บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาโครงสรางการจัดการธุรกิจที่พักประเภท โฮสเทลในดานการใหบริการ การตั้ง
ราคาการตลาดและการเงิน รวมทั้งการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจ โฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัด
เชี ยงใหม เพื่ อวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ นํามาพิจารณาและใชในการศึกษาดังนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎีและแนวคิดที่นํามาประยุกตใชในการศึกษา
2.1.1 ทฤษฎีอุปสงค (Demand Theory) (วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, 2539)
กฎของอุปสงค (law of demand) อธิบายวา ปริมาณของสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง
ที่ผูบริโภคตองการซื้อยอมแปรผกผัน กับระดับราคาของสินคาและบริการชนิดนั้นเสมอ จากกฎของ
อุปสงคดังกลาว หมายความวา เมื่อราคาสินคาสูงขึ้น ผูบริโภคจะซื้อสินคาในปริมาณที่นอยลง และ
เมื่อราคาลดลง ผูบริโภคจะซื้อสินคาในปริมาณมากขึ้นการที่ปริมาณแปรผกผันกับราคาสินคานั้น
เกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ
1. ผลทางรายได (income effect) เมื่อราคาสินคาสูงขึ้นแตรายไดตัวเงิน (money Income) ของ
ผูบ ริโภคคงที่ ทํา ให ผูบ ริ โภคสามารถซื้อสินคาไดปริมาณนอยลง นั่นคือ อํานาจซื้อหรือรายได
แทจริงของผูบริโภคลดลง ในทางตรงกันขามเมื่อราคาสินคาลดลงผูบริโภคสามารถซื้อสินคาได
ปริมาณมากขึ้น นั่นคือ รายไดแทจริงของผูบริโภคเพิ่มขึ้น
2. ผลทางการทดแทน (substitution effect) เมื่อราคาของสินคาชนิดหนึ่งสูงขึ้นในขณะที่สินคาชนิด
อื่นซึ่งทดแทนสินคานี้ไดมีราคาอยูคงที่ ผูบริโภคจะรูสึกวาสินคานี้แพงขึ้นจึงซื้อสินคานี้นอยลง
และหันไปซื้อสินคาอื่นเพื่อใชแทนสินคานั้น ในทางตรงกันขาม เมื่อราคาของสินคาลดลง ผูบริโภค
จะซื้อสินคาอื่นนอยลง และหันมาซื้อสินคานี้มากขึ้น
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ปจจั ย กํ า หนดอุ ป สงค หมายถึง ตัวแปรหรือปจจัย ตางๆซึ่งมีอิทธิพ ลตอจํานวนสินคาที่
ผู บ ริ โ ภคปรารถนาที่ จ ะซื้ อ ป จ จั ย เหล า นี้ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต อ ปริ ม าณซื้ อ ไม เ ท า กั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ
พฤติกรรมของผูบริโภคแตละคน กาลเวลา และหลายปจจัย เชนราคาสินคา รสนิยม รายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน ราคาสินคาอื่นๆที่เกี่ยวของ ฤดูกาล จํานวนประชากรเปนตน ซึ่งทฤษฏีอุปสงคนั้น จะถูก
นํามาใชในการวิจัยนี้ในดานของอุปสงคของผูที่ เขาพักในกลุมธุรกิจโรงแรมทั้งสามประเภท ซึ่งใน
แต ล ะประเภทก็ จะมี ระดั บ และวิ ธีก ารใหบ ริก ารที่แตกตางกันออกไป ซึ่งตัวผูบ ริโภคเองก็จะมี
ทัศนคติและการตัดสินใจในการเลือกใชบริการที่ไมเหมือนกัน
ตามทฤษฎีการบริโภคของเศรษฐศาสตรแนวคลาสสิกนั้น ปจจัยสําคัญที่มีผลกับการบริโภค
ของคนทั่วไปมีสามอยาง นั่นคือ ราคาสินคาชนิดนั้น ระดับรายไดของผูบริโภคและราคาสินคาอื่นที่
