
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง การด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหมวดบริการธุรกิจท่ีพกั

แรม ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การศึกษา คือ แนวคิดดา้นการบริหารจดัการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์โอกาสและประเด็นส าคญั 
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มโดยทัว่ไป (General Environment Analysis : PEST Analysis) การ
วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ์(SWOT Analysis) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมต่างๆ โดยใชต้วัแบบพลงัผลกัดนั 5 ประการ (Five-Force Model) เทคนิคการจดัการ
สมยัใหม่ตามกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7s Framework) และแนวคิดดา้นปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จ (Critical Success Factor : CSFs) โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

        แนวคดิและทฤษฎ ี

ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคือ แนวคิดดา้นการบริหารจดัการ (Management)  

1. แนวคดิด้านการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 

 1.1. แนวคดิด้านการจัดการ (Management) ตามทฤษฎีของ Harold Koontz (สมยศ นาวีการ, 
2544) แบ่งเป็น 5 ประการ คือ 

  1.1.1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการใชค้วามคิดอย่าง
รอบคอบ เพื่อท าการตดัสินใจล่วงหนา้วา่จะท าอะไร (What) ท าไมจึงท า (Why) จะท าเม่ือไหร่ (When) 
ท าในพื้นท่ีไหน (Where) ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ (Who) และ จะด าเนินการอยา่งไร (How) 

  1.1.2. การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง การจดัโครงสร้างของงานต่างๆ 
ตลอดจนอ านาจหนา้ท่ีในการท างานให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้งานขององคก์รบรรลุผล
ส าเร็จได ้

  1.1.3. การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) หมายถึง การคดัเลือกและการบรรจุคนเขา้
ท างานและรักษาประสิทธิภาพการท างานของพนกังานในต าแหน่งต่างๆในองคก์ร ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้ง
วางแผนก าลงัคนส าหรับต าแหน่งต่างๆ แลว้ประเมินก าลงัคนท่ีมีอยู ่จากนั้นด าเนินการคดัเลือกบุคคล
ท่ีมีความเหมาะสม และ ฝึกอบรมใหบุ้คลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
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1.1.4. การสัง่การ (Directing) หมายถึง การใชค้วามสามารถชกัจูงคนของผูบ้ริหารให ้
ปฏิบติังานอยา่งดีท่ีสุด ใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ด ้

  1.1.5. การควบคุม (Control) หมายถึง การก ากบัใหส้ามารถรับประกนัไดว้า่กิจกรรม 
ต่างๆท่ีด าเนินงานไปนั้น สามารถเขา้กนัไดก้บัแผนงานท่ีวางไว ้

1.2 แนวคดิด้านการเงิน และการบัญชี  การบริหารการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพจะช่วยให้
มูลค่าของธุรกิจสูงข้ึน ซ่ึงหนา้ท่ีทางการบริหารทางการเงินประกอบดว้ย (ชนะใจ เดชวิทยาพร, 2542) 

1.2.1 การวางแผนเก่ียวกบัการเงิน (Financial Planning) เก่ียวขอ้งกบัการวางแผน 
รายรับ รายจ่ายของธุรกิจซ่ึงแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางการเงิน และโครงการในอนาคตซ่ึงการ
วางแผนควรจะมีทั้งแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาวโดยมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของธุรกิจท่ีตั้งไว ้

1.2.2 การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุน (Financial Decision) แหล่งท่ีมาของ 
เงินทุนมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

   1.จากการกูย้มื เป็นการจดัหาเงินทุนจากส่วนของหน้ีสิน 
   2. จากการออกหุน้สามญั เป็นการจดัหาเงินทุนจากส่วนของเจา้ของ 

  1.2.3 การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรเงินทุน (Investment Decision) การจดัสรร
เงินทุนเป็นการใชไ้ปในสินทรัพย ์2 ประเภท คือ (สมชาย หิรัญกิตติ, 2542 : 322) 

   1. สินทรัพยห์มุนเวียน ไดแ้ก่ เงินสด หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 
ลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือ 

   2. สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ อาคาร โรงงาน เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ระบบการท าบญัชีส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มควรจะบรรลุวตัถุประสงคต่์อไปน้ี  

- มีระบบท่ีถูกตอ้ง เพื่อแสดงผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
- ระบบการบนัทึกสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลในปัจจุบนักบัขอ้มูล

การด าเนินงานในอดีตและช่วยในการวางแผนดา้นงบประมาณใน
อนาคต 

- การบนัทึกควรจะแสดงงบการเงินส าหรับฝ่ายบริหารและผูท่ี้จะ
น ามาใชใ้นการตดัสินใจ 
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- ระบบควรจะอ านวยความสะดวกในการท ารายงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ตลอดจนใช้ในการเรียกภาษีคืนและสามารถน าเสนอแก่ส่วน
ราชการเพื่อเสียภาษี 

- ระบบควรจะช่วยควบคุม ป้องการทุจริต และลดการสูญเปล่าได ้ 

1.2.4 การบริหารสภาพคล่อง คือ การบริหารเงินสดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ  
โดยพิจารณาในประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (ภาณุ เชาวป์รีชา, การจดัการสภาพคล่อง, 2552 : ออนไลน)์ 

1. เงินสด  ส ารองเงินสดไวอ้ยา่งสมเหตุผล  ลงทุนเพื่อใหเ้กิดดอกผลไดแ้ต่ 
ตอ้งค านึงถึงสภาพคล่อง  

2. ลูกหน้ี  ประเมิน เครดิตลูกหน้ีอยา่งรอบคอบ สม ่าเสมอ ขอหลกัประกนั 
การช าระหน้ีถา้เป็นไปได ้จดัเก็บขอ้มูลลูกหน้ีอยา่งครบถว้นรวมถึงระเบียบการวางใบแจง้หน้ีและรับ
เช็ค วางใบแจง้หน้ีแต่เน่ิน ติดตาม หน้ีท่ีครบก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ  จ่ายค่าคอมมิชชัน่ใหผู้แ้ทนขาย
ต่อเม่ือเก็บหน้ีได ้ ท าเร่ืองการรับช าระเงินแบบหกับญัชีอตัโนมติั ใหส่้วนลดเม่ือจ่ายหน้ีเร็ว จดัล าดบั
ชั้นของลูกหน้ีเพื่อสามารถบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ฯลฯ  

