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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
หมวดการบริการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
การด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หมวดธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวใน
จังหวดัเชียงใหม่    4 ด้าน คือ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต และด้านการเงิน 
ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินงาน และปัจจยัความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยประชากรใน
การศึกษาคร้ังน้ีคือ กิจการท่ีประกอบธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีข้ึนทะเบียนกบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก จ ำนวน 10 รำย กำรใชแ้บบสอบถำม 
จ ำนวน 90 รำย ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมส่วนใหญ่มี
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแบบเจา้ของ คนเดียว  มีระยะเวลาเปิดด าเนินการมากกว่า 6 ปีข้ึนไป มี
จ านวนพนักงาน 11-20  คน และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือ และไดรั้บรางวลัหรือการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ด้านการจัดการ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผนล่วงหน้าและส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักับการวางแผนด้านการเงิน การบญัชีมากท่ีสุด การวางแผนในแต่ละด้านเป็นการ
วางแผนระยะกลาง (มากกว่า 1-3 ปี) และ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีผงัโครงสร้ำงองคก์รแบบง่ำย
ไม่เป็นทำงกำร และมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

ดา้นการตลาด ส่วนใหญ่ประเภทหอ้งพกัท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ หอ้งพกัแบบธรรมดา 
กิจการส่วนใหญ่มีการส ารวจความตอ้งการหรือความนิยมของลูกคา้ในเร่ืองความตอ้งการและความ
นิยมของลูกค้า เ ก่ียวกับห้องพัก แต่ไม่มีการวางแผนเพิ่มหรือพัฒนาปรับปรุงท่ีพักแรม 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีวิธีการตั้งราคาห้องพกัโดยพิจารณาจากสภาพการแข่งขนัของคู่แข่ง 



 
 
 

จ 

ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมาก โดยใช้การ
ประชาสมัพนัธ์ เพื่อใหลู้กคา้รู้จกักิจการมากข้ึน 

ดา้นการผลิต ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนใหญ่ มีจ  ำนวนลูกคำ้เฉล่ียต่อวนั น้อยกว่ำ 20  คน มีผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบหลกั 1-3 รำย มีกำร
ก ำหนดคุณลกัษณะของสินคำ้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือ โดยพิจำรณำจำกคุณภำพของวตัถุดิบ และรำคำของ
วตัถุดิบประกอบกำรตดัสินใจ  มีวิธีกำรตรวจสอบคุณภำพห้องพกัก่อนลูกคำ้เขำ้พกั คือ มีกำรสุ่ม
ตรวจเป็นบำงคร้ัง และถำ้พบวำ่หอ้งพกัไม่ไดม้ำตรฐำนตำมท่ีตั้งไวก้จ็ะท ำกำรเปล่ียนหอ้งใหลู้กคำ้ 

ดำ้นกำรเงิน ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่มีมูลค่ำทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจกำร มำกกว่ำ 
10,000,000 บำท มียอดขำยรวมโดยประมำณมำกกว่ำ 500,001 บำทต่อปี มีก ำไรก่อนหักภำษี
โดยประมำณ 200,001 – 500,000 บำท ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่มีกำรวำงแผนดำ้นกำรเงิน เงินทุน
ส่วนใหญ่มำจำกเจำ้ของกิจกำรเอง และมีกำรกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน   

กำรด ำเนินงำนธุรกิจท่ีพกัแรมส ำหรับนกัท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบจำกสภำพแวดลอ้ม
ภำยนอกกิจกำรโดยภำพรวมในระดับปำนกลำง  ส ำหรับปัจจัยท่ีมีผลกระทบในระดับมำกคือ 
นโยบำยกำรเกบ็ภำษี และวิธีกำรเกบ็ภำษี กฎหมำยหรือขอ้ระเบียบบงัคบัต่ำงๆ  

ปัจจัยภำยในท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจท่ีพกัแรมส ำหรับนักท่องเท่ียว โดย
ภำพรวมทั้ง  4 ดำ้น มีควำมส ำเร็จอยูใ่นระดบัมำก ไดแ้ก่ ดำ้นกำรผลิต  ดำ้นกำรตลำด และดำ้นกำร
จดักำร ตำมล ำดบั  ส่วนควำมส ำเร็จในระดบั ปำนกลำง คือ ดำ้นกำรเงิน  
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Abstract 

 This study was on the operational analysis of small and medium sized enterprises in 
tourist accommodation sector in Chiang Mai Province. The objective of this study was to study 
the operation of those SMEs in 4 business functions: management, marketing, service operation 
and finance as well as business environment and key success factors. The population in the study 
was SMEs in Tourist Accommodations sector that registered to the Department of Business 
Development, Chiang Mai Province. The sample data were collected from 10 cases of in-depth 
interview and 90 questionnaires. The result showed that most of the entrepreneurs were running 
their enterprises as sole proprietorship. On average, they had been operating the business for more 
than 6 years. The number of the staff ranged from 11 to 20 persons. Most of the entrepreneurs 
obtained both support and assistance from organizations and they got an award or standard 
certificate.  
 Concerning management, most of the entrepreneurs had planned ahead and paid 
most attention to financial and accounting plans. Planning on each function was for medium term 
(1-3 years). They moderately followed their plan. Most of businesses  had simple organization 
structure. 
 Concerning marketing, most of the available rooms were regular rooms. Most 
business conducted surveys on customer requirements and type of room consumer demanded. 
However, they had no plans to increase or improve accommodations. Most entrepreneurs charged 
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room rates based on the competition. They also paid attention to the marketing promotion by  
using public relations. 
 Concerning service operation, the number of clients per day was less than 20 people. 
There were 1-3 main suppliers being selected by the quality of the goods and the price of the raw 
materials. There was room quality control policy by occasionally random checking. If the room 
was not ready, they would offer another room  to customers.   
 Concerning finance, total value of the assets owned by the entrepreneurs          
accounted for more than 10 million baht. On average, total annual sales was more than 500,001 
baht and the profit was approximately 200,001 to 500,000 baht. Most entrepreneurs had financial 
plan. The capital was mostly from the owner and a part of it was from  financial institutions. 

The operation of tourist accommodations enterprises in Chiang Mai was affected by 
general business environment at moderate level. The highest level of impact was from tax policies 
and government regulations. 
 Service operation, marketing and management contributed to the success of the 
tourist accommodation entrepreneurs at high level, respectively. However, finance contributed to 
the success of them at moderate level. 
 

 