เกี่ยวของ เชน สินคาที่ใชแทนกั นได หรือ สินคาที่ใชรวมกัน โดยทั่วไปแลวพฤติกรรมการบริโภค
ของคนทั่วไปจะเปนไปดังนี้คือ จํานวนการบริโภคสินคาจะแปรผกผันกับราคาสินคานั้น จํานวน
การบริโภคสินคานั้นจะแปรผันตรงกับระดับรายไดของผูบริโภค(ในกรณีที่เปนสินคาแบบดอย
คุณภาพจะแปรผกผัน) และหากสินคาที่ เกี่ยวของเปนสินคาที่ใชแทนกันได ปริมาณการบริโภค
สินคานั้นจะแปรผันตรงกับราคาสินคาที่เกี่ยวของและจะแปรผกผันหากสินคาที่เกี่ยวของนั้นเปน
สินคาที่ใชรวมกัน
การศึก ษาจะดู ในสวนของอุปสงคของผูบริโภคนั่นก็คือ ”นักทองเที่ยว” โดยที่ที่พักจะ
เปรียบเสมือนสินคาที่มีคุณลักษณะแตกตางกันออกไปนั่นก็คือดานราคา การใหบริการ ประโยชน
ใชสอย และสาธารณูปโภคตางๆ ที่จะไดรับ โดยอุปสงคที่มีความแตกตางกันในกลุมลูกคาจะทําให
ทราบถึง อัตราความตองการที่ตองการบริโภคและความพึงพอใจที่จะจาย (willingness to pay) ซึ่ง
อุปสงคเหลานี้สามารถชวยประกอบการตัดสินใจของผูประกอบการในการที่จะพัฒนาธุรกิจของ
ตนเองเชน การปรับกลยุทธทั้งระบบภายใน และภายนอกบริษัท ใหสอดคลองกับกลุมลูกคา ทําให
เห็นโอกาสทางธุรกิจที่เดนชัดยิ่งขึ้นนั่นเอง
2.1.2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการทองเที่ยวและการพักผอน
John Tribe (1995) ไดอธิบายความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรและภาคบริการตางๆ เชน
การทองเที่ยว การโรงแรม การพักผอนตางๆโดยมองวาการบริการและภาคเศรษฐกิจดังกลาวถือเปน
สินคาอยางหนึ่ง ซึ่งจํานวนความตองการในตัวสินคาดังกลาวมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงสงผล
ให ผูบริโภคแบกรับคาใชจายและเพิ่มปจจัยที่ประกอบการตัดสินใจบริโภคสินคา เชน คาเดินทาง
และตนทุนในการผลิตตางๆ โดยเมื่อพิจารณาถึงระดับ เศรษฐศาสตรจุลภาค ในตลาดเศรษฐกิจนั้น
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ภาคอุปสงคนั่นก็คือผูบริโภคสินคา ตัวผูบริโภคที่มีความยินดีที่จะจายมากจะเลือกบริโภคสินคาที่มี
การใหบริการและตอบสนองความพึงพอใจไดดีกวา ผูบริโภคที่มี ความยินดีที่จะจายนอยกวา การ
เปลี่ยนแปลงทางดานรายไดก็สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการบริโภคเชนเดียวกัน ใน
ดานอุปทาน เมื่อมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหเกิด ผลผลิตในดานการ
พักผอนใหมๆขึ้นเชน เครื่องเลน mp3 และกลองถายรูปดิจิตอล รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของ
อุ ป กรณ พั ก ผ อ นหลายๆอย า งที่ มี อ ยู ใ นตลาดอยู แ ล ว เช น โทรทั ศ น เครื่ อ งเล น สื่ อ ต า งๆ ให มี
ความสามารถเพิ่มขึ้น จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอ อุปสงคและอุ ปทานในตลาด เกิด
ความแตกตางขึ้นในตลาด สินคาพักผอน และการทองเที่ยว ผูผลิตทีมองเห็นชองทางความกาวหนา
ทางธุรกิจมากกวา ก็จะมีโอกาสในการสรางผลกําไรของตนเองในตลาดกลุมนี้ไดอยางเห็นไดชัด
เชนในยุคสมัยที่มีก ารแทนที่เทปคาสเซต วีดีโอ ดวยแผนซีดี ซึ่งตัวผูผลิตสามารถตั้งราคาที่สูงกวา
ตลาดได เนื่องจากมีผูขายนอยรายและเปนสินคาที่เกิดจากเทคโนโลยีแบบใหม John Tribe ได
