
บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ

ในการศึกษาโครงสรางการจัดการธุรกิจที่พักประเภท โฮสเทลในดานการใหบริการ การต้ัง
ราคาการตลาดและการเงิน รวมทั้งการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม เพื่อวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ นํามาพิจารณาและใชในการศึกษาดังน้ี

2.1 แนวคิด ทฤษฎีและแนวคิดท่ีนํามาประยุกตใชในการศึกษา

2.1.1 ทฤษฎีอุปสงค (Demand Theory) (วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, 2539)

กฎของอุปสงค (law of demand) อธิบายวา ปริมาณของสินคาและบริการชนิดใดชนิดหน่ึง
ที่ผูบริโภคตองการซื้อยอมแปรผกผัน กับระดับราคาของสินคาและบริการชนิดน้ันเสมอ จากกฎของ
อุปสงคดังกลาว หมายความวา เมื่อราคาสินคาสูงขึ้น ผูบริโภคจะซื้อสินคาในปริมาณที่นอยลง และ
เมื่อราคาลดลง ผูบริโภคจะซื้อสินคาในปริมาณมากขึ้นการที่ปริมาณแปรผกผันกับราคาสินคาน้ัน
เกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ

1. ผลทางรายได (income effect) เมื่อราคาสินคาสูงขึ้นแตรายไดตัวเงิน (money Income) ของ
ผูบริโภคคงที่ ทําใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคาไดปริมาณนอยลง น่ันคือ อํานาจ ซื้อหรือรายได
แทจริงของผูบริโภคลดลง ในทางตรงกันขามเมื่อราคาสินคาลดลงผูบริโภคสามารถซื้อสินคาได
ปริมาณมากขึ้น น่ันคือ รายไดแทจริงของผูบริโภคเพิ่มขึ้น

2. ผลทางการทดแทน (substitution effect) เมื่อราคาของสินคาชนิดหน่ึงสูงขึ้นในขณะที่สินคาชนิด
อ่ืนซึ่งทดแทนสินคาน้ีไดมีราคาอยูคงที่ ผูบริโภคจะรูสึกวาสินคาน้ีแพงขึ้นจึงซื้อสินคาน้ีนอยลง
และหันไปซื้อสินคาอ่ืนเพื่อใชแทนสินคาน้ัน ในทางตรงกันขาม เมื่อราคาของสินคาลดลง ผูบริโภค
จะซื้อสินคาอ่ืนนอยลง และหันมาซื้อสินคาน้ีมากขึ้น
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ปจจัยกําหนดอุปสงค หมายถึง ตัวแปรหรือปจจัยตางๆซึ่งมีอิทธิพลตอจํานวนสินคาที่
ผูบริโภคปรารถนาที่จะซื้อ ปจจัยเหลาน้ีจะมีอิทธิพลตอปริมาณซื้อไมเทากัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกั บ
พฤติกรรมของผูบริโภคแตละคน กาลเวลา และหลายปจจัย เชนราคาสินคา รสนิยม รายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน ราคาสินคาอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ฤดูกาล จํานวนประชากรเปนตน ซึ่งทฤษฏีอุปสงคน้ัน จะถูก
นํามาใชในการวิจัยน้ีในดานของอุปสงคของผูที่ เขาพักในกลุมธุรกิจโรงแรมทั้งสามประเภท ซึ่งใน
แตละประเภทก็จะมีระดับและวิธีการใหบริการที่แตกตางกันออกไป ซึ่งตัวผูบริโภคเองก็จะมี
ทัศนคติและการตัดสินใจในการเลือกใชบริการที่ไมเหมือนกัน

