก 

2.ตรงขา้มสถานทีน่วดแผนไทย ซึง่เป็น

จุดเด่นของประเทศไทย และไดร้บัการ

ยอมรบัจากชาวต่างชาต ิ

3.เป็นโอกาสในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ   

4.จ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตขิยายตวั

สงูขึน้ทุกปี 

1. โรงแรมระดบั 3 ดาวทีเ่น้นการบรกิาร 

และความสะอาด รวมทัง้อยู่ในแหล่ง

ธุรกจิ การคา้ การเงนิ การธนาคาร 

หา้งสรรพสนิคา้ และรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน ท าใหก้ารบรกิารสะดวก  

(กลยุทธก์ารเจาะตลาดเพิม่-Market 

Penetration Strategy) 

ทีม่า : S1 + S2 + O1 

1.เนื่องจากปรมิาณนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่

มากขึน้ทุกปี ถา้ปรมิาณหอ้งของโรงแรม

รองรบัไมเ่พยีงพอจะน ากลยุทธพ์นัธมติร

ทางธุรกจิ (Alliance Strategy) ร่วมกบั

โรงแรมขา้งเคยีงมาใชเ้พือ่ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการทีม่ากขึน้ 

 

ทีม่า : O4 + S1 + S4 

Threats (T) ST Strategies WT Strategies 

1.เนื่องจากเป็นแหล่งธุรกจิ ท าใหม้ี

ปรมิาณคู่แขง่มากทัง้ 5 ดาว 4 ดาว 3 

ดาว อพารท์เมน้ท ์และเกสทเ์ฮา้ส ์

2.สถานทีต่ ัง้อยู่กลางใจเมอืงท าใหม้ี

มลภาวะ รถตดิ เสยีงดงั และไมเ่ป็น

ส่วนตวั 

3.การขนส่งมวลชนทีก่า้วหน้า ท าให้

กลุ่มผูซ้ื้อทีม่จีุดประสงคจ์ะเขา้มาใน

เมอืงสามารถใชบ้รกิารในบรเิวณอื่นๆ ที่

สามารถใชบ้รกิารขนส่งมวลชนได ้

1.ใชน้โยบายราคาทีเ่หมาะสม เน้นความ

สะอาด และบรกิาร เพือ่แขง่ขนักบัคู่แขง่ 

(กลยุทธผ์ูน้ าดา้นตน้ทนุเฉพาะกลุ่ม 

(Cost Focus Strategy) 

 

ทีม่า : T1 + S1 + S3 + S4 

1.เน้นการจดัการในช่วงLow Season 

โดยการท าCo-Promotion กบั

โรงพยาบาลใกลเ้คยีงเพือ่ดงึ

นกัท่องเทีย่วทัง้เก่า และใหม่ โดยใชก้ล

ยุทธก์ารจดัการช่วง low season 

(season management) 

 

ทีม่า : W2 + T1 
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ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา 

3.3 การก าหนดแนวทางเลือก และกลยทุธเ์พ่ือแก้ไขปัญหา 

การวเิคราะห ์TOWS MATRIX สามารถก าหนดแนวทางเลอืกได ้4 ทางเลอืก ดงันี้ 

 

แนวทางเลือกท่ี 1 กลยทุธ์การเจาะตลาดเพ่ิม (Market Penetration Strategy) 

เนื่องจากโรงแรมเป็นระดบั 3 ดาว ทีเ่น้นการใหบ้รกิารโดยอาศยัท าเลทีต่ ัง้บนถนน

สุขมุวทิ ทีอ่ยูใ่จกลางแหล่งธุรกจิ การคา้ การเงนิ การธนาคาร รวมถงึความพรอ้มของทรพัยากร

ทีม่อียูข่องโรงแรม เช่น พนกังาน แมบ่า้น และการท าการตลาด Online เมือ่เผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสารของโรงแรมใหไ้ดท้ัว่ถงึ ประกอบกบัโอกาสภายนอก เช่น ท าเลทีต่ ัง้ของโรงแรมใกลก้บั

การขนส่งมวลชน เช่น BTS, MRTท าใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเรว็ อกีทัง้ใกลก้บัสถานทีน่วด

แผนไทย โรงพยาบาล และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ในยคุนี้มคีวามก้าวไกลในเรือ่ง

ของเทคโนโลยเีป็นอย่างมาก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูสถติขิองนกัท่องเที่ยวทีเ่พิม่มากขึน้ 

ดว้ยทรพัยากรและโอกาสดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหก้ าหนดแนวทางเลอืกในการเจาะตลาด