อธิบายความสัมพันธระหวาง การพักผอนหยอนใจ การทองเที่ยวและเศรษฐศาสตรไวดังรูปที่2.1

ที่มา: John Tribe

ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธระหวางการพักผอนหยอนใจ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตรการ
ทองเที่ยวและการพักผอน
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ภาพที่ 2.1 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ ระหวางแนวความคิดเศรษฐศาสตรและการ
พัก ผ อนของผู บ ริโภคโดยที่ เวลาพักผอนของผูบ ริโภค(leisure) จะตองมีก ารพัก ผอนหยอนใจ
(recreation) ซึ่งเปนการหากิจกรรมธรรมในเวลาวางนอกเหนือจากการทํางาน (work) โดยที่การ
พัก ผ อนหย อนใจสามารถแบ ง ไดออกเปนสองประเภทยอยๆคือ การทํากิจกรรมยามวางที่บาน
(home-based recreation) และการทํากิจกรรมยามวางนอกบาน (recreation away from home) โดยที่
กิจกรรมยามวางที่ทําที่บานอาจจะเปนการทํางานอดิเรกตางๆ เชนอานหนังสือ ดูทีวี ทําอาหารหรือ
เลน เกมส แตสําหรับกิจกรรมที่ทํายามวางนอกบานนั้น ตองมีการเดินทางออกจากบาน จึงอยูใน
หมวดการเดินทางและการทองเที่ยว (travel and tourisms) เชนการเดินทางทองเที่ยวตางจังหวัด ทํา
กิจกรรมในทองถิ่น หรือการเดินทางไปตางประเทศ โดยที่มีประชากรบางกลุมที่ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับกิจกรรมดังกลาว ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนั้น ลวนนับไดวาเปนความตองการที่
ไมมีสิ้นสุด (unlimited wants) เพราะเปนสิ่งที่ประชากรหรือผูบริโภคนั้น ยอมจะมีความพึงพอใจ
มากกวาการทํางาน ซึ่งความตองการเหลานี้ไมสามารถสนองไดจากปริมาณของทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดและขาดแคลนในบางกลุม (scarce resources) ทําใหตองมีการจัดสรรทรัพยากรและมี
การจัดการ ทรัพยากรและกิจกรรมที่มีสวนผลักดันในดานเศรษฐกิจในสวนของการพักผอนและการ
ทองเที่ยวขึ้น ( economics of leisure and tourism) โดยที่การศึกษาจะมุงเนนไปในดานของภาคการ
บริการและภาคการผลิตของสินคา รวมไปถึงการศึกษาตลาดของผูบริโภคเพื่อที่ผูผลิตจะประหยัด
ตนทุนในการผลิตมากที่สุดและไดกําไรสูงที่สุดตามหลักเศรษฐศาสตร
ในภาคการผลิ ตและการบริโภค สินคา เพื่อการพัก ผ อนและการบริก ารนั้ นยังส งผลต อ
ผลกระทบภายนอกทั้ งในด านบวกและดานลบ สําหรับทางดานบวก ยกตัวอยางเชนการ สร าง
สถานที่ออกกําลังกาย (fitness center) นอกจากจะเปนการสรางสถานที่สําหรับการพักผอนสําหรับ
การออกกําลังกายแลว ยังเปนการสงเสริมทางดานสุขภาพที่ดีของประชากรอีกดวย (public health)
สําหรับในดานลบนั้นสามารถเกิดขึ้นไดจากการกอมลพิษของการเดินทางทองเที่ยว เพื่อการพักผ อน
ยิ่งมีผูเดินทางทองเที่ยวดวยรถยนตสวนตัวมากก็จะทําใหเปนการกอมลภาวะขึ้นในบริเวณนั้นๆมาก
ขึ้นตามไปดวย
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แนวความคิดเศรษฐศาสตรเพื่อการพักผอนและการทองเที่ยวจะถูกนํามาใชในการศึกษา
เนื่องจากจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับภาคการผลิตและบริการเพื่อรองรับ กลุมนั กทองเที่ยวที่เดินทางมา