ตามทฤษฎีการบริโภคของเศรษฐศาสตรแนวคลาสสิกน้ัน ปจจัยสําคัญที่มีผลกับการบริโภค
ของคนทั่วไปมีสามอยาง น่ันคือ ราคาสินคาชนิดน้ัน ระดับรายไดของผูบริโภคและราคาสินคาอ่ืนที่
เกี่ยวของ เชน สินคาที่ใชแทนกันได หรือ สินคาที่ใชรวมกัน โดยทั่วไปแลวพฤติกรรมการบริโภค
ของคนทั่วไปจะเปนไปดังน้ีคือ จํานวนการบริโภคสินคาจะแปรผกผันกับราคาสินคาน้ัน จํานวน
การบริโภคสินคาน้ันจะแปรผันตรงกับระดับรายไดของผูบริโภค(ในกรณีที่เปนสินคาแบบดอย
คุณภาพจะแปรผกผัน) และหากสินคาที่ เกี่ยวของเปนสินคาที่ใชแทนกันได ปริมาณการบริโภค
สินคาน้ันจะแปรผันตรงกับราคาสินคาที่เกี่ยวของและจะแปรผกผันหากสินคาที่เกี่ยวของน้ันเปน
สินคาที่ใชรวมกัน

การศึกษาจะดูในสวนของอุปสงคของผูบริโภคน่ันก็คือ”นักทองเที่ยว” โดยที่ที่พักจะ
เปรียบเสมือนสินคาที่มีคุณลักษณะแตกตางกันออกไปน่ันก็คือดานราคา การใหบริการ ประโยชน
ใชสอย และสาธารณูปโภคตางๆ ที่จะไดรับ โดยอุปสงคที่มีความแตกตางกันในกลุมลูกคาจะทําให
ทราบถึง อัตราความตองการที่ตองการบริโภคและความพึงพอใจที่จะจาย (willingness to pay) ซึ่ง
อุปสงคเหลาน้ีสามารถชวยประกอบการตัดสินใจของผูประกอบการในการที่จะพัฒนาธุรกิจของ
ตนเองเชน การปรับกลยุทธทั้งระบบภายใน และภายนอกบริษัท ใหสอดคลองกับกลุมลูกคา ทําให
เห็นโอกาสทางธุรกิจที่เดนชัดยิ่งขึ้นน่ันเอง

2.1.2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการทองเท่ียวและการพักผอน
John Tribe (1995) ไดอธิบายความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรและภาคบริการตางๆ เชน

การทองเที่ยว การโรงแรม การพักผอนตางๆโดยมองวาการบริการและภาคเศรษฐกิจดังกลาวถือเปน
สินคาอยางหน่ึง ซึ่งจํานวนความตองการในตัวสินคาดังกลาวมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงสงผล
ให ผูบริโภคแบกรับคาใชจายและเพิ่มปจจัยที่ประกอบการตัดสินใจบริโภคสินคา เชน คาเดินทาง
และตนทุนในการผลิตตางๆ โดยเมื่อพิจารณาถึงระดับ เศรษฐศาสตรจุลภาค ในตลาดเศรษฐกิจน้ัน
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ภาคอุปสงคน่ันก็คือผูบริโภคสินคา ตัวผูบริโภคที่มีความยินดีที่จะจายมากจะเลือกบริโภคสินคาที่มี
การใหบริการและตอบสนองความพึงพอใจไดดีกวา ผูบริโภคที่มีความยินดีที่จะจายนอยกวา การ
เปลี่ยนแปลงทางดานรายไดก็สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการบริโภคเชนเดียวกัน ใน
ดานอุปทาน เมื่อมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหเกิด ผลผลิตในดานการ
พักผอนใหมๆขึ้นเชน เคร่ืองเลน mp3 และกลองถายรูปดิจิตอล รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของ
อุปกรณพักผอนหลายๆอยางที่มีอยูในตลาดอยูแลวเชน โทรทัศน เคร่ืองเลนสื่อตางๆ ใหมี
ความสามารถเพิ่มขึ้น จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอ อุปสงคและอุปทานในตลาด เกิด
ความแตกตางขึ้นในตลาด สินคาพักผอน และการทองเที่ยว ผูผลิตทีมองเห็นชองทางความกาวหนา
ทางธุรกิจมากกวา ก็จะมีโอกาสในการสรางผลกําไรของตนเองในตลาดกลุมน้ีไดอยางเห็นไดชัด
เชนในยุคสมัยที่มีการแทนที่เทปคาสเซต วีดีโอ ดวยแผนซีดี ซึ่งตัวผูผลิตสามารถต้ังราคาที่สูงกวา
ตลาดได เน่ืองจากมีผูขายนอยรายและเปนสินคาที่เกิดจากเทคโนโลยีแบบใหม John Tribe ได
อธิบายความสัมพันธระหวาง การพักผอนหยอนใจ การทองเที่ยวและเศรษฐศาสตรไวดังรูปที่2.1

