
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หมวด

การบริการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาการด าเนินงาน ดา้น
การจดัการ ดา้นการผลิต ดา้นการเงิน และดา้นการตลาด เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ และปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และเชิงปริมาณโดยการให้
ผูป้ระกอบการตอบแบบสอบถามโดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 ราย ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์เป็นลกัษณะกรณีศึกษา และการใชแ้บบสอบถาม สอบถามจากผูป้ระกอบการใน
ธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว จ านวน 90 ราย 
 ในส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือผูจ้ดัการทัว่ไป จ านวน 71 
ราย ร้อยละ 78.89 รองลงมาคือเจา้ของกิจการ จ านวน 15 ราย ร้อยละ 16.67 และหุน้ส่วน จ านวน 4 
ราย   ร้อยละ 4.44 โดยผลการศึกษาแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการด าเนินงานของกิจการ 
 ส่วนท่ี 3 สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 ส่วนท่ี 5 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

25 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของกจิการ 
 
 เป็นข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ได้แก่ ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ จ านวนห้องพกัท่ีเปิดให้บริการ จ านวนพนักงาน การมีตราสัญลกัษณ์ของกิจการ การมี
เวบ็ไซตข์องกิจการ การมีหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนหรือช่วยเหลือ และการไดรั้บรางวลัหรือการ
รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ไดผ้ลการศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 – 4.10 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 

ประเภทธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 
เจา้ของคนเดียว 49 54.44  
หา้งหุน้ส่วนสามญั 23 25.56  
บริษทัจ ากดั 13 14.44  
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 5 5.56  

รวม 90 100.00  
  
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว ส่วนใหญ่มี
ประเภทธุรกิจคือ เจา้ของคนเดียว ร้อยละ 54.44 รองลงมาคือ หา้งหุน้ส่วนสามญั ร้อยละ 25.56 บริษทั
จ ากดั ร้อยละ 14.44 และหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ร้อยละ 5.56 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

ระยะเวลาในการเปิดด าเนินการ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 0 0.00  
1 ปี - 3 ปี 22 24.44  
มากกวา่ 3 ปี  - 6 ปี 25 27.78  
มากกวา่ 6 ปีข้ึนไป 43 47.76  

รวม 90 100.00  
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว มีระยะเวลา
เปิดด าเนินการ มากกว่า 6 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด ร้อยละ 47.76 รองลงมาคือ มากกว่า 3 ปี – 6 ปี ร้อยละ 
27.78 และ 1 ปี – 3 ปี ร้อยละ 24.44 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนหอ้งพกัท่ีเปิดใหบ้ริการ 
 

ห้องพกัที่เปิดให้บริการ จ านวน ร้อยละ 
1 – 50 หอ้ง 56 62.22  
51 – 100 หอ้ง 25 27.78  
101 – 150 หอ้ง 5 5.56  
151 หอ้งข้ึนไป 4 4.44  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
จ านวนหอ้งพกัท่ีเปิดใหบ้ริการ จ านวน 1- 50 หอ้ง มากท่ีสุด ร้อยละ 62.22 รองลงมาคือ 51 – 100 หอ้ง 
ร้อยละ 27.78 101 – 150 หอ้ง ร้อยละ 5.56 และ 151 หอ้งข้ึนไป ร้อยละ 4.44 
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนพนกังาน 
 

จ านวนพนักงาน จ านวน ร้อยละ 
1 – 10 คน 31 34.44  
11 – 20 คน 32 35.56  
21 – 30 คน 13 14.44  
31 – 40 คน 2 2.22  
41 – 50 คน 4 4.44  
มากกวา่ 50 คนข้ึนไป 8 8.89  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวมีจ านวน
พนกังาน 11 – 20 คน มากท่ีสุด ร้อยละ 35.56 รองลงมาคือ 1 – 10 คน ร้อยละ 34.44 21 – 30 คน     
ร้อยละ 14.44  มากกว่า 50 คนข้ึนไป ร้อยละ 8.89 41 – 50 คน ร้อยละ 4.44 และ 31 – 40 คน ร้อยละ 
2.22 
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีตราสญัลกัษณ์ของกิจการ 
 

การมตีราสัญลกัษณ์ของกจิการ จ านวน ร้อยละ 
มีตราสญัลกัษณ์ 67 74.44  
ไม่มีตราสญัลกัษณ์ 23 25.56  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีตรา
สัญลกัษณ์ของกิจการ ร้อยละ 74.44 และไม่มีตราสญัลกัษณ์ของกิจการ ร้อยละ 25.56 
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีเวบ็ไซตข์องกิจการ 
  

การมเีว็บไซต์ของกจิการ จ านวน ร้อยละ 
มีเวบ็ไซต ์ 63 70.00  
ไม่มีเวบ็ไซต ์ 27 30.00  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
เวบ็ไซตข์องกิจการ ร้อยละ 70.00 และไม่มีเวบ็ไซตข์องกิจการ ร้อยละ 30.00 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนหรือ
ช่วยเหลือ 
 
การมีหน่วยงานทีใ่ห้การสนับสนุนหรือช่วยเหลอื จ านวน ร้อยละ 
มี 57 63.33  
ไม่มี 33 36.67  

รวม 90 100.00  

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
หน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนหรือช่วยเหลือ ร้อยละ 63.33 และไม่มีหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนหรือ
ช่วยเหลือ ร้อยละ 36.67  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

29 

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือ (กรณีท่ีมีหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนหรือช่วยเหลือ จ านวน 57 ราย) 
 

หน่วยงานทีใ่ห้การสนับสนุนหรือช่วยเหลอื จ านวน ร้อยละ 
กรมส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

49 85.96 
 

สมาคมโรงแรมไทย 33 57.89  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 33 57.89  
สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว จงัหวดัเชียงใหม่ 1 1.75  
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียว (กรณีท่ีมี
หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ จ านวน 57 ราย) ส่วนใหญ่ไดรั้บการสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 85.96 รองลงมา
คือ สมาคมโรงแรมไทยและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเท่ากนั ร้อยละ 57.89 และสมาคมธุรกิจ
ท่องเท่ียว จงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 1.75 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการไดรั้บรางวลัหรือการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ  
 
การได้รับรางวลัหรือการรับรองมาตรฐาน

จากหน่วยงานต่าง ๆ 
จ านวน ร้อยละ 

ได ้ 60 66.67  
ไม่ได ้ 30 33.33  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไดรั้บ
รางวลัหรือการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ ร้อยละ 66.67 และไม่ไดรั้บรางวลัหรือการ
รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ ร้อยละ 33.33 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามรางวลัหรือการรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ (กรณีท่ีไดรั้บรางวลัหรือการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 60 ราย) 
 

รางวลัหรือการรับรองมาตรฐาน 
จากหน่วยงานต่าง ๆ 

จ านวน ร้อยละ 

ISO 9002 54 90.00  
กระทรวงสาธารณสุข 37 61.67  
ภาครัฐ 15 25.00  
ภาคเอกชน 8 13.33  
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว (กรณีท่ีไดรั้บ
รางวลัหรือการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 60 ราย) ส่วนใหญ่ไดก้ารรับรอง
มาตรฐาน ISO 9002 ร้อยละ 90.00 รองลงมาคือ จากกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 61.67 จากภาครัฐ 
ร้อยละ 25.00 และจากภาคเอกชน ร้อยละ 13.33 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานของกจิการ 
  
 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด 
และดา้นการเงิน ผลการศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 – 4.76 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการวางแผนล่วงหนา้ 
 

การมีการวางแผนล่วงหน้า จ านวน ร้อยละ 
มี 58 64.44  
ไม่มี 32 35.56  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
การวางแผนล่วงหนา้ ร้อยละ 64.44 และไม่มีการวางแผนล่วงหนา้ ร้อยละ 35.56 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการวางแผนการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
(กรณีท่ีมีการวางแผนล่วงหนา้ จ านวน 58 ราย) 
 

การวางแผนการด าเนินงานด้าน จ านวน ร้อยละ 
การเงิน/บญัชี 53 91.38 
การจดัการ 48 82.76 
การตลาด 41 70.69 
การผลิต 18 31.03 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว (กรณีท่ีมีการ
วางแผนล่วงหนา้ จ านวน 58 ราย) ส่วนใหญ่มีการวางแผนดา้นการเงิน/บญัชี ร้อยละ 91.38 รองลงมา
คือ ดา้นการจดัการ ร้อยละ 82.76 ดา้นการตลาด ร้อยละ 70.69 และดา้นการผลิต ร้อยละ 31.03  
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามระยะเวลาการวางแผน (กรณีท่ีมีการ
วางแผนล่วงหนา้ จ านวน 58 ราย) 
 

ระยะเวลาการวางแผน จ านวน ร้อยละ 
ระยะสั้น (นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี) 13 22.41  
ระยะกลาง (มากกวา่ 1 ปี – 3 ปี) 35 60.34  
ระยะยาว (มากกวา่ 3 ปีข้ึนไป) 19 32.76  
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว (กรณีท่ีมีการ
วางแผนล่วงหนา้ จ านวน 58 ราย) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการวางแผน ระยะกลาง (มากกว่า 1 ปี – 3 ปี) 
ร้อยละ 60.34 รองลงมาคือ ระยะยาว (มากกว่า 3 ปี ข้ึนไป) ร้อยละ 32.76 และระยะสั้น (นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี) ร้อยละ 22.41 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการด าเนินการตามแผนท่ีไดว้างไว ้
(กรณีท่ีมีการวางแผนล่วงหนา้ จ านวน 58 ราย) 
 

การด าเนินการตามแผน จ านวน ร้อยละ 
ไม่ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้ 1 1.72  
ด าเนินการตามแผนท่ีวางไวบ้างส่วน 7 12.07  
ด าเนินการตามแผนท่ีวางไวเ้กือบทั้งหมด 30 51.72  
ด าเนินการตามแผนท่ีวางไวท้ั้งหมด 20 34.48  

รวม 58 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว (กรณีท่ีมีการ
วางแผนล่วงหนา้ จ านวน 58 ราย) ส่วนใหญ่มีการด าเนินการตามแผนท่ีวางไวเ้กือบทั้งหมด ร้อยละ 
51.72 รองลงมาคือ ด าเนินการตามแผนท่ีวางไวท้ั้งหมด ร้อยละ 34.48 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้
บางส่วน ร้อยละ 12.07 และไม่ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้ร้อยละ 1.72 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีผงัโครงสร้างองคก์ร 
 

การมีผงัโครงสร้างองค์กร จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีผงัโครงสร้างองคก์ร 5 5.56  
มีโครงสร้างองคก์รแบบง่ายไม่เป็นทางการ 52 57.78  
มีโครงสร้างองคก์รแบบเป็นทางการ 33 36.67  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
โครงสร้างองคก์รแบบง่ายไม่เป็นทางการ ร้อยละ 57.78 รองลงมาคือ มีโครงสร้างแบบเป็นทางการ 
ร้อยละ 36.67 และไม่มีผงัโครงสร้างองคก์ร ร้อยละ 5.56 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีแผนกต่าง ๆ ภายในกิจการ 
 

การมีแผนกต่าง ๆ ภายในกจิการ จ านวน ร้อยละ 
แผนกการเงินและบญัชี 82 91.11 
แผนกแม่บา้น 76 84.44 
แผนกตอนรับลูกคา้ 67 74.44 
แผนกช่าง 49 54.44 
แผนกครัว 35 38.89 
แผนกการตลาด 33 36.67 
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 24 26.67 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
แผนกการเงินและบญัชี ร้อยละ 91.11 รองลงมาคือ แผนกแม่บา้น ร้อยละ 84.44 แผนกตอ้นรับลูกคา้ 
ร้อยละ 74.44 แผนกช่าง ร้อยละ 54.44 แผนกครัว ร้อยละ 38.89 แผนกการตลาด ร้อยละ 36.67 และ
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 26.67 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน 
 

มีการจัดท าค าบรรยายลกัษณะงาน จ านวน ร้อยละ 
มีการจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน 62 68.89  
ไม่มีการจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน 28 31.11  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
การจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน ร้อยละ 68.89 และไม่มีการจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน ร้อยละ 
31.11 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามลกัษณะการวางแผนการจดัการพนกังาน 
 

ลกัษณะการวางแผนการจัดการพนักงาน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีการวางแผนการจดัการพนกังาน 28 31.11  
มีการวางแผนก่อนเปิดกิจการ 44 48.89  
มีการวางแผนหลงัจากเปิดกิจการแลว้ 18 20.00  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ลกัษณะการวางแผนการจดัการพนกังานก่อนเปิดกิจการ ร้อยละ 48.89 รองลงมาคือ มีการวางแผน
หลงัจากเปิดกิจการแลว้ ร้อยละ 20.00 และไม่มีการวางแผนการจดัการพนกังาน ร้อยละ 31.11 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามลกัษณะการประกาศรับสมคัรงาน 
 

ลกัษณะการประกาศรับสมัครงาน จ านวน ร้อยละ 
ติดป้ายประกาศรับสมคัรงานหนา้ร้าน 73 81.11  
ติดต่อกบัพนกังานภายในใหช่้วยหา 41 45.56  
ลงประกาศในเวบ็ไซต ์ 25 27.78  
ลงประกาศในนิตยสารและหนงัสือพิมพใ์นภูมิภาค 20 22.22  
ประชาสัมพนัธ์ทางวิทย ุ 16 17.78  
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ลกัษณะการประกาศรับสมคัรงานคือ ติดป้ายประกาศรับสมคัรงานหนา้ร้าน ร้อยละ 81.11 รองลงมา
คือ ติดต่อกบัพนกังานภายในให้ช่วยหา ร้อยละ 45.56 ลงประกาศในเวบ็ไซต์ ร้อยละ 27.78 ลง
ประกาศในนิตยสารและหนงัสือพิมพ์ในภูมิภาค ร้อยละ 22.22 และประชาสัมพนัธ์ทางวิทยุ ร้อยละ 
17.78 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคนเขา้ท างาน 
 

หลกัเกณฑ์คดัเลอืกคนเข้าท างาน จ านวน ร้อยละ 
ความรู้ 66 73.33 
บุคลิกภาพ 63 70.00 
ความสามารถ 61 67.78 
ความซ่ือสัตย ์ 56 62.22 
ทกัษะความช านาญ 55 61.11 
ประสบการณ์ 54 60.00 
เป็นคนในทอ้งถ่ิน 17 18.89 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคนเขา้ท างานคือ ความรู้ ร้อยละ 73.33 รองลงมาคือ บุคลิกภาพ ร้อยละ 
70.00  ความสามารถ ร้อยละ 67.78 ความซ่ือสัตย ์ร้อยละ 62.22 ทกัษะความช านาญ ร้อยละ 61.11 
ประสบการณ์ ร้อยละ 60.00 และเป็นคนในทอ้งถ่ินเท่ากนั ร้อยละ 18.89 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามเกณฑ์ในการก าหนดค่าจา้งและ
ค่าตอบแทนในการท างาน 
 
เกณฑ์ในการก าหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนในการท างาน จ านวน ร้อยละ 
ความสามารถ 68 75.56 
ความซ่ือสัตย ์ 66 73.33 
ความรู้ 54 60.00 
ประสบการณ์ 39 43.33 
บุคลิกภาพ 36 40.00 
ทกัษะความช านาญ 6 6.67 
เป็นคนในทอ้งถ่ิน 6 6.67 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
เกณฑ์ใน  การก าหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนในการท างานคือ ความสามารถ ร้อยละ 75.56                       
รองลงมาคือ ความซ่ือสัตย ์ร้อยละ 73.33 ความรู้ ร้อยละ 60.00 ประสบการณ์ ร้อยละ 43.33 บุคลิกภาพ 
ร้อยละ 40.00 ทกัษะความช านาญและเป็นคนในทอ้งถ่ินเท่ากนั ร้อยละ 6.67 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการใหส้วสัดิการแก่พนกังาน 
 

การให้สวัสดิการแก่พนักงาน จ านวน ร้อยละ 
ประกนัสงัคม 79 87.78  
อาหารระหวา่งเวลาการปฏิบติังาน 77 85.56  
ชุดท างาน 60 66.67  
จดัท่ีพกัอาศยัให ้ 26 28.89  
ค่ารักษาพยาบาล 21 23.33  
ค่าคอมมิชชัน่ 20 22.22  
เงินกูด้อกเบ้ียต ่า 10 11.11  
การศึกษาบุตร 4 4.44  
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
การให้สวสัดิการแก่พนกังานคือ ประกนัสังคม ร้อยละ 87.78 รองลงมาคืออาหารระหว่างเวลาการ
ปฏิบติังาน ร้อยละ 85.56 ชุดท างาน ร้อยละ 66.67 จดัท่ีพกัอาศยัให้ ร้อยละ 28.89 ค่ารักษาพยาบาล 
ร้อยละ 23.33 ค่าคอมมิชชัน่ ร้อยละ 22.22 เงินกูด้อกเบ้ียต ่า ร้อยละ 11.11 และการศึกษาบุตร ร้อยละ 
4.44 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการพฒันาความรู้ความสามารถและ
ทกัษะใหก้บัพนกังาน 
 
การพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะให้กบัพนักงาน จ านวน ร้อยละ 

ใหพ้นกังานสอนงานกนัเอง 74 82.22  
จดัอบรมเป็นช่วง ๆ ในท่ีท างาน 38 42.22  
ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงกวา่เป็นผูส้อนงานให ้ 36 40.00  
ใหพ้นกังานออกไปอบรมภายนอก 12 13.33  
แจกเอกสารความรู้เพิ่มเติม 12 13.33  
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
การพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะให้กบัพนักงานคือ ให้พนักงานสอนงานกนัเอง ร้อยละ 
82.22 รองลงมาคือ จดัอบรมเป็นช่วง ๆ ในท่ีท างาน ร้อยละ 42.22 ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงกว่าเป็นผูส้อน
งานให ้ร้อยละ 40.00 ใหพ้นกังานออกไปอบรมภายนอกและแจกเอกสารความรู้เพิ่มเติมเท่ากนั ร้อยละ 
13.33 
 
ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามลกัษณะการจ่ายค่าจา้งค่าตอบแทนแก่
พนกังาน 
 

ลกัษณะการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนแก่พนักงาน จ านวน ร้อยละ 
รายเดือน 52 57.78 
รายคร่ึงเดือน 42 46.67 
รายวนั 34 37.78 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ลกัษณะการจ่ายค่าจา้ง ค่าตอบแทนแก่พนกังานคือ รายเดือน ร้อยละ 57.78 รองลงมาคือ รายคร่ึงเดือน 
ร้อยละ 46.67 และรายวนั ร้อยละ 37.78 
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ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบของ
ผูบ้ริหาร 
 
การก าหนดอ านาจหน้าทีรั่บผดิชอบของผู้บริหาร จ านวน ร้อยละ 
รวมอ านาจไวท่ี้ผูบ้ริหารสูงหรือเจา้ของ 38 42.22  
กระจายอ านาจไปยงัพนกังานระดบัต่าง ๆ 26 28.89  
ใชท้ั้งรวมอ านาจไวท่ี้ผูบ้ริหารและกระจายอ านาจ
ไปยงัพนกังานระดบัต่าง ๆ 

26 28.89  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวมีการก าหนด
อ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหารคือ รวมอ านาจไวท่ี้ผูบ้ริหารสูงหรือเจา้ของมากท่ีสุด ร้อยละ 
42.22 รองลงมาคือ การกระจายอ านาจไปยงัพนกังานระดบัต่าง ๆ และใชท้ั้งรวมอ านาจไวท่ี้ผูบ้ริหาร
และกระจายอ านาจไปยงัพนกังานระดบัต่าง ๆ เท่ากนั ร้อยละ 28.89  
 
ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามลกัษณะของผูน้ า  
 

ลกัษณะของผู้น า จ านวน ร้อยละ 
แบบประชาธิปไตย  
(ใหส้มาชิกหรือพนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น) 

52 57.78 
 

แบบปล่อยตามสบาย  
(ไม่มีการควบคุม ท างานกนัเอง วดัผลกนัตามผลงาน) 

38 42.22 
 

แบบเผดจ็การ (การตดัสินใจทุกอยา่งข้ึนอยูก่บัเจา้ของ) 0 0.00  
รวม 90 100.00  

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ลกัษณะของผูน้ าแบบประชาธิปไตย (ให้สมาชิกหรือพนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น) ร้อยละ 
57.78 รองลงมาคือ แบบปล่อยตามสบาย (ไม่มีการควบคุม ท างานกนัเอง วดัผลกนัตามผลงาน)      
ร้อยละ 42.22  
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ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามวิธีการจูงใจพนกังานในการท างาน  
 

วธีิการจูงใจพนักงานในการท างาน จ านวน ร้อยละ 
ใหอิ้สระในการท างานไม่กา้วก่ายงาน 73 81.11 
ดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด 47 52.22 
อบรมพนกังานเป็นช่วง ๆ 42 46.67 
ใหค่้าคอมมิชชัน่ 19 21.11 
ใหค่้าล่วงเวลาในการท างาน 17 18.89 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.27 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
วิธีการจูงใจพนกังานในการท างานคือ ใหอิ้สระในการท างานไม่กา้วก่ายงาน ร้อยละ 81.11 รองลงมา
คือ ดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด ร้อยละ 52.22 อบรมพนกังานเป็นช่วง ๆ ร้อยละ 46.67 ใหค่้าคอมมิชชัน่ 
ร้อยละ 21.11 และใหค่้าล่วงเวลาในการท างาน ร้อยละ 18.89 
 
ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามวิธีการส่ือสารกบัพนกังานในแผนก  
ต่าง ๆ 
 

วธีิการส่ือสารกบัพนักงานในแผนกต่าง ๆ จ านวน ร้อยละ 
มีใบสัง่งานของแต่ละแผนก 35 38.89  
สัง่งานใหผู้จ้ดัการดูแลรับผดิชอบ 30 33.33  
สัง่งานโดยตรงก่อนเร่ิมท างาน 25 27.78  

รวม 90 100.00  
  
 จากตารางท่ี 4.28 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวมีวิธีการ
ส่ือสารกบัพนกังานในแผนกต่าง ๆ โดยใชว้ิธีการมีใบสั่งงานของแต่ละแผนกมากท่ีสุด ร้อยละ 38.89
รองลงมาคือสั่งงานให้ผูจ้ดัการดูแลรับผิดชอบ ร้อยละ 33.33 และสั่งงานโดยตรงก่อนเร่ิมท างาน    
ร้อยละ 27.78 
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการใชอุ้ปกรณ์หรือระบบติดต่อส่ือสาร
ภายในกิจการ 
 

ระบบติดต่อส่ือสารภายในกจิการ จ านวน ร้อยละ 
ใชโ้ทรศพัท ์ 47 52.22  
ใชว้ิทยส่ืุอสาร 37 41.11  
ใชเ้อกสารสัง่งานล่วงหนา้ 28 31.11  
ไม่ใชอุ้ปกรณ์ในการติดต่อส่ือสาร 11 12.22  
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ระบบการติดต่อส่ือสารภายในโดยใช้โทรศพัท์ ร้อยละ 52.22 รองลงมาคือ ใชว้ิทยุส่ือสาร ร้อยละ 
41.11 ใชเ้อกสารสัง่งานล่วงหนา้ ร้อยละ 31.11 และไม่ใชอุ้ปกรณ์ในการส่ือสาร ร้อยละ 12.22 
 
ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการควบคุมในดา้นต่าง ๆ 
 

การมกีารควบคุมในด้าน จ านวน ร้อยละ 
การเงินและบญัชี 90 100.00 
การปฏิบติังานหรือการผลิต 47 52.22 
ทรัพยากรมนุษย ์ 34 37.78 
การตลาด 21 23.33 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.30 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวมีการควบคุม
ในดา้นการเงินและบญัชีทั้งหมด ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบติังานหรือการผลิต ร้อยละ 
52.22 ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 37.78 และดา้นการตลาด ร้อยละ 23.33 
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ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามระบบการรายงานผลการปฏิบติังานจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือพนกังานสู่ผูบ้ริหาร 
 

ระบบการรายงานผลการปฏบิัติงาน 
จากผู้ใต้บงัคบับัญชาหรือพนักงานสู่ผู้บริหาร 

จ านวน ร้อยละ 

รายงานผลการปฏิบติังานทั้งโดยวาจาและเอกสาร 44 48.89  
รายงานผลการปฏิบติังานโดยวาจาอยา่งเดียว 23 25.56  
รายงานผลการปฏิบติังานโดยเอกสารอยา่งเดียว 23 25.56  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.31 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวมีระบบการ
รายงานผลจากการปฏิบัติงานจากผูใ้ต้บังคับบัญชาหรือพนักงาน สู่ผูบ้ริหารคือ รายงานผลการ
ปฏิบติังานทั้งโดยวาจาและเอกสารมากท่ีสุด ร้อยละ 48.89 และรายงานผลการปฏิบติังานโดยวาจา
อยา่งเดียวและรายงานผลการปฏิบติังานโดยเอกสารอยา่งเดียวเท่ากนั ร้อยละ 25.56 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามเร่ืองท่ีรายงานผลการปฏิบติังานของ
พนกังาน 
 

เร่ืองทีร่ายงานผลการปฏิบัตงิานของพนักงาน จ านวน ร้อยละ 
ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี 68 75.56 
ความกา้วหนา้ของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 62 68.89 
จ านวนหอ้งพกั 55 61.11 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.32 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
เร่ืองท่ีรายงานผลการปฏิบติังานของพนักงานคือ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี ร้อยละ 75.56 
รองลงมาคือ ความกา้วหน้าของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ร้อยละ 68.89 และจ านวนห้องพกั ร้อยละ 
61.11 
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ตารางที่ 4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 
 
หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงาน จ านวน ร้อยละ 
ความสะอาดเรียบร้อย 72 80.00 
ความพึงพอใจของลูกคา้ 70 77.78 
ความขยนั 61 67.78 
ตรงต่อเวลา 57 63.33 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.33 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
หลกัเกณฑ์ ในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานคือ ความสะอาดเรียบร้อย ร้อยละ 80.00 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจของลูกคา้ ร้อยละ 77.78 ความขยนั ร้อยละ 67.78 และตรงต่อเวลา ร้อยละ 
63.33 
 
ตารางที่ 4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการน าผลการประเมินการปฏิบติังานไป
ใชป้ระโยชน์ 
 

การน าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
ปรับปรุงดา้นบริการ 77 85.56 
ข้ึนเงินเดือนใหพ้นกังาน 61 67.78 
ใหค่้าตอบแทนพิเศษ 36 40.00 
พฒันาบุคลากร 24 26.67 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.34 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
การน าผลการประเมินการปฏิบติังานไปใชป้ระโยชน์คือ ปรับปรุงดา้นบริการ ร้อยละ 85.56 รองลงมา
คือ ข้ึนเงินเดือนให้พนกังาน ร้อยละ 67.78 ให้ค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ 40.00 และพฒันาบุคลากร 
ร้อยละ 26.67 
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ตารางที่ 4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามเกณฑใ์นการควบคุมการปฏิบติังานของ
พนกังาน 
 
เกณฑ์ในการควบคุมการปฏิบัตงิานของพนักงาน จ านวน ร้อยละ 
คุณภาพงาน 84 93.33 
ปริมาณงาน 53 61.11 
เวลา 52 57.78 
จ านวนลูกคา้ 46 51.11 
ค่าใชจ่้าย 21 23.33 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.35 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
เกณฑใ์นการควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานคือ คุณภาพงาน ร้อยละ 93.33 รองลงมาคือ ปริมาณ
งาน ร้อยละ 61.11 เวลา ร้อยละ 57.78 จ านวนลูกคา้ ร้อยละ 51.11 และค่าใชจ่้าย ร้อยละ 23.33 
 
ตารางที่ 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามความเพียงพอของพนักงานในการ
ด าเนินกิจการ 
 
ความเพยีงพอของพนักงานในการด าเนินกจิการ จ านวน ร้อยละ 
เพียงพอ 85 94.44  
ไม่เพียงพอ 5 5.56  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.36 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
จ านวนพนกังานเพียงพอในการด าเนินกิจการ ร้อยละ 94.44 และไม่เพียงพอ ร้อยละ 5.56 
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ตารางที่ 4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามประเภทของห้องพกัของกิจการท่ีมี
ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 
 

ประเภทของห้องพกัของกจิการ จ านวน ร้อยละ 
หอ้งพกัแบบธรรมดา 73 81.11  
หอ้งพกัแบบพเิศษ 11 12.22  
บา้นพกั  6 6.67  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.37 พบว่าประเภทของห้องพกัของกิจการท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดคือ 
หอ้งพกัแบบธรรมดา ร้อยละ 81.11 รองลงมาคือ หอ้งพกัแบบพิเศษ ร้อยละ 12.22 และบา้นพกั ร้อยละ 
6.67 
 
ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการส ารวจความตอ้งการหรือความ
นิยมของลูกคา้เก่ียวกบัการบริการหรือหอ้งพกัของกิจการ 
 

การมกีารส ารวจความต้องการหรือความนิยมของลูกค้า
เกีย่วกบัการบริการหรือห้องพกัของกจิการ 

จ านวน ร้อยละ 

มี 61 67.78  
ไม่มี 29 32.22  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
การส ารวจความตอ้งการหรือความนิยมของลูกคา้เก่ียวกบัการบริการหรือหอ้งพกัของกิจการ ร้อยละ 
67.78 และไม่มีการส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ ร้อยละ 32.22 
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ตารางที่ 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีแผนท่ีจะเพิ่มหรือพฒันาปรับปรุง
ท่ีพกัแรมใหม่ 
 

การมแีผนเพิม่หรือพฒันาปรับปรุงทีพ่กัแรมใหม่ จ านวน ร้อยละ 
มี 27 30.00  
ไม่มี 63 70.00  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่มี
แผนเพิ่มหรือพฒันาปรับปรุงท่ีพกัแรมใหม่ ร้อยละ 70.00 และมีแผนเพิ่มหรือพฒันาปรับปรุงท่ีพกั
แรมใหม่ ร้อยละ 30.00 
 
ตารางที่ 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามวิธีการตั้งราคาค่าบริการท่ีพกัแรม 
 

วธีิการตั้งราคาค่าบริการที่พกัแรม จ านวน ร้อยละ 
สภาพการแข่งขนั (พิจารณาราคาของคู่แข่งขนั) 51 56.67  
ตามตน้ทุน 21 23.33  
ตามการรับรู้คุณค่าของลูกคา้ 18 20.00  

รวม 90 100.00  
  
 จากตารางท่ี 4.40 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
วิธีการตั้งราคาค่าบริการท่ีพกัแรมคือ สภาพการแข่งขนั (พิจารณาราคาของคู่แข่งขนั) ร้อยละ 56.67 
รองลงมาคือ ตามตน้ทุน ร้อยละ 23.33 และตามการรับรู้คุณค่าของลูกคา้ ร้อยละ 20.00 
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ตารางที่ 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการบริการส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

การมีการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก จ านวน ร้อยละ 
บริการอินเตอร์เน็ต 79 87.78 
หอ้งอาหาร 76 84.44 
หอ้งจดัประชุมสัมนา 52 57.78 
รับจดัเล้ียงนอกสถานท่ี 39 43.33 
บริการทวัร์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 30 33.33 
บริการรับส่งสนามบิน 24 26.67 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
  จากตารางท่ี 4.41 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
มีการใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวกคือ บริการอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 87.78 รองลงมาคือ หอ้งอาหาร 
ร้อยละ 84.44 ห้องจดัประชุมสัมนา ร้อยละ 57.78 รับจดัเล้ียงนอกสถานท่ี 43.33 บริการทวัร์แนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียว ร้อยละ 33.33 และบริการรับส่งสนามบิน ร้อยละ 26.67 
 
ตารางที่ 4.42 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
 

การมกีจิกรรมส่งเสริมการตลาด จ านวน ร้อยละ 
มี 88 97.78  
ไม่มี 2 2.22  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.42 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ร้อยละ 97.78 และไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ร้อยละ 2.22 
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ตารางที่ 4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (กรณีท่ีมี
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด จ านวน 88 ราย) 
 

กจิกรรมส่งเสริมการตลาด จ านวน ร้อยละ 
การประชาสมัพนัธ ์ 76 86.36  
การโฆษณา 36 40.91  
พนกังานขาย 29 32.95  
ตลาดทางตรง 14 15.91  
การส่งเสริมการขาย (เช่น ลด แลก แจก แถม สะสมคะแนน)  13 14.77  
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.43 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียว (กรณีท่ีมี
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด จ านวน 88 ราย) ส่วนใหญ่ใช้วิธีการประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 86.36 
รองลงมาคือ การโฆษณา ร้อยละ 40.91 พนกังานขาย ร้อยละ 32.95 ตลาดทางตรง ร้อยละ 15.91 และ
การส่งเสริมการขาย (เช่น ลด แลก แจก แถม สะสมคะแนน) ร้อยละ 14.77  
 
ตารางที่ 4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนลูกคา้เฉล่ียต่อวนั 
 

จ านวนลูกค้าเฉลีย่ต่อวัน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20 คน 41 45.56  
21 – 50 คน 36 40.00  
51 – 80 คน 7 7.78  
81 – 100 คน 2 2.22  
มากกวา่ 100 คน 4 4.44  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวมีจ านวนลูกคา้
เฉล่ียต่อวนั นอ้ยกว่า 20 คน มากท่ีสุด ร้อยละ 45.56 รองลงมาคือ 21 - 50 คน ร้อยละ 40.00                             
51 - 80 คน ร้อยละ 7.78 มากกวา่ 100 คน ร้อยละ 4.44 และ 81 – 100 คน ร้อยละ 2.22 
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ตารางที่ 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของกิจการ 
 

จ านวนผู้ขายวตัถุดิบรายหลกัของกจิการ จ านวน ร้อยละ 
1 – 3 ราย 41 45.56  
4 – 6 ราย 34 37.78  
7 – 9 ราย 10 11.11  
มากกวา่ 9 ราย 5 5.56  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวมีจ านวนผูข้าย
วตัถุดิบรายหลกัของกิจการ 1 – 3 ราย มากท่ีสุด ร้อยละ 45.56 รองลงมาคือ 4 - 6 ราย ร้อยละ 37.78                    
7 - 9 ราย ร้อยละ 11.11 และ มากกวา่ 9 ราย ร้อยละ 5.56 
 
ตารางที่ 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีขอ้ตกลงหรือก าหนดคุณลกัษณะ
ของสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือ 
 
การมีข้อตกลงหรือก าหนดคุณลกัษณะของสินค้าหรือวตัถุดิบที่ซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
มี 64 71.11  
ไม่มี 26 28.89  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.46 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ขอ้ตกลงหรือก าหนดคุณลกัษณะของสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือ ร้อยละ 71.11 และไม่มีขอ้ตกลงหรือ
ก าหนดคุณลกัษณะของสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือ ร้อยละ 28.89 
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ตารางที่ 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามเกณฑใ์นการคดัเลือกผูข้ายวตัถุดิบ 
 

เกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้ขายวตัถุดิบ จ านวน ร้อยละ 
คุณภาพของวตัถุดิบ 68 75.56 
ราคาของวตัถุดิบ 58 64.44 
ความตรงเวลาในการจดัส่ง 47 52.22 
ความซ่ือสตัยแ์ละไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 37 41.11 
แหล่งของผูข้ายวตัถุดิบ 25 27.78 
ความสะดวกในการจดัซ้ือ 21 23.33 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.47 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
เกณฑใ์นการคดัเลือกผูข้ายวตัถุดิบคือ คุณภาพของวตัถุดิบ ร้อยละ 75.56 ราคาของวตัถุดิบ ร้อยละ 
64.44 ความตรงเวลาในการจดัส่ง ร้อยละ 52.22 ความซ่ือสัตยแ์ละไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ร้อยละ 41.11 
แหล่งของผูข้ายวตัถุดิบ ร้อยละ 27.78 ความสะดวกในการจดัซ้ือ ร้อยละ 23.33 
 
ตารางที่ 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามวิธีการขนส่งวตัถุดิบจากผูข้ายมายงั
สถานประกอบการ 
 

วธีิการขนส่งวตัถุดิบจากผู้ขายมายงัสถานประกอบการ จ านวน ร้อยละ 
มีทั้งผูข้ายส่งมาใหแ้ละไปรับเอง 47 52.22  
ผูข้ายส่งมาให ้ 27 30.00  
ไปรับเอง 16 17.78  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.48 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
วิธีการขนส่งวตัถุดิบจากผูข้ายมายงัสถานประกอบการ คือ มีทั้งผูข้ายส่งมาให้และไปรับเอง ร้อยละ 
52.22 รองลงมาคือ ผูข้ายส่งมาให ้ร้อยละ 30.00 และไปรับเอง ร้อยละ 17.78 
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ตารางที่ 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามความตรงเวลาในการส่งมอบวตัถุดิบ 
 

ความตรงเวลาในการส่งมอบวตัถุดิบ จ านวน ร้อยละ 
ตรงเวลาบางคร้ัง 57 63.33  
ตรงเวลาทุกคร้ัง 31 34.44  
ไม่ตรงเวลาสกัคร้ัง 2 2.22  

รวม 30 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.49 พบว่าความตรงเวลาในการส่งมอบวตัถุดิบส่วนใหญ่คือ ตรงเวลา
บางคร้ัง ร้อยละ 63.33 รองลงมาคือ ตรงเวลาทุกคร้ัง ร้อยละ 34.44 และไม่ตรงเวลาสักคร้ัง ร้อยละ 
2.22 
 
ตารางที่ 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการตรวจสอบคุณภาพห้องพกั
ก่อนท่ีลูกคา้จะเขา้พกัแรม 
 
การมกีารตรวจสอบคุณภาพห้องพกัก่อนทีลู่กค้าจะเข้าพกัแรม จ านวน ร้อยละ 

มีการสุ่มตรวจสอบเป็นบางคร้ัง 46 51.11  
มีการตรวจสอบทุกคร้ัง 26 28.89  
ไม่มีการตรวจสอบ 18 20.00  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.50 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
การตรวจสอบคุณภาพห้องพกัก่อนท่ีลูกคา้จะเขา้พกัแรมคือ มีการสุ่มตรวจสอบเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 
51.11 รองลงมาคือ มีการตรวจสอบทุกคร้ัง ร้อยละ 28.89 และไม่มีการตรวจสอบ ร้อยละ 20.00 
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ตารางที่ 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามวิธีการจดัการหอ้งพกัท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 
 

วธีิการจัดการห้องพกัที่ไม่ได้มาตรฐาน จ านวน ร้อยละ 
ท าการเปล่ียนหอ้งพกัใหลู้กคา้ 62 68.89  
ท าการปรับปรุงและซ่อมแซมใหโ้ดยทนัที 20 22.22  
ท าการลดราคาหอ้งพกัหรือจดัโปรโมชัน่หอ้งพกัใหแ้ก่ลูกคา้ 8 8.89  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.51 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
วิธีการจดัการห้องพกัท่ีไม่ไดม้าตรฐานคือ ท าการเปล่ียนห้องพกัใหลู้กคา้ ร้อยละ 68.89 รองลงมาคือ 
ท าการปรับปรุงและซ่อมแซมใหโ้ดยทนัที ร้อยละ 22.22 และท าการลดราคาหอ้งพกัหรือจดัโปรโมชัน่
หอ้งพกัใหแ้ก่ลูกคา้ ร้อยละ 8.89 
 
ตารางที่ 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีเคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความ
สะดวกในกิจการ 
 

การมเีคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวกในกจิการ จ านวน ร้อยละ 
มีเพียงพอ 80 88.89  
ไม่เพียงพอ 10 11.11  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.52 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
เคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวกในกิจการเพียงพอ ร้อยละ 88.89 และไม่เพียงพอ ร้อยละ 11.11 
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ตารางที่ 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามความถ่ีในการบ ารุงรักษาท่ีพกัแรม 
 

ความถ่ีในการบ ารุงรักษาที่พกัแรม จ านวน ร้อยละ 
ตรวจเช็ควนัละคร้ัง 48 53.33  
ตรวจสอบสปัดาห์ละคร้ัง 33 36.67  
ตรวจสอบเดือนละคร้ัง 9 10.00  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.53 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ความถ่ีในการบ ารุงรักษาท่ีพกัแรมคือ ตรวจเช็ควนัละคร้ัง ร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ ตรวจสอบ
สปัดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 36.67 และตรวจสอบเดือนละคร้ัง ร้อยละ 10.00 
 
ตารางที่ 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ (รวม
ท่ีดินถา้เป็นท่ีดินของกิจการ) 
 
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกจิการ (รวมที่ดินถ้าเป็นทีด่ินของกจิการ) จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 500,000 บาท 5 5.56  
500,001 – 1,000,000 บาท 13 14.44  
1,000,001 – 3,000,000 บาท 10 11.11  
3,000,001 – 5,000,000 บาท 10 11.11  
5,000,001 – 10,000,000 บาท 5 5.56  
มากกวา่ 10,000,000 บาท 47 52.22  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.54 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มี
มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ (รวมท่ีดินถา้เป็นท่ีดินของกิจการ) มากกว่า 10,000,000 บาท     
ร้อยละ 52.22 รองลงมาคือ 500,001 – 1,000,000 บาท ร้อยละ 14.44 1,000,000 – 3,000,000 บาท และ 
3,000,001 – 5,000,000 บาท เท่ากนั ร้อยละ 11.11 นอ้ยกว่า 5000,000 บาท และ 5,000,001 – 
1,000,000 บาท เท่ากนั ร้อยละ 5.56 
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ตารางที่ 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามยอดขายรวมโดยประมาณในปีท่ีผา่นมา  
 

ยอดขายรวมโดยประมาณในปีที่ผ่านมา จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 200,000 บาท 9 10.00  
200,001 – 500,000 บาท 23 25.56  
500,001 – 1,000,000 บาท 32 35.56  
1,000,001 – 1,500,000 บาท 12 13.33  
1,500,001 – 2,000,000 บาท 1 1.11  
มากกวา่ 2,000,000 บาท 13 14.44  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.55 พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว มียอดขายรวม
โดยประมาณในปีท่ีผา่นมา 500,001 – 1,000,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 35.56 รองลงมาคือ 200,001 – 
500,000 ร้อยละ 25.56 มากกว่า 2,000,000 บาท ร้อยละ 14.44 1,000,001 – 1,500,000 บาท ร้อยละ 
13.33 นอ้ยกวา่ 200,000 บาท ร้อยละ 10.00 และ 1,500,001 – 2,000,000 บาท ร้อยละ 1.11 
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ตารางที่ 4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามก าไรก่อนหกัภาษีโดยประมาณในปีท่ี
ผา่นมา 
 

ก าไรก่อนหักภาษีโดยประมาณในปีทีผ่่านมา จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 200,000 บาท 16 17.78  
200,001 – 500,000 บาท 45 50.00  
500,001 – 1,000,000 บาท 17 18.89  
1,000,001 – 1,500,000 บาท 4 4.44  
1,500,001 – 2,000,000 บาท 2 2.22  
มากกวา่ 2,000,000 บาท 6 6.67  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.56 พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวมีก าไรก่อนหกั
ภาษีโดยประมาณในปีท่ีผา่นมา 200,001 – 500,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 500,001 
– 1,000,000 บาท ร้อยละ 18.89 นอ้ยกว่า 200,000 บาท ร้อยละ 17.78 มากกว่า 2,000,000 บาท ร้อยละ 
6.67 1,000,001 – 1,500,000 บาท ร้อยละ 4.44 1,500,001 – 2,000,000 บาท ร้อยละ 2.22 
 
ตารางที่ 4.57 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามแหล่งท่ีมาของเงินทุนของกิจการ 
 
 แหล่งที่มาของเงินทุนของกจิการ จ านวน ร้อยละ 
เจา้ของกิจการ 55 61.11  
หุน้ส่วน 20 22.22  
กูเ้งินจากสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 12 13.33  
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.57 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
แหล่งท่ีมาของเงินทุนของกิจการคือ เจา้ของกิจการ ร้อยละ 61.11 รองลงมาคือ หุน้ส่วน ร้อยละ 22.22 
และกูเ้งินจากสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ ร้อยละ 13.33 โดยกูจ้ากธนาคาร
พาณิชย ์จ านวน 11 ราย และ กูจ้ากธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 1 ราย 
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ตารางที่ 4.58 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามเกณฑก์ารพิจารณาในการกูย้ืมเงินทุน 
(กรณีตอ้งกูย้มืเงินเพื่อการลงทุน) 
 

เกณฑ์การพจิารณาในการกู้ยมืเงินทุน จ านวน ร้อยละ 
อตัราดอกเบ้ีย 53 58.89  
วงเงินท่ีกูไ้ด ้ 49 54.44  
หลกัประกนัการกู ้ 44 48.89  
ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงิน 44 48.89  
ค่าใชจ่้ายในการกู ้ 44 48.89  
ระยะเวลาในการช าระหน้ี 40 44.44  
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.58 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
เกณฑ์การพิจารณาในการกูย้ืมเงินทุน (กรณีตอ้งกูย้ืมเงินเพื่อการลงทุน) คือ อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 
58.89 รองลงมาคือ วงเงินท่ีกูไ้ด ้ร้อยละ 54.44 หลกัประกนัการกู ้ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงิน 
และค่าใชจ่้ายในการกู ้เท่ากนั ร้อยละ 48.89 และระยะเวลาในการช าระหน้ี ร้อยละ 44.44 
 
ตารางที่ 4.59 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีภาระหน้ีสินของกิจการ 
 

การมภีาระหนีสิ้นของกจิการ จ านวน ร้อยละ 
มี 53 58.89  
ไม่มี 37 41.11  

รวม 90 100.00  
 
  จากตารางท่ี 4.59 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ภาระหน้ีสิน ร้อยละ 58.89 และไม่มีภาระหน้ีสิน ร้อยละ 41.11 
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ตารางที่ 4.60 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนภาระหน้ีสินของกิจการ (กรณีท่ี
กิจการมีภาระหน้ีสิน จ านวน 53 ราย) 
 

ภาระหนีสิ้นของกจิการ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 100,000 บาท 23 43.39  
100,000 – 500,000 บาท 17 32.08  
500,001 – 1,000,000 บาท 3 5.66  
มากกวา่ 1,000,000 บาท 10 18.87  

รวม 53 100.00  
 
  จากตารางท่ี 4.60 พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว (กรณีท่ีมีภาระ
หน้ีสิน จ านวน 53 ราย) มีภาระหน้ีสิน นอ้ยกว่า 100,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 43.39 รองลงมาคือ 
100,000 – 500,000 บาท ร้อยละ 32.08 มากกว่า 1,000,000 บาท ร้อยละ 18.87 และ 500,000 – 
1,000,000 บาท ร้อยละ 5.66 
 
ตารางที่ 4.61 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามระยะเวลาในการช าระหน้ี (กรณีท่ี
กิจการมีหน้ีสิน จ านวน 53 ราย) 
 

ระยะเวลาในการช าระหนี ้ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 6 เดือน 5 9.43  
6 เดือน – 1 ปี 12 22.64  
มากกวา่ 1 ปี – 3 ปี 7 13.21  
มากกวา่ 3 ปี – 5 ปี 16 30.19  
มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป 13 24.53  

รวม 53 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.61 พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว (กรณีท่ีกิจการ
มีหน้ีสิน จ านวน 53 ราย) มีระยะเวลาในการช าระหน้ี มากกว่า 3 ปี – 5 ปี ร้อยละ 30.19 รองลงมาคือ 
มากกว่า 5 ปีข้ึนไป ร้อยละ 24.53 6 เดือน – 1 ปี ร้อยละ 22.64 มากกว่า 1 ปี – 3 ปี ร้อยละ 13.21 และ 
นอ้ยกวา่ 6 เดือน ร้อยละ 9.43 
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ตารางที่ 4.62 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการวางแผนการลงทุนก่อนเปิด
กิจการ 
 

การมกีารวางแผนการลงทุนก่อนเปิดกจิการ จ านวน ร้อยละ 
มี 69 76.67  
ไม่มี 21 23.33  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.62 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
การวางแผนการลงทุนก่อนเปิดกิจการ ร้อยละ 76.67 และไม่มีการวางแผนการลงทุนก่อนเปิดกิจการ 
ร้อยละ 23.33 
 
ตารางที่ 4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีแผนการลงทุนเพิ่มในปีหน้า 
(2554) 
 

การมแีผนการลงทุนเพิม่ในปีหน้า (2554) จ านวน ร้อยละ 
มี 10 11.11  
ไม่มี 80 88.89  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.63 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่มี
แผนการลงทุนเพิ่มในปีหนา้ (2554) ร้อยละ 88.89 และมีแผนการลงทุนเพิ่มในปีหนา้ (2554) ร้อยละ 
11.11 ไดแ้ก่ ปรับปรุงห้องพกั จ านวน 6 ราย ขยายจ านวนห้องพกั จ านวน 1 ราย อสังหาริมทรัพย ์
จ านวน 1 ราย ธุรกิจการท่องเท่ียว จ านวน 1 ราย และลงทุนเพิ่มในดา้นการตลาด จ านวน 1 ราย 
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ตารางที่ 4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการจดัท างบการเงิน 
 

การจัดท างบการเงิน จ านวน ร้อยละ 
งบก าไรขาดทุน 68 75.56  
งบก าไรสะสม 41 45.56  
งบดุล 35 38.89  
งบกระแสเงินสด 33 36.67  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 26 28.89  
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.64 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มี
การจดัท างบก าไรขาดทุน ร้อยละ 75.56 รองลงมาคือ งบก าไรสะสม ร้อยละ 45.56 งบดุล ร้อยละ 
38.89 งบกระแสเงินสด ร้อยละ 36.67 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ร้อยละ 28.89 
 
ตารางที่ 4.65 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามผูบ้นัทึกบญัชีและการเงิน 
 

ผู้บันทกึบัญชีและการเงิน จ านวน ร้อยละ 
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 39 43.33 
จา้งส านกังานบญัชี 36 40.00 
ประธานหรือเจา้ของ 34 37.78 
สมาชิกหรือกรรมการช่วยกนั 17 18.89 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางท่ี 4.65 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียว มีผูบ้นัทึก
บญัชีและการเงินคือ เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี มากท่ีสุด ร้อยละ 43.33 รองลงมาคือ จา้งส านกังาน
บญัชี ร้อยละ 40.00 ประธานหรือเจา้ของ ร้อยละ 37.78 และสมาชิกหรือกรรมการช่วยกนั ร้อยละ 
18.89 
 
 
 



 
 

 

61 

ตารางที่ 4.66 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
หลกัฐานทางบญัชีก่อนช าระภาษี 
 
การมกีารตรวจสอบความถูกต้องของหลกัฐานทางบัญชีก่อนช าระภาษี จ านวน ร้อยละ 
มี 73 81.11  
ไม่มี 17 18.89  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.66 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
การตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐานทางบญัชีก่อนช าระภาษี ร้อยละ 81.11 และไม่มีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐานทางบญัชีก่อนช าระภาษี ร้อยละ 18.89 
 
ตารางที่ 4.67 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการขอคืนภาษีท่ีช าระไวเ้กิน 
 

การขอคนืภาษทีี่ช าระไว้เกนิ จ านวน ร้อยละ 
ขอคืน 66 73.33  
ไม่ไดข้อคืน 24 26.67  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.67 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
การขอคืนภาษีท่ีช าระไวเ้กิน ร้อยละ 73.33 และไม่มีการขอคืนภาษีท่ีช าระไวเ้กิน ร้อยละ 26.67 
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ตารางที่ 4.68 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามความเพียงพอใน    การส ารองเงินสดไว้
ใชใ้นกิจการ 
 