จากตางถิ่น โดยจะเปนการวัดพึงพอใจของผูบริโภคตอการบริการและตัวสินคาที่ผูบริโภคจะไดรับ
จากการบริโภคสินคาที่ผลิตเพื่อการพักผอนนั่นก็คือโฮสเทลในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โดยที่ผูผลิตแตละแหงก็จะมีลักษณะแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนแหลงที่ตั้ง ราคาการใหบริการ
บริการเสริมตางๆ เปนตน
2.1.3 แนวคิดการจัดการ
ธงชัย สันติวงษ (2545) ไดอธิบายวา ผูบริหารทุกคนนับตั้งแตตัวประธานจนถึงผูควบคุม
งาน ตางก็จะบริหารงานของตนในลักษณะของกระบวนการ (as a process) นั่นก็คือ จะตองมีการ
วางแผนการทํางาน จัดการองคการ การจัดคนเขาทํางาน (ในกรณีที่เปนการบรรจุคนใหมหรือเปน
องคกรใหม) การสั่งการ และรวมไปถึงขั้นตอนในการควบคุมดูแล โดยที่องคการธุรกิจเปนระบบที่
ทําหนาที่แปรสภาพ (transformation system) โดยจะนําทรัพยากรตางๆเขาสูระบบ (input) เชนตัว
บุคคล วัตถุดิบ เงินทุน เครื่องจักร และขอมูลขาวสารตางๆ จากนั้นองคกรก็จะทําการผลิตและแปร
ผลออกมาเปนผลผลิตและผลิตภัณฑ (output) โดยสงออกไปนอกระบบการผลิตสูสมาชิกในสังคม
ทั้งในรูปผลิตภัณฑ การบริการ โดยจะไดรับผลตอบแทนทั้งที่เปนตัว เงินและความพอใจตางๆ
ภายในระบบขององคการจะประกอบดวยระบบยอยตางๆ ซึ่งตางฝายตางก็จะตองทําหนาที่
ชวยแปรสภาพทรัพยากรจนกระทั่งเปนสินคาสําเร็จรูป เชน ระบบการผลิต ระบบการซื้อขาย ระบบ
การบริ หารงานบุ ค คล และระบบการคนควาวิจัย และพัฒ นาเปนตน โดยที่ผู บ ริหารงานจะเป น
ผูปฏิบัติงานทั้งในสวนยอยตางๆของระบบและของสวนรวมขององคการ โดยที่จะทําหนาที่ของตน
ตามลักษณะของกระบวนการจัดการ เพื่อที่จะใหตัวองคการสามารถจัดการแปรสภาพทรัพยากรที่
ไดรับอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
สําหรับขั้นตอนสุดทายนั่นก็คือหนาที่ในการควบคุมนั้น จะตองมีการประเมินผลสิ่งตางๆที่
ไดกระทําหรือผานกระบวนการตั้งแตตนจนถึงเสร็จสิ้นเปนผลผลิต เพื่อที่จะทราบไดวามีสิ่งใดบาง
ที่บกพรองหรือควรมีการปรับและแกไขในกระบวนการของการทํางานในรอบระยะเวลาที่ผานมา
โดยขอมูลและความรูที่ไดรับกลับจากการประเมินผลจะเรี ยกวา 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)

ภาพที่ 2.2 กระบวนการจัดการในองคการระบบเปด
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2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ไดอธิบายไววา สวนประสมทางการตลาดบริการ
ประกอบไปดวยปจจัยหลัก7ประการนั่นก็คือ
1) ผลิตภัณฑ (product) คือสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคนั่นก็
คือลูกคา โดยทําใหเกิดความพึงพอใจ สิ่งๆนั้นอาจจะเปนในรูปของสินคา หรือบริการ โดยถือเปน
ผลิตภัณฑซึ่งตองมีอรรถประโยชน (utility) มีคุณคา (value) ในสายตาของผูบริโภค จึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได เชนกรณี ธุรกิจที่พักแรมนั้น ตัวผลิตภัณฑเองเปนสิ่งที่ลูกคาสามารถรับรู
และสัม ผั สได จากภายนอก ไม ว า จะเปนเรื่องความแข็งแรงคงทนของที่พัก โครงสรางและการ