3. สินค้าคงคลัง  จัดเก็บสินค้าคงคลังตามความเหมาะสมเช่น เก็บท่ี
ส่วนกลาง กระจายตามคลงัยอ่ย ใกลแ้หล่งผลิต หรือ ใกลต้ลาด วางแผนจดัซ้ือ ใชจ้  านวนสั่งซ้ือท่ี
ประหยดั (Economic Order Quantity : EOQ) วาง แผนการล าเลียงวตัถุดิบเขา้คลงัท่ีสอดคลอ้งกบั    
อุปสงคแ์ละก าลงัผลิต ก าหนดสตอ็กสินคา้ส าเร็จรูปใหเ้หมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษทั ผลกัภาระให ้
supplier เป็นผูจ้ดัเกบ็ ฯลฯ  

4. เจา้หน้ีการคา้ ช าระหน้ีใหเ้ร็วกรณีไดส่้วนลด ขอเง่ือนไขการช าระหน้ีท่ี 
สมเหตุสมผล ชะลอการช าระหน้ีโดยไม่ให้เสียเครดิต กระจายการซ้ือจากคู่คา้หลายรายเพื่อป้องกนั
ความเส่ียง 

5. สินทรัพย์ถาวร ขายหรือให้เช่าสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
พิจารณาเง่ือนไขการซ้ือ เช่า เช่าซ้ืออยา่งรอบคอบ ใชสิ้นทรัพยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ท าประกนัภยั 

6. หน้ีสิน รักษาอัตราหน้ีสินต่อทุนอย่างเหมาะสม สร้างสัมพนัธ์กับ
ธนาคารหลายแห่ง ใชแ้หล่งเงินกูท่ี้ตน้ทุนต ่าก่อน ขอวงเงินเผื่อไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน บริหารวนัครบช าระ
หน้ีใหต้รงกนั หาหลกัประกนัใหเ้พียงพอ 

7. ทุน เตรียมทุนส ารองยามฉุกเฉิน ยกขาดทุนสะสมมาใชเ้พื่อลดภาษีในปี
ท่ีมีก าไร ระดมทุนจากตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีโอกาส 
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8. รายได ้รักษาฐานลูกคา้เดิม หาตลาดใหม่ คิดเชิงสร้างสรรคห์าโอกาส
ใหม่ในการท าธุรกิจ 

9. ค่าใชจ่้าย ท าแผนลด ชะลอค่าใชจ่้าย ศึกษาขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเลิกจา้งชดเชย 

10. ภาษี วางแผนภาษีอยา่งรอบคอบ ตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐาน 
ทางบญัชี ขอคืนภาษีท่ีช าระไวเ้กิน เป็นตน้ 

1.2.5 การจดัการความเส่ียง ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถจดัการและควบคุมความเส่ียงต่าง ๆ ไดด้ว้ยการหลีกเล่ียงความเส่ียง การลดความเส่ียง การ
ผลกัภาระความเส่ียง  ในการหลีกเล่ียงความเส่ียงสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการดงัน้ีคือ การหาส่ิงอ่ืนมา
ทดแทน การกลัน่กรอง และการขจดัความเส่ียง ในการลดความเส่ียง ผูป้ระกอบการจะมีวิธีการหรือ
ระบบการจดัการท่ีดี ในการเขา้รับความเส่ียง ผูป้ระกอบการสามารถผลกัภาระความเส่ียงไปยงับุคคล
อ่ืน ๆ ได ้เช่น การรับเหมาช่วง การซ้ือขายล่วงหนา้ และการท าประกนัภยั (ชนินทร์ ชุณหพนัธรักษ,์ 
2549 : 185) 

1.3. แนวคิดด้านการผลติ (Production Management) หมายถึง การพิจารณาศึกษากิจกรรม 
ทางการผลิตท่ีจ าเป็นและมีผลต่อการก่อให้เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีใชน้ ามาศึกษา 
ไดแ้ก่ วตัถุดิบของการผลิต การควบคุมการผลิต และ คุณภาพการผลิต (สุปัญญา ไชยชาญ, 2540) 

การพิจารณาศึกษาเร่ืองโลจิสติกส์ (Logistics) มีส่วนช่วยให้การจดัการดา้นการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โลจิสติกส์  คือ การล าเลียงสินคา้หรือบริการท่ีเร่ิมตั้งแต่กระบวนการจดัหา
วตัถุดิบไปจนส้ินสุดท่ีผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย ซ่ึงประกอบดว้ยการพยากรณ์แกละการวางแผนอุปสงค์
หรือความตอ้งการของลูกคา้ การจดัการดา้นวตัถุดิบ กระบวนการสั่งซ้ือ การบรรจุหีบห่อ การบริหาร
สินคา้คงคลงั และการขนส่งสินคา้ นอกจากน้ี โลจิสติกส์ยงัรวมถึงการรับสินคา้ผิดปกติคืนจากลูกคา้ 
(Reverse Logistics) ดว้ย อาจกล่าวไดว้่า โลจิสติกส์นบัเป็นส่วนหน่ึงของโซ่อุปทาน เพราะถือว่า      
โลจิสติกส์นั้นเป็นภาคย่อยของแต่ละองค์กร และเม่ือทุกองค์กรในสายธุรกิจเดียวกันมาวางแผน
ร่วมกัน เพื่อให้การบริหารในภาคย่อยของตนมีความสอดคลอ้งกัน ก็จะถือว่าเป็นการจัดการโซ่
อุปทานนัน่เอง (สมชนก ภาสกรจรัส, 2550 : 345) 