ความเพยีงพอในการส ารองเงินสดไว้ใช้ในกจิการ จ านวน ร้อยละ 
เพียงพอ 90 100.00  
ไม่เพียงพอ 0 0.00  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.68 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวทั้งหมดมีการ
ส ารองเงินสดไวใ้ชใ้นกิจการเพียงพอ ร้อยละ 100.00 
 
ตารางที่ 4.69 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนเงินสดท่ีส ารองไวใ้ชใ้นกิจการ
ต่อวนั 
 

จ านวนเงินสดทีส่ ารองไว้ใช้ในกจิการต่อวัน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 16 17.78  
10,000 – 50,000 บาท 61 67.78  
50,000 – 100,000 บาท 12 13.33  
100,001 – 150,000 บาท 0 0.00  
มากกวา่ 150,000 บาทข้ึนไป 1 1.11  

รวม 90 100.00  
  
 จากตารางท่ี 4.69 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
จ านวนเงินสดท่ีส ารองไวใ้ชใ้นกิจการต่อวนัเท่ากบั 10,000 – 50,000 บาท ร้อยละ 67.78 รองลงมาคือ 
นอ้ยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 17.78 50,000 – 100,000 บาท ร้อยละ 13.33 และ มากกว่า 150,000 บาท 
ร้อยละ 1.11 
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ตารางที่ 4.70 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามวิธีการจ่ายเงินค่าตน้ทุนสินคา้และ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

วธีิการจ่ายเงินค่าต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จ านวน ร้อยละ 
จ่ายเงินสดทุกคร้ังท่ีมีการสัง่ซ้ือ 73 81.11  
สามารถขอเครดิตได ้ 3 3.33  
ทั้งสองแบบจ่ายเงินสดดว้ยและสามารถขอเครดิตไดด้ว้ย 14 15.56  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.70 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
วิธีการจ่ายเงินค่าตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ คือ จ่ายเงินสดทุกคร้ังท่ีมีการสั่งซ้ือ ร้อยละ 81.11 
รองลงมาคือ ทั้งสองแบบจ่ายเงินสดดว้ยและสามารถขอเครดิตไดด้ว้ย ร้อยละ 15.56 และสามารถขอ
เครดิตได ้ร้อยละ 3.33 ซ่ึงระยะเวลาในการขอเครดิตได ้30 วนั จ านวน 8 ราย 15 วนั จ านวน 3 ราย 
และนอ้ยกวา่ 15 วนั จ านวน 6 ราย 

ตารางที่ 4.71 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และวตัถุดิบใน
แต่ละคร้ัง 
 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าและวตัถุดิบในแต่ละคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 2,000 บาท 5 5.56  
2,000 – 5,000 บาท 62 68.89  
5,001 – 8,000 บาท 10 11.11  
8,001 – 10,000 บาท 7 7.78  
10,001 – 30,000 บาท 1 1.11  
มากกวา่ 30,000 บาท ข้ึนไป 5 5.56  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.71 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และวตัถุดิบในแต่ละคร้ังคือ 2,000 – 5,000 บาท  ร้อยละ 68.89 รองลงมาคือ 
5,001 – 8,000 บาท ร้อยละ 11.11 8,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 7.78 นอ้ยกว่า 2,000 บาท และ มากกว่า 
30,000 บาทข้ึนไป เท่ากนั ร้อยละ 5.56 และ 10,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 1.11 
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ตารางที่ 4.72 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามลกัษณะการลดค่าใชจ่้ายในภาวะ
เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั 
 

ลกัษณะการลดค่าใช้จ่าย ในภาวะเศรษฐกจิ ณ ปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
ลดค่าใชจ่้ายบางอยา่งท่ีไม่จ าเป็น 62 68.89  
ลดค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง 25 27.78  
ไม่มีการลดค่าใชจ่้ายใด ๆ 3 3.33  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.72 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ลกัษณะการลดค่าใชจ่้ายในภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนัคือ ลดค่าใชจ่้ายบางอย่างท่ีไม่จ าเป็น ร้อยละ 
68.89 รองลงมาคือ ลดค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ร้อยละ 27.78 และไม่มีการลดค่าใชจ่้ายใด ๆ ร้อยละ 3.33 
 
ตารางที่ 4.73 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีคู่แข่งขนัในธุรกิจแบบเดียวกนักบั
กิจการ 
 

การมคู่ีแข่งขัน ในธุรกจิแบบเดียวกนักบักจิการ จ านวน ร้อยละ 
มีคู่แข่งไม่มาก 50 55.56  
มีคู่แข่งมาก 28 31.11  
ไม่มีคู่แข่ง 12 13.33  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.73 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
คู่แข่งขนัในธุรกิจแบบเดียวกนักบักิจการคือ มีคู่แข่งไม่มาก ร้อยละ 55.56 รองลงมาคือ มีคู่แข่งมาก 
ร้อยละ 31.11 และไม่มีคู่แข่ง ร้อยละ 13.33 
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ตารางที่ 4.74 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนคู่แข่งขนัทางตรงรายใหม่ท่ี
เพิ่มข้ึนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา 
 

จ านวนคู่แข่งขันทางตรงรายใหม่ที่เพิม่ขึน้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา จ านวน ร้อยละ 
มี 1 – 5 ราย 44 48.89  
มี 6 – 10 ราย 12 13.33  
มีมากกวา่ 10 ราย 20 22.22  
ไม่มีคู่แข่งขนัทางตรงเพิ่ม 14 15.56  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.74 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวมีจ านวนคู่
แข่งขนัทางตรงรายใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมาคือ มี 1 – 5 ราย มากท่ีสุด ร้อยละ 48.89 
รองลงมาคือ มีมากกว่า 10 ราย ร้อยละ 22.22 ไม่มีคู่แข่งขนัทางตรงเพิ่ม ร้อยละ 15.56 และ มี 6 – 10 
ราย ร้อยละ 13.33 
 
ตารางที่ 4.75 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีปัญหากบัลูกคา้ 
 

การมีปัญหากบัลูกค้า จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยมีปัญหากบัลูกคา้ 29 32.22  
มีปัญหากบัลูกคา้นาน ๆ คร้ัง 61 67.78  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.75 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ปัญหากบัลูกคา้นาน ๆ คร้ัง ร้อยละ 67.78 และไม่เคยมีปัญหากบัลูกคา้ ร้อยละ 32.22 
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ตารางที่ 4.76 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีปัญหากบัคู่คา้ 
 

การมีปัญหากบัคู่ค้า จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยมีปัญหากบัคู่คา้ 71 78.89  
มีปัญหากบัคู่คา้นาน ๆ คร้ัง 19 21.11  

รวม 90 100.00  
 
 จากตารางท่ี 4.76 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่
เคยมีปัญหากบัคู่คา้ ร้อยละ 78.89 และมีปัญหากบัคู่คา้นาน ๆ คร้ัง ร้อยละ 21.11 
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ส่วนที่ 3 สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกจิในปัจจุบัน (2553) 
  
 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัจากการไดรั้บผลกระทบจาก
สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และเทคโนโลยี โดยภาพรวม 
ซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจของกิจการ ผลการศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี 4.77 
 
ตารางที่ 4.77 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดับท่ี ของผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม            
ทางการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
 

ผลกระทบด้าน 

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที่ 
มากทีสุ่ด 
จ านวน                                                       
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน                                                       
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน                                                       
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน                                                       
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน                                                       
(ร้อยละ) 

1. กฎหมายหรือ
ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

16 
(17.78) 

30 
(33.33) 

14 
(15.56) 

18 
(20.00) 

12 
(13.33 ) 

3.22 
(ปานกลาง) 

2 

2. สถานการณ์ 
ทางการเมือง
ภายในประเทศ 

14 
(15.56) 

17 
(18.89) 

28 
(31.11) 

18 
(20.00) 

13 
(14.44) 

3.01 
(ปานกลาง) 

4 

3. นโยบายการเกบ็ภาษี
และวธีิการเกบ็ภาษี 

16 
(17.78) 

21 
(23.33) 

34 
(37.78) 

12 
(13.33) 

7 
(7.78) 

3.30 
(ปานกลาง) 

1 

4. เศรษฐกิจ 
ระดบัทอ้งถ่ิน 

11 
(12.22) 

12 
(13.33) 

36 
(40.00) 

24 
(26.67) 

7 
(7.78) 

2.96 
(ปานกลาง) 

5 

5. เศรษฐกิจ
ระดบัประเทศ 

18 
(20.00) 

12 
(13.33) 

27 
(30.00) 

27 
(30.00) 

6 
(6.67) 

3.10 
(ปานกลาง) 

3 

6. เศรษฐกิจ 
ระดบัโลก 

17 
(18.89) 

12 
(13.33) 

22 
(24.44) 

27 
(30.00) 

12 
(13.33) 

2.94 
(ปานกลาง) 

6 

7. ภาวะค่าเงินบาท 
แขง็ค่าข้ึน 

9 
(10.00) 

16 
(17.78) 

30 
(33.33) 

26 
(28.89) 

9 
(10.00) 

2.89 
(ปานกลาง) 

7 

8. อตัราเงินกู ้
ท่ีไม่คงท่ี 

6 
(6.67) 

12 
(13.33) 

25 
(27.78) 

31 
(34.44) 

16 
(17.78) 

2.57 
(ปานกลาง) 

8 
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ตารางที่ 4.77 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดับท่ี ของผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม            
ทางการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลยใีนปัจจุบนั (ต่อ) 
 

ผลกระทบด้าน 

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที่ 
มากทีสุ่ด 
จ านวน                                                       
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน                                                       
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน                                                       
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน                                                       
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน                                                       
(ร้อยละ) 

9. การเปล่ียนแปลงของ
สังคมและวฒันธรรม 

8 
(8.89) 

6 
(6.67) 

20 
(22.22) 

39 
(43.33) 

17 
(18.89) 

2.43 
(นอ้ย) 

9 

10. การเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศในประเทศ 

5 
(5.56) 

8 
(8.89) 

19 
(21.11) 

28 
(31.11) 

30 
(33.33) 

2.22 
(นอ้ย) 

10 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.86 

 (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.77 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวได้รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
2.86 ส าหรับผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการในระดบัปานกลางเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย
มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการเก็บภาษีและวิธีการเก็บภาษี กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
เศรษฐกิจระดบัประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ เศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจ
ระดบัโลก ภาวะค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน และ อตัราเงินกูท่ี้ไม่คงท่ี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30, 3.22, 3.10, 
3.01, 2.96, 2.94, 2.89 และ 2.57 ตามล าดบั  

 ส าหรับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกกิจการในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมของประเทศ และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในประเทศ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.43 และ 2.22 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
  
 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยศึกษาถึงความส าเร็จในการด าเนินงาน 4 ดา้น คือ ดา้นการจดัการ ดา้นการผลิต ดา้น
การเงิน และดา้นการตลาด ซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจของกิจการ ผลการศึกษา
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.78 
 
ตารางที่ 4.78 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ี ของระดบัความส าเร็จในดา้นการจดัการ 
 

ด้านการจัดการ 

ระดบัความส าเร็จ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที่ 
มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีจ านวนพนกังาน
เหมาะสมต่อการ
ใหบ้ริการ 

7 
(7.78) 

61 
(67.78) 

21 
(23.33) 

1 
(1.11) 

0 
(0.00) 

3.82 
(มาก) 

5 

2. พนกังานมีความ
ช านาญในการ
ใหบ้ริการ 

9 
(10.00) 

32 
(35.56) 

41 
(45.56) 

8 
(8.89) 

0 
(0.00) 

3.47 
(ปานกลาง) 

11 

3. สามารถรักษา
พนกังานท่ีมีฝีมือไวไ้ด ้

11 
(12.22) 

35 
(38.89) 

28 
(31.11) 

16 
(17.78) 

0 
(0.00) 

3.46 
(ปานกลาง) 

12 

4. การลาออกของ
พนกังานต ่า 

3 
(3.33) 

27 
(30.00) 

37 
(41.11) 

20 
(22.22) 

3 
(3.33) 

3.08 
(ปานกลาง) 

13 

5. ค่าตอบแทนและการ
สร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 

8 
(8.89) 

50 
(55.56) 

31 
(34.44) 

1 
(1.11) 

0 
(0.00) 

3.72 
(มาก) 

9 

6. ผูน้ า / เจา้ของมี
ทกัษะในการบริหารคน 

11 
(12.22) 

46 
(51.11) 

32 
(35.56) 

1 
(1.11) 

0 
(0.00) 

3.74 
(มาก) 

8 

7. มีการฝึกอบรม ให้
ความรู้แก่พนกังาน 

11 
(12.22) 

50 
(55.56) 

27 
(30.00) 

2 
(2.22) 

0 
(0.00) 

3.78 
(มาก) 

7 
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ตารางที่ 4.78 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอันดับท่ี ของระดับความส าเร็จในด้าน                   
การจดัการ (ต่อ) 
 

ด้านการจัดการ 

ระดบัความส าเร็จ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที่ 
มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

8. มีวิธีการประเมินการ
ท างานของพนกังานและ
ผูน้ าองคก์รท่ีมีคุณภาพ 

13 
(14.44) 

47 
(52.22) 

28 
(31.11) 

2 
(2.22) 

0 
(0.00) 

3.79 
(มาก) 

6 

9. มีแผนงานท่ีดีและ
ปฏิบติัไดจ้ริง 

7 
(7.78) 

41 
(45.56) 

34 
(37.78) 

8 
(8.89) 

0 
(0.00) 

3.52 
(มาก) 

10 

10. มีการแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของพนกังาน
แต่ละคนอยา่งชดัเจน 

14 
(15.56) 

50 
(55.56) 

22 
(24.44) 

4 
(4.44) 

0 
(0.00) 

3.82 
(มาก) 

5 

11. ผูน้ า / เจา้ของมี
ประสบการณ์ในการ
บริหารจดัการ 

21 
(23.33) 

44 
(48.89) 

23 
(25.56) 

2 
(2.22) 

0 
(0.00) 

3.93 
(มาก) 

4 

12. มีการท างานท่ีเป็น
ระบบ ระเบียบ 

22 
(24.44) 

48 
(53.33) 

16 
(17.78) 

4 
(4.44) 

0 
(0.00) 

3.98 
(มาก) 

3 

13. การประสานงาน
ภายในกิจการมีความ
ราบร่ืน 

25 
(27.78) 

44 
(48.89) 

15 
(16.67) 

6 
(6.67) 

0 
(0.00) 

3.98 
(มาก) 

3 

14. การส่ือสารภายใน
กิจการชดัเจน 

31 
(34.44) 

36 
(40.00) 

19 
(21.11) 

4 
(4.44) 

0 
(0.00) 

4.04 
(มาก) 

2 

15. การควบคุมการท างาน
ท าไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

33 
(36.67) 

40 
(44.44) 

16 
(17.78) 

1 
(1.11) 

0 
(0.00) 

4.17 
(มาก) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.75 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.78 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว มีการด าเนิน
ธุรกิจ ดา้นการจดัการโดยภาพรวมมีความส าเร็จในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.75 ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าเร็จในระดบัมาก เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การควบคุมการท างานท าไดอ้ยา่ง
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ทัว่ถึง การส่ือสารภายในกิจการชัดเจน มีการท างานท่ีเป็นระบบระเบียบ การประสานงานภายใน
กิจการมีความราบร่ืน ผูน้ า/เจา้ของมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการ มีจ านวนพนกังานเหมาะสม
ต่อการให้บริการ มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน มีวิธีการ
ประเมินการท างานของพนกังานและผูน้ าองคก์รท่ีมีคุณภาพ มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน 
ผูน้ า/เจา้ของมีทกัษะในการบริหารคน ค่าตอบแทนและการสร้างแรงจูงใจในการท างาน และมี
แผนงานท่ีดีและปฏิบติัไดจ้ริง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17, 4.04, 3.98, 3.98, 3.93, 3.82, 3.82, 3.79, 3.78, 
3.74, 3.72 และ 3.52 ตามล าดบั 

 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าเร็จในระดบัปานกลางคือ พนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการ 
สามารถรักษาพนกังานท่ีมีฝีมือไวไ้ด ้และมีการลาออกของพนกังานต ่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47, 3.46 
และ 3.08 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.79 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ี ของระดบัความส าเร็จในดา้นการผลิต 
 

ด้านการผลติ 

ระดบัความส าเร็จ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที่ 
มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. หอ้งพกัมีปริมาณ
เพียงพอ 

28 
(31.11) 

49 
(54.44) 

10 
(11.11) 

3 
(3.33) 

0 
(0.00) 

4.13 
(มาก) 

2 

2. หอ้งพกัมีความสะอาด 
เรียบร้อย และมีการตกแต่ง
สวยงาน 

33 
(36.67) 

42 
(46.67) 

14 
(15.56) 

1 
(1.11) 

0 
(0.00) 

4.19 
(มาก) 

1 

3. วตัถุดิบ/ส่ิงอ  านวยความ
สะดวกในหอ้งพกัมี
คุณภาพ 

26 
(28.89) 

40 
(44.44) 

23 
(25.56) 

1 
(1.11) 

0 
(0.00) 

4.01 
(มาก) 

6 

4. สามารถหาวตัถุดิบ/ส่ิง
อ  านวยความสะดวก
ทดแทนได ้

18 
(20.00) 

39 
(43.33) 

31 
(34.44) 

1 
(1.11) 

1 
(1.11) 

3.80 
(มาก) 

8 

5. ราคาวตัถุดิบ/ส่ิงอ  านวย
ความสะดวกต ่ากวา่คู่
แข่งขนั 

17 
(18.89) 

30 
(33.33) 

38 
(42.22) 

3 
(3.33) 

2 
(2.22) 

3.63 
(มาก) 

9 

6. ผลิตสินคา้และบริการ
ไดต้ามแผนงานการผลิตท่ี
วางไว ้

19 
(21.11) 

37 
(41.11) 

32 
(35.56) 

2 
(2.22) 

0 
(0.00) 

3.81 
(มาก) 

7 

7. พนกังานมีความช านาญ
ในการใหบ้ริการ 

29 
(32.22) 

41 
(45.56) 

18 
(20.00) 

2 
(2.22) 

0 
(0.00) 

4.08 
(มาก) 

3 

8. มีเคร่ืองมือและเคร่ืองใช้
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

32 
(35.56) 

32 
(35.56) 

24 
(26.67) 

2 
(2.22) 

0 
(0.00) 

4.04 
(มาก) 

5 

9. มีการน าเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัมาใช ้

32 
(35.56) 

34 
(37.78) 

21 
(23.33) 

3 
(3.33) 

0 
(0.00) 

4.06 
(มาก) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.97 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.79 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวมีการด าเนิน
ธุรกิจดา้นการผลิตโดยภาพรวมมีความส าเร็จในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.97 ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าเร็จในระดบัมาก เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ไดแ้ก่ ห้องพกัมีความสะอาด เรียบร้อย 
และมีการตกแต่งสวยงาม หอ้งพกัมีปริมาณเพียงพอ พนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการ มีการน า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช ้มีเคร่ืองมือและเคร่ืองใชท่ี้มีประสิทธิภาพ วตัถุดิบ/ส่ิงอ านวยความสะดวก
ในห้องพกัมีคุณภาพ ผลิตสินคา้และบริการไดต้ามแผนงานการผลิตท่ีวางไว ้สามารถหาวตัถุดิบ /ส่ิง
อ านวยความสะดวกทดแทนได ้และราคาวตัถุดิบ/ส่ิงอ านวยความสะดวกต ่ากว่าคู่แข่งขนั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.19, 4.13, 4.08, 4.06, 4.04,4.01, 3.81, 3.80 และ 3.63 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.80 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ี ของระดบัความส าเร็จในดา้นการเงิน 
 

ด้านการเงิน 

ระดบัความส าเร็จ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที่ 
มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอ 

7 
(7.78) 

25 
(27.78) 

48 
(53.33) 

10 
(11.11) 

0 
(0.00) 

3.32 
(ปานกลาง) 

7 

2. มีจ านวนหน้ีสูญนอ้ย 9 
(10.00) 

11 
(12.22) 

50 
(55.56) 

19 
(21.11) 

1 
(1.11) 

3.09 
(ปานกลาง) 

13 

3. มีระบบติดตามหน้ีท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

7 
(7.78) 

20 
(22.22) 

46 
(51.11) 

16 
(17.78) 

1 
(1.11) 

3.18 
(ปานกลาง) 

11 

4. สามารถหาแหล่งเงินทุน
ส ารองไดง่้าย 

5 
(5.56) 

16 
(17.78) 

57 
(63.33) 

12 
(13.33) 

0 
(0.00) 

3.16 
(ปานกลาง) 

12 

5. สามารถกูเ้งินดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียต ่า 

5 
(5.56) 

24 
(26.67) 

47 
(52.22) 

13 
(14.44) 

1 
(1.11) 

3.21 
(ปานกลาง) 

10 

6. ไดรั้บเครดิตจากผูข้าย
วตัถุดิบในระยะเวลานาน
กวา่คู่แข่ง 

2 
(2.22) 

20 
(22.22) 

53 
(58.89) 

12 
(13.33) 

3 
(3.33) 

3.07 
(ปานกลาง) 

14 

7. มีความช านาญในการ
บริหารการเงิน 

7 
(7.78) 

25 
(27.78) 

50 
(55.56) 

8 
(8.89) 

0 
(0.00) 

3.34 
(ปานกลาง) 

6 

8. มีระบบบญัชีท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ 

8 
(8.89) 

20 
(22.22) 

54 
(60.00) 

7 
(7.78) 

1 
(1.11) 

3.30 
(ปานกลาง) 

8 

9. สามารถหาตน้ทุนสินคา้
ท่ีแทจ้ริงไดถ้กูตอ้ง 

6 
(6.67) 

27 
(30.00) 

54 
(60.00) 

3 
(3.33) 

0 
(0.00) 

3.40 
(ปานกลาง) 

4 

10. สามารถช าระหน้ีแก่
เจา้หน้ีไดเ้ร็ว (กรณีได้
ส่วนลด) และภายใน
ก าหนดเวลาการช าระหน้ี 

6 
(6.67) 

28 
(31.11) 

45 
(50.00) 

11 
(12.22) 

0 
(0.00) 

3.32 
(ปานกลาง) 

7 

11. บริหารวนัครบช าระ
หน้ีใหต้รงกนัทุกงวด 

5 
(5.56) 

39 
(43.33) 

37 
(41.11) 

9 
(10.00) 

0 
(0.00) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3 
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ตารางที่ 4.80 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ีของระดบัความส าเร็จในดา้นการเงิน (ต่อ) 
 

ด้านการเงิน 

ระดบัความส าเร็จ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที่ 
มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

12. มีการเตรียมเงิน
หรือแหล่งทุนส ารอง
ยามฉุกเฉิน 

5 
(5.56) 

32 
(35.56) 

44 
(48.89) 

9 
(10.00) 

0 
(0.00) 

3.37 
(ปานกลาง) 

5 

13. มีการยกขาดทุน
สะสมมาใชเ้พื่อลดภาษี
ในปีท่ีมีก าไร 

5 
(5.56) 

25 
(27.78) 

47 
(52.22) 

12 
(13.33) 

1 
(1.11) 

3.23 
(ปานกลาง) 

9 

14. มีความสามารถใน
การลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิน
ความจ าเป็น 

6 
(6.67) 

38 
(42.22) 

42 
(46.67) 

4 
(4.44) 

0 
(0.00) 

3.51 
(มาก) 

2 

15. มีการวางแผนภาษี
อยา่งรอบคอบ 

10 
(11.11) 

50 
(55.56) 

28 
(31.11) 

2 
(2.22) 

0 
(0.00) 

3.76 
(มาก) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.31 

(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.80 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว มีการด าเนิน
ธุรกิจดา้นการเงินโดยภาพรวมมีความส าเร็จในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.31 ปัจจยัยอ่ยท่ี
มีความส าเร็จในระดบัปานกลางเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ บริหารวนัครบช าระหน้ีให้
ตรงกนัทุกงวด สามารถหาตน้ทุนสินคา้ท่ีแทจ้ริงไดถู้กตอ้ง มีการเตรียมเงินหรือแหล่งทุนส ารองยาม
ฉุกเฉิน มีความช านาญในการบริหารการเงิน มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ สามารถช าระหน้ีแก่เจา้หน้ี
ไดเ้ร็ว มีระบบบญัชีท่ีดีและมีประสิทธิภาพ มีการยกขาดทุนสะสมมาใช้เพื่อลดภาษีในปีท่ีมีก าไร 
สามารถกู้เงินด้วยอตัราดอกเบ้ียต ่า มีระบบติดตามหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถหาแหล่งเงินทุน
ส ารองไดง่้าย มีจ านวนหน้ีสูญนอ้ย และไดรั้บเครดิตจากผูข้ายวตัถุดิบในระยะเวลานานกว่าคู่แข่ง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44, 3.40, 3.37, 3.34, 3.32, 3.30, 3.23, 3.21, 3.18, 3.16, 3.09 และ 3.07 ตามล าดบั 

 ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าเร็จในระดบัมากคือ มีการวางแผนภาษีอย่างรอบคอบ และมี
ความสามารถในการลดค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจ าเป็น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และ 3.51 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.81 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ีของระดบัความส าเร็จในดา้นการตลาด 
 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าเร็จ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที่ 
มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. หอ้งพกัท่ีใหบ้ริการ
ตรงตามความนิยมและ
ความตอ้งการของลูกคา้ 

33 
(36.67) 

42 
(46.67) 

15 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 
(มาก) 

1 

2. สามารถรักษา
จ านวนลกูคา้เดิมไวไ้ด ้

27 
(30.00) 

38 
(42.22) 

24 
(26.67) 

1 
(1.11) 

0 
(0.00) 

4.01 
(มาก) 

2 

3. มีความถ่ีของ     
ลกูคา้เดิมมาใชบ้ริการ
บ่อยข้ึน 

21 
(23.33) 