ออกแบบของอาคารชื่อเสียงและภาพลักษณของธุรกิจที่พักแตละแหง ซึ่งมีความแตกตางกันอยาง
เห็นไดชัด เปนตน ดังนั้นตัวผูผลิตนั่นก็คือผูประกอบการ จึงควรใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
2) ราคา (price) คื อคุ ณค า ของผลิตภัณฑ โดยวัดออกมาในรูป ของตัวเงิน ผูบ ริโภคจะมีก าร
เปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภั ณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาก็จะทําให
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคานั้น ดังนั้น ผูใหบริการจึงตองใหความสําคัญตอ การกําหนดราคาอัตรา
การใหบริการ ใหมีความเหมาะสมกับบริการที่ตัวผูบริโภคจะไดรับ ตองมีความชัดเจนและงายตอ
การแยกระดับของการบริการที่แตกตางกัน โดยธุรกิจที่พักประเภทโรงแรมอาจใหความสําคัญกับ
เรื่องของคาเชา มากกวาที่พักประเภทอื่น เนื่องจากการใหบริการที่ดี ที่พักมีความสะดวกสบายกวา
ที่ พั ก ประเภทอื่ นๆ เนื่ อ งจากกลุ ม ผูบ ริโ ภคมี ความแตกตา งกั นเชน ความชอบ ลั ก ษณะของการ
เดินทาง และความพอใจที่จะจายของผูบริโภคในแตละกลุมที่มีความแตกตางกัน
3) การจัดจําหนาย (place) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับที่ตั้งของสถานที่ๆใหบริการ การเคลื่อนยายสินคา
และการจัดจําหนายสินคา การกําหนดที่ตั้งเพื่อใหครอบคลุมและเขาถึงกลุมเปาหมายนั้น ตองมีการ
สรางความเชื่อมั่นและความสะดวกใหแกลูกคา ความเชื่อมั่นในที่นี้คือ ความปลอดภัยและสามารถ
หาที่ตั้งของที่พักไดโดยงาย เชน อาจจะตองใหความสําคัญในเรื่องของที่พักซึ่งอยูใกลแหลงชุมชน
ใกลสถานีขนสงมวลชนตางๆเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ใกลตลาดหรือศูนยการคา เพื่อความ
สะดวกในการจับจายซื้อสินคาของทั้งผูที่มาพักและผูใหบริการที่พักเอง เปนตน
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4) การสงเสริมการตลาด (promotion) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการสื่อสารระหวางผูผลิต (ผูขาย) กับ
ผูบริโภค (ผูซื้อ) เพื่อสรางทัศนคติเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ และพฤติกรรมในการซื้อ โดยมีเครื่องมือ
สงเสริมที่สําคัญคือ
4.1) การโฆษณา (advertising) เป นเครื่อ งมือ ที่ จะนํ าเสนอข าวสารเกี่ย วกับ องค ก าร
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด เชน โฆษณาทางปายโปสเตอร หนังสือพิมพ สื่อตางๆเปนตน
4.2) การขายโดยใชพนักงานขาย (personal selling) เปนเครื่องมือที่สามารถกระตุนความ
สนใจของผูบริโภคทางตรงผานทางบุคคล เชนการใชกลยุทธ บอกผานปากตอปาก (word of mouth)
เปนตน
4.3) การสงเสริมการขาย (sales promotion) เปนเครื่องมือสงเสริมการตลาดที่สามารถ
กระตุนความสนใจของตัวผลิตภัณฑใหแกกลุมคนหลายๆกลุม ไมวาจะเปน ลูกคา คนกลาง และ
พนักงานขายได เชน การใหสวนลดสําหรับผูที่แนะนําลูกคา รายเกา และสําหรับลูกคารายใหม การ
ลดราคาสินคาเมื่อสินคาในปริมาณที่กําหนดไว เปนตน
4.4) การใหขาวและประชาสัมพันธ (publicity and public relations) การใหขาวเปนการ
เสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการชําระเงิน โดยสามารถกระทําไดผานทางสื่อ
ต า งๆ ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ตั ว สื่ อ ว า จะมี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า ใช จ า ยในการนํ า เสนอหรื อ ไม ส ว นการ
ประชาสัมพันธนั้น ตองมีการวางแผน สวนใหญจะมีจุดประสงคมุงเนนในการสรางทัศนคติที่ดีตอ
องคการ เชน การชวยเหลือสังคมของผูประกอบธุรกิจ หรือการสนับสนุนกิจกรรมของสังคมทั่วไป
พรอมกับมีการแนะนําตัวผลิตภัณฑ ในที่นี้คือที่พัก ไปในกิจกรรมพรอมๆกัน
5.) บุคลากร (people) ตองมีการคัดเลือก ฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถทํางานในองคการได
อย า งมี ประสิ ท ธิภาพ ด วยความสมัครใจ และมีความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหแก
ผู บ ริ โภคได ม ากกว า ผู ผลิ ต (ผู ค า ) รายอื่น ตัว บุคลากรนอกจากที่จ ะตองมีค วามสามารถ และมี
ทัศนคติที่ดีตอองคการแลวนั้น ยังตองมีความคิดริเริ่ม และมีความสามารถในการสรางคานิ ยมใหแก
องคการไดอีกดวย เชนกรณีที่ตัวที่พักนั้น ควรสรางความนาเชื่อถือใหแกลูกคา พนักงาน และผูดูแล
ที่พัก ไมวาจะเปนเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด อัธยาศัยของตนเองและพนักงาน โดยปลูกฝงให
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ใหมีใจรักในงานบริการ พรอมมีการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการใหบริการที่
เหมือนกัน
6) กระบวนการ (process) การสงมอบคุณภาพและการบริการใหแกลูกคาดวยความรวดเร็วและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ถื อ เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ถ า หากตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ มี คุ ณ ภาพที่ ดี แ ต ไ ม มี ก ระบวนการต า งๆ
ชวยเหลือระหวางการใชหรือหลังการใชก็มิอาจสนองตอบความพึงพอใจให แกลูกคาไดอยางเต็มที่
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพจะตองประกอบไปดวย บุคลากรและเครื่องมือ เชน สิ่งที่ที่พักตองมี
การสงมอบบริการใหแกลูกคา ไดแกความเร็วในกระบวนการใหความชวยเหลือ แกไขขอผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่ใหบริการ เชนการแกไขซอมแซมเครื่องปรับอากาศเมื่อ ชํารุด กรณีไฟฟา
ดับ การรักษาความปลอดภัย
7) สิ่งที่นําเสนอทางกายภาพ (physical evidence) เปนการนําเสนอสิ่งที่ลูกคาสามารถรับรูและเห็น
ถึ ง คุ ณภาพในการบริ ก าร เป นการสรางความเชื่อ มั่น ใหแ กผู บ ริโ ภค โดยผ านสิ่ งที่ ตัวผู บ ริ โภค
สามารถมองเห็นไดชัด เชนสถานที่สิ่งกอสราง เชน กรณีที่พักแบบโฮสเทล ตองทําใหผูเขาพักรูสึก
ถึงคุณคาที่จะไดรับ ไมวาจะเปนดานความสะอาดของหองพักที่มีไวใหบริการ ขนาดของที่พัก รวม
ไปถึงการสรางบรรยากาศและความเปนกันเอง การมีความรูสึกรวมระหวางผูพักและบรรยากาศใน
การเขาพักในที่พักกับผูใหบริการ
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นุกูล เครือฟู และอัจฉราภรณ อินกอนวงค (2548) ไดทําการศึกษาเรื่อง มูลคาเพิ่มในประเทศของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา อุตสาหกรรมที่พักประเภทเกสต
เฮาสเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหแกเชียงใหมประมาณ 760 ลานบาทตอป คิดเปนมูลคาเพิ่ม
ประมาณ 540 ลาน โดยมูลคาเพิ่มนั้นเปนของเจาของแรงงาน และเจาของทุนถึงรอยละ 98 ของ
มูลคาเพิ่มทั้งหมด สําหรับสวนที่รัฐไดรับมีนอยมาก คือ รอยละ 2 เพราะสวนใหญเปนกิจการที่ไม
ไดจดทะเบียน ซึ่งอุตสาหกรรมเกสตเฮาสเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงและใชกลยุทธทางดานราคา
เปนเครื่องมือในการแขงขันเปนหลัก จึงทําใหผูประกอบการตองใชแรงงานอยางประหยัด ซึ่งรวม
ไปถึงการจางแรงงานตางดาว และที่สําคัญ การใหบริการเกสตเฮาสในปจจุบันยังไมมีมาตรฐานที่
ชัดเจน เกือบทั้งหมดไมมีใบอนุญาตประกอบการ ซึ่งยิ่งเพิ่มมากขึ้นในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ตัว
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ผูประกอบการตองใชความยืดหยุนและความสามารถเฉพาะในการบริการลูกคาเพื่อเปนการเรียก
ลู ก ค า โดยสรุ ป ได ว า อุ ต สาหกรรมเกสต เฮาส ใ นจั งหวั ดเชี ย งใหม เติ บ โตอย า งรวดเร็ว แตไ ม มี
มาตรฐาน หากประเทศไทยตองการเปนผูนําทางดานการทองเที่ยว มีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตอง
พัฒนาอุตสาหกรรมเกสตเฮาสใหไดมาตรฐานระดับสากล
ภารตี ไกรสิทธิ์ (2548) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ โครงสราง พฤติกรรม และผลการดํา เนินงานของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับที่พักและบริการนําเที่ยว ผลการศึกษาพบวา
อุตสาหกรรมที่พักและบริการนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม มีการแขงขันกันต่ําเนื่องจากมีการกระจุก
ตัวกันสูงในพื้นที่ จากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินพบวา อุตสาหกรรมที่พักประสบปญหามี
หนี้สินมากโดยเฉพาะ โรงแรม รีส อรท และเกสตเฮาส เนื่องมาจากปญหาทางดานสภาพคลอง
ความสามารถในการทํากําไร และการชําระหนี้ เมื่อพิจารณาแยกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
บริ ษั ท จํ า กั ด จะมี ป ญ หาด า นสภาพคล อ งมากกว า ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด แต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ความสามารถในการทํากําไรสูงกวาหางหุนสวนจํากัด จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยพบวา
อุตสาหกรรมที่พักมี ประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้งหมด 33 ราย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ
28.95 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด และประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยเฉลี่ยคิดเปน ร อยละ
73.40 ในสวนของอุตสาหกรรมภาคบริการ พบวา มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้งหมด 21 ราย
โดยที่ประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูที่รอยละ 80.90
วงศปติ พิทักษากูลเกษม (2549) ทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จของธุรกิจเกสตเฮาสใน