เพิม่ โดยจะมุง่เน้นลกูคา้กลุ่มเดมิ และเพิม่ลกูคา้กลุ่มใหม ่ ทีเ่ขา้มาพกัใหเ้กดิความประทบัใจใน

ดา้นบรกิารและความสะอาด แลว้กลบัมาพกัอกีในอนาคตส าหรบัลกูคา้กลุ่มเดมิ 

ลกูค้ากลุ่มเดิม 

- การใหค้วามส าคญัหลงัการเขา้พกักจ็ะท าใหล้กูคา้ประทบัใจ และโรงแรมสามารถ

ปรบัปรงุคุณภาพใหด้ขีึน้ โดยจะมกีารใหล้กูคา้ตชิมเมือ่มขีอ้ผดิพลาดและท าการ

แกไ้ขอยา่งรวดเรว็ 

- การใช ้E- Commerce ในการส่ง E- Card และขอ้มลูต่างๆใหล้กูคา้ 1 ครัง้ต่อไตร

มาส 

ลกูค้ากลุ่มใหม่ 

- จากการบอกต่อปากต่อปากใหก้บัญาต ิเพื่อนฝงู คนรูจ้กั 

- การโฆษณาทาง E- Commerce ซึง่เป็นการแพรก่ระจายขา่วสารไดท้ัว่ถงึและฉบัไว

อยา่งมปีระสทิธผิลโดยการลงทุน Google Adword เพื่อจะใหโ้รงแรมอยูใ่นอนัดบั

แรกของการคน้หา และลงทุน Google Adsen เพื่อโฆษณาในหน้า Google ในการ

เพิม่โอกาส การเลอืกใชบ้รกิารของลกูคา้ 
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ท่ีมาของทางเลือก 

ใชจ้ดุแขง็โรงแรมระดบั 3 ดาว ตัง้อยูใ่นยา่นสุขมุวทิ ซึง่เป็นแหล่งธุรกจิ การคา้ การเงนิ 

การธนาคาร หา้งสรรพสนิคา้ ทีเ่น้นการบรกิารและความสะอาด รว่มกบัโอกาสทีโ่รงแรม

ตัง้อยูใ่กลข้นส่งมวลชน เช่น BTS, MRT 

ข้อดี 

- สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของตลาดทีเ่พิม่ขึน้ 

- ใชร้ะยะเวลาในการท าการตลาด โดย E-commerce สัน้ 

- รายไดเ้พิม่ขึน้ 

ข้อเสีย 

- มคี่าใชจ้่ายในการท าการตลาด 

 

แนวทางเลือกท่ี 2 กลยทุธ์พนัธมิตรทางธรุกิจ (Alliance Strategy) 

 

การเตบิโตของผูเ้ขา้มาพกัในประเทศ จากขอ้มลูสถติโิรงแรมมขีอ้จ ากดัเนื่องจากเป็น

โรงแรมขนาดเลก็มหีอ้งพกัเพยีง 36 หอ้ง ถา้มกีารประชาสมัพนัธอ์อกไปแลว้มหีอ้งพกัไม่

เพยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ กจ็ะท าใหก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่าน E- Commerce 

และการบอกปากต่อปากไม่มปีระสทิธผิล ท าใหล้กูคา้เปลีย่นไปใชบ้รกิารของโรงแรมอื่น จงึได้

พจิารณาน ากลยทุธท์างธุรกจิ (Alliance Strategy) รว่มกบัโรงแรมขา้งเคยีงมาใช ้เพื่อตอบสนอง

และรองรบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ได ้โดยจะท าการรว่มมอืกบัโรงแรมใกลเ้คยีง 4-5 แห่ง โดยจะ

ขอการจอง ประมาณรอ้ยละ 10 ของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม เพื่อท าการแนะน าไปทีโ่รงแรม

คู่สญัญาดงักล่าวในกรณีทีห่อ้งพกัของโรงแรมเราเตม็ ทัง้นี้ตอ้งมกีารวางแผนอย่างรดักุมเพื่อให้

ลกูคา้มาใชบ้รกิารเตม็ตามอตัราหอ้งพกั รวมไปถงึมปีรมิาณมากพอทีจ่ะไปพกักบัโรงแรม

คู่สญัญาดว้ย เพื่อทีจ่ะเกดิความสมัพนัธอ์นัดใีนระดบัโรงแรมดว้ยกนั 

 

ท่ีมาของทางเลือก 

ใชจ้ดุอ่อนทีม่หีอ้งพกัจ ากดัร่วมกบั โอกาสทีป่รมิาณนกัท่องเทีย่วต่างชาตขิยายตวัสงูขึน้