46 
(51.11) 

22 
(24.44) 

1 
(1.11) 

0 
(0.00) 

3.97 
(มาก) 

4 

4. มีจ านวนลกูคา้ใหม่
เพิ่มข้ึน 

19 
(21.11) 

23 
(25.56) 

43 
(47.78) 

5 
(5.56) 

0 
(0.00) 

3.62 
(มาก) 

6 

5. ราคาหอ้งพกัถกูกวา่          
คู่แข่งขนั 

12 
(13.33) 

20 
(22.22) 

52 
(57.78) 

5 
(5.56) 

1 
(1.11) 

3.41 
(ปานกลาง) 

8 

6. สามารถเพิ่มราคา
หอ้งพกั/การใหบ้ริการ
ได ้

23 
(25.56) 

35 
(38.89) 

30 
(33.33) 

1 
(1.11) 

1 
(1.11) 

3.87 
(มาก) 

5 

7. สามารถเกบ็เงินค่า
หอ้งพกั/การใหบ้ริการ
ไดเ้ร็ว 

23 
(25.56) 

46 
(51.11) 

18 
(20.00) 

3 
(3.33) 

0 
(0.00) 

3.99 
(มาก) 

3 

8. มีช่องทางจดัจ าหน่าย
และท าเลท่ีตั้งท่ีดี 

15 
(16.67) 

27 
(30.00) 

33 
(36.67) 

14 
(15.56) 

1 
(1.11) 

3.46 
(ปานกลาง) 

7 

9. มีการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ การ
ส่งเสริมการขาย 
การตลาดทางตรง และ
การใชพ้นกังานขาย
ดีกวา่คู่แข่ง 

11 
(12.22) 

25 
(27.78) 

35 
(38.89) 

19 
(21.11) 

0 
(0.00) 

3.31 
(ปานกลาง) 

9 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.76 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.81 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว มีการด าเนิน
ธุรกิจ ดา้นตลาดโดยภาพรวมมีความส าเร็จในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.76 ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าเร็จในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ห้องพกัท่ีให้บริการตรงตามความ
นิยมและความตอ้งการของลูกคา้ สามารถรักษาจ านวนลูกคา้เดิมไวไ้ด ้สามารถเก็บค่าห้องพกั/หรือ
การให้บริการได้เร็ว มีความถ่ีของลูกคา้เดิมมาใช้บริการบ่อยข้ึน สามารถเพิ่มราคาห้องพกั/การ
ให้บริการได ้มีจ านวนลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20, 4.01, 3.99, 3.97, 3.87 และ 3.62 
ตามล าดบั  
 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าเร็จในระดบัปานกลางคือ มีช่องทางจดัจ าหน่าย และมีท าเลท่ีตั้งท่ีดี 
ราคาห้องพกัถูกกว่าคู่แข่งขนั มีช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีดี มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการ
ขาย การตลาดทางตรง และการใชพ้นกังานขายดีกว่าคู่แข่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46, 3.41 และ 3.31 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.82 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ีของระดบัความส าเร็จของปัจจยัยอ่ยในการ
ด าเนินงานธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว 10 อนัดบัแรก 
 

ปัจจัยย่อย 

ระดบัความส าเร็จ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที่ 
มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. หอ้งพกัท่ีใหบ้ริการ
ตรงตามความนิยมและ
ความตอ้งการของลูกคา้ 

33 
(36.67) 

42 
(46.67) 

15 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 
(มาก) 

1 

2. หอ้งพกัมีความ
สะอาด เรียบร้อย และมี
การตกแต่งสวยงาน 

33 
(36.67) 

42 
(46.67) 

14 
(15.56) 

1 
(1.11) 

0 
(0.00) 

4.19 
(มาก) 

2 

3. การควบคุมการ
ท างานท าไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

33 
(36.67) 

40 
(44.44) 

16 
(17.78) 

1 
(1.11) 

0 
(0.00) 

4.17 
(มาก) 

3 

4. หอ้งพกัมีปริมาณ
เพียงพอ 

28 
(31.11) 

49 
(54.44) 

10 
(11.11) 

3 
(3.33) 

0 
(0.00) 

4.13 
(มาก) 

4 

5. พนกังานมีความ
ช านาญในการ
ใหบ้ริการ 

29 
(32.22) 

41 
(45.56) 

18 
(20.00) 

2 
(2.22) 

0 
(0.00) 

4.08 
(มาก) 

5 

6. มีการน าเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัมาใช ้

32 
(35.56) 

34 
(37.78) 

21 
(23.33) 

3 
(3.33) 

0 
(0.00) 

4.06 
(มาก) 

6 

7. การส่ือสารภายใน
กิจการชดัเจน 

31 
(34.44) 

36 
(40.00) 

19 
(21.11) 

4 
(4.44) 

0 
(0.00) 

4.04 
(มาก) 

7 

8. มีเคร่ืองมือและ
เคร่ืองใชท่ี้มี
ประสิทธิภาพ 

32 
(35.56) 

32 
(35.56) 

24 
(26.67) 

2 
(2.22) 

0 
(0.00) 

4.04 
(มาก) 

7 

9. วตัถุดิบ/ส่ิงอ  านวย
ความสะดวกใน
หอ้งพกัมีคุณภาพ 

26 
(28.89) 

40 
(44.44) 

23 
(25.56) 

1 
(1.11) 

0 
(0.00) 

4.01 
(มาก) 

8 

10. สามารถรักษา
จ านวนลกูคา้เดิมไวไ้ด ้

27 
(30.00) 

38 
(42.22) 

24 
(26.67) 

1 
(1.11) 

0 
(0.00) 

4.01 
(มาก) 

8 
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ตารางที่ 4.82 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ีของระดบัความส าเร็จของปัจจยัยอ่ยในการ
ด าเนินงานธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว 10 อนัดบัแรก (ต่อ) 
 

ปัจจัยย่อย 

ระดบัความส าเร็จ 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที่ 
มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

11. สามารถเกบ็เงินค่า
หอ้งพกั/การใหบ้ริการ
ไดเ้ร็ว 

23 
(25.56) 

46 
(51.11) 

18 
(20.00) 

3 
(3.33) 

0 
(0.00) 

3.99 
(มาก) 

9 

12. มีการท างานท่ีเป็น
ระบบ ระเบียบ 

22 
(24.44) 

48 
(53.33) 

16 
(17.78) 

4 
(4.44) 

0 
(0.00) 

3.98 
(มาก) 

10 

13. การประสานงาน
ภายในกิจการมีความ
ราบร่ืน 

25 
(27.78) 

44 
(48.89) 

15 
(16.67) 

6 
(6.67) 

0 
(0.00) 

3.98 
(มาก) 

10 

 

 จากตารางท่ี 4.82 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว มีความส าเร็จ
ของปัจจยัย่อยในการด าเนินงานธุรกิจ 10 อนัดบัแรกคือ ห้องพกัท่ีให้บริการตรงตามความนิยมและ
ความตอ้งการของลูกคา้ ห้องพกัมีความสะอาด เรียบร้อย และมีการตกแต่งสวยงาม การควบคุมการ
ท างานท าไดอ้ยา่งทัว่ถึง ห้องพกัมีปริมาณเพียงพอ พนกังานมีความช านาญในการให้บริการ มีการน า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ การส่ือสารภายในกิจการมีความชัดเจน มีเคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ วตัถุดิบ/ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกัมีคุณภาพ สถามารถรักษาจ านวนลูกคา้เดิมไว้
ได้  สามารถเก็บเงินค่าห้องพกั/การให้บริการได้เร็ว มีการท างานท่ีเป็นระบบ ระเบียบ และการ
ประสานงานภายในกิจการมีความราบร่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20, 4.19, 4.17, 4.13, 4.08, 4.06, 4.04, 
4.04, 4.01, 4.01, 3.99, 3.98 และ 3.98 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 5 ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 10 ราย เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้ของ
กิจการจ านวน 3 ราย ผูจ้ดัการร้านจ านวน 7 ราย และหุน้ส่วนกิจการจ านวน 2 ราย ลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจแบ่งเป็นการด าเนินธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียวจ านวน 6 ราย และหา้งหุน้ส่วนจ ากดัจ านวน 4 ราย 
ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกดงัน้ี 
 

กรณีศึกษาที่ 1 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 

 ผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูจ้ดัการทัว่ไป ระยะเวลาท่ีกิจการเปิดด าเนินการ 4 ปี รูปแบบ / 
ประเภทของท่ีพกัแรม คือ โรงแรมบูติค  ประเภทของหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการและจ านวนหอ้งพกั   ไดแ้ก่  
42 หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งซุพีเรีย 14 หอ้ง, หอ้งดีลกัซ์ 19 หอ้ง, หอ้งครอบครัว 1 หอ้ง และหอ้งจูเนียร์สวีท 
1 หอ้ง กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ ลูกคา้ชาวต่างชาติ จ านวนพนกังานในองคก์รทั้งหมด 56 คน กิจการ
มีตราสญัลกัษณ์ (Logo) และมีเวปไซตเ์ป็นของตนเอง คือ www.yaangcome.com จ  านวนเงินทุน
โดยประมาณ 1,300,000 บาท ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ (รวมท่ีดิน) มีมูลค่าประมาณ 15,000,000 
บาท ในปีท่ีผา่นมามียอดขายรวมโดยประมาณ 1,200,000 บาท ธุรกิจไดรั้บรางวลั หรือการรับรอง
มาตรฐานจากเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ รางวลัพื้นท่ีสีเขียวในเมือง และรางวลัตน้ไมใ้หญ่ในเมือง 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงาน 

1. ด้านการจัดการ 

1.1.  การวางแผน  

มีการวางแผนในการบริหารจดัการในกิจการ ดา้นงานการขายและการตลาด ในส่วนของ
แผนการลดตน้ทุน เพื่อวางเป้าหมายรายได ้ และค่าใชจ่้ายในอนาคต ซ่ึงทุกอยา่งเป็นไปตามแผน 
โดยมีผูจ้ดัการ หวัหนา้แผนก และพนกังานทุกคนใหค้วามร่วมมือ 
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1.2. การจัดองค์กร  

การจดัท าแผนภาพโครงสร้างองคก์รของกิจการ แบ่งออกเป็น 8 แผนก ไดแ้ก่ แผนก
ตอ้นรับลูกคา้ แผนกบุคคล แผนกแม่บา้น แผนกบญัชี แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม แผนกช่าง 
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายขายและการตลาด ซ่ึงในระหวา่งแผนกงานจะมีการประสานงานกนั คือ มี
การประชุมหัวหน้าแผนกประจ าสัปดาห์ และแต่ละแผนกจะมีการประชุมกันทุกวัน  
นอกจากน้ียงัมีการแบ่งงานและความรับผิดชอบให้กบัพนักงานไวอ้ย่างชดัเจน โดยการให้
เอกสารเป็น Job Description แจกใหพ้นกังานปฏิบติัตามเอกสาร 

1.3. การจัดคนเข้าท างาน  

ปัจจุบนักิจการมีพนกังานท างานเพียงพอ กรณีท่ีจะรับพนกังาน ต่อเม่ือมีการลาออก 
และงานเกินก าลงัของพนกังานท่ีมี ซ่ึงวิธีการประกาศรับสมคัรงานจะแจง้ภายในก่อน และลง
โฆษณาในเวป็ไซด ์ การคดัเลือกพนกังานจะพิจารณาคุณสมบติัเร่ืองความรู้ ความสามารถ 
และบุคลิกภาพ นอกจากน้ียงัมีการจดัอบรมภายในองคก์ร และอบรมจากศูนยก์ารอบรม เพื่อ
เพิ่มทกัษะความรู้ใหแ้ก่พนกังาน การจ่ายค่าจา้งแก่พนกังานจ่ายตามต าแหน่ง โดยการจ่ายเป็น
เงินเดือน รวมทั้งค่าบริการ ในส่วนของสวสัดิการพนกังาน จะมีประกนัสงัคม อาหาร 1 ม้ือ
ระหวา่งการท างาน ชุดยนิูฟอร์ม โบนสั และเงินรางวลั 

1.4. การส่ังการ  

มีการแบ่งงานตามหนา้ท่ี ต  าแหน่ง และรายงานต่อหวัหนา้งาน หากมีปัญหาตอ้ง
รายงานใหห้วัหนา้รับทราบทุกคร้ัง และใหอ้ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการตดัสินใจแก่
พนกังานอยา่งเตม็ท่ีหากไม่เกินความรับผดิชอบ  หากมีการขดัแยง้กนัในองคก์รระหวา่ง
พนกังาน จะแกไ้ขโดยการเรียกพนกังานคนนั้นคุย และใหค้  าปรึกษา ไกล่เกล่ีย ท าความเขา้ใจ 
ช้ีแจงกนัทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมๆกนั การมอบหมายงานจะมอบหมายงานใหห้วัหนา้แผนกสัง่การ 
และติดตามผลงาน โดยมีวิธีการจูงใจใหพ้นกังานท างานอยา่งเตม็ท่ีโดยหมัน่ดูแล ตรวจตรา 
พดูคุย ช้ีแจงใหเ้กิดการรักองคก์รจากความรู้สึกท่ีแทจ้ริง หากพนกังานจะลาออก จะมีการ
สอบถามถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริง 

 

 



 
 

 

82 

1.5. การควบคุม  

ลกัษณะของผูน้ า หรือผูจ้ดัการท่ีน่ี จะคอยดูแลนอ้งๆ และคอยใหก้ าลงัใจ วา่กล่าวหากท า
ผดิ และช่ืนชมหากท าดี  นอกจากน้ีมีการควบคุมการท างาน มารยาท และความประพฤติของพนกังาน 
และมีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยประเมินตามหวัขอ้ท่ีก าหนด เช่น คุณภาพงาน 
ความรู้ความสามารถ ระเบียบวินยั ความขยนัหมัน่เพยีร การแกไ้ขปัญหา ความซ่ือสตัย ์ และความ
ร่วมมือ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันา หากจุดไหนดีกส่็งเสริมต่อไป จุดไหนบกพร่อง
จะตอ้งใหพ้นกังานแกไ้ขปรับปรุง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุม คือ การสอนงานใหพ้นกังานก่อนลง
มือปฏิบติัจริง และวดัผล ประเมินผลทุกระยะ ซ่ึงส่งผลใหก้ารท างานในแต่ละวนัมีระบบ ระเบียบ 
เน่ืองจากพนกังานจะมีการต่อรอบการท างานทุกรอบทุกวนั มีการจดัการคุณภาพ โดยวดัผลจากความ
พึงพอใจของลกูคา้ และวดัผลความสุขของการท างานของพนกังาน นอกจากน้ีกิจการยงัมีแนวปฏิบติั
และค่านิยมท่ีใหทุ้กคนปฏิบติัร่วมกนั คือ วฒันธรรมการใหค้วามเคารพต่อเพื่อนร่วมงาน และลูกคา้  

 

2. ด้านการตลาด 

2.1 สินค้าและบริการ 

หอ้งพกัของกิจการแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ หอ้งซุพีเรีย 14 หอ้ง, หอ้งดีลกัซ์ 19 หอ้ง, 
หอ้งครอบครัว 1 หอ้ง และหอ้งจูเนียร์สวีท 1 หอ้ง  ในส่วนของบริการจะมีบริการทางดา้น
หอ้งอาหาร หอ้งจดัประชุมสมัมนา และบริการอินเตอร์ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการส ารวจ
ความตอ้งการหรือความนิยมของลูกคา้โดยหากลูกคา้ comment ส่วนไหน กป็รับปรุงในส่วน
นั้น และขณะเดียวกนักจ็ะพฒันาปรับปรุงในส่วนท่ีควรจะปรับปรุงใหดี้ข้ึน ซ่ึงทางกิจการ
สามารถน าขอ้มูลของลูกคา้มาพิจารณา และปรับปรุงคุณภาพของท่ีพกัแรม ลูกคา้ของกิจการ 
คือ นกัท่องเท่ียวต่างชาติชาวยโุรป ซ่ึงลูกคา้หลกัของกิจการ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวประเทศ
อเมริกา ส่วนลูกคา้รอง ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยและทวีปเอเซีย ปัจจุบนักิจการมีแผนท่ีจะ
เพิ่มหรือพฒันาปรับปรุงท่ีพกัแรม โดยปรับเปล่ียนพื้นหอ้งพกั เพื่อความคงทนถาวร 
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2.2 ราคา 

ทีม Management จะเป็นผูพ้ิจารณาการตั้งราคาหอ้งพกั โดยมีวิธีการตั้งราคาโดยตั้ง
ตามฤดูกาล โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง และราคาตลาดระดบัเดียวกนั 

2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

มีการติดต่อกบัตวัแทนจากบริษทัทวัร์ และการติดต่อจากทางเวป็ไซต ์

2.4 การส่งเสริมการขาย 

มีการโฆษณาท่ีพกัแรม โดยลงในแมก็กาซีนทอ้งถ่ิน และท าเวป็ไซต ์นอกจากน้ียงัมีการ
ลดราคา 20-30% และโปรโมชัน่ช่วง Low Season แพค็เกจครอบครัว และโปรโมชัน่ราคาพิเศษ
ส าหรับคนไทย 

2.5 บุคลากร 

พนกังานทุกแผนกจะเนน้ในเร่ืองการบริการ ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีดี เพื่อสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.6 กระบวนการให้บริการ 

มีวิธีการจูงใจใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการ และท าใหลู้กคา้มีความพอใจ โดยการใหบ้ริการ
ท่ีดีท่ีสุด และมีจดหมายขอบคุณหลงัจากการเช็คเอา้ท ์ นอกจากน้ียงัมีวิธีการวดัความพึงพอใจโดย 
เปิดโอกาสใหลู้กคา้ Comment ในเวป็ไซตต่์างๆใของการท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีการรักษาลูกคา้
รายใหญ่ และลูกคา้เดิม โดยการรักษาคุณภาพ และบริการลูกคา้ปัจจุบนัใหดี้ท่ีสุด และติดตามส่ง
ขอ้มูลข่าวสารใหลู้กคา้เดิม นอกจากน้ียงัมีการหาลูกคา้ใหม่ หรือตลาดใหม่ โดยการลงเวป็ไซด ์
ใหม้ากข้ึน และในภาวะเศรษฐกิจช่วงน้ี ไดมี้การลดค่าใชจ่้าย โดยการลดการบริโภคต่างๆ เช่น 
การอุปโภค บริโภค ใหน้อ้ยลง โดยการปิดไฟในส่วนท่ีไม่จ าเป็น เพื่อเป็นการลดค่าไฟฟ้า และยงั
มีการตดัค่าใชจ่้ายดา้นอาหารลดลง ในส่วนการประกนัภยั ทางกิจการมีการท าประกนัอคัคีภยั 

2.7 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

เป็นท่ีพกัแรมแบบสไตลล์า้นนา ตกแต่งดว้ยไม ้ แบบประยกุต ์ นอกจากน้ียงัมี
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน ตน้ไมล้อ้มรอบ นอกจากน้ีพนกังานทุกคนกจ็ะแต่งตวัดว้ยชุดไทยลา้นนา
และยงัมีกิจกรรมลดโลกร้อน ประหยดัพลงังาน และปลูกตน้ไม ้ เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบต่อ
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สังคมอีกดว้ย  นอกจากน้ียงัมีการบ ารุงรักษาท่ีพกัแรม โดยการท าความสะอาดทุกวนั และมี Big 
Cleaning Day ในแต่ละเดือน 

3. ด้านการผลติ 

มีการวางแผนการใหบ้ริการ ซ่ึงในหน่ึงวนั กิจการจะมีลูกคา้มาใชบ้ริการประมาณ 50 คน
ต่อวนัโดยเฉล่ีย และมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่  บริการอินเตอร์เน็ต  
หอ้งอาหาร และหอ้งจดัประชุมสัมมนา ในส่วนของหอ้งพกัยงัมีเคร่ืองนอนและเฟอร์นิเจอร์ท่ี
ตกแต่งสวยงามสไตลล์า้นนา นอกจากน้ียงัมีบริการรับส่งจากสนามบินดว้ย  

4. ด้านการเงิน 

มีการวางแผนการลงทุน แหล่งเงินทุนของกิจการมาจากส่วนของเจา้ของ และการกูย้ืม
จากสถาบนัการเงิน มีการจดัท างบก าไรขาดทุน และ ไดจ้า้งบริษทัรับท าบญัชีมาช่วยดูแลจดัการ
ในเร่ืองภาษีให ้

กิจการมีลูกหน้ี และรับช าระเป็นเงินสด และบตัรเครดิต การจดัเก็บขอ้มูลดา้นการเงิน 
จะเกบ็สถิติยอดขายในแต่ละวนัเพื่อดูแนวโนม้ยอดขายวา่จะเพิ่มข้ึนและลดลงในช่วงใดบา้ง 

กิจการมีการส ารองเงินสดเพื่อใชจ่้ายในแต่ละวนัประมาณ 50,000 บาทโดยเจา้ของ
กิจการเป็นผูถื้อเงิน ณ ปัจจุบนัน้ีทางร้านยงัไม่ประสบกบัปัญหาการขาดสภาพคล่อง การจดัแบ่ง
ก าไรจะแบ่งเงินส่วนหน่ึงเก็บไวเ้ป็นเงินค่าใชจ่้ายหมุนเวียน และเงินทุนส ารองก่อนการจดัแบ่ง
ก าไร 

 
สภาพแวดล้อมของการด าเนินงานในธุรกจิปัจจุบัน 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

มีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีธุรกิจจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
ไดแ้ก่ กฏระเบียบเร่ืองการจ าหน่ายวตัถุโบราณ (สินคา้เลียนแบบของโบราณ) และกฎหมาย
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีการเปล่ียนรัฐบาลบ่อย ๆ ในช่วงปีท่ีผา่นมา ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจ คือ การ
ประทว้งท าใหค้วามเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวลดลง นอกจากน้ีในเร่ืองของนโยบายการเกบ็
ภาษีและวิธีการเกบ็ภาษี ส่งผลกระทบต่อกิจการ คือ ภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน 
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เศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ิน มีผลกระทบต่อกิจการ คือ นกัท่องเท่ียวนอ้ยลง ระดบัทอ้งถ่ิน
ไม่ไดค้วบคุมธุรกิจประเภทโรงแรม ท าใหคู่้แข่งมากข้ึน เศรษฐกิจระดบัประเทศ คือ ท าให้
นกัท่องเท่ียวขาดความเช่ือมัน่ในการเดินทางเขา้ประเทศนอ้ยลง และเศรษฐกิจระดบัโลก มี
ผลกระทบต่อกิจการ เน่ืองจากลูกคา้หลกัส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวประเทศ ซ่ึงขาดความ
เช่ือมัน่ดา้นการเดินทาง มีผลใหน้กัท่องเท่ียวลดลง ยิง่ไปกวา่นั้นอตัราดอกเบ้ียท่ีไม่คงท่ี กย็งั
ส่งผลกระทบต่อกิจการ คือ ไม่สามารถควบคุมตน้ทุนและรายไดค่้าใชจ่้ายได ้

ในปัจจุบนัการด าเนินชีวิตและทศันคติของคนไดเ้ปล่ียนไปมาก กิจการจึงไดมี้การ
เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงท่ีพกัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้ จากการเปล่ียนแปลงของ
สงัคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งการรับเอาวฒันธรรมต่างชาติเขา้
มา ส่ิงเหล่าน้ีกส่็งผลใหก้ารบริการเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการลูกคา้เช่นกนั ใน
สภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจ คือ นกัท่องเท่ียวนิยมในการ
พกัผอ่นแบบธรรมชาติ และ เรียบง่าย ท าใหกิ้จการมีโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายได ้ 

กิจการมีการลงทุนเพิ่มในดา้นการปรับปรุงการใหบ้ริการใหส้ะดวก และรวดเร็วข้ึน 
โดยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นกิจการ โดยการปรับปรุงดา้นระบบเทคโนโลยใีหร้วดเร็ว และ
ทนัสมยัมากข้ึน นอกจากน้ีการบริการท่ีมีความแตกต่างและความจริงใจต่อลูกคา้ กถื็อเป็น
จุดเด่นของกิจการท่ีไดเ้ปรียบหรือเหนือกวา่คู่แข่งและท าใหกิ้จการประสบความส าเร็จ แต่
อยา่งไรกต็ามกย็งัมีปัญหาและอุปสรรคท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขในกิจการ คือ 
เร่ืองการพฒันาคุณภาพของพนกังาน โดยท่ีทางรัฐน่าจะมีส่วนร่วมโดยการจดัอบรมพฒันา
คุณภาพพนกังานท่ีจะประกอบอาชีพทางดา้นน้ี 

กิจการตอ้งการความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนจากการท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ี
ควบคุมการก่อสร้างกิจการเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั โดยขอ้มูลท่ีตอ้งการ คือ ขอ้มูลนกัท่องเท่ียว 
และเทรนดก์ารท่องเท่ียว ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกในการประกอบการได ้นอกจากน้ี
แลว้กิจการสามารถคาดการณ์ดูแนวโนม้ของธุรกิจโดยการสงัเกตุดูจากสภาวะเศรษฐกิจโลก
เป็นหลกั และความมัน่คงภายในประเทศเป็นส่วนประกอบ 

2. การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยใช้แรงผลกัดัน 5 ประการ 

คู่แข่งของกิจการในปัจจุบนั คู่แข่งทางตรง คือ โรงแรมบูติคท่ีระดบัใกลเ้คียงกนั 
คู่แข่งทางออ้ม คือ เอเยนตต่์างๆท่ีสามารถบวกค่าคอมฯโรงแรมอ่ืนใหม้ากกวา่ ในช่วง 1 ปีท่ี
ผา่นมายงัมีคู่แข่งทางตรงรายใหม่เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั  กิจการเคยมีปัญหากบัลูกคา้เก่ียวกบั 
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เร่ืองยงุ เน่ืองจากตน้ไมใ้นโรงแรมเยอะ ในส่วนของปัญหากบัคู่คา้มีปัญหาการท าโปรโมชัน่
ราคาหอ้งพกั  

3. การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดของแมคคนิซีย์ (McKinsey 7s Framework) 

กลยทุธ์ มีการส ารวจความตอ้งการหรือความนิยมของลูกคา้โดยหากลูกคา้ comment 
ส่วนไหน ก็ปรับปรุงในส่วนนั้น และขณะเดียวกันก็จะพฒันาปรับปรุงในส่วนท่ีควรจะ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

โครงสร้างองคก์รมีความเหมาะสม แบ่งหน้าท่ีงานไดอ้ย่างชดัเจน ตามแผนกและ
หนา้ท่ี 

ระบบการท างานภายใน ท างานอยา่งมีระบบ มีการอบรมพนกังาน และควบคุมการ
ท างานรวมถึงการตั้งบทลงโทษท่ีชดัเจนในกรณีท่ีพนกังานท าผดิ 

มีรูปแบบการบริหาร มีการแบ่งงานตามหนา้ท่ี ต  าแหน่ง และรายงานต่อหัวหนา้งาน 
หากมีปัญหาตอ้งรายงานให้หวัหนา้รับทราบทุกคร้ัง และใหอ้ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบใน
การตดัสินใจแก่พนกังานอยา่งเตม็ท่ี 

การจัดคนเขา้ท างาน  มีการคดัเลือกพนักงานจะพิจารณาคุณสมบัติเร่ืองความรู้ 
ความสามารถ และบุคลิกภาพ 

มีการสอนงานให้พนกังานก่อนลงมือปฏิบติัจริง และวดัผล ประเมินผลทุกระยะ ซ่ึง
ส่งผลใหก้ารท างานในแต่ละวนัมีระบบ ระเบียบ 

มีแนวปฏิบติัและค่านิยมท่ีใหทุ้กคนปฏิบติัร่วมกนั คือ วฒันธรรมการใหค้วามเคารพ
ต่อเพื่อนร่วมงาน และลูกคา้ 
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กรณีศึกษาที่ 2 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 

 ผูใ้หข้อ้มูลเป็นเจา้ของกิจการ ระยะเวลาท่ีกิจการเปิดด าเนินการ คือ 2 ปีคร่ึง รูปแบบ / 
ประเภทของท่ีพกัแรม คือ เกสเฮาส์ ประเภทของหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการและจ านวนหอ้งพกั ไดแ้ก่  14 
หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งพดัลม และหอ้งแอร์ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการประหยดั
ค่าใชจ่้าย มีจ านวนพนกังานในองคก์รทั้งหมด  5 คน นอกจากน้ีกิจการยงัมีมีตราสัญลกัษณ์ (Logo) 
และมีเวปไซตเ์ป็นของตนเองดว้ย จ านวนเงินทุนโดยประมาณ 1,300,000 บาท ทรัพยสิ์นทั้งหมดของ
กิจการ (รวมท่ีดิน) มีมูลค่าประมาณ 15,000,000 บาท ในปีท่ีผา่นมามียอดขายรวมโดยประมาณ 
1,200,000 บาท  ก าไรก่อนหกัภาษียงัไม่มี เน่ืองจากเอาก าไรมาแปลงเป็นสินทรัพย ์  แหล่งเงินกูข้อง
กิจการมาจาก สหกรณ์ออมทรัพยค์รู และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัจจุบนักิจการยงัไม่มีหน่วยงานท่ีให้
การสนบัสนุนหรือช่วยเหลือ  

ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงาน 

1. ด้านการจัดการ 

1.1  การวางแผน  

มีการวางแผนในการบริหารจดัการในกิจการ โดยการใหพ้นกังานทุกคนดูแลเอา
ใจใส่ลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด เพื่อการบอกต่อของลูกคา้ โดยมีผูจ้ดัการเป็นผูว้างแผน ซ่ึงทุกอยา่ง
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ มีวิธีการจูงใจพนกังานใหท้ างานเตม็ท่ีโดยใหพ้นกังานรักในส่ิงท่ีท า 
และใหค้อมมิชชัน่ 

1.2 การจัดองค์กร  

การจดัท าแผนภาพโครงสร้างองคก์รของกิจการ แบ่งออกเป็น 3 แผนก ไดแ้ก่ 
แผนกตอ้นรับลูกคา้  แผนกแม่บา้น และแผนกช่าง ซ่ึงในระหวา่งแผนกงานจะมีการ
ประสานงานกนัตลอด และมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน โดยมีการเขียน Job 
Description ใหแ้ต่ละแผนก   
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1.3 การจัดคนเข้าท างาน  

ปัจจุบนักิจการมีพนกังานท างานเพียงพอ กรณีท่ีจะรับพนกังาน ต่อเม่ือมีการ
ลาออก วิธีท่ีใชใ้นการประกาศรับสมคัรงาน คือ ติดป้ายหนา้กิจการ โดยพิจารณาคุณสมบติั
คนท่ีมีความขยนั และซ่ือสตัย ์ ตอนน้ีกิจการยงัไม่มีการจดัใหพ้นกังานเขา้รับการอบรม 
เน่ืองจากยงัเป็นกิจการท่ีไม่ใหญ่เท่าท่ีควร การจ่ายค่าตอบแทนพนกังานเป็นเงินสด ในส่วน
ของสวสัดิการ มีประกนัสงัคม และอาหารใหพ้นกังานทุกม้ือ 

1.4 การส่ังการ  

การประสานงานระหวา่งแผนกงานจะมีการติดต่อประสานงานกนัอยูต่ลอด ตั้งแต่
ท่ีลูกคา้เขา้ใชบ้ริการ แผนกตอ้นรับจะมีหนา้ท่ีในการประสานงานกบัแผนกแม่บา้น ตั้งแต่
เร่ืองการแจง้หอ้ง การสัง่อาหาร หรือแมก้ระทัง่กรณีท่ีลูกคา้มีปัญหาเร่ืองน ้า หรือไฟฟ้า
ขดัขอ้ง  แผนกตอ้นรับเม่ือไดรั้บแจง้จากลูกคา้กจ็ะท าการประสานงานกบัช่าง เพื่อแกไ้ข 
ด าเนินการใหแ้ก่ลูกคา้ในทนัทีนอกจากน้ียงัใหอ้  านาจการตดัสินใจแก่พนกังานทุกฝ่าย ยกเวน้
บางกรณีท่ีตดัสินใจเองไม่ได ้พนกังานสามารถโทรโดยตรงถึงผูจ้ดัการไดใ้นทนัที 

1.5 การควบคุม  

ลกัษณะของผูน้ า หรือผูจ้ดัการท่ีน่ี คือ ความใจดี จริงใจ และเป็นกนัเองกบั
พนกังานทุกคน มีการควบคุมการท างานของพนกังานแต่ละต าแหน่งงาน โดยการเช็ควา่งาน
เป็นไปตามขั้นตอนของแผนท่ีวางไวไ้หม ซ่ึงการประเมินผลงานจะดูท่ีคุณภาพงาน และค าติ
ชมจากลูกคา้ และน าผลการประเมินการปฏิบติังานไปใชป้ระโยชน์ คือ การข้ึนเงินเดือนใหแ้ก่
พนกังาน โดยดูจากคุณภาพความสะอาดของท่ีพกั หรือคุณภาพการบริการของพนกังาน โดย
กิจการมีแนวปฏิบติัหรือค่านิยมท่ีใหทุ้กคนในบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติัร่วมกนั คือ การมีความ
จริงใจกบัลูกคา้ (Service Mind) และการช่วยเหลือลูกคา้ นอกจากน้ีแลว้กิจการยงัไดมี้ส่วน
ร่วมในการรับผดิชอบต่อสงัคม โดยวิธีการรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆสถานท่ี 

2. ด้านการตลาด 

2.1 สินค้าและบริการ 

ของกิจการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ หอ้งพดัลม และ หอ้งแอร์ ส่วนหอ้งพกัท่ี
ลูกคา้ใชบ้ริการมากท่ีสุดของกิจการคือ หอ้งธรรมดาหรือหอ้งพดัลม ในส่วนของบริการจะมี
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บริการทางดา้นหอ้งอาหาร บริการทวัร์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว รถรับ-ส่งสนามบิน และ
บริการอินเตอร์ฟรีทุกหอ้งดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ียงัมีการส ารวจความตอ้งการหรือความนิยม
ของลูกคา้โดยทางพนกังานตอ้นรับจะมีการสัมภาษณ์ จากลูกคา้ หรือความเห็นท่ีลูกคา้เขียน
แสดงความคิดเห็นไว ้ ซ่ึงทางกิจการสามารถน าขอ้มูลของลูกคา้มาพิจารณา และปรับปรุง
คุณภาพของท่ีพกัแรม ลูกคา้ของกิจการ คือ นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้าย ซ่ึง
ลูกคา้หลกัของกิจการ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนลูกคา้รอง ไดแ้ก่ คนท างานต่าง
พื้นท่ี ปัจจุบนักิจการยงัไม่มีแผนท่ีจะเพิ่มหรือพฒันาปรับปรุงท่ีพกัแรม เน่ืองจากรอให้
เศรษฐกิจฟ้ืนตวั และใหกิ้จการมีก าไร และเขา้สู่ช่วงคงท่ีก่อน 

2.2 ราคา 

การตั้งราคาหอ้งพกันั้นผูจ้ดัการ หรือเจา้ของธุรกิจเป็นผูต้ ั้งเอง โดยมีวิธีการตั้งราคา
โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งระดบัเดียวกนัท่ีอยูใ่กลเ้คียง  

2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

มีการติดต่อกบัตวัแทนจากบริษทัทวัร์ และการติดต่อจากทางเวป็ไซต ์

2.4 การส่งเสริมการขาย 

กิจการมีใหส่้วนลดโปรโมชัน่กบัลูกคา้ท่ีพกัยาว 1 อาทิตยข้ึ์นไป เช่น พกั 1 อาทิตย์
ฟรี 1 คืน  มีการโฆษณาท่ีพกัแรมโดยการท าเวป็ไซต ์ นอกจากน้ียงัมีวิธีการใดท่ีจะจูงใจให้
ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการ หรือท าใหลู้กคา้มีความพอใจมากข้ึน โดยการใหพ้นกังานมีใจรัก
บริการ ดูแลลูกคา้ใหดี้ ซ่ึงมีวิธีการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ โดยการสอบถามความคิดเห็น
จากลูกคา้ 

2.5 บุคลากร 

จะใหพ้นกังานทุกคนรู้สึกรัก และชอบในส่ิงท่ีท าอยู ่ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารท างาน และ
การบริการลูกคา้เป็นไปดว้ยความเตม็ใจ  

2.6 กระบวนการให้บริการ 

มีการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง และเป็นกนัเอง เน่ืองจากเป็นกิจการขนาดเลก็ 
นอกจากน้ียงัมีการวดัความพงึพอใจของลูกคา้ โดยการใหลู้กคา้เขียนใบแสดงความคิดเห็น 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุง และประยกุตใ์ชไ้ดต่้อไป 
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2.7 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

มีสภาพแวดลอ้มรอบขา้งเอ้ืออ านวย และสะดวกต่อลูกคา้ เน่ืองจากอยูใ่กลป้ระตูท่า
แพ ซ่ึงเป็นแหล่งนกัท่องเท่ียว และมีความสะดวก นอกจากน้ีการตกแต่งภายในสถานท่ี และ
หอ้งพกักเ็ป็นแบบสบายๆ และสวยงาม 

3. ด้านการผลติ 

มีการวางแผนการใหบ้ริการ ซ่ึงในหน่ึงวนั กิจการจะมีลูกคา้มาใชบ้ริการประมาณ 10-15 
คนต่อวนั และมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว เช่น  บริการอินเตอร์เน็ต หอ้งอาหาร 
เป็นตน้ ในส่วนของหอ้งพกัยงัมีเคร่ืองนอนและเฟอร์นิเจอร์ท่ีตกแต่งสวยงาม นอกจากน้ียงัมี
บริการทวัร์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว และบริการรับส่งจากสนามบินและสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมี
ค่าใชจ่้ายแลว้แต่กรณี ในส่วนของการการบ ารุงรักษาท่ีพกัแรม แม่บา้นและช่างจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบประสานงานและแจง้ใหมี้การปรับปรุง 

4. ด้านการเงิน 

มีการวางแผนในดา้นการเงินและบญัชีการรับ-การจ่ายเงินของกิจการโดยวิธีการลง 
เครดิต- เดบิต  โดยมีแหล่งเงินลงทุนของกิจการมาจากสหกรณ์ออมทรัพย ์และเงินทุนส่วนตวั ซ่ึง
ถือเป็นแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก และอนุมติัง่าย การลงทุนมีการ
วางแผนค่าปรับปรุงหอ้งพกั และ มีการวิเคราะห์การลงทุน โดยดูจากค่าใชจ่้ายโดยรวมของบริษทั 
และดูทิศทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

ปัจจุบนัมีภาระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ายประมาณ 1,000,000 บาท ระยะเวลาในการช าระหน้ี 
บริษทัไม่มีการจดัการหรือแบ่งก าไรจากกิจการใหก้บัใคร เน่ืองจากเป็นเจา้ของกิจการบริหารเอง 
ปัจจุบนักิจการยงัไม่มีแผนการท่ีจะลงทุนเพิ่มในปีน้ีหรือปีหนา้ เน่ืองจากมีตวัช้ีวดัทางบญัชี 
การเงินในการพิจารณาตดัสินใจอยูท่ี่ก าไรของกิจการ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีก าไร 

การบนัทึกบญัชีของกิจการท าโดยการบนัทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ และมีการลงบญัชีทุก
วนั มีการจดัท างบการเงิน คือ งบดุล นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐานทาง
บญัชีก่อนท่ีจะช าระภาษี และไดมี้การขอเงินภาษีท่ีช าระไวเ้กินดว้ยเช่นกนั  ขอ้มูลท่ีทางบญัชีท่ีได้
มีการจา้งจากบุคคลภายนอก และมีส่วนช่วยในการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ของกิจการไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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กิจการยงัมีการส ารองเงินสดไวใ้ชใ้นกิจการอยา่งไม่เพียงพอ และยงัไม่มีลูกหน้ีของ
กิจการเน่ืองจากยงัเปิดบริการไดไ้ม่นานเท่าท่ีควร การสัง่ซ้ือวตัถุดิบและส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการเขา้พกัจะสัง่ทีเดียว คือ ใชง้บประมาณ 100,000 บาทต่อคร้ัง 

กิจการมีวิธีการจดัการกบัความตอ้งการหอ้งพกัใหพ้อดีกบัจ านวนหอ้งพกั และมีวิธีการ
รักษาลูกคา้รายใหญ่  และลูกคา้เดิมไวโ้ดยการดูแลและใหบ้ริการลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด และมีการหา
ลูกคา้ใหม่ หรือตลาดใหม่โดยการท าเวป็ไซตเ์ป็นของตวัเอง 

ในภาวะเศรษฐกิจช่วงน้ี ไดมี้การลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ โดยการควบคุมค่าใชจ่้ายเร่ืองท่ี
สามารถตดัออก หรือลดลงมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า โดยการเปล่ียนเป็นหลอดประหยดัไฟ ซ่ึง
สามารถลดค่าใชจ่้ายแต่ละเดือนไดม้าก นอกจากน้ีกิจการยงัไดท้  าประกนัภยัวินาศภยัดว้ย 

สภาพแวดล้อมของการด าเนินงานในธุรกจิปัจจุบัน 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

มีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีธุรกิจจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ซ่ึง
ไม่ไดส่้งผลต่อการด าเนินธุรกิจ การเปล่ียนรัฐบาลบ่อย ๆ ในช่วงปีท่ีผา่นมา ไดส่้งผลกระทบ
ต่อธุรกิจ คือ ลูกคา้ลดลงไปมาก เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมองประเทศในแง่ลบ และหวัน่เกรง
ความไม่สงบในประเทศไทย นอกจากน้ีในเร่ืองของนโยบายการเกบ็ภาษีและวิธีการเกบ็ภาษี 
ส่งผลกระทบต่อกิจการ เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีผลก าไร 

หากพดูถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัวา่มีผลกระทบต่อกิจการอยา่งไรนั้น จะเจาะลึก
ไปถึงเศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ินซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกิจการ เน่ืองจากลูกคา้ไม่ไดเ้ป็นคนใน
ทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจระดบัประเทศ และเศรษฐกิจระดบัประเทศ มีผลกระทบต่อกิจการ เน่ืองจาก
ลูกคา้หลกัส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียว ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ซ่ึงขาดความเช่ือมัน่
ดา้นการเดินทาง ยิง่ไปกวา่นั้นอตัราดอกเบ้ียท่ีไม่คงท่ี กย็งัส่งผลกระทบต่อกิจการ คือ ตน้ทุน
กิจการสูงข้ึน 

ในปัจจุบนัการด าเนินชีวิตและทศันคติของคนไดเ้ปล่ียนไปมาก กิจการจึงไดมี้การ
เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงท่ีพกัใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนไป โดยมีบริการอินเตอร์เน็ต
ฟรีใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการทุกท่าน ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งการรับเอาวฒันธรรมต่างชาติเขา้มา ส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อกิจการแต่อยา่งใด เน่ืองจากลูกคา้เป็นชาวต่างชาติอยูแ่ลว้ นอกจากน้ี
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สภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจ คือ บริเวณรอบขา้งคือบา้น
สวนรีสอร์ท ซ่ึงส่งผลใหมี้ไกดห์ลายท่านมาพกัท่ีน่ี เน่ืองจากมีราคาค่อนขา้งต ่ากวา่ ซ่ึงถือวา่
เป็นโอกาสของกิจการ 

กิจการมีการลงทุนเพิ่มในดา้นการ ปรับปรุงการใหบ้ริการใหส้ะดวก และรวดเร็วข้ึน 
โดยการมีบริการดา้นอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ลูกคา้ และจะเนน้พนกังานตอ้นรับผูห้ญิงท่ีหนา้ตาดี 
ซ่ึงไดเ้ปรียบหรือเหนือกวา่คู่แข่ง แต่อยา่งไรกต็ามกย็งัมีปัญหาและอุปสรรคท่ีตอ้งการให้
ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขในกิจการ คือ เร่ืองของระบบน ้า ซ่ึงใชน้ ้ าบาดาลอยู ่

นอกจากน้ีกิจการยงัตอ้งการความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนจาก การท่องเท่ียว ในเร่ือง
ของขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีเพิม่ข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงในส่วนน้ีจะช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบการได ้

2. การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยใช้แรงผลกัดัน 5 ประการ 

คู่แข่งของกิจการในปัจจุบนั คู่แข่งทางตรง คือ แฟนเกสเฮาส์ คู่แข่งทางออ้ม ในช่วง 1 
ปีท่ีผา่นมายงัไม่มีคู่แข่งทางตรงรายใหม่เพิม่ข้ึน  กิจการเคยมีปัญหากบัลูกคา้เก่ียวกบัเร่ืองการ
ส่ือสารระหวา่งพนกังาน และลูกคา้ผดิพลาด ส่วนปัญหากบัคู่คา้ยงัไม่เคยมี 

3. การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดของแมคคนิซีย์ (McKinsey 7s Framework) 

กลยทุธ์พยายามให้ส่วนลดโปรโมชัน่กบัลูกคา้ท่ีพกัยาว 1 อาทิตยข้ึ์นไป เช่น พกั 1 
อาทิตยฟ์รี 1 คืน  มีการโฆษณาท่ีพกัแรมโดยการท าเวป็ไซตเ์ป็นของตวัเอง 

โครงสร้างองคก์รมีการจดัท าแผนภาพโครงสร้างองคก์รของกิจการเป็นแผนกอยา่ง
ชดัเจน ซ่ึงในระหวา่งแผนกงานจะมีการประสานงานกนัตลอด และมีการแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบอยา่งชดัเจน โดยมีการเขียน Job Description ใหแ้ต่ละแผนก   

การประสานงานระหวา่งแผนกงานจะมีการติดต่อประสานงานกนัอยูต่ลอด  

ยงัใหอ้  านาจการตดัสินใจแก่พนกังานทุกฝ่าย ยกเวน้บางกรณีท่ีตดัสินใจเองไม่ได ้
พนกังานสามารถโทรโดยตรงถึงผูจ้ดัการไดใ้นทนัที 

การจดัคนเขา้ท างาน มีการวางแผนการจดัการและคาดการณ์จ านวนพนกังานไว้
ล่วงหนา้ ถา้เป็นพนกังานใหบ้ริการจะคดัเลือกจากคุณสมบติัคนท่ีมีความขยนั และซ่ือสัตย ์



 
 

 

93 

ทกัษะ ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์และทกัษะในการบริหารจดัการธุรกิจประเภทท่ี
พกัแรม 

ค่านิยมของกิจการคือ ค่านิยมท่ีใหทุ้กคนในบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติัร่วมกนั คือ การมี
ความจริงใจกบัลูกคา้ (Service Mind) และการช่วยเหลือลูกคา้  

 

กรณีศึกษาที่ 3 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 

เจา้ของผูจ้ดัการทัว่ไปเป็นผูใ้หข้อ้มูล ระยะเวลาท่ีกิจการเปิดด าเนินการ คือ 2 ปี รูปแบบ / 
ประเภทของท่ีพกัแรม คือ รีสอร์ทกลางเมือง ประเภทของหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการและจ านวนหอ้งพกั  17 
หอ้ง กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ ลูกคา้ระดบักลางถึงสูง  จ านวนพนกังานในองคก์รทั้งหมด  7 คน 
กิจการของท่านมีตราสญัลกัษณ์ (Logo)และมีเวป็ไซตเ์ป็นของตนเอง มีจ านวนเงินทุนโดยประมาณ 
10,000,000 บาท ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ (รวมท่ีดิน) มีมูลค่าประมาณ 15,000,000 บาท ในปีท่ี
ผา่นมามียอดขายรวมโดยประมาณ 150,000 บาท มีก าไรก่อนหกัภาษี 50,000 บาท กิจการไม่มีแหล่ง
เงินกู ้ เน่ืองจากเป็นเงินทุนส่วนบุคคล กิจการยงัไม่มีหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนหรือช่วยเหลือ และ
ไม่ไดรั้บรางวลั หรือการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงาน 

1. ด้านการจัดการ 

1.1  การวางแผน   
กิจการมีการวางแผนการบริหารจดัการ โดยการวางแผนทางการตลาด เพื่อขยาย

ฐานทางการตลาด และเพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ท่ีพกัแรมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางเพิ่ม
มากข้ึน โดยผูจ้ดัการการตลาดจะเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี  

1.2 การจัดองค์กร  
การจดัท าแผนภาพโครงสร้างองคก์รของกิจการ แบ่งออกเป็น 4 แผนก ไดแ้ก่ 

แผนกตอ้นรับลูกคา้  แผนกแม่บา้น/ ครัว ฝ่ายการตลาด และแผนกบญัชี ซ่ึงในระหวา่งแผนก
งานจะมีการประสานงานกนั คือ มีการประชุมร่วมกนัอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง การแบ่งหนา้ท่ีความ
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รับผดิชอบ แบ่งกนัตามภาระหนา้ท่ีของแต่ละแผนก แต่ยงัไม่มีความชดัเจนเท่าท่ีควร ในส่วน
ของการใหอ้ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการตดัสินใจนั้น จะตอ้งอยูใ่นขอบเขตหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของแต่ละแผนก 

1.3 การจัดคนเข้าท างาน  
ปัจจุบนักิจการมีพนกังานท างานเพียงพอ กรณีท่ีจะรับพนกังาน ต่อเม่ือมีการ

ลาออก วิธีท่ีใชใ้นการประกาศรับสมคัรงาน คือ การประกาศตามเวป็ไซต ์ การคดัเลือก
พนกังานจะมีการพิจารณาคุณสมบติัคนท่ีมีประสบการณ์การท างาน มีบุคลิกภาพ และ
ความสามารถในการส่ือสาร และยงัมีการส่งพนกังานเขา้อบรมพฒันาความรู้บา้งเป็นบางคร้ัง 
การจ่ายค่าตอบแทนพนกังานเป็นรายเดือน ในส่วนของสวสัดิการ มีประกนัสงัคม และค่า
คอมมิชชัน่ท างานนอกเวลาเพื่อเป็นการจูงใจใหพ้นกังานท างานอยา่งเตม็ท่ี 

1.4 การส่ังการ  
ลกัษณะการท างานของกิจการจะเป็นแบบอุปถมัภแ์ละเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่การ

มอบหมายงานใหพ้นกังาน จะมีการสัง่การโดยการปิดประกาศเป็นเอกสาร และรายงานการ
ประชุม หากในกรณีท่ีมีการขดัแยง้กนัภายในองคก์ร จะมีการสอบถามแต่ละฝ่าย และใหต้ก
ลงกนัก่อนท่ีจะมีการลงโทษ หากมีเหตุรุนแรง 

1.5 การควบคุม  
กิจการมีการควบคุมการท างานของพนกังานแต่ละต าแหน่ง ในเร่ืองของระยะเวลา 

และผลของการท างาน มีการประเมินผลการปฏิบติังานโดยดูท่ีผลงานและคุณภาพงานต่อ
ระยะเวลาท่ีท างาน และน าผลการประเมินไปพิจารณาในการใหโ้บนสัรายบุคคล โดยมีกฏ
ระเบียบทัว่ไปของสถานประกอบการ ในการควบคุมการท างานของพนกังาน ค่านิยมท่ีใหทุ้ก
คนในบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติัร่วมกนั ไดแ้ก่ การบริการ คือ หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดต่อลูกคา้ของรี
สอร์ท  

2. ด้านการตลาด 

2.1 สินค้าและบริการ 
หอ้งพกัของกิจการจะเป็นแบบหอ้งพกัแบบบา้นเด่ียว ในส่วนของบริการจะมีบริการ