นอกจากน้ีการจดัการโลจิสติกส์ (Logistic Management) ยงัช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั เพื่อความยัง่ยนืในระยะยาว ทางออกหน่ึงของอุตสาหกรรมไทยนั้นก็คือการพยายามลดตน้ทุน 
โดยน านวตักรรมการบริหารจดัการโลจิสติกส์เขา้มาช่วย แต่ตอ้งศึกษาหาระดบัความเหมาะสมและน า
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หลกัการไปใช้อย่างพอเหมาะ การน าการจดัการโลจิสติกส์ไปประยุกต์นั้นจะเร่ิมตั้งแต่การจดัการ
วตัถุดิบ การจัดซ้ือจดัหา การวางแผนการผลิต การจดัการวสัดุคงคลงั การจัดการคลงัสินคา้ การ
กระจายสินคา้ และการขนส่ง ถา้หากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ
ดงักล่าวแลว้ก็ควรจะน าระบบโลจิสติกส์ทั้งในองคก์รและระหว่างองคก์รมาใช ้(เพญ็ธิรัตน์ อคัรผล
สุวรรณ, 2549 : ออนไลน์) 

1.4. ทฤษฎีด้านการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix หรือ 7 P’s) ตาม
ทฤษฎีของ Phillip Kotler (พฒันา ศิริโชติบณัฑิต, 2548) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมการตลาดบริการว่ามี
ความแตกต่างจากส่วนประสมการตลาดของสินคา้ทัว่ไป เพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัการบริหารสินคา้
บริการท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างไปจากสินคา้ คือ ไม่สามารถจ าตอ้งได้ ไม่สามารถแยกระหว่างผู ้
ใหบ้ริการและผูรั้บบริการได ้มีความผนัแปรในการใหบ้ริการ ไม่สามารถจะเก็บรักษาเอาไวไ้ด ้และมี
ความต้องการของผูใ้ช้บริการท่ีไม่แน่นอน ดังนั้ นส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึง
ประกอบดว้ย 7 Ps ไดแ้ก่ 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ผลิตภณัฑจ์ะหมายรวมถึงตวัสินคา้และบริการท่ีกิจการมี
ไวเ้พื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อและผูบ้ริโภคท่ีมีอยูใ่นตลาดหน่ึง ๆ ซ่ึงผลิตภณัฑน้ี์จะประกอบไปดว้ยการ
จดัให้สายผลิตภณัฑห์รือการมีสินคา้หลากหลายไวเ้สนอขายแก่ลูกคา้ในหลาย ๆ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความ
ตอ้งการแตกต่างกนัไปตามระดบัความชอบและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ คุณภาพของตวัผลิตภณัฑ ์การ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์โครงสร้างและรูปแบบของผลิตภณัฑ ์และการรับคืนผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี
จะตอ้งน ามาประยกุตใ์ชก้บัการบริการท่ีดีดว้ย 

2. ราคา (Price) การก าหนดราคาเป็นส่ิงส าคญัของเคร่ืองมือการตลาดเพราะการตั้ง
ราคาท่ีจะเสนอขายสินคา้และบริการไปยงัตลาดเป้าหมายท่ีไดมี้การก าหนดไวน้ั้นจะตอ้งค านึงถึงลูกคา้
ท่ีจะซ้ือว่าจ านวนเงินท่ีเป็นราคาควรจะก าหนดระดบัไวสู้งหรือต ่า มากหรือนอ้ยเท่าใดท่ีจะพอดีกบั
คุณภาพหรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีจดัน ามาเสนอขายใหแ้ก่ลูกคา้ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ มีการ
กระจายเขา้ไปอยา่งทัว่ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอยูใ่นตลาดเป้าหมาย และตอบสนองผูซ้ื้อท่ีใหไ้ด ้ความรวดเร็ว 
สะดวก ปลอดภยั ประหยดัค่าใชจ่้าย และใหไ้ดป้ระสิทธิภาพของตน้ทุนสูงสุด 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือการติดต่อส่ือสารทางการตลาดจากผูผ้ลิต
หรือผูใ้ห้บริการไปยงัผูซ้ื้อหรือผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาดไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลการให้บริการท่ีมีอยู่
ได ้โดยมีกิจกรรมท่ีน ามาใชส้ าหรับการส่งเสริมการตลาดนั้น มีอยู่หลาย ๆ รูปแบบดว้ยกนั เช่น การ
โฆษณาตามส่ือวิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์นิตยสาร หรือการลด แลก แจก แถม ชิงโชค ประกวด
แข่งขนั คูปอง เป็นตน้ 
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 นอกจากน้ี อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2549) ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารการตลาด (Marketing 
Communication) เป็นวิถีทางทุกทางท่ีนักการตลาดใชใ้นการส่ือสารกบัผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลูกคา้ใน
ปัจจุบนั ซ่ึงการส่ือสารการตลาดประกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์
และการพิมพเ์ผยแพร่ การขายโดยพนกังาน และการตลาดทางตรง 

5. บุคลากรบริการ (People) รูปแบบของบุคลากรบริการท่ีดีจะมีคุณสมบติัท่ีลูกคา้
ได้พบและสัมผสั พนักงานบริการแลว้รู้สึกมีความประทบัใจ เช่น การแต่งกายท่ีดี รูปร่างหน้าตา 
ทศันคติและพฤติกรรมท่ีจะท าให้ลูกคา้มีการรับรู้ท่ีดีกว่าจากการมาใชบ้ริการไปแลว้ ผูใ้ห้บริการมี
ความส าคญัยิ่ง ดงันั้นการน าเสนอบริการดว้ยพนกังานจะตอ้งมีการคดัเลือก การฝึกอบรม การสร้าง
แรงจูงใจ และการท างานเป็นทีมท่ีดี 