ทุกปีจากสถติกิารท่องเทีย่ว 
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ข้อดี 

 - สามารถรองรบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่มากขึน้ โดย ส่งตวันกัท่องเทีย่ว

ไปยงัโรงแรมพนัธมติร เมือ่หอ้งพกัไมเ่พยีงพอ 

ข้อเสีย 

- ท าแผนการตลาดรว่มกบัโรงแรมอื่น อาจเกดิความเหน็ทีไ่มต่รงกนัในเรือ่งการบรหิาร 

การจดัการ นโยบาย และผลประโยชน์ 

- ในกรณทีีไ่ดส้ ารองหอ้งพกั กบัโรงแรมพนัธมติรแต่ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้

โรงแรมพนัธมติรเสยีโอกาสทางธุรกจิ เพื่อส ารองหอ้งพกับางส่วนไวใ้หเ้รา 

  

แนวทางเลือกท่ี 3 กลยทุธ์ผูน้ าด้านต้นทุนเฉพาะกลุ่ม (Cost Focus Strategy) 

 

เนื่องจากโรงแรมมรีะดบั 3 ดาว เน้นการบรกิารและความสะอาด ท าใหร้าคาหอ้งพกัไม่

สงูนกั แต่เนื่องจากอตัราการเตบิโตของชาวต่างชาตทิีข่ยายตวัสงูขึน้ท าใหคู้่แข่งขนัสนใจใน

ตลาดโรงแรมกลุ่มนี้ จงึมคีู่แขง่ขนัมากขึน้ การแขง่ขนัสงู และดุเดอืดมากขึน้ 

จากขอ้มลูขา้งต้นกลยทุธท์ีน่ ามาพจิารณาคอืกลยทุธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุนเฉพาะกลุ่ม (Cost 

Focus Strategy) โดยจะใชก้ลยทุธใ์นการก าหนดราคา ใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน เพื่อดงึดดูลกูคา้มาก

ขึน้ จงึแบ่งเป็น 2 ระดบัราคาในจ านวน 8 ชัน้ 36 หอ้ง ดงันี้ 

- หอ้งพกัราคาปกต ิระหว่างชัน้ 5 – 8 เป็นจ านวน 18 หอ้ง 

- หอ้งพกัราคาประหยดั (Budget Rate) ในชัน้ 2 – 4 จ านวน 18 หอ้ง เป็นระดบั

ราคาถูกกว่าราคาปกต ิ 20 – 30% โดยการบรกิารพอเหมาะและสิง่อ านวยความ

สะดวกต่างๆ น้อยกว่าหอ้งพกักลุ่มแรก เพื่อดงึดดูลกูคา้ใหเ้พิม่มากขึน้ โดยมุง่เน้น

ลกูคา้เก่าและลกูคา้ใหม่ดว้ย 

การโฆษณาประชาสมัพนัธจ์ะท าผ่าน E – Commerce และปากต่อปาก 

 

ท่ีมาของทางเลือก 

ใชจ้ดุแขง็ทีเ่ป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว เน้นการบรกิารซึง่มรีาคาตามมาตรฐานอยูใ่นช่ว

ระดบัปานกลาง พจิารณารว่มกบัปรมิาณคู่แขง่ทีเ่พิม่ขึน้ ซึ่งเป็นอุปสรรคในธุรกจิท าใหต้อ้ง

พจิารณาน ากลยทุธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุนเฉพาะกลุ่ม (Cost Focus Strategy) 
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ข้อดี 

 - ใชน้โยบายราคาทีเ่หมาะสมเพื่อเป็นแรงจงูใจเพิม่ปรมิาณลกูคา้ 

- มคีวามสามารถในการแขง่ขนักบัคู่แขง่ในดา้นราคา และบรกิารขอ้เสยี 

 ข้อเสีย 

- อาจท าใหก้ าไรต่อหน่วยลดลง 

 

แนวทางเลือกท่ี 4 กลยทุธ์การจดัการในช่วง Low Season (Low Season 

Management Strategy) 

 

ในช่วง Low Season ตัง้แต่ พฤษภาคม – กนัยายน ของทุกปีจะเป็นช่วงทีช่าวต่างชาติ

เขา้มาในประเทศไทยน้อยกว่าเดอืนอื่นๆ และประกอบกบัคู่แขง่ขนัทีเ่พิม่มากขึน้ท าใหช้่วง Low 

Season มลีกูคา้น้อย จงึใชก้ารท า Co – Promotion กบัโรงพยาบาลใกลเ้คยีง เพื่อเน้นกลุ่ม