ทางดา้นหอ้งอาหารเชา้ บริการรถรับ-ส่งสนามบิน และบริการอินเตอร์ แต่ยงัไม่มีการส ารวจ
ความตอ้งการหรือความนิยมของลูกคา้ ลูกคา้ของกิจการ คือ ขา้ราชการ  เอกชน  นกัท่องเท่ียว
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ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึงลูกคา้หลกัของกิจการ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย และ
บริษทัน าเท่ียว ส่วนลูกคา้รอง ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และขา้ราชการ ปัจจุบนักิจการ
มีแผนท่ีจะเพิม่หรือพฒันาปรับปรุงท่ีพกัแรม เก่ียวกบัการซ่อมแซมอาคารท่ีพกั และสร้างสระ
วา่ยน ้าเพิ่มเติม  

2.2 ราคา 
การตั้งราคาหอ้งพกัจะมีมติจากท่ีประชุมรวม โดยมีวิธีการตั้งราคาตามช่วงระยะเวลา

ฤดูท่องเท่ียว ราคาจะอยูท่ี่คืนละ 2,000-4,500 บาท 

2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
มีการติดต่อกบัตวัแทนจากบริษทัทวัร์ และทางเวป็ไซด ์

2.4 การส่งเสริมการขาย 
กิจการมีการใหส่้วนลด หรือเครดิตกบัลูกคา้ตามหน่วยงาน องคก์ร และบริษทัทวัร์ 

2.5 บุคลากร 

พนกังานมีความกระตือรือลน้ และมีความเตม็ใจให้บริการลูกคา้ มีบุคลากรเพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ แต่การลาออกของพนกังานสูง  

2.6 กระบวนการให้บริการ 
มีการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง พนกังานทุกคนถูกฝึกใหมี้ความอธัยาศยั และเป็น

มิตรกบัลูกคา้ สามารถใหค้  าแนะน า และใหข้อ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวแก่ลูกคา้ได ้

2.7 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 มีสภาพแวดลอ้มรอบท่ีประกอบไปดว้ยตน้ไม ้และมีความร่มร่ืนมากภายในบริเวณท่ี

พกั ลูกคา้สามารถเดิมชมและใหอ้าหารนกได ้นอกจากน้ีกิจการยงัมีส่วนร่วมในการ
รับผดิชอบต่อสงัคม โดยการช่วยเหลือส่ิงแวดลอ้ม เช่น เร่ืองการอนุรักษต์น้ไมข้องรีสอร์ท  

3. ด้านการผลติ 
มีการวางแผนการใหบ้ริการ ซ่ึงในหน่ึงวนั กิจการจะมีลูกคา้มาใชบ้ริการประมาณ 2-3 

คนต่อวนั และมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว คือ บริการอินเตอร์เน็ต ในส่วนของ
หอ้งพกัยงัมีเคร่ืองนอนและเฟอร์นิเจอร์ท่ีตกแต่งสวยงาม นอกจากน้ียงัมีรับสนามบินดว้ย ใน
ส่วนของการการบ ารุงรักษาท่ีพกัแรม จะมีช่างซ่อมบ ารุงดูแลหากมีการช ารุด  
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4. ด้านการเงิน 
มีการวางแผนในดา้นการเงินและบญัชีการรับ-การจ่ายเงินของกิจการโดยมีบญัชีควบคุม

การเบิกจ่าย เงินลงทุนของกิจการเป็นเงินทุนส่วนบุคคล มีการใชแ้หล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากไม่มีการกูย้มื และไม่มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่าย สืบเน่ืองจากธุรกิจเป็นกิจการในครอบครัว 
การจดัการ หรือการแบ่งก าไรกจ็ะเป็นการจดัใหแ้ก่ส่วนบุคคล 

ในปีน้ีกิจการมีแผนการท่ีจะลงทุนเพิ่มในการสร้างสระวา่ยน ้า และปรับปรุงภูมิทศัน์ 
โดยยงัไม่มีเกณฑช้ี์วดัทางบญัชีท่ีแน่นอนในการพิจารณาตดัสินใจลงทุน การบนัทึกบญัชีของ
กิจการ จดัท าบญัชีเป็นแบบรายวนั รายเดือน และรายปี ซ่ึงมีการลงบญัชีทุกวนั ในส่วนของงบ
การเงิน มีการท างบเงินเดือน งบค่าใชจ่้ายรายวนั และงบดุล ก่อนท่ีจะมีการช าระภาษี ทางกิจการ
ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐานทางบญัชี แต่ไม่มีการขอเงินภาษีท่ีช าระไวเ้กิน ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแผนกบญัชีนั้นมีส่วนช่วยในการตดัสินใจใหกิ้จการ คือ ทราบวา่เราควรจะเพิ่มการ
ลงทุนในช่วงระยะเวลาใด 

บริษทัมีการส ารองเงินสดไวใ้ชใ้นกิจการอยา่งเพยีงพอ และไม่มีลูกหน้ีของกิจการ การ
สัง่ซ้ือวตัถุดิบและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเขา้พกั จะใชง้บประมาณคร้ังละ 500-1,000 บาท 
กิจการมีวิธีการจดัการกบัความตอ้งการหอ้งพกัใหพ้อดีกบัจ านวนหอ้งพกั คือ ตามช่วงเวลามีการ
จดัตารางการจองหอ้งพกัรายวนัและรายเดือน และมีวิธีการรักษาลูกคา้รายใหญ่  และลูกคา้เดิมไว้
โดยการดูแลลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด เพราะโดยส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้จะมีความสมัพนัธ์ส่วนตวักบั
เจา้ของกิจการ และมีการหาลูกคา้ใหม่ หรือตลาดใหม่โดยการลงส่ือสารเวป็ไซต ์ และส่ืออ่ืนๆ 
เช่น เปิดใหมี้การเขา้มาใชส้ถานท่ีบนัทึกรายการ หรือบนัทึกวีดีทศัน ์

ในภาวะเศรษฐกิจช่วงน้ี ไดมี้การลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ โดยการลดจ านวนพนกังาน และลด
การใชไ้ฟฟ้า และลดตน้ทุนเร่ืองวตัถุดิบใหพ้อดีกบัแขกผูเ้ขา้พกั และตดัค่าใชจ่้ายเร่ืองค่าวตัถุดิบ 
ค่าไฟฟ้า และพนกังานลง นอกจากน้ีกิจการยงัไดท้  าประกนัภยัวนิาศภยัดว้ย 

สภาพแวดล้อมของการด าเนินงานในธุรกจิปัจจุบัน 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 
มีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีธุรกิจจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ไม่ไดส่้งผลต่อการด าเนินธุรกิจ ส่วนการเปล่ียนรัฐบาลบ่อย ๆ ในช่วงปีท่ีผา่นมา ไดส่้งผล
กระทบต่อธุรกิจมาก คือ นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไป คือไม่มีการส่งเสริม 
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หรือการจดัประชุมในเขตภาคเหนือ นอกจากน้ีในเร่ืองของนโยบายการเกบ็ภาษีและวิธีการ
เกบ็ภาษี ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อกิจการมาก 

เศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ินซ่ึงมีผลกระทบต่อกิจการ คือ มีการจบัจ่ายนอ้ยลงมาก 
เศรษฐกิจระดบัประเทศ และเศรษฐกิจระดบัโลก ส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว ส่วนอตัราดอกเบ้ียท่ีไม่คงท่ี นั้นไม่ไดส่้งผลกระทบต่อกิจการเลย 

ในปัจจุบนัการด าเนินชีวิตและทศันคติของคนไดเ้ปล่ียนไปมาก ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบ
ใดๆต่อกิจการ เน่ืองจากกิจการยงัคงอนุรักษค์วามเป็นลา้นนาและทอ้งถ่ิน ส่วนการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งการรับเอา
วฒันธรรมต่างชาติเขา้มา ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดส่้งผลกระทบต่อกิจการแต่อยา่งใด ส่วน
สภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการยงัไม่มีอะไรท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจ  

กิจการยงัไม่มีการลงทุนเพิ่มในดา้นเทคโนโลย ี กิจการยงัตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมใน
เร่ืองของขอ้มูลการท่องเท่ียว ดา้นการประชาสมัพนัธ์ต่อนกัท่องเท่ียวทั้งชาวต่างชาติ และชาว
ไทย ขอ้มูลบริษทัน าเท่ียว และแนวโนม้ของนกัท่องเท่ียว  

2. การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยใช้แรงผลกัดัน 5 ประการ 
คู่แข่งของกิจการในปัจจุบนั คู่แข่งทางตรง คือ กิจการรีสอร์ทท่ีอยูห่่างออกจากตวั

เมือง คู่แข่งทางออ้ม  คือ กิจการเกสทเ์ฮาส์และบูติคโฮเทล  ส่วนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมายงัไม่มี
คู่แข่งทางตรงรายใหม่เพิ่มข้ึน  กิจการเคยมีปัญหากบัลูกคา้เก่ียวกบัการใหบ้ริการ ในเร่ือง
ความสะดวกสบาย ปัญหาการช ารุดของท่ีพกั นอกจากน้ียงัเคยมีปัญหากบัคู่คา้ ในเร่ืองปัญหา
การส่งล่าชา้เร่ืองผา้ปูท่ีนอนและปลอกหมอน 

3. การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดของแมคคนิซีย์ (McKinsey 7s Framework) 

กลยทุธ์ มีแผนท่ีจะเพิ่มหรือพฒันาปรับปรุงท่ีพกัแรม เก่ียวกบัการซ่อมแซมอาคารท่ี
พกั และสร้างสระวา่ยน ้าเพิม่เติม 

กิจการมีโครงสร้างองคก์ร โดยจดัแบ่งหนา้ตามไปตามแผนก ความรับผดิชอบ 

แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ แบ่งกนัตามภาระหนา้ท่ีของแต่ละแผนก แต่ยงัไม่มีความ
ชดัเจนเท่าท่ีควร ในส่วนของการใหอ้ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการตดัสินใจนั้น จะตอ้ง
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อยูใ่นขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละแผนกมีรูปแบบการบริหารงานแบบ
ครอบครัว 

คุณสมบติัคนท่ีมีประสบการณ์การท างาน มีบุคลิกภาพ และความสามารถในการ
ส่ือสาร และยงัมีการส่งพนกังานเขา้อบรมพฒันาความรู้บา้งเป็นบางคร้ัง  

การท างานของกิจการจะเป็นแบบอุปถมัภแ์ละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การมอบหมายงานให้
พนกังาน จะมีการสัง่การโดยการปิดประกาศเป็นเอกสาร และรายงานการประชุม  

ค่านิยมท่ีใหทุ้กคนในบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติัร่วมกนั ไดแ้ก่ การบริการ คือ หนา้ท่ี
ส าคญัท่ีสุดต่อลูกคา้ของรีสอร์ท 
 
 

กรณีศึกษาที ่4 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 

 ผูจ้ดัการทัว่ไปเป็นผูใ้หข้อ้มูล ระยะเวลาท่ีกิจการเปิดด าเนินการ คือ 3 ปี รูปแบบ / 
ประเภทของท่ีพกัแรม คือ รีสอร์ท ประเภทของหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการและจ านวนหอ้งพกั ไดแ้ก่  65 หอ้ง 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ ลูกคา้ต่างชาติ  มีการใหบ้ริการหอ้งอาหาร และหอ้งสมัมนา 1 หอ้งจ านวน
พนกังานในองคก์รทั้งหมด  60 คน กิจการมีตราสญัลกัษณ์ (Logo)และมีเวปไซตเ์ป็นของตนเอง มี
จ านวนเงินทุนโดยประมาณ 40,000,000 บาท ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ (รวมท่ีดิน) มีมูลค่า
ประมาณ 80,000,000 บาท ในปีท่ีผา่นมามียอดขายรวมโดยประมาณ 15,000,000 บาท มีก าไรก่อนหกั
ภาษี 7,000,000 บาท  กิจการมีหน่วยงานราชการท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการมาใชส้ถานท่ีในการจดั
ประชุมสมัมนา และการรับรองมาตรฐานทางดา้นอาหาร 

ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงาน 

1. ด้านการจัดการ 

1.1  การวางแผน   

กิจการมีการวางแผนการบริหารจดัการ โดยการท าแผนการหาตลาดลูกคา้ เพื่อให้
กิจการไดผ้ลประกอบการท่ีดี โดยมีผูจ้ดัการเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี ซ่ึงมีการด าเนินงานท่ี
เป็นไปตามแผน 
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1.2 การจัดองค์กร  

การจดัท าแผนภาพโครงสร้างองคก์รของกิจการ แบ่งออกเป็น 6 แผนก ไดแ้ก่ 
แผนกตอ้นรับลูกคา้  แผนกแม่บา้น แผนกครัว ฝ่ายการตลาด และแผนกช่าง ซ่ึงในระหวา่ง
แผนกงานจะมีการประสานงานกนั คือ มีการประชุมกนัทุกเดือน การแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ แบ่งกนัตามภาระหนา้ท่ีของแต่ละแผนก โดยท่ีแต่ละต าแหน่งงานจะอธิบายถึง
ความรับผดิชอบของแต่ละแผนกอยา่งชดัเจน ซ่ึงตอ้งมีการรายงานการท างานใหห้วัหนา้
แผนกทราบทุกคร้ัง  

1.3 การจัดคนเข้าท างาน  

ปัจจุบนักิจการยงัมีพนกังานท างานไม่เพยีงพอ และตอ้งการรับพนกังานโดยด่วน
เน่ืองจากก าลงัเขา้สู่ช่วง High Season  การประกาศรับสมคัรงานท าโดยการประกาศตามเวป็
ไซต ์และหนงัสือพิมพ ์ การคดัเลือกพนกังานจะมีการพิจารณาคุณสมบติัคนท่ีสามารถส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศไดค้ล่องแคล่วเป็นหลกั เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 
นอกจากน้ีกิจการยงัมีการส่งพนกังานเขา้อบรมพฒันาความรู้เก่ียวกบัทกัษะภาษาองักฤษดว้ย
เช่นกนั การจ่ายค่าตอบแทนพนกังานเป็นรายเดือน โดยการโอนเขา้บญัชี ในส่วนของ
สวสัดิการ มีประกนัสงัคม และค่าคอมมิชชัน่ท างานนอกเวลา และอาหารพนกังานแต่ละม้ือ  

1.4 การส่ังการ  

การขายหอ้งพกั และการ Block หอ้ง จะใหอ้ านาจหนา้ท่ีโดยตรงแก่พนกังานใน
การตดัสินใจ การมอบหมายงาน หรือติดต่อส่ือสารกบัพนกังานโดยการโทรศพัท ์ นอกจากน้ี
ยงัมีวิธีการจูงใจใหพ้นกังานท างานอยา่งเตม็ท่ีโดยการใหก้ าลงัใจ กรณีท่ีมีการขดัแยง้กนัใน
องคก์ร จะมีการเรียกประชุม เพื่อระดมความคิดกนั 

1.5 การควบคุม  

ผูน้ าของกิจการมีการท างานอยา่งเตม็ท่ี แต่ไม่ไดมี้การควบคุมการท างานของ
พนกังานแต่ละต าแหน่งเท่าท่ีควร การประเมินผลการปฏิบติังานมีหลกัการดูท่ีความเอาใจใส่งาน 
และน าผลการประเมินไปข้ึนเงินเดือนแก่พนกังาน เคร่ืองมือท่ีใชค้วบคุมการท างานของพนกังาน 
คือ ค  าสัง่และกฎระเบียบ ซ่ึงส่งผลใหก้ารท างานมีระบบ และระเบียบมากข้ึน ระบบจดัการ
คุณภาพ และค่านิยมท่ีใหทุ้กคนในบริษทัยดึถือปฏิบติัร่วมกนั คือ ลูกคา้ถูกตอ้งเสมอ และส าคญั
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ท่ีสุด นอกจากน้ีกิจการยงัไดมี้ส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสงัคม โดยการใหร้างวลัแก่หน่อย
งานราชการเวลาท่ีมีงาน 

2. ด้านการตลาด 

2.1 สินค้าและบริการ 

หอ้งพกัของกิจการจะเป็น 2 แบบ คือ หอ้งคอ็ทเทจ หรือ บา้นเป็นหลงั จ านวน 33 
หลงั และ หอ้งสวีท จ านวน 32 หอ้ง ในส่วนของบริการจะมีบริการทางดา้นหอ้งอาหาร หอ้ง
จดัประชุมสัมมนา จ านวน 1 หอ้ง บริการรถรับ-ส่งสนามบิน บริการอินเตอร์ และสระวา่ยน ้า 
มีการส ารวจความตอ้งการหรือความนิยมของลูกคา้ โดยการใชแ้บบสอบถาม แลว้น ามา
ปรับปรุง ลูกคา้ของกิจการ คือ ชาวต่างชาติ ซ่ึงลูกคา้หลกัของกิจการ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ส่วนลูกคา้รอง ไดแ้ก่ แขกหา้งร้านเอกชน ปัจจุบนักิจการยงัไม่มีแผนท่ีจะเพิ่ม
หรือพฒันาปรับปรุงท่ีพกัแรมแต่อยา่งใด 

2.2 ราคา 

การตั้งราคาหอ้งพกัจะตั้งโดยส านกังานใหญ่ท่ีกรุงเทพฯ โดยมีวิธีการตั้งราคาตามฤดูกาล
ท่องเท่ียว และสภาวะเศรษฐกิจ 

2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

มีการติดต่อกบัตวัแทนจากบริษทัทวัร์  การขายตรงโดยพนกังานขาย และทางเวป็
ไซด ์

2.4 การส่งเสริมการขาย 

กิจการมีการใหส่้วนลด หรือเครดิตกบัลูกคา้ตามหน่วยงาน องคก์ร และบริษทัทวัร์ท่ี
มีอตัราการใชบ้ริการท่ีบ่อยๆ และมีการโฆษณาท่ีพกัแรม โดยการลงหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน
ต่างๆ นอกจากน้ียงัมีการจดัโปรโมชัน่ใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการในช่วงเทศกาลท่องเท่ียว  

2.5 บุคลากร 

พนกังานมีความเตม็ใจใหบ้ริการลูกคา้ และสามารถส่ือสารภาษาองักฤษ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และเพิม่ความประทบัใจกบัลูกคา้ 
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2.6 กระบวนการให้บริการ 

มีการติดตามลูกคา้โดยการโทรศพัทห์าอยา่งต่อเน่ือง  และการใหบ้ริการอยา่งดีท่ีสุด 
โดยมีการวดัความพึงพอใจลกูคา้โดยมีการใชแ้บบสอบถาม 

2.7 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

มีสภาพแวดลอ้มรอบท่ีประกอบไปดว้ยตน้ไม ้ และมีความร่มร่ืนมากภายในบริเวณท่ี
พกั 

 

3. ด้านการผลติ 

มีการวางแผนการใหบ้ริการ ซ่ึงในหน่ึงวนั กิจการจะมีลูกคา้มาใชบ้ริการประมาณ 40 คน
ต่อวนั และมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว คือ บริการอินเตอร์เน็ต และสระวา่ยน ้า 
ในส่วนของหอ้งพกัยงัมีเคร่ืองนอนและเฟอร์นิเจอร์ท่ีตกแต่งสวยงาม นอกจากน้ียงัมีรับสนามบิน
ดว้ย ในส่วนของการการบ ารุงรักษาท่ีพกัแรม แผนกแม่บา้นจะมีการเกบ็กวาดหอ้งพกัใหส้ะอาด 

4. ด้านการเงิน 

บริษทัมีการส ารองเงินสดไวใ้ชใ้นกิจการอยา่งเพยีงพอ ลูกหน้ีของกิจการ ไดแ้ก่ บริษทั
ทวัร์ท่ีมีเครดิตกบัทางบริษทั และมีการเกบ็ขอ้มูลลูกหน้ีแต่ละรายไวอ้ยา่งครบถว้น การสัง่ซ้ือ
วตัถุดิบและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเขา้พกั จะใชง้บประมาณแต่ละคร้ังท่ี 1,000,000 บาท 
กิจการมีวิธีการจดัการกบัความตอ้งการหอ้งพกัใหพ้อดีกบัจ านวนหอ้งพกั คือ มีการจดัท าตาราง
ควบคุมการจองหอ้งพกัรายวนัและรายเดือน และมีวิธีการรักษาลูกคา้รายใหญ่  และลูกคา้เดิมไว้
โดยการขอเบอร์โทรศพัทลู์กคา้ เพื่อติดตาม และใหบ้ริการอยา่งดีท่ีสุด และมีการหาลูกคา้ใหม่ 
หรือตลาดใหม่โดยการออกหาหน่วยงานราชการใหม่ๆ  

ในภาวะเศรษฐกิจช่วงน้ี ไดมี้การลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ โดยการลดค่าน ้า ค่าไฟ ใชจ่้าย
ทรัพยากรใหคุ้ม้ค่า และตดัค่าใชจ่้ายเร่ืองการปรับปรุงอยา่งคร้ังใหญ่ไปก่อน นอกจากน้ีกิจการยงั
ไดท้  าประกนัภยัในส่วนของประกนัอคัคีภยัดว้ย 
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สภาพแวดล้อมของการด าเนินงานในธุรกจิปัจจุบัน 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

มีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีธุรกิจจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
ไม่ไดส่้งผลต่อการด าเนินธุรกิจ ส่วนการเปล่ียนรัฐบาลบ่อย ๆ ในช่วงปีท่ีผา่นมา ไดส่้งผล
กระทบต่อธุรกิจมาก คือ นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไป คือไม่มีการส่งเสริม 
หรือการจดัประชุมในเขตภาคเหนือ นอกจากน้ีในเร่ืองของนโยบายการเกบ็ภาษีและวิธีการ
เกบ็ภาษี ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อกิจการมาก 

หากพดูถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัวา่มีผลกระทบต่อกิจการอยา่งไรนั้น จะเจาะลึก
ไปถึงเศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ินซ่ึงมีผลกระทบต่อกิจการ คือ มีการจบัจ่ายนอ้ยลงมาก เศรษฐกิจ
ระดบัประเทศ และเศรษฐกิจระดบัโลก ส่งผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ส่วน
อตัราดอกเบ้ียท่ีไม่คงท่ี นั้นไม่ไดส่้งผลกระทบต่อกิจการเลย 

ในปัจจุบนัการด าเนินชีวิตและทศันคติของคนไดเ้ปล่ียนไปมาก ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบ
ใดๆต่อกิจการ เน่ืองจากกิจการยงัคงอนุรักษค์วามเป็นลา้นนาและทอ้งถ่ิน ส่วนการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งการรับเอา
วฒันธรรมต่างชาติเขา้มา ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดส่้งผลกระทบต่อกิจการแต่อยา่งใด ส่วน
สภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการยงัไม่มีอะไรท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจ  

กิจการยงัไม่มีการลงทุนเพิ่มในดา้นเทคโนโลย ี ใสส่วนของปัญหาและอุปสรรคท่ี
ตอ้งการใหไ้ดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขในกิจการ คือ เร่ืองขนาดจ านวนหอ้งพกัท่ียงัไม่เพียงพอ
และส่ิงอ านวยความสะดวก  นอกจากน้ีกิจการยงัตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองของขอ้มูลการ
ท่องเท่ียว ดา้นการประชาสมัพนัธ์ต่อนกัท่องเท่ียวทั้งชาวต่างชาติ และชาวไทย ขอ้มูลบริษทั
น าเท่ียว และแนวโนม้ของนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีแลว้กิจการสามารถคาดการณ์ดูแนวโนม้
ของธุรกิจโดยการสงัเกตในเร่ืองของสภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะอากาศ หากอากาศหนาว
นานมาก กจ็ะส่งผลดีอยา่งมาก 

2. การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยใช้แรงผลกัดัน 5 ประการ 

คู่แข่งของกิจการในปัจจุบนั คู่แข่งทางตรง คือ กิจการรีสอร์ทท่ีอยูห่่างออกจากตวั
เมือง คู่แข่งทางออ้ม  คือ กิจการเกสเฮาส์และบูติคโฮเทล  ส่วนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมายงัไม่มี
คู่แข่งทางตรงรายใหม่เพิ่มข้ึน  กิจการเคยมีปัญหากบัลูกคา้เก่ียวกบัการใหบ้ริการ ในเร่ือง
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ความสะดวกสบาย ปัญหาการช ารุดของท่ีพกั นอกจากน้ียงัเคยมีปัญหากบัคู่คา้ ในเร่ืองปัญหา
การส่งล่าชา้เร่ืองผา้ปูท่ีนอนและปลอกหมอน 

3. การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดของแมคคนิซีย์ (McKinsey 7s Framework) 

กลยทุธ์ กิจการการท าแผนการหาตลาดลูกคา้ เพื่อใหกิ้จการไดผ้ลประกอบการท่ีดี 

กิจการไม่มีโครงสร้างองคก์ร ไม่ไดจ้ดัแบ่งหนา้ท่ีงานไวอ้ยา่งชดัเจนตามแผนกงาน 

ระบบการท างานภายใน จะใหอ้ านาจหนา้ท่ีโดยตรงแก่พนกังานในการตดัสินใจ การ
มอบหมายงาน หรือติดต่อส่ือสารกบัพนกังานโดยการโทรศพัท ์

มีวิธีการจูงใจใหพ้นกังานท างานอยา่งเตม็ท่ีโดยการใหก้ าลงัใจ กรณีท่ีมีการ
ขดัแยง้กนัในองคก์ร จะมีการเรียกประชุม เพื่อระดมความคิดกนั 

การจดัคนเขา้ท างาน มีการพิจารณาคุณสมบติัคนท่ีสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศ
ไดค้ล่องแคล่วเป็นหลกั เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 

ไม่ไดมี้การควบคุมการท างานของพนกังานแต่ละต าแหน่งเท่าท่ีควร การประเมินผล
การปฏิบติังานมีหลกัการดูท่ีความเอาใจใส่งาน และน าผลการประเมินไปข้ึนเงินเดือนแก่
พนกังาน 