6. กระบวนการบริการ (Process) กระบวนการบริการเป็นขั้นตอนหรือวิธีการ
ด าเนินงานบริการของกิจการท่ีจะส่งมอบบริการไปยงัลูกคา้ผา่นกิจกรรมการบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะใช้
บุคคลหรืออุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไปให้ลูกคา้เพื่อให้ไดรั้บการบริการท่ีดีมีความ
ประทบัใจ ดงันั้นรูปแบบกระบวนการให้บริการลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบการให้บริการตอ้งมีความ
กระชบั สั้น มีความรวดเร็ว และยงัตอ้งจดัท ากระบวนการบริการใหมี้มาตรฐานเป็นแบบเดียวกนั 

7. สภาพส่ิงแวดลอ้มการบริการ (Physical Evidence) เป็นส่ิงแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ 
ของการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีไดเ้ขา้มาใชบ้ริการกบักิจการท่ีสร้างให้เกิดความสะดวกสบายต่อลูกคา้
และกิจการท่ีจะท าการโตต้อบการใชบ้ริการได ้ไม่วา่จะเป็น สถานท่ีใหบ้ริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
และระบบการติดต่อส่ือสารการบริการในแต่ละคร้ัง สภาพแวดลอ้มการให้บริการเหล่าน้ีจะไดแ้ก่           
แคต็ตาลอ็กสินคา้ แผน่ป้าย จอแสดงหมายเลขและอุปกรณ์จดัคิวบริการ ท่ีนัง่พกัส าหรับรอการบริการ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม บรรยากาศ ภายในร้านคา้ เป็นตน้ 

2. เคร่ืองมือการวิเคราะห์โอกาสและประเด็นส าคญั 

 2.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment Analysis : PEST 
Analysis) การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยีท่ี
ก่อให้เกิดโอกาสและขอ้จ ากดัขององคก์ร ซ่ึงมีผลต่อการแข่งขนั การก าหนดกลยุทธ์ การตดัสินใจ 
และการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร ดงันั้นจึงตอ้งมีการวิเคราะห์และประเมินการเปล่ียนแปลง
ของสภาวะแวดลอ้มทัว่ไป  
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ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment Analysis : PEST Analysis) 

ปัจจยั ตวัแปรท่ีก่อใหเ้กิดโอกาสและอุปสรรค 

การเมืองและกฏหมาย -กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล ความมัน่คงและ 

เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายการเกบ็ภาษีของรัฐบาล 

เศรษฐกิจ -สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 

-อตัราดอกเบ้ียระยะสั้นและระยะยาว 

-การเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ เช่น 

ลดค่าเงินท าใหร้าคาสินคา้ส่งออกของไทยมีมูลค่าลดลง ความตอ้งการ 

สินคา้ไทยในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน ท าใหมี้การขยายตวัในการ 

ผลิตและการจา้งงานสูงข้ึน 

สังคมและวฒันธรรม -วิถีทางในการด าเนินชีวิตของประชาชน รวมทั้งทศันคติ 

-การเปล่ียนแปลงทางสงัคม อาทิเช่น อตัราการเพิ่มของประชากร 

ลกัษณะของครอบครัว ระดบัการศึกษา 

-การเปล่ียนแปลงในตวัผูซ้ื้อสินคา้และบริการ ก่อใหเ้กิดวิธีการน าเสนอ 

และวิธีการใชสิ้นคา้และบริการรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การใหสิ้นเช่ือ  

การซ่อมบ ารุง บริการเสริมอ่ืน ๆ 

เทคโนโลย ี -จ านวนเงินลงทุนในดา้นการวิจยั และพฒันาทางเทคโนโลย ี

-การเกิดนวตักรรมของสินคา้และบริการใหม่ ๆ 

-การพฒันาและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ท่ีมา : (พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ และพสุ เดชะรินทร์, 2542 : 79-95) 
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2.2  การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  

การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) หมายถึง การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์รในลกัษณะต่าง ๆ 4 ประการไดแ้ก่ 

1. จุดแขง็ (Strength) หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ในองคก์ร ซ่ึงน าไปสู่ความแขง็แกร่ง 
หรือความไดเ้ปรียบขององคก์ร เม่ือเทียบกบัองคก์รอ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกนั 

2. จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ในองคก์ร ซ่ึงน าไปสู่ความอ่อนแอ 
หรือความเสียเปรียบขององคก์ร เม่ือเทียบกบัองคก์รอ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกนั 

3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ นอกองคก์ร ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานขององคก์ร และเอ้ือต่อความส าเร็จขององคก์ร 

4. อุปสรรค (Threat) หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ นอกองคก์ร ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงานขององคก์ร และอาจท าใหอ้งคก์รประสบความลม้เหลวได ้

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มใน 4 ลกัษณะขา้งตน้ อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน คือ การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใน
องคก์ร และองคก์รสามารถควบคุมได ้(Controllable Factors) อาทิระบบงานต่าง ๆ ผูบ้ริหารและ
พนกังาน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ขององคก์รเป็นตน้ การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อน ผูว้ิเคราะห์จ าเป็นตอ้งพิจารณาให้
เห็นชดัเจนวา่ ปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นจุดแขง็ซ่ึงหมายถึงขอ้ไดเ้ปรียบขององคก์ร ปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นจุดอ่อน
ซ่ึงเป็นขอ้เสียเปรียบ พร้อมกบัพิจารณาวา่ปัจจยัเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อองคก์รอยา่งไรไดบ้า้ง 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร
และองคก์รไม่สามารถควบคุมได ้(Uncontrollable Factors) อาทิ ปัจจยัมหภาค ไดแ้ก่ปัจจยัต่าง ๆ ทาง
การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม เทคโนโลยี และปัจจยัระหว่างประเทศ นอกจากน้ี
ยงัหมายถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการแข่งขนั ได้แก่ ลูกคา้ ผูท่ี้เขา้มาใหม่ในอุตสาหกรรม สินคา้
ทดแทน ผูข้ายวตัถุดิบ และคู่แข่ง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก จ าแนกไดเ้ป็น โอกาสและ
อุปสรรค ผูว้ิเคราะห์จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาใหเ้ห็นชดัเจนว่าปัจจยัใดท่ีเป็นโอกาสสร้างความไดเ้ปรียบ
ให้แก่องคก์ร ปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นอุปสรรคท าให้องคก์รเสียเปรียบและปัจจยัเหล่านั้นจะส่งผลกระทบ
ต่อองคก์รอยา่งไรไดบ้า้ง (สาคร สุขศรีวงศ,์ 2550) 
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2.3 การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยใช้ตัวแบบพลงัผลกัดัน 
5 ประการ หรือ “Five-force Model”  