ที่มา: John Tribe

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสัมพันธระหวางการพักผอนหยอนใจ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตรการ
ทองเที่ยวและการพักผอน
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ภาพที่ 2.1 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ ระหวางแนวความคิดเศรษฐศาสตรและการ
พักผอนของผูบริโภคโดยที่เวลาพักผอนของผูบริโภค(leisure) จะตองมีการพักผอนหยอนใจ
(recreation) ซึ่งเปนการหากิจกรรมธรรมในเวลาวางนอกเหนือจากการทํางาน (work) โดยที่การ
พักผอนหยอนใจสามารถแบงไดออกเปนสองประเภทยอยๆคือ การทํากิจกรรมยามวางที่บาน
(home-based recreation) และการทํากิจกรรมยามวางนอกบาน (recreation away from home) โดยที่
กิจกรรมยามวางที่ทําที่บานอาจจะเปนการทํางานอดิเรกตางๆ เชนอานหนังสือ ดูทีวี ทําอาหารหรือ
เลน เกมส แตสําหรับกิจกรรมที่ทํายามวางนอกบานน้ัน ตองมีการเดินทางออกจากบาน จึงอยูใน
หมวดการเดินทางและการทองเที่ยว (travel and tourisms) เชนการเดินทางทองเที่ยวตางจังหวัด ทํา
กิจกรรมในทองถิ่น หรือการเดินทางไปตางประเทศ โดยที่มีประชากรบางกลุมที่ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับกิจกรรมดังกลาว ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่กลาวมาขางตนน้ัน ลวนนับไดวาเปนความตองการที่
ไมมีสิ้นสุด (unlimited wants) เพราะเปนสิ่งที่ประชากรหรือผูบริโภคน้ัน ยอมจะมีความพึงพอใจ
มากกวาการทํางาน ซึ่งความตองการเหลาน้ีไมสามารถสนองไดจากปริมาณของทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดและขาดแคลนในบางกลุม (scarce resources) ทําใหตองมีการจัดสรรทรัพยากรและมี
การจัดการ ทรัพยากรและกิจกรรมที่มีสวนผลักดันในดานเศรษฐกิจในสวนของการพักผอนและการ
ทองเที่ยวขึ้น ( economics of leisure and tourism) โดยที่การศึกษาจะมุงเนนไปในดานของภาคการ
บริการและภาคการผลิตของสินคา รวมไปถึงการศึกษาตลาดของผูบริโภคเพื่อที่ผูผลิตจะประหยัด
ตนทุนในการผลิตมากที่สุดและไดกําไรสูงที่สุดตามหลักเศรษฐศาสตร

ในภาคการผลิตและการบริโภค สินคาเพื่อการพักผอนและการบริการน้ันยังสงผลตอ
ผลกระทบภายนอกทั้งในดานบวกและดานลบ สําหรับทางดานบวก ยกตัวอยางเชนการ สราง
สถานที่ออกกําลังกาย (fitness center) นอกจากจะเปนการสรางสถานที่สําหรับการพักผอนสําหรับ
การออกกําลังกายแลว ยังเปนการสงเสริมทางดานสุขภาพที่ดีของประชากรอีกดวย (public health)
สําหรับในดานลบน้ันสามารถเกิดขึ้นไดจากการกอมลพิษของการเดินทางทองเที่ยว เพื่อการพักผอน
ยิ่งมีผูเดินทางทองเที่ยวดวยรถยนตสวนตัวมากก็จะทําใหเปนการกอมลภาวะขึ้นในบริเวณน้ันๆมาก
ขึ้นตามไปดวย
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แนวความคิดเศรษฐศาสตรเพื่อการพักผอนและการทองเที่ยวจะถูกนํามาใชในการศึกษา
เน่ืองจากจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับภาคการผลิตและบริการเพื่อรองรับ กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมา
จากตางถิ่น โดยจะเปนการวัดพึงพอใจของผูบริโภคตอการบริการและตัวสินคาที่ผูบริโภคจะไดรับ
จากการบริโภคสินคาที่ผลิตเพื่อการพักผอนน่ันก็คือโฮสเทลในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โดยที่ผูผลิตแตละแหงก็จะมีลักษณะแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนแหลงที่ต้ัง ราคาการใหบริการ
บริการเสริมตางๆ เปนตน