ค่านิยมท่ีให้ทุกคนในบริษทัยึดถือปฏิบติัร่วมกนั คือ ลูกคา้ถูกตอ้งเสมอ และส าคญั
ท่ีสุด 

 

กรณีศึกษาที่ 5 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 

 ผูจ้ดัการทัว่ไปเป็นผูใ้หข้อ้มูล ระยะเวลาท่ีกิจการเปิดด าเนินการ 12 ปี รูปแบบ / ประเภท
ของท่ีพกัแรม คือ โรงแรมบูติค  ประเภทของหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการและจ านวนหอ้งพกั    ไดแ้ก่  32 หอ้ง 
แบ่งเป็นหอ้งซุพีเรีย  หอ้งดีลกัซ์  และหอ้งสวีท กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ ลูกคา้ชาวต่างชาติ จ านวน
พนกังานในองคก์รทั้งหมด 24 คน กิจการมีตราสัญลกัษณ์ (Logo) และมีเวปไซตเ์ป็นของตนเอง 



 
 

 

104 

จ านวนเงินทุนโดยประมาณ 400,000 บาท ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ (รวมท่ีดิน) มีมูลค่าประมาณ 
12,000,000 บาท ในปีท่ีผา่นมามียอดขายรวมโดยประมาณ 900,000 บาท 

ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงาน 

1. ด้านการจัดการ 

1.1  การวางแผน  

มีการวางแผนดา้นการจดัการอย่างชดัเจน ไม่มีการก าหนดพนัธกิจ เป้าหมาย และ 
แผนงานในระดบัต่าง ๆ รวมถึงระยะเวลาท่ีตอ้งการใหเ้ป้าหมายหรือแผนงานนั้น ๆ สัมฤทธ์ิ
ผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูจ้ดัการทัว่ไปจะเป็นคนดูแลและแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานภายใน
กิจการ 

1.2  การจัดองค์กร  

มีการออกแบบงาน โดยการก าหนดภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามแผนกงาน 
มีโครงสร้างองคก์รก่ึงทางการ โดยแบ่งตามหนา้ท่ีงาน คือ แผนกการเงินและบญัชี การตลาด 
แผนกครัว แผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ มีการจดัท าค าบรรยายลกัษณะงานในแต่ละหนา้ท่ี
งานเป็นเอกสาร และผูจ้ดัการแผนกจะคอยก ากับดูแลในแต่ละแผนกอย่างใกลชิ้ด มีการ
ประสานงานระหวา่งแผนกงานอยูเ่สมอ  

1.3  การจัดคนเข้าท างาน  

มีการสรรหาพนกังานโดยพนกังานชกัจูง และประกาศทางเวป็ไซต์  โดยหลกัเกณฑ์
ในการคัดเลือกพนักงานจะคดัเลือกจาก บุคลิกภาพ (สุภาพ  สะอาด     ยิ้มแยม้แจ่มใส 
อธัยาศยัดี) ประสบการณ์ท างาน และทศันคติ และมีการจดัฝึกอบรมเป็นระยะทุก ๆ ปี มีการ
จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และมีประกนัสงัคม มีเงินพิเศษใหใ้นกรณีท่ีพนกังานมาท างาน
ในวนัหยดุ 

 

 

 



 
 

 

105 

1.4  การส่ังการ  

ผูจ้ดัการแต่ละแผนกจะสั่งงานพนกังานโดยตรงว่าให้พนกังานท าอะไรบา้ง และจะ
คอยควบคุมดูแล อยา่งใกลชิ้ด มีการติดต่อส่ือสารกนัภายในองคก์รแบบง่าย คือ พนกังานข้ึน
ตรงกบัหวัหนา้แผนก 

1.5  การควบคุม  

มีระบบการควบคุมท่ีชดัเจน ผูจ้ดัการแผนกจะเป็นผูต้รวจดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด 
คอยสังเกตการท างานของพนกังานทุกคนวา่ปฏิบติังานเรียบร้อยหรือไม่  

2. ด้านการตลาด 

2.1  สินค้าและบริการ 

หอ้งพกัเป็นแบบบูติค  ประเภทของหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการและจ านวนหอ้งพกั   ไดแ้ก่  
32 ห้อง แบ่งเป็นห้องซุพีเรีย  ห้องดีลกัซ์  และห้องสวีท มีบริการอินเตอร์เน็ต รับส่ง
สนามบิน บริการทวัร์และใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว 

2.2  ราคา 

มีการตั้งราคาค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีสไตล ์และการตกแต่งลา้นนาท่ีทนัสมยั ราคา
หอ้งอยูท่ี่ 4,500 – 9,500 บาท 

2.3  ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

มีเวบ็ไซตเ์พื่อใหลู้กคา้เขา้มาส ารวจ ดูรายละเอียด และสามารถจองหอ้งพกัผา่นทางน้ี
ได ้

2.4   การส่งเสริมการขาย 

มีโปรโมชัน่ใหส่้วนลดกบัลูกคา้ในโครงการผูเ้กษีณอาย ุโดยใหส่้วนลด 5 เปอร์เซ็นต ์
มีการลงโฆษณาผา่นทางหนงัสือแมกกาซีนท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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2.5  บุคลากร 

บุคลากรมีความช านาญในการให้บริการ เพราะมีการหมุนเวียนการลาออกของ
พนกังานต ่า ดงันั้นพนกังานจึงมีประสบการณ์ในการท างานสูง และมีการอบรมทุก ๆ ปี 

2.6  กระบวนการให้บริการ 

เม่ือลูกคา้เดินเขา้มาในโรงแรม พนกังานบริการก็จะอ านวยความสะดวกทุกขั้นตอน 
จนกระทัง่ลูกคา้เช็คเอา้ทอ์อกโรงแรม โรงแรมจะเนน้เร่ืองคุณภาพบริการ ลูกคา้คือพระเจา้ 

2.7  ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

ร้านท่ีใหบ้ริการตั้งอยูใ่กลด้อย มีภูมิประเทศท่ีเห็นดอยไดช้ดัเจน อากาศดี และมีพื้นท่ี
จอดรถยนตส์ าหรับลูกคา้อยา่งเพียงพอ 

3. ด้านการผลติ 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียว ไดแ้ก่  บริการอินเตอร์เน็ต  ห้องอาหาร 
และหอ้งจดัประชุมสมัมนา ในส่วนของหอ้งพกัยงัมีเคร่ืองนอนและเฟอร์นิเจอร์ท่ีตกแต่งสวยงาม
สไตลล์า้นนา นอกจากน้ียงัมีบริการรับส่งจากสนามบินดว้ย  

มีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร และความสะอาดของหอ้งพกั  

4. ด้านการเงิน 

มีการวางแผนในดา้นการเงินและบญัชีการรับ-การจ่ายเงินของกิจการโดยวิธีการลง 
เครดิต- เดบิต  โดยมีแหล่งเงินลงทุนของกิจการมาจากสหกรณ์ออมทรัพย ์ และเงินทุนส่วนตวั 
การลงทุนมีการวางแผนค่าปรับปรุงหอ้งพกั และ มีการวิเคราะห์การลงทุน โดยดูจากค่าใชจ่้าย
โดยรวมของบริษทั และดูทิศทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

ปัจจุบนักิจการมีแผนการท่ีจะลงทุนเพิ่มในปีน้ีหรือปีหนา้ เน่ืองจากมีตวัช้ีวดัทางบญัชี 
การเงินในการพิจารณาตดัสินใจอยูท่ี่ก าไรของกิจการ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัมีก าไรในทางท่ีดีข้ึน 

การบนัทึกบญัชีของกิจการ มีการลงบญัชีทุกวนั มีการจดัท างบการเงิน คือ งบดุล 
นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐานทางบญัชีก่อนท่ีจะช าระภาษี 
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สภาพแวดล้อมของการด าเนินงานในธุรกจิปัจจุบัน 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

การเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อย และความขดัแยง้ทางดา้นการเมืองท่ีผา่นมามีผลกระทบ
กับทางกิจการบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาหลักของกิจการ เพราะมีผลกระทบต่อ
ยอดขายไม่มาก 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ไม่ไดมี้ผลกระทบต่อกิจการเพราะกิจการไม่ไดมี้การกูย้ืมเงิน 
และกิจการไม่ไดป้ระสบกบัปัญหาสภาพคล่อง 

2. การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยใช้แรงผลกัดัน 5 ประการ 

กิจการไม่มีผลกระทบจากคู่แข่งรายใหม่และคู่แข่งรายเดิมท่ีมีอยูเ่น่ืองจากกิจการจะ
เนน้คุณภาพของหอ้งพกั และความเป็นเอกลกัษณ์หอ้งโรงแรม 

กิจการไม่เคยมีปัญหารุนแรงกับลูกคา้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหาการใหบ้ริการไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรในช่วงวนัท่ีมีลูกคา้จ านวนมาก 

3. การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดของแมคคนิซีย์ (McKinsey 7s Framework) 

กลยทุธ์ของทางร้านคือ เนน้เร่ืองคุณภาพบริการ ลูกคา้คือพระเจา้ 

กิจการ มีโครงสร้างองคก์รก่ึงทางการ โดยแบ่งตามหนา้ท่ีงาน คือ แผนกการเงินและ
บญัชี การตลาด แผนกครัว แผนกแม่บา้น แผนกตอ้นรับ  

มีรูปแบบการบริหารแบบเจา้นายและลูกน้องแต่ไม่ไดเ้คร่งครัดจนเกินไปลูกน้อง
สามารถออกความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะแก่เจา้นายได ้

การจัดคนเขา้ท างาน มีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกพนักงานโดยดูจากบุคลิกภาพ 
(สุภาพ สะอาด ยิม้แยม้แจ่มใส อธัยาศยัดี) ประสบการณ์ท างาน และทศันคติ 

ทกัษะ และการให้บริการท่ีดีเพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ เป็นส่ิงท่ีจท าให้ลูกคา้
กลบัมาใชบ้ริการซ ้า 

ค่านิยมของกิจการคือ ลูกคา้เปรียบเสมือนพระเจา้ 
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กรณศึีกษาที่ 6 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 

 ผูจ้ดัการทัว่ไปของร้านเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ระยะเวลาการด าเนินกิจการประมาณ 20 ปี        
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากดั กิจการมีตราสัญลกัษณ์ (Logo) แต่ไม่ไดจ้ดัท าเวบ็ไซต ์ปัจจุบนัมี
พนักงานทั้ งหมดประมาณ 20คน กลุ่มลูกค้าหลักของทางร้านคือ นักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ทางร้านสามารถรองรับลูกคา้ในช่วงเวลาเดียวกนัไดป้ระมาณ 50 คน มีลูกคา้มาใชบ้ริการ
โดยเฉล่ีย 20 คนต่อวนั  

ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงาน 

1. ด้านการจัดการ 

1.1  การวางแผน  

ไม่มีการวางแผนดา้นการจดัการอยา่งชดัเจน ไม่มีการก าหนดพนัธกิจ เป้าหมาย และ 
แผนงานในระดบัต่าง ๆ รวมถึงระยะเวลาท่ีตอ้งการใหเ้ป้าหมายหรือแผนงานนั้น ๆ สัมฤทธ์ิ
ผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูจ้ดัการทัว่ไปจะเป็นคนดูแลและแกไ้ขปัญหา การด าเนินงานภายใน
ร้านเองทุกวนั ใชว้ิธีแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ผูจ้ดัการจะเป็นผูส้ั่งการและควบคุมดูแลพนกังาน
โดยตรง ไม่มีระบบการจดัการท่ีเป็นระบบตายตวั ไม่ไดเ้ขียนแผนงานออกมาเป็นเอกสาร
อยา่งชดัเจน 

 

1.2  การจัดองค์กร  

มีการออกแบบงาน โดยการก าหนดภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าหรับ
พนักงาน แต่ไม่ไดมี้การจดัท าเป็นเอกสารอย่างชดัเจนพนักงานจะรับรู้และเขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ีของตนเองตั้งแต่เร่ิมเขา้มาท างาน มีโครงสร้างองคก์รก่ึงทางการ โดยแบ่งตามหนา้ท่ี
งาน คือ ผูจ้ดัการร้าน และแผนกต่าง ๆ ไม่มีการจดัท าค  าบรรยายลกัษณะงานในแต่ละหนา้ท่ี
งานเป็นเอกสาร และผูจ้ดัการแผนกจะคอยก ากับดูแลในแต่ละแผนกอย่างใกลชิ้ด มีการ
ประสานงานระหว่างแผนกงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการประสานงานเพื่อประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการ 
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1.3  การจัดคนเข้าท างาน  

มีการสรรหาพนกังานโดยพนกังานภายในร้านชกัจูง  โดยหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก
พนักงานจะคดัเลือกจาก บุคลิกภาพ ความขยนั พูดคุย    รู้เร่ือง และมีทศันคติท่ีดีต่องาน
ให้บริการ ทางร้านมีการอบรมพนักงานใหม่ทุกคร้ังก่อนเร่ิมงาน มีการช้ีแจง กฎ ระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ใหพ้นกังานเก่าคอยใหค้  าแนะน าแก่พนกังานใหม่ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็น
รายเดือน และมีประกนัสงัคม 

1.4  การส่ังการ  

ผูจ้ดัการทัว่ไปของร้านจะสัง่งานพนกังานโดยตรงวา่ใหพ้นกังานท าอะไรบา้ง และจะ
คอยควบคุมดูแล อยา่งใกลชิ้ด มีการติดต่อส่ือสารกนัภายในร้านดว้ยวิธีการง่าย ๆ คือ ใชว้ิธี
สัง่ดว้ยวาจา 

1.5  การควบคุม  

ไม่มีระบบการควบคุมท่ีชดัเจน ผูจ้ดัการจะเป็นผูต้รวจดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด
เพื่อให้การด าเนินงานภายในร้านราบร่ืน คอยสังเกตการท างานของพนักงานทุกคนว่า
ปฏิบติังานเรียบร้อยหรือไม่  

 

2. ด้านการตลาด 

2.1 สินค้าและบริการ 

หอ้งพกัมีทั้งหมด 42 หอ้ง เนน้การตกแต่งแนวโรมนั ทนัสมยั มีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกครบ พร้อมสระวา่ยน ้า และสปา 

2.2  ราคา 

ราคาหอ้งพกัอยูใ่นเกณฑป์านกลางถึงสูง เน่ืองจากอยูใ่จกลางเมือง 

2.3  ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ร่วมท ารายการกบัทวัร์ต่างๆ จองผา่นทวัร์ไดส่้วนลด และแพค็เกจทวัร์ท่ีพิเศษ 
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2.4   การส่งเสริมการขาย 

ให้ส่วนลดลูกคา้จากการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตจากธนาคารท่ีร่วมรายการกบัทาง
ร้าน 

2.5  บุคลากร 

บุคลากรมีความช านาญในการให้บริการ เพราะมีการหมุนเวียนการลาออกของ
พนกังานต ่า ดงันั้นพนกังานจึงมีประสบการณ์ในการท างานสูง  

2.6   กระบวนการให้บริการ 

มีกระบวนการท่ีเป็นมาตรฐาน ลูกคา้ทุกคนไดรั้บการบริการอยา่งทัว่ถึง ไม่ล าเอียง 

2.7  ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

ร้านท่ีให้บริการตั้งอยู่บนถนนนิมมานเหมินทร์ การคมนาคมสะดวก มีผูค้นผ่านไป
มาจ านวนมาก ภายในร้านประดบัดว้ยของโบราณ บรรยากาศภายในโรงแรมดูอบอุ่น  

3. ด้านการผลติ 

กิจการมีการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเป็นมาตรฐาน และตง้มีการปฎิบติั
อย่างสม ่าเสมอ และรักษามาตรฐานท่ีดีได้คงท่ี มีการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการจาก
แบบสอบถามท่ีแจกแก่ผูม้าใชบ้ริการ เพื่อในมาพฒันาและปรับปรุงต่อไป 

4. ด้านการเงิน 

ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ (รวมท่ีดิน) มีมูลค่ามากกว่า 10 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมามี
ยอดขายรวมโดยประมาณ 2.2 ลา้นบาท และมีก าไรก่อนหกัภาษีประมาณ 8 แสนบาท  

มีการจัดท างบก าไร ขากทุน งบดุล และมีการรายงานผลทุกเดือนเพื่อทราบความ
เคล่ือนไหวของกิจการ 
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สภาพแวดล้อมของการด าเนินงานในธุรกจิปัจจุบัน 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

การเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อย และความขดัแยง้ทางดา้นการเมืองท่ีผา่นมามีผลกระทบ
ต่อยอดขายของกิจการ 

2. การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยใช้แรงผลกัดัน 5 ประการ 

กิจการไม่มีผลกระทบจากคู่แข่งรายใหม่และคู่แข่งรายเดิมท่ีมีอยูเ่น่ืองจากกิจการจะ
เนน้คุณภาพการบริการ 

3. การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดของแมคคนิซีย์ (McKinsey 7s Framework) 

กลยทุธ์ของทางร้านคือ รักษามาตรฐานของการบริการใหค้งท่ี 

กิจการไม่มีโครงสร้างองคก์ร ไม่ไดจ้ดัแบ่งหนา้ท่ีงานไวอ้ยา่งชดัเจน ไม่มีการจดัท า
ค าบรรยายลกัษณะงาน  

ระบบการท างานภายใน มีการจดัแบ่งแผนกงานตามหนา้ท่ี และผูจ้ดัการเป็นผูดู้แล
ควบคุมการท างานของทุกแผนก 

มีรูปแบบการบริหารแบบเจา้นายและลูกน้องแต่ไม่ไดเ้คร่งครัดจนเกินไปลูกน้อง
สามารถออกความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะแก่เจา้นายได ้

การจดัคนเขา้ท างาน มีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกพนกังานโดยดูจากบุคลิกภาพ ความ
ขยนั พดูคุยรู้เร่ือง และมีทศันคติท่ีดีต่องานใหบ้ริการ 

ทกัษะ ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัทกัษะและการบริการอยา่งประทบัใจ เพื่อใหลู้กคา้
เกิดความประทบัใจ 

ค่านิยมของกิจการคือ ปลูกฝังพนักงานให้บริการลูกคา้อย่างดีท่ีสุด ท าให้ลูกคา้
ประทบัใจมากท่ีสุด ลูกคา้จะไดม้าใชบ้ริการเป็นประจ า    
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 กรณีศึกษาที่ 7 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 

 ผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูจ้ดัการทัว่ไป ระยะเวลาท่ีกิจการเปิดด าเนินการ 7 ปี รูปแบบ / 
ประเภทของท่ีพกัแรม คือ เกสทเ์ฮา้ท ์ ประเภทของหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการและจ านวนหอ้งพกั   ไดแ้ก่  17 
หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งซุพีเรีย 10 หอ้ง และหอ้งดีลกัซ์ 7 หอ้ง กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ ลูกคา้ชาวต่างชาติ 
จ านวนพนกังานในองคก์รทั้งหมด 8 คน กิจการมีตราสญัลกัษณ์ (Logo) และมีเวปไซตเ์ป็นของตนเอง 
จ านวนเงินทุนโดยประมาณ 800,000 บาท ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ (รวมท่ีดิน) มีมูลค่าประมาณ 
1,200,000 บาท ในปีท่ีผา่นมามียอดขายรวมโดยประมาณ 500,000 บาท  

ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงาน 

1. ด้านการจัดการ 

1.1.  การวางแผน  

มีการวางแผนในการบริหารจดัการในกิจการ ดา้นงานการขายและการตลาด  ซ่ึงทุกอยา่ง
เป็นไปตามแผน โดยมีผูจ้ดัการ หวัหนา้แผนก และพนกังานทุกคนใหค้วามร่วมมือ 

1.2. การจัดองค์กร  

การจดัท าแผนภาพโครงสร้างองคก์รของกิจการ แบ่งออกเป็น 4 แผนก ไดแ้ก่ แผนก
ตอ้นรับลูกคา้ แผนกแม่บา้น  แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม แผนกช่าง ซ่ึงในระหว่างแผนกงาน
จะมีการประสานงานกนั คือ มีการประชุมหวัหนา้แผนกประจ าสัปดาห์ และแต่ละแผนกจะมี
การประชุมกนัทุกวนั  นอกจากน้ียงัมีการแบ่งงานและความรับผิดชอบให้กบัพนักงานไว้
อยา่งชดัเจน  

1.3. การจัดคนเข้าท างาน  

ปัจจุบนักิจการมีพนกังานท างานยงัไม่เพียงพอ ซ่ึงวิธีการประกาศรับสมคัรงาน
โดยการลงโฆษณาในเวป็ไซด ์ และติดประกาศหนา้เกสทเ์ฮา้ท ์ การคดัเลือกพนกังานจะ
พิจารณาประสบการณ์ ความสามารถ และบุคลิกภาพ ยงัไม่มีการจดัอบรมภายในองคก์ร แต่มี
การสอนงานภายในแต่ละแผนกเอง การจ่ายค่าจา้งแก่พนกังานจ่ายตามต าแหน่ง โดยการจ่าย
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เป็นเงินเดือน รวมทั้งค่าบริการ ในส่วนของสวสัดิการพนกังาน จะมีประกนัสงัคม และอาหาร 
ระหวา่งการท างาน  

1.4. การส่ังการ  

มีการแบ่งงานตามหนา้ท่ี ต  าแหน่ง และรายงานต่อหวัหนา้งาน และใหอ้ านาจ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบในการตดัสินใจแก่พนกังานอยา่งเตม็ท่ี มีวิธีการจูงใจใหพ้นกังาน
ท างานอยา่งเตม็ท่ีโดยมีรางวลัใหแ้ก่พนกังานดีเด่นประจ าไตรมาส 

1.5. การควบคุม  

มีการควบคุมการท างาน ความประพฤติของพนกังาน ความสะอาดเรียบร้อยภายในเกสท์
เฮา้ท ์ และมีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยแระเมินจากแบบสอบถามท่ีใหลู้กคา้
กรอก และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาต่อไป เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุม คือ การสอนงาน
ใหพ้นกังาน และประเมินผลทุกไตรมาส ซ่ึงส่งผลใหก้ารท างานมีระบบ ระเบียบ และมีแรงจูงใจใน
การท างาน โดยวดัผลจากความพึงพอใจของลูกคา้ นอกจากน้ีกิจการยงัมีแนวปฏิบติัและค่านิยมท่ีให้
ทุกคนปฏิบติัร่วมกนั คือ ท างานแบบครอบครัวเดียวกนั มีความรักใคร่สามคัคีกนั  

 

2. ด้านการตลาด 

2.1. สินค้าและบริการ 

หอ้งพกัของกิจการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ หอ้งซุพีเรีย 10 หอ้ง, หอ้งดีลกัซ์ 7 หอ้ง 
ในส่วนของบริการจะมีบริการทางดา้นหอ้งอาหาร และบริการอินเตอร์ เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
มีการส ารวจความตอ้งการหรือความนิยมของลูกคา้โดยหากลูกคา้ comment ส่วนไหน ก็
ปรับปรุงในส่วนนั้น และขณะเดียวกนักจ็ะพฒันาปรับปรุงในส่วนท่ีควรจะปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
ซ่ึงทางกิจการสามารถน าขอ้มูลของลูกคา้มาพิจารณา และปรับปรุงคุณภาพของท่ีพกัแรม 
ลูกคา้ของกิจการ คือ นกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

2.2. ราคา 

มีวิธีการตั้งราคาโดยตั้งตามฤดูกาล โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง และราคาตลาดระดบั
เดียวกนั ราคาหอ้งอยูท่ี่ 600-2,200 บาท 
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2.3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

มีการติดต่อกบัตวัแทนจากบริษทัทวัร์ และการติดต่อจากทางเวป็ไซต ์

2.4. การส่งเสริมการขาย 

มีการโฆษณาท่ีพกัแรม โดยลงในแมก็กาซีน และท าเวป็ไซต ์นอกจากน้ียงัมีการลดราคา 
และท าโปรโมชัน่ช่วง Low Season และโปรโมชัน่ราคาพิเศษส าหรับคนไทย 

2.5. บุคลากร 

พนกังานทุกแผนกจะเนน้ในเร่ืองการบริการท่ีประทบัใจ ความสามารถ แลความอธัยาศยั
ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.6. กระบวนการให้บริการ 

มีวิธีการจูงใจใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการ และท าใหลู้กคา้มีความพอใจ โดยการใหบ้ริการ
ท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีวิธีการวดัความพึงพอใจโดย เปิดโอกาสใหลู้กคา้ Comment ในเวป็ไซต์
และมีการท าแบบสอบถามใหลู้กคา้ไดแ้สดงความคิดเห็น ติชม เพื่อน ากลบัมาพฒันาปรับปรุง
โรงแรมต่อไป  

2.7. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

เป็นท่ีพกัแรมแบบเกสทเ์ฮา้ทส์ไตลโ์มเดิร์น นอกจากน้ียงัมีสภาพแวดลอ้มร่มร่ืน ตน้ไม้
ลอ้มรอบ นอกจากน้ีพนกังานทุกคนกจ็ะมีอธัยาศยัท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส 

3. ด้านการผลติ 

มีการวางแผนการใหบ้ริการ ซ่ึงในหน่ึงวนั กิจการจะมีลูกคา้มาใชบ้ริการประมาณ 9 คน
ต่อวนัโดยเฉล่ีย และมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่  บริการอินเตอร์เน็ต  
หอ้งอาหาร  

4. ด้านการเงิน 

มีการวางแผนการลงทุน แหล่งเงินทุนของกิจการมาจากส่วนของเจา้ของ และการกูย้ืม
จากสถาบนัการเงิน  
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กิจการมีการส ารองเงินสดเพื่อใชจ่้ายในแต่ละวนัประมาณ 5,000 บาทโดยเจา้ของกิจการ
เป็นผูถื้อเงิน ณ ปัจจุบนัน้ีทางร้านยงัไม่ประสบกบัปัญหาการขาดสภาพคล่อง  