ลกูคา้การท่องเทีย่วเชงิแพทย ์ ใหเ้ขา้มาเพื่อใชบ้รกิารทางดา้นสุขภาพ กบัโรงพยาบาลใน

ประเทศ ซึง่มชีื่อเสยีงราคาไมแ่พงส าหรบัชาวต่างชาต ิเช่น การท าฟนั การตรวจรา่งการประจ าปี 

การรกัษาโรคปวดศรีษะ โรคพนกังานออฟฟิต โรคเมือ่ย เป็นตน้ 

โดยกลยทุธน์ี้ตอ้งมกีารรว่มมอื และจดัโปรแกรมกบัทางโรงพยาบาล เพื่อเป็นทางเลอืก

ใหล้กูคา้ในการใชก้ลยทุธน์ี้ จะท าใหโ้รงแรมและโรงพยาบาลไดป้ระโยชน์ทัง้ 2 ฝา่ย คอืโรงพยาล

บาล ไดล้กูคา้เพิม่มากขึน้ ในช่วง Low Season โรงพยาลบาลมคีนไขเ้พิม่มากขึน้ 

   

ท่ีมาของทางเลือก 

ใชจ้ดุอ่อนของโรงแรมในช่วง  Low Season และอุปสรรคใ์นดา้นคู่แขง่ขนัทีเ่พิม่มากขึน้

อยา่งรวดเรว็ ในการพจิารณาการท า Co – Promotion รว่มกบัทางโรงพยาบาลเพื่อเพิม่ปรมิาณ

ลกูคา้ทีเ่ขา้มาพกั 
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ข้อดี 

- สามารถดงึดดูลกูคา้ในช่วง Low Season มากขึน้ จากการรว่มมอืกบัโรงพยาบาล เพื่อ

น าเสนอHealth Care Program 

- รายไดเ้พิม่ขึน้ 

 

 ข้อเสีย 

 - ถา้ Program ของทางโรงพยาบาล ไมเ่ป็นทีถู่กใจของลกูคา้จะท าใหล้กูคา้จะไมก่ลบัมา

ใชบ้รกิารของโรงแรมอกี 
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การก าหนดกลยทุธด้์วยวิธีการถ่วงน ้าหนัก   

      ตาราง 3.15: แสดงการตดัสินใจเพ่ือเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการถ่วงน ้าหนัก 

หลกัเกณฑก์ารตดัสนิใจ ถ่วงน ้าหนกั 

แนวทางที ่1 แนวทางที ่2 แนวทางที ่3 ทางเลอืกที ่4 

กลยุทธก์ารเจาะตลาดเพิม่ 

(กลยุทธร์ะดบับรษิทั) 

กลยุทธพ์นัธมติรทาง

ธุรกจิ 

กล(ยุทธร์ะดบับรษิทั) 

กลยุทธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุน

เฉพาะกลุ่ม 

(กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ) 

กลยุทธก์ารจดัการในชว่ง

Low Season 

(กลยุทธร์ะดบัหน้าที)่ 

Rating 

(1-5) 
คะแนน 

Rating 

(1-5) 
คะแนน 

Rating 

(1-5) 
คะแนน 

Rating 

(1-5) 
คะแนน 

ผลประกอบการ 0.4 5 2 2 0.8 4 1.6 5 2 

งบประมาณ  0.2 3 0.6 4 0.8 4 0.8 4 0.8 

ระยะเวลา 0.2 4 0.8 2 0.4 3 0.6 2 0.4 

ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการ 0.1 5 0.5 4 0.4 3 0.3 3 0.3 

ความสอดคลอ้งกบันโยบาย 0.1 5 0.5 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

รวม 1.0 5 4.4 5 2.8 5 3.7 5 3.9 
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ตาราง 3.16: แสดงเกณฑใ์ห้คะแนนการถ่วงน ้าหนัก 

คะแนน 
ผล

ประกอบการ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ความเป็นไปได้

ในการ

ด าเนินการ 

ความ

สอดคลอ้งกบั

นโยบาย 

1 น้อยทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด 

2 น้อย มาก มาก น้อยทีสุ่ด น้อย 

3 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

4 มาก น้อย น้อย มาก มาก 

5 มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

 

จากตาราง3.16 การใหค้ะแนนการถ่วงน ้าหนกัเพื่อการหาทางเลอืกกลยทุธ ์กลยทุธก์าร

เจาะตลาดเพิม่ มคีะแนนสงูสุด จงึเลอืกกลยทุธก์ารเจาะตลาดเพิม่ เพื่อเพิม่รายไดร้วมใหก้บั