Model น้ีไดถู้กน าเสนอโดย Michael E. Porter (พิบูล ทีประปาล, 2546) ซ่ึงไดเ้คย
กล่าวไวว้า่ สภาวะการด าเนินงานขององคก์รธุรกิจจะข้ึนอยูก่บัสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ี
องคก์รธุรกิจนั้นอยู ่ซ่ึงข้ึนกบัปัจจยัท่ีส าคญั 5 ประการ หรือท่ีเรียกวา่ “Five-forces Model” 
ประกอบดว้ย 

1. ภยัคุกคามอนัเกิดจากคู่แข่งหนา้ใหม่ (Threat of new entrants) 
2. ความรุนแรงของการแข่งขนัระหวา่งบริษทัต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 
   (Intensity of the rivalry among firms within the industry) 
3. อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining power of buyers) 
4. อ านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต (Bargaining power of suppliers) 
5. ภยัคุกคามจากผลิตภณัฑท์ดแทน (Threat of substitute products) 

ความเขม้แขง็ของปัจจยัทั้ง 5 ประการ จะเป็นตวับ่งบอกถึงโอกาสในการไดก้ าไรของ
ธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงส่วนประกอบยอ่ยๆ ของแต่
ละปัจจยัอยา่งละเอียดเพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและความเส่ียงของอุตสาหกรรมนั้นๆ ได ้

 

ภาพที ่1 Five-force Model 
ท่ีมา : (พิบูล ทีปะปาล, 2546) 



 
 

 

 

13 

2.4 การวเิคราะห์โครงร่าง 7-S ของแมคคนิซีย์ (McKinsey 7-S framework)  
ความส าเร็จในการบริหารงานธุรกิจท่ีสัมฤทธ์ิผลนั้น ข้ึนอยู่กบัปัจจยัตวัแปร 7 ตวั 

หรือ “Seven S’s” ท่ีสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั คือ (พิบูล ทีประปาล, 2546) 

1. โครงสร้าง (Structure) คือ แผนภูมิขององคก์ารพร้อมกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง แสดง
ให้เห็นความสัมพนัธ์ว่าใครตอ้งรายงานข้ึนตรงกบัใคร รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าสายงานต่าง ๆ มีการ
จดัแบ่งและรวมกนัอยา่งไร 

2. กลยุทธ์ (Strategy) คือ ชุดของปฏิบติัการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งท่ีย ัง่ยนื 

3. ระบบ (Systems) คือ กระบวนการและทิศทางการไหลของงาน ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า
การด าเนินงานประจ าวนัขององคก์รด าเนินไปอยา่งไร 

4. รูปแบบการบริหาร (Style) คือ ส่ิงท่ีผูจ้ดัการถือเป็นส่ิงส าคญั ท่ีแสดงออกมาในรูป
ของการใชเ้วลา การใหค้วามสนใจและพฤติกรรมการบริหารงานท่ีเป็นแบบของเขาโดยเฉพาะ แสดง
ใหเ้ห็นวา่ฝ่ายผูบ้ริหารมีพฤติกรรมการบริหารงานอยา่งไร ซ่ึงมีความส าคญัมากกวา่ส่ิงท่ีผูบ้ริหารพดู 

5. พนกังาน (Staff) คือ สมาชิกทั้งหมดในองคก์ร 

6. ทกัษะฝีมือ (Skills) คือ ความรู้ความสามารคท่ีเป็นจุดเด่นท่ีองคก์รมี และสามารถ
ด าเนินงานกลยทุธ์เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จ 

7. ค่านิยมร่วม (Shared values) คือ ค่านิยมท่ีคนส่วนมากในองคก์รยึดถือเป็นแนว
ปฏิบติั ยดึถือร่วมกนั  

2.5 การวิเคราะห์ด้านปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor: CSFs) 
 

 ปัจจยัแห่งความส าเร็จ คือการบริการลูกคา้ ความเร็วของตลาด และนวตักรรม ปัจจยั
แห่งความส าเร็จน้ีจะสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ความแตกต่าง ตลอดจนกลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนท่ีต ่า
กว่า สามารถวดัค่าปัจจยัแห่งความส าเร็จไดโ้ดยการแบ่งปัจจยัแห่งความส าเร็จออกเป็นปัจจยัดา้น
การเงิน ดา้นลูกคา้ กระบวนการภายในธุรกิจ การเรียนรู้และการสร้างนวตักรรมใหม่ และปัจจยัอ่ืน ๆ 
เพื่อสามารถติดตามวดัผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ได ้
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 ปัจจยัดา้นการเงิน ท่ีใชว้ดัความส าเร็จไดแ้ก่ ผลก าไรจากการด าเนินงาน สภาพคล่อง
ของกิจการ ทั้ งด้านกระแสเงินสด ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย ผลตอบแทนของสินทรัพย ์
ผลตอบแทนของสินคา้คงเหลือ และผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไดรั้บ นอกจากน้ียงัวดัค่าจากการขาย
สินคา้ไดด้ว้ย เช่น ระดบัการขายในกลุ่มของสินคา้ แนวโน้มการขาย เปอร์เซ็นตก์ารขายสินคา้ใหม่ 
การขายสินคา้ตามฤดูกาล สุดทา้ยคือ มูลค่าตลาด หรือราคาตลาด 
 