2.1.3 แนวคิดการจัดการ
ธงชัย สันติวงษ (2545) ไดอธิบายวา ผูบริหารทุกคนนับต้ังแตตัวประธานจนถึงผูควบคุม

งาน ตางก็จะบริหารงานของตนในลักษณะของกระบวนการ (as a process) น่ันก็คือ จะตองมีการ
วางแผนการทํางาน จัดการองคการ การจัดคนเขาทํางาน (ในกรณีที่เปนการบรรจุคนใหมหรือเปน
องคกรใหม) การสั่งการ และรวมไปถึงขั้นตอนในการควบคุมดูแล โดยที่องคการธุรกิจเปนระบบที่
ทําหนาที่แปรสภาพ (transformation system) โดยจะนําทรัพยากรตางๆเขาสูระบบ (input) เชนตัว
บุคคล วัตถุดิบ เงินทุน เคร่ืองจักร และขอมูลขาวสารตางๆ จากน้ันองคกรก็จะทําการผลิตและแปร
ผลออกมาเปนผลผลิตและผลิตภัณฑ (output) โดยสงออกไปนอกระบบการผลิตสูสมาชิกในสังคม
ทั้งในรูปผลิตภัณฑ การบริการ โดยจะไดรับผลตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและความพอใจตางๆ

ภายในระบบขององคการจะประกอบดวยระบบยอยตางๆ ซึ่งตางฝายตางก็จะตองทําหนาที่
ชวยแปรสภาพทรัพยากรจนกระทั่งเปนสินคาสําเร็จรูป เชน ระบบการผลิต ระบบการซื้อขาย ระบบ
การบริหารงานบุคคล และระบบการคนควาวิจัยและพัฒนาเปนตน โดยที่ผูบริหารงานจะเปน
ผูปฏิบัติงานทั้งในสวนยอยตางๆของระบบและของสวนรวมขององคการ โดยที่จะทําหนาที่ของตน
ตามลักษณะของกระบวนการจัดการ เพื่อที่จะใหตัวองคการสามารถจัดการแปรสภาพทรัพยากรที่
ไดรับอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

สําหรับขั้นตอนสุดทายน่ันก็คือหนาที่ในการควบคุมน้ัน จะตองมีการประเมินผลสิ่งตางๆที่
ไดกระทําหรือผานกระบวนการต้ังแตตนจนถึงเสร็จสิ้นเปนผลผลิต เพื่อที่จะทราบไดวามีสิ่งใดบาง
ที่บกพรองหรือควรมีการปรับและแกไขในกระบวนการของการทํางานในรอบระยะเวลาที่ผานมา
โดยขอมูลและความรูที่ไดรับกลับจากการประเมินผลจะเรียกวา ขอมูลสงกลับ (Feedback) ซึ่งเปน
ขอมูลที่มีประโยชนตอการวางแผนในการดําเนินงานตอไปในอนาคต
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รูปที่ 2.2 แสดงถึงกระบวนการจัดการในองคการระบบเปด โดยที่หนาที่ทางการจัดการ จะ
ประกอบไปดวย การวางแผน การจัดการองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การควบคุมล

และในตัวองคการเองก็จะประกอบไปดวยระบบยอยหลายๆระบบรวมกันโดยที่จะทํางานโดยแปร
สภาพสิ่งนําเขา ไปเปนผลผลิต โดยที่มีปจจัยภายนอกคือ กระแสโลกาภิวัตน ซึ่งมีผลตอขั้นตอนการ
ผลิต เชนเทคโนโลยี สภาพแวดลอมทั่วไป โดยผูบริโภค หรือผูใชผลิตภัณฑจะมีขอมูลยอนกลับ
มายังผูผลิตเพื่อการพัฒนาขั้นตอนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