โรงแรม 
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ตาราง 3.17 แผนการปฏบิตังิาน (Action Plan) 

ล าดบั รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
  1. กลยทุธ์การเจาะตลาดเพ่ิม  

  
1 วางแผนในการเจาะตลาด                         

 2 รวบรวมแบ่งกลุ่มลกูคา้ (เก่า,ใหม)่                         
 3 โฆษณาประชาสมัพนัธ ์โดย E- Commerce 

             
 

- ใช ้goolgle adword  
             

 
- ใช ้google adsen 

             4 การบรกิารหลงัการเขา้พกัดว้ย E- Commerce 
             

 
- ท า E-Card ในวนัเกดิลกูคา้ 

             
 

- ขา่วสารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัโรงแรมหอ้งพกัราคาพเิศษ                         
 5 พฒันาประสทิธภิาพของพนกังาน                         
 

 
- ความสะอาด                         

 
 

- การบรกิารทีป่ระทบัใจเป็นกนัเอง                         
 

 
- ทศันคตทิีด่ ี

             6 ตรวจสอบ และประเมนิผล 
             7 ปรบัปรุงแกไ้ขจากขอ้ผดิพลาด 
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ล าดบั รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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

2. กลยทุธ์ผูน้ าด้านต้นทุนเฉพาะกลุ่ม 

 
 

1 วางแผนและแบ่งโรงแรมเป็น 2 ระดบัราคา 
            

 
 

 
1.ราคาปกต ิ      ชัน้ 5 - 8  (18 หอ้ง) 

             
 

2.ราคาประหยดั  ชัน้ 2 – 4 (18 หอ้ง) 
             2 บรหิารงานเพือ่แยกการบรกิารสิง่อ านวยความสะดวกของหอ้งพกั 2 ระดบัราคาใหม้คีวามแตกต่างกนั                         

 3 การจดัท าโฆษณาผ่านสือ่  E- Commerce และ Social Media  
             4 ฝึกอบรมและท าความเขา้ใจในการบรกิารทีแ่ตกต่างใหก้บัพนกังาน                         

 5 ตรวจสอบ และประเมนิผล 
             6 ปรบัปรุงแกไ้ขจากขอ้ผดิพลาด                         

  3.กลยทุธ์การจดัการในช่วง Low Season 

  
            

 

1 
วางแผนร่วมกบัโรงพยาบาล ในช่วงเดอืนพฤษภาคม – กนัยายน เพือ่จดัท าการตรวจร่างการ  การ

รกัษา การตรวจฟนั เป็นตน้ 
                        

 

 
-ราคา / โปรแกรม / จ านวนวนั                         

 2 ก าหนดราคาหอ้งพกั พรอ้มราคาค่าตรวจเชค็ และรกัษา                         
 3 การจดัท าโฆษณาผ่านสือ่  E- Commerce และ Social Media                         
 4 ฝึกอบรมและพฒันาบุคคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ                         
 5 ตรวจสอบ และประเมนิผล                         
 6 ปรบัปรุงแกไ้ขจากขอ้ผดิพลาด                         
 



 

บทท่ี 4 
สรปุผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

สรปุผลการศึกษา 

จากขอ้มลูนกัท่องเทีย่วปีพ.ศ.2554 พบว่าจ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตขิยายตวัสงูโดยมี

นกัท่องเทีย่วเพิม่ทัง้สิน้ 19 ลา้นคน หรอืประมาณรอ้ยละ 20 แต่รายไดร้วมของโรงแรมปีพ.ศ. 

2554 เป็น 13 ลา้นบาทซึง่คดิเป็นส่วนแบ่งตลาดเพยีงรอ้ยละ 0.0019 ซึง่เมือ่เทยีบกบัตลาดที่

เตบิโตรวดเรว็จะเหน็ว่าผลประกอบการของโรงแรมไมด่เีท่าทีค่วร ท าใหโ้รงแรมก าลงัประสบ

ปญัหาจ าเป็นตอ้งเรง่แกไ้ชปญัหา จงึตอ้งวเิครห์าสาเหตุของปญัหาและประเมนิทางเลอืก เพื่อ

น ามาก าหนดกลยทุธแ์ละท าการแกไ้ขปรบัปรุงใหธุ้รกจิมผีลประกอบการเพิม่ขึน้ กลยทุธท์ี่

ก าหนดขึน้มาม ี3 กลยทุธ ์ซึง่ไดม้าจากการวเิคราะหท์ัง้ปจัจยัภายในและภายนอก มดีงันี้ 

1. กลยทุธก์ารเจาะตลาดเพิม่ (Market Penetration Strategy) 

2. กลยทุธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุนเฉพาะกลุ่ม (Cost Focus Strategy) 

3. กลยทุธก์ารจดัการในช่วง Low Season (Low Season Strategy) 

ทัง้นี้ไดเ้ลอืกท ากลยุทธ ์ ทัง้  3 กลยทุธค์วบคู่กนัไปเพื่อเพิม่ผลประกอบการทัง้ในระยะ

สัน้ และระยะยาว ดงัไดอ้ธบิายกลยทุธต่์างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. กลยทุธก์ารเจาะตลาดเพ่ิม (Market Penetration Strategy) 

โดยใชก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่าน E- Commerce เพื่อใหข้า่วสารไปถงึ

ผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ โดยค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานไมม่ากนกั และระยะเวลาในการ

ด าเนินงานสัน้ จะมุง่เน้นไปทีล่กูคา้กลุ่มเดมิ และกลุ่มใหม ่ดงันี้ 

ลกูคา้กลุ่มเดมิ จากขอ้มลูแบบสอบถามคอื ชาวเอเชยี เช่น ญีปุ่น่ เกาหล ี จลีน 

อายปุระมาณ 31 – 40 ปี มาเป็นคู่ อตัราเขา้พกัเฉลีย่อยูท่ี ่2-3 วนั การส่งเสรมิการขาย

เพื่อใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้รกิารและพกัยาวขึน้กว่าปกตมิดีงันี้ 

เมือ่ลกูคา้พกั 2 คนื ลดราคา 10%   

เมือ่ลกูคา้พกั 3-7 คนื ลดราคา 15%   

เมือ่ลกูคา้พกัมากกว่า 1 สปัดาห ์ลดราคา 20%  
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โดยเน้นการใหบ้รกิารและความสะอาด ใหเ้กดิความประทบัใจกบัลกูคา้ เพื่อให้

กลบัมาใชบ้รกิารใหม ่และบอกต่อใหก้บัรูจ้กั 

ลกูคา้กลุ่มใหม ่ เช่นลกูคา้ชาวเอเชยี ญีปุ่น่ เกาหล ี จนี ทีไ่มเ่คยมาพกั ลกูคา้ยโุรป ตะวนัออก

กลาง เป็นตน้ ทัง้นี้ทางโรงแรมเน้นทีก่ารใหบ้รกิารและความสะอาดเป็นส าคญั                           

 

              2. กลยทุธผ์ูน้ าด้านต้นทุนเฉพาะกลุ่ม (Cost Focus Strategy) 

เนื่องจากจ านวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาในประเทศมปีรมิาณมาขึน้ทุกปี

ท าใหธุ้รกจิโรงแรมเป็นทีห่น้าสนใจของนกัลงทุน ท าใหเ้กดิคู่แขง่ขนัรายใหม่ๆ  และการแขง่ขนัที่

เพิม่สงูขึน้จากคู่แขง่รายเดมิ ดงันัน้จงึตอ้งใชก้ารเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนเฉพาะกลุ่มเขา้มาช่วย เพื่อ

เป็นการดงึดดูใหม้ลีกูคา้เพิม่ขึน้ แต่เนื่องจากโรงแรมเรามมีาตรฐานระดบั 3 ดาว ท าใหร้าคา 

บรกิาร ถูกจ ากดัดว้ยมาตรฐานราคา เราจงึควรรกัษาระดบัราคาของโรงแรมไว ้  จงึมกีารจดัท า

หอ้งพกัเป็น 2 ระดบั โดยแบ่งตามชัน้ของโรงแรมดงันี้ 

- หอ้งพกัราคาปกต ิจ านวน 18 หอ้ง ในชัน้ 5-8  

- หอ้งพกัราคาประหยดั (Budget Rate) จ านวน 18 หอ้ง ในชัน้ 2-4  

หมายเหตุ : ชัน้ 1 เป็นลอบบี ้หอ้งอาหาร หอ้งคอมพวิเตอร ์

ทัง้นี้ ในส่วนของหอ้งพกัราคาประหยดั จะไม่มสีิง่อ านวยความสะดวก เช่น 

ผา้เชด็ตวั ผา้เชด็หน้า ของใชใ้นหอ้งน ้า อาหารเชา้ เพื่อจะไดบ้รหิารราคาใหต้ ่าไดท้ าใหเ้พิม่

ปรมิาณลกูคา้ทีเ่ขา้พกั การโฆษณาประชาสมัพนัธก์ใ็ชร้ะบบ E- Commerce เพื่อเผยแพร่

ขา่วสารประชาสมัพนัธ ์ ใหก้บักลุ่มลกูคา้เดมิ และลกูคา้ใหม ่และยงัคงเน้นการบรกิาร และความ