  ปัจจัยด้านลูกค้า ก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช้ีวดัถึงความส าเร็จของการด าเนินงาน 
สามารถวดัค่าของปัจจยัแห่งความส าเร็จดา้นน้ีไดโ้ดย วดัความพึงพอใจของลูกคา้ ว่ามีการตอบกลบั
จากลูกคา้เป็นอย่างไร หรือใชว้ิธีการส ารวจลูกคา้ การประเมินตวัแทนผูจ้  าหน่าย ทั้งดา้นช่องทางจดั
จ าหน่ายความครอบคลุมในพื้นท่ีขาย จุดแข็งของตวัแทนจ าหน่าย และความสัมพนัธ์กับตวัแทน
จ าหน่าย ความรวดเร็วและถูกตอ้งในการส่งสินคา้ คุณภาพของสินคา้ ค่าใช้จ่ายในการรับประกนั
สินคา้ ความสามารถดา้นการท าตลาดและการขาย โดยวดัจากแนวโนม้ของยอดขาย กิจกรรมส ารวจ
ตลาดและการฝึกอบรมพนกังานขาย 
 

 ปัจจยัดา้นกระบวนการภายในธุรกิจ เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีใชว้ดัความส าเร็จของธุรกิจ 
เพราะหากระบบการบริหาร และการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพแลว้ ถึงแมจ้ะมียอดขาย
สูงก็อาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนอยา่งท่ีควรเป็น ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งวดัคุณภาพของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นคุณภาพสินคา้ ว่ามีจ านวนของเสียอยู่ในระดบัท่ีควบคุมหรือไม่ มีค่าใช่จ่ายในการรับประกนั มี
การผลิตซ่อมแซมสินคา้ หรือชดเชยใหลู้กคา้มากนอ้ยเพียงใด ประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ ทั้งการ
ใช้วตัถุดิบ แรงงาน เคร่ืองจักร การบริหารเวลาในการจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต ความ
ปลอดภยัในการท างาน พิจารณาว่ามีจ านวนคร้ังของการเกิดอุบติัเหตุสูงหรือไม่ และมีผลกระทบ
รุนแรงระดบัใด และสุดทา้ยมีความยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงแกไ้ขการผลิตหรือไม่ 
 

 การเรียนรู้และการสร้างนวตักรรมใหม่ ถือเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีท าใหกิ้จการมี
การเติบโตอย่างย ัง่ยืน สามารถวดัค่าความส าเร็จไดจ้ากการสร้างนวตักรรมสินคา้ของกิจการทั้งจาก
จ านวนของสินคา้ใหม่ หรือการพฒันาสินคา้เดิม ตลอดจนความรวดเร็วในการสร้างสินคา้ใหม่ ทกัษะ
และการพฒันาทกัษะของผูว้ิจยั ขวญัก าลงัใจของลูกจา้งจากอตัราผลตอบแทน การส ารวจความพอใจ 
และจ านวนการร้องเรียน สุดทา้ยคือการวดัความรู้ความสามารถของพนักงาน จากการฝึกอบรม 
ประสบการณ์ และการวดัผลการปฏิบติังาน 
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 นอกจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ เ ช่น
ความสมัพนัธ์กบัรัฐบาล การใหบ้ริการของภาครัฐ การส่ือสาร กล็ว้นแต่เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของ
การประกอบธุรกิจเช่นกนั (Blocher, 2005 อา้งใน นภาพร ณ เชียงใหม่, 2548) 
 

2.6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

                  สุภาภรณ์  มูสิกะโสภณ (2536)  ศึกษาถึงการบริหารงานบุคคลของโรงแรมในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า การวางแผนก าลงัคนส่วนใหญ่ใช้ปัจจัยในการพิจารณาวางแผนก าลงัคน ได้แก่ 
จ านวนห้องพกั ผลการด าเนินงานของโรงแรม จ านวนพนักงานปัจจุบนั เงินลงทุน และขนาดของ
สถานท่ี การก าหนดอตัราค่าจา้งเงินเดือนพนักงาน ส่วนใหญ่พิจารณาถึง คุณภาพและปริมาณงาน 
การศึกษา ประสบการณ์ อตัราค่าจา้งของทอ้งถ่ินและอตัราตามสภาพการแข่งขนั ในส่วนปัญหา
แรงงาน ส่วนใหญ่มีปัญหาการขาดแคลนพนกังาน การลาออก และคุณสมบติัไม่เหมาะสม ส่วนดา้น
คุณสมบติัของพนกังานท่ีโรงแรมตอ้งการพบวา่ พนกังานระดบับริหารท่ีโรงแรมตอ้งการมากท่ีสุด คือ
มีประสบการณ์ในการท างานโรงแรม และมีความรับผดิชอบ ส่วนพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีโรงแรม
ตอ้งการมากท่ีสุด คือมีระดบัการศึกษาตรงกบังานและมีบุคลิกภาพดี ในดา้นผลการศึกษาปริมาณ
พนกังานโรงแรม โดยเฉล่ียแลว้ใชพ้นกังาน 1.4 คนต่อหอ้งพกั 
 

  วงศปิ์ติ  พิทกัษากูลเกษม (2549) ศึกษาถึงปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจเกสทเ์ฮาส์ ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ความส าเร็จในภาพรวมของธุรกิจอยูใ่นระดบัปานกลาง และพบว่า
ดา้นการเงิน ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นนวตักรรมและการเรียนรู้ และดา้นลูกคา้ มีความส าเร็จระดบั
ปานกลาง ส่วนดา้นอ่ืนๆ มีความส าเร็จในระดบัมาก โดยมีปัจจยัเร่ือง การรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่
ลูกคา้ จ านวนพนกังานเหมาะสม การปฎิบติัตามกฎหมายแรงงาน พนักงานมีความช านาญ สามารถ
รักษาพนกังานท่ีดีไวไ้ด ้การให้บริการท่ีรวดเร็ว การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้  ไม่มีขอ้ร้องเรียน
จากชุมชนหรือสังคม เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ มีความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากร มีหน้ีสูญนอ้ย และ
จ านวนลูกคา้ใหม่เพิ่มมากข้ึน เป็นปัจจยัท่ีประสบความส าเร็จในระดบัมาก ส่วนปัจจยัเร่ือง การแข่งขนั
ดา้นราคา จ านวนคู่แข่งเพิ่มสูงข้ึน และจ านวนห้องพกัท่ีจ ากดัเป็นปัจจยัท่ีธุรกิจเกสท์เฮาส์ประสบ
ปัญหามากท่ีสุด 
 