อําเภอเมืองง จังหวัดเชียงใหม ตามองคประกอบ 5 ดาน คือ คานลูกคา กระบวนการภายใน การเงิน
นวัตกรรมและการเรียนรู สําหรับในดานอื่นๆ พบวา ภาพรวมความสําเร็จของธุรกิจอยูในระดับปาน
กลาง และองค ป ระกอบทุ ก ด า นมี ค วามสํ า เร็ จ ระดั บ ปานกลางเช น กั น ยกเว น ด า นอื่ น ๆ ที่ มี
ความสําเร็จระดับมาก เนื่องจากปจจัยการรักษาความปลอดภัยของลูกคา 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
เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีลูกคาตามชวงฤดูกาล ดังนั้นโรงแรมจึงไมจางลูกจางประจําจํานวนมาก
และเนนจางลูกจางที่เปนคนทองถิ่นเพื่อคงความเปนเอกลักษณของทองถิ่นไว และทําการอบรม
ใหแกพนักงานทั้งดานการบริการ และทักษะตางๆ เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ
อุตสาหกรรมโรงแรมบูติกโฮเทลมีสภาพคลองต่ํากวาโรงแรมมาตรฐานทั่วไปถึง 12 เทา แตมี
อัตราสวนหนี้สินตอทุนที่ไมแตกตางกันมากนักโดย โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.94 เทา และ 2.64 เทา
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณารายไดหลักของอุตสาหกรรมพบวาทั้งอุตสาหกรรมโรงแรมบูติกโฮเทล
และ โรงแรมมาตรฐานตางก็มีรายไดสวนใหญมาจากการขายหองพักมากกวารอยละ 90 โดย
โรงแรมบูติกโฮเทลมีสัดสวนของรายไดอื่น ๆมากกวา เนื่องจากโรงแรมบูติกโฮเทล มักมีบริการ
เสริม อาทิ สปา หองอาหาร เปนตน เมื่อพิจารณาดานอัตราการหมุนเวียนตอสินทรัพย พบวา
โรงแรมบูติกโฮเทลมีดัชนีที่มีคาสูงคากวา ทั้งคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งหมด และโรงแรม
มาตรฐานทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากมีการใช จํานวนพนักงานที่นอย แตเมื่อพิจารณาผลตอบแทนตอ
สินทรัพย และผลตอบแทนของของผูลงทุน จะพบวา โรงแรมบูติกโฮเลทลมีการลงทุนในสินทรัพย
มากเกินไปและมีการจัดการโครงสรางเงินทุนที่ไมเหมาะสม ทําใหประสบปญหาขาดทุน ในขณะที่
โรงแรมมาตรฐานทั่วไปมีการใชสินทรัพยที่มีประสิทธิภาพมากกวา และสรางผลตอบแทนแกผูถือ
หุนสูง
จุฑามาส ถนอมถิ่น (2552) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมเกสต
เฮาส ในอําเภอ แมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยใชเกสตเฮาสที่ตั้งอยูใน อําเภอดังกลาวจํานวน 6
แหง และกลุมผูใชบริการเกสตเฮาสแหงละ 20 คน รวมจํานวนทั้งหมด 120 คน โดยที่วิเคราะห
ศั ก ยภาพการจั ด การ ประกอบกั บ การวัดระดั บ ความพึงพอใจของผูใ ชบ ริก าร โดยมีเ กณฑ การ
วิเคราะหออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับต่ํา ผลจากการวิจัยพบวา เกณฑ
สวนใหญอยูในระดับดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสถานที่ตั้งและสภาพแวดลอมที่ดีของเกสตเฮาส
และหองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกไดมาตรฐาน สวนของศักยภาพที่อยูในระดับต่ําไดแก หมวด
คุณลักษณะเสริมอื่นๆ ซึ่งโดยสวนใหญไมมีการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยว และ
หมวดการใหบริการซึ่งไมมีบริการที่หลากหลายใหแกผูเขาพัก