สะอาด ใหเ้หมาะสมกบัระดบัราคาทัง้ 2 ระดบั 

ในการแบ่งหอ้งพกัเป็น 2 ระดบัราคา จะตอ้งท าการฝึกอบรมใหพ้นกังานรูถ้งึ

ความส าคญั ของการใหบ้รกิารซึง่แตกต่างกนัใน 2 ระดบั แต่กย็งัคงรกัษาการบรกิารทีใ่หค้วาม

พงึพอใจ และคุม้ค่าในทัง้ 2 ระดบัแก่ลกูคา้ 
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3. กลยทุธก์ารจดัการในช่วง Low Season (Low Season Strategy) 

ธุรกจิโรงแรมการมลีกูคา้อย่างต่อเนื่องและเพยีงพอตลอดปีเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอยา่ง

มาก เนื่องจากโรงแรมมตีน้ทุนคงที ่ เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าพนกังาน ดงันัน้การจดัการเพื่อใหม้ี

ลกูคา้อยา่งต่อเนื่องเป็นสงิส าคญั จงึไดน้ ากลยทุธก์ารจดัการในช่วง Low Season มาใชเ้พื่อเพิม่

ปรมิาณลกูคา้ในเดอืนพฤษภาคม- กนัยายน  

กลยทุธก์ารจดัการในช่วง  Low Season จะท าโดยการรว่มมอืกบัโรงพยาบาล เพื่อ

จดัโปรแกรมการตรวจสุขภาพรา่งกาย สุขภาพฟนั การรกัษาโรคต่างๆทีไ่มรุ่นแรง เช่น โรค

เมือ่ย โรคพนกังานออฟฟิต ทัง้นี้ ทางโรงพยาบาลจะเป็นผูต้ ัง้ราคาของโปรแกรมสุขภาพ ส่วน

ทางโรงแรมจะเป็นผูต้ ัง้ราคาหอ้งพกั และค่าเดนิทางไปยงัโรงพยาบาลในการจดัท าแผนการ

ท่องเทีย่วเชงิแพทยน์ี้ จะท าใหโ้รงแรมไดป้ระโยชน์โดยมลีกูคา้เตม็ตลอดในช่วง Low Season 

และทางโรงพยาบาลกไ็ดล้กูคา้เพิม่ ซึง่โรงพยาบาลปจัจุบนัไดพ้ฒันาใหเ้ป็นศูนยส์ุขภาพของโลก

ท าใหม้คีวามพรอ้มอยูแ่ลว้ทีจ่ะรองรบันกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้ 

จากการใชแ้ผนกลยทุธ ์ ทัง้ 3 แผนนี้ควบคู่กนัไปจะท าใหร้ายไดร้วมของโรงแรม

เพิม่ขึน้ จากลกูคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ และมลีกูคา้เตม็ตลอดทัง้ปี 

  

ข้อจ ากดัในการศึกษา 

1. ระยะเวลาในการจดัท าเพยีงแค่ 6 เดอืน ท าใหม้เีวลาจ ากดัในการวเิคราะหแ์ละ

ประเมนิผล 

2. ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากโรงแรมมจี ากดั เนื่องจากอาจมผีลกระทบกบัธุรกจิได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ผูบ้รหิารควรมกีารลงทุน การโฆษณา On-Line เพิม่ขึน้ และมผีูค้อยดแูลดา้น E-

Commerce โดยตรง เนื่องจากเป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธท์ีม่ตีน้ทุนต ่า แต่

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัสงู 

2. ควรมกีารพฒันาบุคลากรเพิม่ความรู ้ ความเขา้ใจในการบรกิารใหม้ากขึน้ สรา้ง

ทศันคตทิีด่ ี เพื่อใหเ้กดิการบรกิารทีป่ระทบัใจ เป็นแรงดงึดดูใหล้กูคา้กลบัมาใช้

บรกิารกบัโรงแรมอกี รวมถงึการบอกต่อไปยงัคนรูจ้กั 



 

บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 

 

กรกพร ศริโิรจน์. 2545. กระบวนการตดัสนิใจเลอืกสถานทีพ่กัของนกัท่องเทีย่วชาว

ต่างประเทศ: กรณศีกึษา สถานทีพ่กัแรม ถนนขา้วสาร กรงุเทพฯมหานคร การคน้ควา้

แบบอสิระ ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว บณัฑติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ขวญัหทยั สุขสมณะ. 2545. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมในอําเภอเมอืง 