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น (2553) บทวิเคราะห์ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ปี 2553 
เป็นโครงการกิจกรรมเผยแพร่ผลวเิคราะห์ระบบเตือนภยัและระบบฐานขอ้มูลแก่สาธารณะ โดยไดรั้บ
ความร่วมมือระหว่าง ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ส านกังานพฒันา
หน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าผลจากการศึกษา
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สภาพปัจจุบนัและปัญหาของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท จ านวน 566 แห่ง ซ่ึงเป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
จ านวน 372 กิจการ ร้อยละ 65.7 ขนาดกลาง 108 กิจการ ร้อยละ 19.1 (คิดเป็นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) จ านวน 480 กิจการ ร้อยละ 84.8) และเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เพียง 24 กิจการ ร้อยละ 
4.2 โดยเป็นธุรกิจท่ีกระจายตวัอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวและยา่นการคา้ในจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 566 แห่ง จ าแนกตามประเภทธุรกิจ พบว่าเป็นธุรกิจประเภทบริษทัจ ากดัเป็น
สัดส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 48.8 รองลงมาเป็นบุคคลธรรมดา ร้อยละ 35.0 ซ่ึงมีจุดน่าสนใจคือ ธุรกิจท่ี
เป็นบุคคลธรรมดาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเลก็คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.4 เม่ือเทียบกบัจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งหมด และส่วนใหญ่ไม่มีการจดัท างบการเงินท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการไดท้ราบถึงสถานะ
ทางการเงินและผลประกอบการท่ีแทจ้ริงของกิจการ และผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลดชันีสมรรถนะ
ธุรกิจ (Business Performance Indexes) พบว่า ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนใน
สินทรัพยถ์าวรเป็นมูลค่าสูง มีผูป้ระกอบการเพียงร้อยละ 32.0 ท่ีลงทุนดว้ยเงินทุนส่วนตวัทั้งหมด อีก
ร้อยละ 68.0 มีการใชเ้งินทุนระยะยาวอ่ืน อยา่งไรก็ตามจะพบว่ามีสัดส่วนของกิจการท่ีใชเ้งินทุนส่วน
เจา้ของมากข้ึนนบัจากปี 2549 จนถึงปี 2551 โดยกิจการท่ีมีการลงทุนดว้ยเงินทุนส่วนเจา้ของมากกว่า
ร้อยละ 50.0 มีจ านวนถึงร้อยละ 60.5 เม่ือดูจากอตัราส่วนสินทรัพยถ์าวรต่อเงินทุนระยะยาวท่ีเกินร้อย
ละ 100 จะพบว่าในปี 2551 กิจการประมาณร้อยละ 50.5 มีการใชเ้งินทุนระยะสั้นมาลงทุนใน
สินทรัพยถ์าวร หรือใชเ้งินทุนผดิประเภท ท่ีจะส่งผลต่อตน้ทุนทางการเงินของกิจการและปัญหาดา้น
สภาพคล่องทางการเงินตามมา และกิจการโดยส่วนใหญ่มีภาระดอกเบ้ียสูง โดยมีกิจการประมาณ  
ร้อยละ 47.3 มีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อยอดขายสูงกว่าร้อยละ 10.0 ยอดขายต่อปีเม่ือพิจารณาจากค่ากลาง
ของยอดขายของกิจการขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ในปี 2549-2551 มีมูลค่ายอดขายต่อปีประมาณ 5.4, 
5.5 และ 5.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ผลการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
คือ 1. ปัญหาตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการด าเนินงานดา้นพลงังาน 2. ปัญหาตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการด าเนินงาน
ดา้น F&B 3. ปัญหาดา้นการตลาดและการขาย 4. ปัญหาดา้นบญัชีการเงิน 5. ปัญหาดา้นการจดัการ
ทรัพยากรบุคคล 6. ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ 7. ปัญหาดา้นการจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้ง 8. ปัญหาดา้น
ไอที ส าหรับความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของไทยยงัคงมีความเส่ียงทั้งในด้านภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมถึงอตัราแลกเปล่ียน และแนวโนม้การเพิ่มข้ึนของราคา
น ้ ามนั ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรับตวัใหท้นัสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา เพื่อใหส้ามารถกา้วขา้มภาวะ
วิกฤตทั้งจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน โดยจะตอ้งประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงคนไทยทั้งประเทศ 
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  ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคเหนือ (2553) รายงานเศรษฐกิจและการเงิน
ภาคเหนือ เดือนมีนาคม 2553 พบว่าการส ารวจธุรกิจโรงแรมช่วงเทศกาลสงกรานต ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
แรงส่งจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและประเทศท่ีชดัเจนและมีการกระจายในวงกวา้ง ท าให้ใน
ไตรมาสแรกของปี 2553 สถานการณ์ท่องเท่ียวเชียงใหม่ปรับตวัดีข้ึนกว่าปีก่อน ๆ ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวต่างมีความคาดหวงัว่าช่วงสงกรานตปี์ 2553 ภาวะการท่องเท่ียวจะดีกว่า
ปีก่อนมากแต่จากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายนท่ีผ่านมาส่งผลให้ยอดจองห้องพกัโรงแรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจงัหวดัเชียงใหม่
ลดลงอยูใ่นระดบัต ่ามากท่ีร้อยละ 10 – 20 จากการส ารวจเพื่อประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว
พบว่า อตัราการเขา้พกัของธุรกิจโรงแรมจงัหวดัเชียงใหม่ 2553 ช่วงสงกรานตอ์ยูท่ี่ร้อยละ 63.6 ยงัคง
สูงกว่าระยะเดียวกนัของปีก่อน ทั้งน้ีเป็นผลมาจากกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยซ่ึงรอดูเหตุการณ์จน
มัน่ใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่รุนแรง จึงเดินทางมาท่องเท่ียวในลกัษณะ Walk in โดยรถยนต์
ส่วนตวั ประกอบกบัสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) หอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่และองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมมือกนัจดัการส่งเสริมการขายช่วงสงกรานต ์โดยลดราคาห้องพกัลง
ร้อยละ 50 และให้เตียงเสริมกบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาประเภทครอบครัวฟรีพร้อมทั้งท าประกนั
ชีวิตใหลู้กคา้ท่ีลงทะเบียน และเขา้พกักบัโรงแรมท่ีเขา้โครงการรายละ 1 แสนบาท ส าหรับปัจจยัเส่ียง
ของภาวะการท่องเท่ียวเชียงใหม่ปี 2553 นั้น จากผลการส ารวจผูป้ระกอบการโดยส่วนใหญ่เห็นว่า
แนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและของประเทศจะส่งผลใหภ้าคการท่องเท่ียวของเชียงใหม่ฟ้ืน
ตวัตาม ประกอบกบัภาครัฐและเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ไดร่้วมกนัด าเนินกลยทุธ์ในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในแบบบูรณาการท าให้แนวทางการสนับสนุนการท่องเท่ียวทั้งทางวฒันธรรม ธรรมชาติ 
การประชุมสัมมนาและเพื่อสุขภาพมีความชดัเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัมากข้ึน อย่างไรก็ดี 
ยงัคงมีปัจจยัเส่ียงต่อแนวโน้มการฟ้ืนตวัดงักล่าวท่ีจ าเป็นตอ้งติดตามและปรับกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อ
รองรับผลกระทบทางลบท่ีอาจตามมาไม่ว่าจะมาจากปัจจัยปัญหาทางการเมือง การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจโลกท่ียงัคงเปราะบาง ความผนัผวนของราคาน ้ ามนัรวมถึงปัญหามลภาวะต่าง ๆ ท่ีสร้าง
ปัญหาต่อการเดินทาง เช่นหมอกควนัจากเถา้ภูเขาไฟในยโุรป 

  ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2553) สถานการณ์และแนวโนม้ธุรกิจโรงแรม SMEs ปี 2554 
พบว่าธุรกิจโรงแรมของไทยยงัคงมีศกัยภาพสอดคลอ้งกบัทิศทางการเติบโตของภาคการท่องเท่ียวท่ี
ขยายตวัต่อเน่ืองมาตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2553 แต่อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากปัจจยัภายนอกไดง่้าย จึงตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษในดา้นท าเลท่ีตั้งของโรงแรม โดยท าเลท่ีจดั
ว่ามีศกัยภาพสูง คือ กรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ภูเก็ต กระบ่ี พงังา สมุย พทัยา 
ระยอง ตราด หัวหิน ชะอ า และปราณบุรี กลายเป็นส่ิงดึงดูดให้มีผูป้ระกอบการโรงแรมรายใหญ่ทั้ง
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ของไทยและเชนต่างชาติ ท่ีเล็งเห็นศกัยภาพในพื้นท่ีดงักล่าวเร่งขยายการลงทุนอีกหลายราย จึงมี
แนวโน้มว่าในช่วง 3-4 ปีน้ี ธุรกิจโรงแรมของไทยจะมีภาวะการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการท่ีจะเร่ิมลงทุนในธุรกิจโรงแรมจึงตอ้งค านึงถึงศกัยภาพของท าเล ท่ีตั้ง จ  านวนและ
ศกัยภาพของคู่แข่งในพื้นท่ีเดียวกนั มีการการวางแผนการตลาดท่ีดี ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน 
สร้างฐานลูกคา้ท่ีกวา้งขวาง  สร้างเครือข่ายธุรกิจท่ีแขง็แกร่ง รวมทั้งสามารถปรับตวั และวางแผน
การตลาดให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี ก็จะสามารถลดผลกระทบจากความผนั
ผวนของตลาดนกัท่องเท่ียวและผูเ้ขา้พกั ท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(โดยเฉพาะ
ปัญหาการเมืองในประเทศท่ีส่งผลกระทบอย่างมากต่อจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติของไทย) 
นอกจากน้ี ยงัพบว่านกัท่องเท่ียวเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจองห้องพกัโดยใชร้ะยะเวลาท่ีสั้นลง
จากเดิมท่ีเคยจองกนัขา้มปี ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตอ้งเผชิญการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงยิง่ข้ึน ทั้ง
จากเครือเชนบริหารโรงแรมต่างชาติ และเครือเชนบริหารโรงแรมไทย (ท่ีมีความไดเ้ปรียบดา้น
เครือข่ายดา้นการตลาด  และความแขง็แกร่งดา้นเงินทุน) จะตอ้งเร่งปรับกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจเพื่อ
รองรับสถานการณ์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีปรับเปล่ียนไป รวมทั้งการปรับสัดส่วนตลาดโดยพึ่งตลาด
นกัท่องเท่ียวคนไทยเพิ่มข้ึน เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัแปรของตลาดนกัท่องเท่ียวต่างชาติ โดย
อาศยัความไดเ้ปรียบท่ีมีอยู ่คือ ศกัยภาพในการใหบ้ริการลูกคา้เฉพาะกลุ่ม ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการบริการ
ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และการตลาดท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ภายใต้
การบริหารจดัการองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถรักษาส่วนแบ่งท่ีมีอยู่ในตลาดของธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทท่ีมี มูลค่ากวา่ 3 แสนลา้นบาทในปัจจุบนั 

 

 

 