ที่มา: ธงชัย สันติวงษ, การจัดการ (2545)

ภาพท่ี 2.2 กระบวนการจัดการในองคการระบบเปด
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2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ไดอธิบายไววา สวนประสมทางการตลาดบริการ
ประกอบไปดวยปจจัยหลัก7ประการน่ันก็คือ

1) ผลิตภัณฑ (product) คือสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคน่ันก็
คือลูกคา โดยทําใหเกิดความพึงพอใจ สิ่งๆน้ันอาจจะเปนในรูปของสินคา หรือบริการ โดยถือเปน
ผลิตภัณฑซึ่งตองมีอรรถประโยชน (utility) มีคุณคา (value) ในสายตาของผูบริโภค จึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได เชนกรณีธุรกิจที่พักแรมน้ัน ตัวผลิตภัณฑเองเปนสิ่งที่ลูกคาสามารถรับรู
และสัมผัสไดจากภายนอก ไมวาจะเปนเร่ืองความแข็งแรงคงทนของที่พัก โครงสรางและการ
ออกแบบของอาคารชื่อเสียงและภาพลักษณของธุรกิจที่พักแตละแหง ซึ่งมีความแตกตางกันอยาง
เห็นไดชัด เปนตน ดังน้ันตัวผูผลิตน่ันก็คือผูประกอบการ จึงควรใหความสําคัญในเร่ืองดังกลาว เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค

2) ราคา (price) คือคุณคาของผลิตภัณฑ โดยวัดออกมาในรูปของตัวเงิน ผูบริโภคจะมีการ
เปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคาก็จะทําให
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาน้ัน ดังน้ันผูใหบริการจึงตองใหความสําคัญตอการกําหนดราคาอัตรา
การใหบริการ ใหมีความเหมาะสมกับบริการที่ตัวผูบริโภคจะไดรับ ตองมีความชัดเจนและงายตอ
การแยกระดับของการบริการที่แตกตางกัน โดยธุรกิจที่พักประเภทโรงแรมอาจใหความสําคัญกับ
เร่ืองของคาเชา มากกวาที่พักประเภทอ่ืน เน่ืองจากการใหบริการที่ดี ที่พักมีความสะดวกสบายกวา
ที่พักประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากกลุมผูบริโภคมีความแตกตางกันเชนความชอบ ลักษณะของการ
เดินทาง และความพอใจที่จะจายของผูบริโภคในแตละกลุมที่มีความแตกตางกัน

3) การจัดจําหนาย (place) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับที่ต้ังของสถานที่ๆใหบริการ การเคลื่อนยายสินคา
และการจัดจําหนายสินคา การกําหนดที่ต้ังเพื่อใหครอบคลุมและเขาถึงกลุมเปาหมายน้ัน ตองมีการ
สรางความเชื่อมั่นและความสะดวกใหแกลูกคา ความเชื่อมั่นในที่น้ีคือ ความปลอดภัยและสามารถ
หาที่ต้ังของที่พักไดโดยงาย เชน อาจจะตองใหความสําคัญในเร่ืองของที่พักซึ่งอยูใกลแหลงชุมชน
ใกลสถานีขนสงมวลชนตางๆเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ใกลตลาดหรือศูนยการคา เพื่อความ
สะดวกในการจับจายซื้อสินคาของทั้งผูที่มาพักและผูใหบริการที่พักเอง เปนตน
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4) การสงเสริมการตลาด (promotion) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการสื่อสารระหวางผูผลิต (ผูขาย) กับ
ผูบริโภค (ผูซื้อ) เพื่อสรางทัศนคติเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ และพฤติกรรมในการซื้อ โดยมีเคร่ืองมือ
สงเสริมที่สําคัญคือ

4.1) การโฆษณา (advertising) เปนเคร่ืองมือที่จะนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด เชน โฆษณาทางปายโปสเตอร หนังสือพิมพ สื่อตางๆเปนตน

4.2) การขายโดยใชพนักงานขาย (personal selling) เปนเคร่ืองมือที่สามารถกระตุนความ
สนใจของผูบริโภคทางตรงผานทางบุคคล เชนการใชกลยุทธ บอกผานปากตอปาก (word of mouth)
เปนตน