จงัหวดั เชยีงราย. การคน้ควา้แบบอสิระบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

ไตรเดช คุปตาภา.นรทีพิย ์ ทุ่งกาว ี และวริตัน์ สงัขแ์กว้.  2534.  รายงานการวจิยัเรือ่ง ปีการ

ท่องเทีย่วไทย 2530. กรงุเทพฯ : ศูนยว์จิยัธุรกจิ คณะพาณชิยศาสตร ์ และการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

ทรรศนะ บุญขวญั และ เอกชยั อภศิกัดิกุ์ล. 2005. การจดัการเชงิกลยุทธ.์มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย. พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มิง่สรรพ ์ ขาวสอาด และคณะ. 2548 อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย: รายงานพเิศษ. 

เชยีงใหม ่: สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

วชริาภรณ์ โลหะชาละ. 2545. ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินการเลอืกใชบ้รกิาร

ทีพ่กัในจงัหวดัเชยีงราย. การคน้ควา้แบบอสิระ ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

จดัการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว บณัฑติวทิยาลยั มหาลยัเชยีงใหม่. 

ศรณัยา ศรรีตันะ. 2534. การศกึษาปจัจยัทีก่ําหนดพฤตกิรรมการใชจ้า่ย และระยะเวลาพาํนกั

ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ. วทิยานิพนธเ์ศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ บณัฑติ

วทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สนิินาถ ตนัตราพล. 2546. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมแห่งหน่ึงในจงัหวดั 

เชยีงใหม ่ การคน้ควา้แบบอสิระบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

เสาวลกัษณ์ เครอือารยี ์ “ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมของนกัท่องเทีย่ว

ชาวไทย บรเิวณชายหาดชะอํา จงัหวดัเพชรบุร”ี. การคน้ควา้แบบอสิระ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2546. การบรหิารการตลาด กลยทุธแ์ละยทุธวธิ.ี ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่3. 

กรงุเทพฯ : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 



 

 
The Fusion Suites Hotel 

Guest Questionnaire 

 

1) Traveler type (Choose one) 

□  Couple 

□  Solo Traveler 

□  Business Traveler 

□  Family with young children 

□  Family with older children 

 

2) Your age (optional) 

  

□  15 – 20 years 

□  21 – 30 years 

□  31 – 40 years 

□  41 – 60 years 

 

3) What country do you from (Choose one)? 

 □  Japan 

 □  Korea 

 □  China 

 □  America 

 □  England 

 □  Other ___________________



 

4) How long you stay in Thailand?  

 

□  1 Day 

□  2 – 3 Days 

□  4 – 5 Days  

□  More than 6 days 

 

5) How long stay in the Fusion Suites Hotel?  

 

□  1 Day 

□  2 – 3 Days 

□  4 – 5 Days  

□  More than 6 days 

 

6) Where did you hear about this hotel (more answers possible)? 

□  I already knew of it. 

□  The Internet. 

 □  Google  

 □  Agoda 

 □  Other __________________ 

□  Friends and relatives. 

□  Media please specify __________________ 

□  Books and guides. 

□  Travel agency. 

□  It was part of the travel package. 

□  Other, what: ____________________________________ 

 

7) Is this your first visit to this hotel (mark the appropriate answer)? 



 

 □  Yes. 

□  No. How many times have you visited this hotel in the past? 

 

8) What were the main reasons for your visit to this hotel? (mark the appropriate 

answer) 

□  Rest and relaxation. 

□  Visiting relatives and friends. 

□  Business reasons. 

□  Attending a conference, congress, seminar, other forms of educations. 

□  Fun. 

□  Sports and recreation. 

□  Health. 

□  Religious reasons. 

□  Others, what : ___________________________________ 

 

9) Please rate our quality of service  

 

 Excellent Good Satisfactory Poor 

Staff efficiency     

Staff friendliness     

Staff courtesy     

 

 

10) Please rate our quality of room 

 

 Excellent Good Satisfactory Poor 

Cleanliness     

Efficiency of service     



 

Amenities in your room     

Bathroom     

Value for money     

Overall     

 

 

 

11) Please rate our Restaurant  

 

 Excellent Good Satisfactory Poor 

Food Quality     

Efficiency of service     

Value for money     



 

ประวติัผูศึ้กษา 

 

นางสาวพฒันมณฑ ์ชาญพชิยั เกดิเมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2530 ส าเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยักรงุเทพ คณะนิเทศศาสตร ์สาขาประชาสมัพนัธ ์เมือ่ปี พ.ศ.

2552 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ สาขาการจดัการ 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ปีการศกึษา 2554 
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