4.3) การสงเสริมการขาย (sales promotion) เปนเคร่ืองมือสงเสริมการตลาดที่สามารถ
กระตุนความสนใจของตัวผลิตภัณฑใหแกกลุมคนหลายๆกลุม ไมวาจะเปน ลูกคา คนกลาง และ
พนักงานขายได เชน การใหสวนลดสําหรับผูที่แนะนําลูกคารายเกา และสําหรับลูกคารายใหม การ
ลดราคาสินคาเมื่อสินคาในปริมาณที่กําหนดไว เปนตน

4.4) การใหขาวและประชาสัมพันธ (publicity and public relations) การใหขาวเปนการ
เสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการชําระเงิน โดยสามารถกระทําไดผานทางสื่อ
ตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับตัวสื่อวาจะมีการเ รียกเก็บคาใชจายในการนําเสนอหรือไม สวนการ
ประชาสัมพันธน้ัน ตองมีการวางแผน สวนใหญจะมีจุดประสงคมุงเนนในการสรางทัศนคติที่ดีตอ
องคการ เชน การชวยเหลือสังคมของผูประกอบธุรกิจ หรือการสนับสนุนกิจกรรมของสังคมทั่วไป
พรอมกับมีการแนะนําตัวผลิตภัณฑ ในที่น้ีคือที่พัก ไปในกิจกรรมพรอมๆกัน

5.) บุคลากร (people) ตองมีการคัดเลือก ฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถทํางานในองคการได
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยความสมัครใจ และมีความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหแก
ผูบริโภคไดมากกวาผูผลิต (ผูคา) รายอ่ืน ตัวบุคลากรนอกจากที่จะตองมีความสามารถ และมี
ทัศนคติที่ดีตอองคการแลวน้ัน ยังตองมีความคิดริเร่ิม และมีความสามารถในการสรางคานิยมใหแก
องคการไดอีกดวย เชนกรณีที่ตัวที่พักน้ัน ควรสรางความนาเชื่อถือใหแกลูกคา พนักงาน และผูดูแล
ที่พัก ไมวาจะเปนเร่ืองความปลอดภัย ความสะอาด อัธยาศัยของตนเองและพนักงาน โดยปลูกฝงให
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ใหมีใจรักในงานบริการ พรอมมีการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการใหบริการที่
เหมือนกัน

6) กระบวนการ (process) การสงมอบคุณภาพและการบริการใหแกลูกคาดวยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ถือเปนสิ่งสําคัญ ถาหากตัวผลิตภัณฑมีคุณภาพที่ดีแตไมมีกระบวนการตางๆ
ชวยเหลือระหวางการใชหรือหลังการใชก็มิอาจสนองตอบความพึงพอใจใหแกลูกคาไดอยางเต็มที่
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพจะตองประกอบไปดวย บุคลากรและเคร่ืองมือ เชน สิ่งที่ที่พักตองมี
การสงมอบบริการใหแกลูกคา ไดแกความเร็วในกระบวนการใหความชวยเหลือ แกไขขอผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่ใหบริการ เชนการแกไขซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศเมื่อ ชํารุด กรณีไฟฟา
ดับ การรักษาความปลอดภัย

7) สิ่งที่นําเสนอทางกายภาพ (physical evidence) เปนการนําเสนอสิ่งที่ลูกคาสามารถรับรูและเห็น
ถึงคุณภาพในการบริการ เปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค โดยผานสิ่งที่ตัวผูบริโภค
สามารถมองเห็นไดชัด เชนสถานที่สิ่งกอสราง เชน กรณีที่พักแบบโฮสเทล ตองทําใหผูเขาพักรูสึก
ถึงคุณคาที่จะไดรับ ไมวาจะเปนดานความสะอาดของหองพักที่มีไวใหบริการ ขนาดของที่พัก รวม
ไปถึงการสรางบรรยากาศและความเปนกันเอง การมีความรูสึกรวมระหวางผูพักและบรรยากาศใน
การเขาพักในที่พักกับผูใหบริการ

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

นุกูล เครือฟู และอัจฉราภรณ อินกอนวงค (2548) ไดทําการศึกษาเร่ือง มูลคาเพิ่มในประเทศของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา อุตสาหกรรมที่พักประเภทเกสต
เฮาสเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหแกเชียงใหมประมาณ 760 ลานบาทตอป คิดเปนมูลคาเพิ่ม
ประมาณ 540 ลาน โดยมูลคาเพิ่มน้ันเปนของเจาของแรงงาน และเจาของทุนถึงรอยละ 98 ของ
มูลคาเพิ่มทั้งหมด สําหรับสวนที่รัฐไดรับมีนอยมาก คือ รอยละ 2 เพราะสวนใหญเปนกิจการที่ไม
ไดจดทะเบียน ซึ่งอุตสาหกรรมเกสตเฮาสเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงและใชกลยุทธทางดานราคา
เปนเคร่ืองมือในการแขงขันเปนหลัก จึงทําใหผูประกอบการตองใชแรงงานอยางประหยัด ซึ่งรวม
ไปถึงการจางแรงงานตางดาว และที่สําคัญ การใหบริการเกสตเฮาสในปจจุบันยังไมมีมาตรฐานที่
ชัดเจน เกือบทั้งหมดไมมีใบอนุญาตประกอบการ ซึ่งยิ่งเพิ่มมากขึ้นในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ตัว
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ผูประกอบการตองใชความยืดหยุนและความสามารถเฉพาะในการบริการลูกคาเพื่อเปนการเรียก
ลูกคา โดยสรุปไดวา อุตสาหกรรมเกสตเฮาสในจังหวัดเชียงใหมเติบโตอยางรวดเร็วแตไมมี
มาตรฐาน หากประเทศไทยตองการเปนผูนําทางดานการทองเที่ยว มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
พัฒนาอุตสาหกรรมเกสตเฮาสใหไดมาตรฐานระดับสากล

ภารตี ไกรสิทธิ์ (2548) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ โครงสราง พฤติกรรม และผลการดําเนินงานของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับที่พักและบริการนําเที่ยว ผลการศึกษาพบวา
อุตสาหกรรมที่พักและบริการนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม มีการแขงขันกันตํ่าเน่ืองจากมีการกระจุก
ตัวกันสูงในพื้นที่ จากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินพบวา อุตสาหกรรมที่พักประสบปญหามี
หน้ีสินมากโดยเฉพาะ โรงแรม รีสอรท และเกสตเฮาส เน่ืองมาจากปญหาทางดานสภาพคลอง
ความสามารถในการทํากําไร และการชําระหน้ี เมื่อพิจารณาแยกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย
บริษัทจํากัดจะมีปญหาดานสภาพคลองมากกวาหางหุนสวนจํากัด แตมีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการทํากําไรสูงกวาหางหุนสวนจํากัด จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยพบวา
อุตสาหกรรมที่พักมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้งหมด 33 ราย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ
28.95 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด และประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยเฉลี่ยคิดเปน รอยละ
73.40 ในสวนของอุตสาหกรรมภาคบริการ พบวา มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้งหมด 21 ราย
โดยที่ประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูที่รอยละ 80.90

วงศปติ พิทักษากูลเกษม (2549) ทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จของธุรกิจเกสตเฮาสใน
อําเภอเมืองง จังหวัดเชียงใหม ตามองคประกอบ 5 ดาน คือ คานลูกคา กระบวนการภายใน การเงิน
นวัตกรรมและการเรียนรู สําหรับในดานอ่ืนๆ พบวา ภาพรวมความสําเร็จของธุรกิจอยูในระดับปาน
กลาง และองคประกอบทุกดานมีความสําเร็จระดับปานกลางเชนกัน ยกเวนดานอ่ืนๆ ที่มี
ความสําเร็จระดับมาก เน่ืองจากปจจัยการรักษาความปลอดภัยของลูกคา ความชํานาญและความ
เหมาะสมของพนักงานสามารถรักษาพนักงานที่ดีไวได ความรวดเร็วในการใหบริการ การสราง
ความประทับใจแกลูกคา การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน เงินทุนเพียงพอ จัดสรรทรัพยากรอยาง
คุมคา จํานวนลูกคาใหมเพิ่มขึ้น สวนปจจัยที่ทําใหธุรกิจเกสตเฮาสประสบปญหามากที่สุดคือ การ
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แขงขันทางดานราคา และจํานวนคูแขงที่เพิ่มมากขึ้น และจํานวนหองพักของผูประกอบธุรกิจที่มีอยู
อยางจํากัด

จารุณี สุนทรนาค (2550) ทําการศึกษาเกี่ยวกับ โครงสราง และผลการดําเนินงานของโรงแรมบู
ติกโฮเทล เปรียบเทียบกับโรงแรมระดับมาตรฐานทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยผลการศึกษา
พบวา สวนใหญมีการจัดจางพนักงานชั่วคราว โดยบางแหงใหเหตุผลวาเปนการประหยัดตนทุน
เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมมีลูกคาตามชวงฤดูกาล ดังน้ันโรงแรมจึงไมจางลูกจางประจําจํานวนมาก
และเนนจางลูกจางที่เปนคนทองถิ่นเพื่อคงความเปนเอกลักษณของทองถิ่นไว และทําการอบรม
ใหแกพนักงานทั้งดานการบริการ และทักษะตางๆ เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ
อุตสาหกรรมโรงแรมบูติกโฮเทลมีสภาพคลองตํ่ากวาโรงแรมมาตรฐานทั่วไปถึง 12 เทา แตมี
อัตราสวนหน้ีสินตอทุนที่ไมแตกตางกันมากนักโดย โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.94 เทา และ 2.64 เทา
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณารายไดหลักของอุตสาหกรรมพบวาทั้งอุตสาหกรรมโรงแรมบูติกโฮเทล
และ โรงแรมมาตรฐานตางก็มีรายไดสวนใหญมาจากการขายหองพักมากกวารอยละ 90 โดย
โรงแรมบูติกโฮเทลมีสัดสวนของรายไดอ่ืนๆมากกวา เน่ืองจากโรงแรมบูติกโฮเทล มักมีบริการ
เสริม อาทิ สปา หองอาหาร เปนตน เมื่อพิจารณาดานอัตราการหมุนเวียนตอสินทรัพย พบวา
โรงแรมบูติกโฮเทลมีดัชนีที่มีคาสูงคากวา ทั้งคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งหมด และโรงแรม
มาตรฐานทั่วไป ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการใชจํานวนพนักงานที่นอย แตเมื่อพิจารณาผลตอบแทนตอ
สินทรัพย และผลตอบแทนของของผูลงทุน จะพบวา โรงแรมบูติกโฮเลทลมีการลงทุนในสินทรัพย
มากเกินไปและมีการจัดการโครงสรางเงินทุนที่ไมเหมาะสม ทําใหประสบปญหาขาดทุน ในขณะที่
โรงแรมมาตรฐานทั่วไปมีการใชสินทรัพยที่มีประสิทธิภาพมากกวา และสรางผลตอบแทนแกผูถือ
หุนสูง

จุฑามาส ถนอมถิ่น (2552) ไดทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมเกสต
เฮาส ในอําเภอ แมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยใชเกสตเฮาสที่ต้ังอยูใน อําเภอดังกลาวจํานวน 6
แหง และกลุมผูใชบริการเกสตเฮาสแหงละ 20 คน รวมจํานวนทั้งหมด 120 คน โดยที่วิเคราะห
ศักยภาพการจัดการ ประกอบกับการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยมีเกณฑ การ
วิเคราะหออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับตํ่า ผลจากการวิจัยพบวา เกณฑ
สวนใหญอยูในระดับดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสถานที่ต้ังและสภาพแวดลอมที่ดีของเกสตเฮาส
และหองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกไดมาตรฐาน สวนของศักยภาพที่อยูในระดับตํ่าไดแก หมวด
คุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ ซึ่งโดยสวนใหญไมมีการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยว และ
หมวดการใหบริการซึ่งไมมีบริการที่หลากหลายใหแกผูเขาพัก