 
สภาพแวดล้อมของการด าเนินงานในธุรกจิปัจจุบัน 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

เศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อกิจการ คือ นกัท่องเท่ียวนอ้ยลง และเศรษฐกิจระดบัโลก มี
ผลกระทบต่อกิจการ เน่ืองจากลูกคา้หลกัส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวประเทศ ซ่ึงขาดความ
เช่ือมัน่ดา้นการเดินทาง มีผลใหน้กัท่องเท่ียวลดลง  

กิจการมีการปรับปรุงดา้นระบบเทคโนโลยใีหร้วดเร็ว และทนัสมยัมากข้ึน 
นอกจากน้ีการบริการท่ีมีความแตกต่างและความจริงใจต่อลูกคา้ กถื็อเป็นจุดเด่นของกิจการท่ี
ไดเ้ปรียบหรือเหนือกวา่คู่แข่งและท าใหกิ้จการประสบความส าเร็จ 

กิจการตอ้งการความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนจากการท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ี
ควบคุมการก่อสร้างกิจการเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั โดยขอ้มูลท่ีตอ้งการ คือ ขอ้มูลนกัท่องเท่ียว 
และเทรนดก์ารท่องเท่ียว ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกในการประกอบการได ้

2. การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยใช้แรงผลกัดัน 5 ประการ 

คู่แข่งของกิจการในปัจจุบนั คู่แข่งทางตรง คือ เกสทเ์ฮา้ทท่ี์ระดบัใกลเ้คียงกนั ในช่วง
ปีท่ีผา่นมายงัมีคู่แข่งทางตรงรายใหม่เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั  ในส่วนของปัญหามีปัญหาการท า
โปรโมชัน่ราคาหอ้งพกัท่ีมีการแข่งขนักนัรุนแรงมากในบริเวณใกลเ้คียง  

3. การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดของแมคคนิซีย์ (McKinsey 7s Framework) 

กลยทุธ์ มีการส ารวจความตอ้งการหรือความนิยมของลูกคา้โดยหากลูกคา้ comment 
ส่วนไหน ก็ปรับปรุงในส่วนนั้น และขณะเดียวกันก็จะพฒันาปรับปรุงในส่วนท่ีควรจะ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

โครงสร้างองคก์รมีความเหมาะสม แบ่งหน้าท่ีงานไดอ้ย่างชดัเจน ตามแผนกและ
หนา้ท่ี 
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ระบบการท างานภายใน ท างานอย่างมีระบบ มีการส่ือสารกันโดยตรงระหว่าง
พนกังานและเจา้ของ 

มีรูปแบบการบริหาร มีการแบ่งงานตามหนา้ท่ี ต  าแหน่ง และรายงานต่อหัวหนา้งาน 
ใหอ้ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการตดัสินใจแก่พนกังานอยา่งเตม็ท่ี 

การจดัคนเขา้ท างาน  มีการคดัเลือกพนกังานจะพิจารณาประสบการณ์ ความสามารถ 
และบุคลิกภาพ 

มีการสอนงานให้พนกังานก่อนลงมือปฏิบติัจริง และวดัผล ประเมินผลทุกระยะ ซ่ึง
ส่งผลใหก้ารท างานในแต่ละวนัมีระบบ ระเบียบ 

มีแนวปฏิบติัและค่านิยมท่ีใหทุ้กคนปฏิบติัร่วมกนั คือ ท างานแบบครอบครัวเดียวกนั 
มีความรักใคร่สามคัคีกนั 

 

กรณีศึกษาที่ 8 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 

 ผูใ้หข้อ้มูลเป็นเจา้ของกิจการ ระยะเวลาท่ีกิจการเปิดด าเนินการ คือ 12 ปีคร่ึง รูปแบบ 
/ ประเภทของท่ีพกัแรม คือ เกสเฮาส์ ประเภทของหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการและจ านวนหอ้งพกั ไดแ้ก่  15
หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งพดัลม และหอ้งแอร์ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว Bagpacker มีจ  านวน
พนกังานในองคก์รทั้งหมด  7 คน กิจการยงัมีมีตราสญัลกัษณ์ (Logo) แต่มีเวปไซตเ์ป็นของตนเอง 
จ านวนเงินทุนโดยประมาณ 700,000 บาท ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ (รวมท่ีดิน) มีมูลค่าประมาณ 
1,100,000 บาท ในปีท่ีผา่นมามียอดขายรวมโดยประมาณ 400,000 บาท  
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ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงาน 

1. ด้านการจัดการ 

1.1.  การวางแผน  

มีการวางแผนในการบริหารจดัการในกิจการ โดยการใหพ้นกังานทุกคนดูแลเอา
ใจใส่ลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด โดยมีเจา้ของกิจการเป็นผูว้างแผน ซ่ึงทุกอยา่งเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
มีวิธีการจูงใจพนกังานใหท้ างานเตม็ท่ีโดยใหพ้นกังานรักในส่ิงท่ีท า 

1.2. การจัดองค์กร  

การจดัท าแผนภาพโครงสร้างองคก์รของกิจการแบบง่ายๆ แบ่งออกเป็น 2 แผนก
หลกัๆ ไดแ้ก่ แผนกตอ้นรับลูกคา้  และแผนกแม่บา้น ซ่ึงในระหวา่งแผนกงานจะมีการ
ประสานงานกนัตลอด และมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 

1.3. การจัดคนเข้าท างาน  

ปัจจุบนักิจการมีพนกังานท างานเพียงพอ กรณีท่ีจะรับพนกังาน ต่อเม่ือมีการ
ลาออก วิธีท่ีใชใ้นการประกาศรับสมคัรงาน คือ ติดป้ายหนา้กิจการ โดยพิจารณาคุณสมบติั
คนท่ีมีความขยนั และซ่ือสตัย ์ ตอนน้ีกิจการยงัไม่มีการจดัใหพ้นกังานเขา้รับการอบรม 
เน่ืองจากยงัเป็นกิจการท่ีไม่ใหญ่เท่าท่ีควร การจ่ายค่าตอบแทนพนกังานเป็นเงินสด ในส่วน
ของสวสัดิการ มีประกนัสงัคม และอาหารใหพ้นกังานทุกม้ือ 

1.4. การส่ังการ  

แผนกตอ้นรับจะมีหนา้ท่ีในการประสานงานกบัแผนกแม่บา้นตลอด ใหอ้ านาจ
การตดัสินใจแก่พนกังานทุกฝ่าย ยกเวน้บางกรณีท่ีตดัสินใจเองไม่ได ้ พนกังานสามารถโทร
โดยตรเจา้ของกิจการไดใ้นทนัที 

1.5. การควบคุม  

ลกัษณะการท างานมีความเป็นกนัเองกบัพนกังานทุกคน มีการควบคุมการท างาน
ของพนกังานแต่ละต าแหน่งงาน โดยการเช็ควา่งานเป็นไปตามขั้นตอนของแผนท่ีวางไวไ้หม 
ซ่ึงการประเมินผลงานจะดูท่ีคุณภาพงาน และค าติชมจากลูกคา้ กิจการมีแนวปฏิบติัหรือ
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ค่านิยมท่ีใหทุ้กคนในบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติัร่วมกนั คือ การมีความจริงใจกบัลูกคา้ (Service 
Mind) และการช่วยเหลือลูกคา้และอ านวยความสะดวกใหลู้กคา้  

2. ด้านการตลาด 

1.6. สินค้าและบริการ 

ของกิจการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ หอ้งพดัลม และ หอ้งแอร์ ส่วนหอ้งพกัท่ี
ลูกคา้ใชบ้ริการมากท่ีสุดของกิจการคือ หอ้งธรรมดาหรือหอ้งพดัลม ในส่วนของบริการจะมี
บริการทางดา้นหอ้งครัว ลูกคา้สามารถท าอาหารกินเองได ้ และมีบริการอินเตอร์ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงลูกคา้หลกัของกิจการ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้าย กิจการ
ยงัมีแผนท่ีจะเพิ่มจ านวนหอ้งพกัใหม้ากข้ึน และพฒันาปรับปรุงท่ีพกัแรมใหส้วยงามข้ึน 

1.7. ราคา 

การตั้งราคาหอ้งพกันั้นเจา้ของธุรกิจเป็นผูต้ ั้งเอง โดยการตั้งราคาในระดบัต ่า ราคาอยู่
ในช่วง 350 – 450 บาท  

1.8. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ walk in ทางกิจการไม่ไดติ้ดต่อกบัการบริษทัทวัร์แต่อยา่งใด 

1.9. การส่งเสริมการขาย 

มีวิธีการใดท่ีจะจูงใจใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการ หรือท าใหลู้กคา้มีความพอใจมากข้ึน 
โดยการใหพ้นกังานมีใจรักบริการ ดูแลลูกคา้ใหดี้ ซ่ึงมีวิธีการวดัความพึงพอใจของลกูคา้ โดย
การสอบถามความคิดเห็นจากลูกคา้ ลูกคา้จะมีการบอกต่อ ท าใหกิ้จการมีลูกคา้ต่อเน่ืองตลอด 

1.10. บุคลากร 

จะใหพ้นกังานทุกคนรู้สึกรัก และชอบในส่ิงท่ีท าอยู ่ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารท างาน และ
การบริการลูกคา้เป็นไปดว้ยความเตม็ใจ  
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1.11. กระบวนการให้บริการ 

มีการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง และเป็นกนัเอง เน่ืองจากเป็นกิจการขนาดเลก็ 
นอกจากน้ียงัมีการวดัความพงึพอใจของลูกคา้ โดยการใหลู้กคา้เขียนใบแสดงความคิดเห็น 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุง และประยกุตใ์ชไ้ดต่้อไป 

1.12. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

มีสภาพแวดลอ้มรอบขา้งเอ้ืออ านวย และสะดวกต่อลูกคา้ เน่ืองจากอยูใ่กลไ้นทบ์าร์
ซ่า ซ่ึงเป็นแหล่งนกัท่องเท่ียว และมีความสะดวก นอกจากน้ีการตกแต่งภายในสถานท่ีเป็น
แบบสบายๆ และสวยงาม 

3. ด้านการผลติ 

มีการวางแผนการใหบ้ริการ ซ่ึงในหน่ึงวนั กิจการจะมีลูกคา้มาใชบ้ริการประมาณ 5-6
คนต่อวนั และมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว เช่น  บริการอินเตอร์เน็ต ในส่วน
ของหอ้งพกัยงัมีเคร่ืองนอนและเฟอร์นิเจอร์ท่ีตกแต่งสวยงาม  ในส่วนของการการบ ารุงรักษาท่ี
พกัแรม แม่บา้นจะเป็นผูรั้บผดิชอบประสานงานและแจง้ใหมี้การปรับปรุง 

4. ด้านการเงิน 

มีการวางแผนในดา้นการเงินและบญัชีการรับ-การจ่ายเงินของกิจการโดยวิธีการลง 
เครดิต- เดบิต รายจ่าย มีแหล่งเงินลงทุนของกิจการมาจากธนาคาร และเงินทุนส่วนตวั การลงทุน
มีการวางแผนค่าปรับปรุงหอ้งพกั และเพิม่เติมจ านวนหอ้งพกั 

ปัจจุบนัมีภาระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ายประมาณ 200,000 บาท การบนัทึกบญัชีของกิจการท า
โดยการบนัทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ และมีการลงบญัชีทุกวนั มีการจดัท างบการเงิน คือ งบดุล 
นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐานทางบญัชีก่อนท่ีจะช าระภาษี  

กิจการมีวิธีการจดัการกบัความตอ้งการหอ้งพกัใหพ้อดีกบัจ านวนหอ้งพกั และมีวิธีการ
รักษาลูกคา้รายใหญ่  และลูกคา้เดิมไวโ้ดยการดูแลและใหบ้ริการลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด และมีการหา
ลูกคา้ใหม่ หรือตลาดใหม่โดยการท าเวป็ไซตเ์ป็นของตวัเอง 
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สภาพแวดล้อมของการด าเนินงานในธุรกจิปัจจุบัน 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

มีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไม่ไดส่้งผลต่อการด าเนินธุรกิจ การเปล่ียน
รัฐบาลบ่อย ๆ ในช่วงปีท่ีผา่นมา ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจ คือ ลูกคา้ลดลงไปมาก เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวหวัน่เกรงความไม่สงบในประเทศไทย นอกจากน้ีในเร่ืองของนโยบายการเกบ็
ภาษีและวิธีการเกบ็ภาษี ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อกิจการ 

จากการเปล่ียนแปลงของสงัคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมทั้ง
การรับเอาวฒันธรรมต่างชาติเขา้มา ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดส่้งผลกระทบต่อกิจการแต่อยา่งใด 
เน่ืองจากลูกคา้เป็นชาวต่างชาติอยูแ่ลว้ นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการท าธุรกิจ คือ อยูใ่จกลางเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเยอะ ซ่ึงถือวา่เป็น
โอกาสของกิจการ 

2. การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยใช้แรงผลกัดัน 5 ประการ 

คู่แข่งของกิจการในปัจจุบนั คู่แข่งทางตรง คือ เกสเฮาส์ท่ีอยูข่า้งเคียง  คู่แข่งทางออ้ม 
ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมายงัไม่มีคู่แข่งทางตรงรายใหม่เพิม่ข้ึน  กิจการเคยมีปัญหากบัลูกคา้
เก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารภาษาองักฤษระหวา่งพนกังาน และลูกคา้ผดิพลาด ส่วนปัญหากบัคู่คา้
ยงัไม่เคยมี 

3. การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดของแมคคนิซีย์ (McKinsey 7s Framework) 

กลยทุธ ์มีการวางแผนการปรับปรับ และพฒันาหอ้งพกัใหใ้หม่อยูต่ลอดเวลา 

โครงสร้างองคก์รมีการจดัท าแผนภาพโครงสร้างองคก์รของกิจการแบบง่ายๆ แบ่ง
ออกเป็น 2 แผนกหลกัๆ ไดแ้ก่ แผนกตอ้นรับลูกคา้  และแผนกแม่บา้น ซ่ึงในระหวา่งแผนก
งานจะมีการประสานงานกนัตลอด และมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 

การประสานงานระหวา่งแผนกงานจะมีการติดต่อประสานงานกนัอยูต่ลอด  

ยงัใหอ้  านาจการตดัสินใจแก่พนกังานทุกฝ่าย ยกเวน้บางกรณีท่ีตดัสินใจเองไม่ได ้
พนกังานสามารถโทรโดยตรงถึงผูจ้ดัการไดใ้นทนัที 
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การจดัคนเขา้ท างาน มีการวางแผนการจดัการและคาดการณ์จ านวนพนกังานไว้
ล่วงหนา้ ถา้เป็นพนกังานใหบ้ริการจะคดัเลือกจากคุณสมบติัคนท่ีมีคนท่ีมีความขยนั และ
ซ่ือสัตย ์

ทกัษะ ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์และทกัษะในการบริหารจดัการธุรกิจประเภทท่ี
พกัแรม 

ค่านิยมของกิจการคือ ค่านิยมท่ีใหทุ้กคนในบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติัร่วมกนั คือ การมี
ความจริงใจกบัลูกคา้ (Service Mind) และการช่วยเหลือลูกคา้  

 

กรณีศึกษาที่ 9 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 

ผูจ้ดัการทัว่ไปเป็นผูใ้หข้อ้มูล ระยะเวลาท่ีกิจการเปิดด าเนินการ คือ 4 ปี รูปแบบ / ประเภท
ของท่ีพกัแรม คือ รีสอร์ทกลางเมือง ประเภทของหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการและจ านวนหอ้งพกั  26 หอ้ง 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ ลูกคา้ระดบักลางถึงสูง  จ านวนพนกังานในองคก์รทั้งหมด  15 คน กิจการ
ของมีตราสญัลกัษณ์ (Logo)และมีเวป็ไซตเ์ป็นของตนเอง มีจ านวนเงินทุนโดยประมาณ 9,000,000 
บาท ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ (รวมท่ีดิน) มีมูลค่าประมาณ 17,000,000 บาท ในปีท่ีผา่นมามี
ยอดขายรวมโดยประมาณ 600,000 บาท มีก าไรก่อนหกัภาษี 200,000 บาท กิจการมีแหล่งเงินกู ้และ
เงินทุนส่วนบุคคล กิจการไดรั้บรางวลั และการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของเอกชน 

ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงาน 

1. ด้านการจัดการ 

1.1.  การวางแผน   
กิจการมีการวางแผนการบริหารจดัการ โดยการวางแผนทางการตลาด เพื่อขยาย

ฐานทางการตลาด และเพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ท่ีพกัแรมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางเพิ่ม
มากข้ึน โดยผูจ้ดัการการตลาดจะเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี  
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1.2. การจัดองค์กร  
การจดัท าแผนภาพโครงสร้างองคก์รของกิจการ แบ่งออกเป็น 4 แผนก ไดแ้ก่ 

แผนกตอ้นรับลูกคา้  แผนกแม่บา้น/ ครัว ฝ่ายการตลาด และแผนกบญัชี ซ่ึงในระหวา่งแผนก
งานจะมีการประสานงานกนั การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ แบ่งกนัตามภาระหนา้ท่ีของแต่
ละแผนก  

1.3. การจัดคนเข้าท างาน  
ปัจจุบนักิจการมีพนกังานท างานเพียงพอ การประกาศรับสมคัรงาน คือ การ

ประกาศตามเวป็ไซต ์ การคดัเลือกพนกังานจะมีการพิจารณาคุณสมบติัคนท่ีมีประสบการณ์
การท างาน มีบุคลิกภาพ และความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ และยงัมีการส่ง
พนกังานเขา้อบรมพฒันาความรู้ทุกปี ในส่วนของสวสัดิการ มีประกนัสงัคม และค่า
คอมมิชชัน่ท างานนอกเวลาเพื่อเป็นการจูงใจใหพ้นกังานท างานอยา่งเตม็ท่ี 

1.4. การส่ังการ  
ลกัษณะการท างานของกิจการ จะมีการสัง่การโดยการปิดประกาศเป็นเอกสาร 

และรายงานการประชุม หากในกรณีท่ีมีการขดัแยง้กนัภายในองคก์ร จะมีการสอบถามแต่ละ
ฝ่าย และใหต้กลงกนัก่อนท่ีจะมีการลงโทษ หากมีเหตุรุนแรง 

1.5. การควบคุม  
กิจการมีการควบคุม และมีการประเมินผลการปฏิบติังานโดยดูท่ีผลงานและคุณภาพ

งานต่อระยะเวลาท่ีท างาน และน าผลการประเมินไปพจิารณาในการใหโ้บนสัรายบุคคล 
ค่านิยมท่ีใหทุ้กคนในบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติัร่วมกนั ไดแ้ก่ การบริการท่ีจริงใจ และเป็นมิตร 

2. ด้านการตลาด 

2.1. สินค้าและบริการ 
หอ้งพกัของกิจการจะเป็นแบบหอ้งพกั และแบบบา้นเด่ียว ในส่วนของบริการจะมี

บริการทางดา้นหอ้งอาหารเชา้ สระวา่ยน ้า บริการรถรับ-ส่งสนามบิน และบริการ ลูกคา้ของ
กิจการ มีทั้งขา้ราชการ  เอกชน  นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึงลูกคา้หลกัของ
กิจการ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย และบริษทัน าเท่ียว ส่วนลูกคา้รอง ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ  
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2.2. ราคา 
การตั้งราคาหอ้งพกัจะมีมติจากท่ีประชุมรวม โดยมีวิธีการตั้งราคาตามช่วงระยะเวลา

ฤดูท่องเท่ียว ราคาจะอยูท่ี่คืนละ 2,500-5,500 บาท 

2.3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
มีการติดต่อกบัตวัแทนจากบริษทัทวัร์ และทางเวป็ไซด ์

2.4. การส่งเสริมการขาย 
กิจการมีการใหส่้วนลด หรือเครดิตกบัลูกคา้ตามหน่วยงาน องคก์ร และบริษทัทวัร์ 

2.5. บุคลากร 

พนักงานมีความกระตือรือล้น และมีความเต็มใจให้บริการลูกค้า สามารถพูด
ภาษาองักฤษได ้มีบุคลากรท่ีดีต่อการใหบ้ริการ  

2.6. กระบวนการให้บริการ 
มีการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง พนกังานทุกคนถูกฝึกใหมี้ความอธัยาศยั และเป็น

มิตรกบัลูกคา้ สามารถใหค้  าแนะน า และใหข้อ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวแก่ลูกคา้ได ้

2.7. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 มีสภาพแวดลอ้มมีความร่มร่ืนมากภายในบริเวณท่ีพกั นอกจากน้ียงัมีสระวา่ยน ้า

บริการใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้พกัทุกคน 

3. ด้านการผลติ 
มีการวางแผนการใหบ้ริการ ซ่ึงในหน่ึงวนั กิจการจะมีลูกคา้มาใชบ้ริการประมาณ 8-9

คนต่อวนั และมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว คือ บริการอินเตอร์เน็ต สระวา่ยน ้า 
อาหารเชา้  นอกจากน้ียงัมีรับสนามบินดว้ย ในส่วนของการการบ ารุงรักษาท่ีพกัแรม จะมีการ
ซ่อมบ ารุงอยา่งต่อเน่ือง 

4. ด้านการเงิน 
มีการวางแผนในดา้นการเงินและบญัชีการรับ-การจ่ายเงินของกิจการโดยมีบญัชีควบคุม

การเบิกจ่าย การท างบดุล มีการใชแ้หล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมจากสถาบนัการเงินท่ีน่าเช่ือถือ  
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การบนัทึกบญัชีของกิจการ จดัท าบญัชีเป็นแบบรายวนั รายเดือน และรายปี ซ่ึงมีการ
ลงบญัชีทุกวนั ในส่วนของงบการเงิน มีการท างบค่าใชจ่้ายรายวนั และงบดุล ก่อนท่ีจะมีการ
ช าระภาษี ทางกิจการตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐานทาง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากแผนก
บญัชีนั้นมีส่วนช่วยในการตดัสินใจใหกิ้จการ คือ ทราบวา่เราควรจะเพิ่มการลงทุนในช่วง
ระยะเวลาใด 

กิจการมีการส ารองเงินสดไวใ้ชใ้นกิจการอยา่งเพยีงพอ และมีวิธีการจดัการกบัความ
ตอ้งการหอ้งพกัใหพ้อดีกบัจ านวนหอ้งพกั คือ ตามช่วงเวลามีการจดัตารางการจองหอ้งพกัรายวนั
และรายเดือน และมีวิธีการรักษาลูกคา้รายใหญ่  และลูกคา้เดิมไวโ้ดยการดูแลลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด  

สภาพแวดล้อมของการด าเนินงานในธุรกจิปัจจุบัน 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 
เศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ินซ่ึงมีผลกระทบต่อกิจการ คือ การเดินทางท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวนอ้ยลง ส่งผลกระทบต่อกิจการเป็นบางช่วงเวลา 

เน่ืองจากกิจการยงัคงอนุรักษค์วามเป็นลา้นนาและทอ้งถ่ิน ส่วนการเปล่ียนแปลงของ
สงัคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งการรับเอาวฒันธรรมต่างชาติเขา้
มา ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดส่้งผลกระทบต่อกิจการแต่อยา่งใด  

กิจการมีการลงทุนเพิ่มในดา้นเทคโนโลย ี และตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองของ
ขอ้มูลการท่องเท่ียว ดา้นการประชาสมัพนัธ์ต่อนกัท่องเท่ียวทั้งชาวต่างชาติ และชาวไทย 
ขอ้มูลบริษทัน าเท่ียว และแนวโนม้ของนกัท่องเท่ียว  

2. การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยใช้แรงผลกัดัน 5 ประการ 
คู่แข่งของกิจการในปัจจุบนั คู่แข่งทางตรง คือ กิจการรีสอร์ทท่ีอยูใ่นตวัเมือง คู่แข่ง

ทางออ้ม  คือ กิจการเกสทเ์ฮาส์และบูติคโฮเทล  ส่วนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมามีคู่แข่งทางตรงราย
ใหม่เพิ่มข้ึนมามาก 

3. การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดของแมคคนิซีย์ (McKinsey 7s Framework) 

กลยทุธ์ มีการวางแผนทางการตลาด เพื่อขยายฐานทางการตลาด และเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธท่ี์พกัแรมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางเพิ่มมากข้ึน 



 
 

 

125 

กิจการมีโครงสร้างองคก์ร โดยจดัแบ่งหนา้ตามไปตามแผนก ความรับผดิชอบ 

แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ แบ่งกนัตามภาระหนา้ท่ีของแต่ละแผนก ในส่วนของการ
ใหอ้ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการตดัสินใจนั้น จะตอ้งอยูใ่นขอบเขตหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของแต่ละแผนกมีรูปแบบการบริหารงานแบบครอบครัว 

คุณสมบติัคนท่ีมีประสบการณ์การท างาน มีบุคลิกภาพ และความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ และยงัมีการส่งพนกังานเขา้อบรมพฒันาความรู้ทุกปี 

การท างานของกิจการมีการประเมินผลการปฏิบติังานโดยดูท่ีผลงานและคุณภาพงาน
ต่อระยะเวลาท่ีท างาน และน าผลการประเมินไปพิจารณาในการใหโ้บนสัรายบุคคล  

ค่านิยมท่ีให้ทุกคนในบริษทัไดย้ึดถือปฏิบติัร่วมกนั ไดแ้ก่ การบริการท่ีจริงใจ และ
เป็นมิตรกบัลูกคา้ 
 

กรณีศึกษาที ่10 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 

 เจา้ของกิจการเป็นผูใ้หข้อ้มลู ระยะเวลาท่ีกิจการเปิดด าเนินการ คือ 6 ปี รูปแบบ / 
ประเภทของท่ีพกัแรม คือ รีสอร์ท ประเภทของหอ้งพกัท่ีใหบ้ริการและจ านวนหอ้งพกั ไดแ้ก่  37 หอ้ง 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ ลูกคา้ต่างชาติ  มีการใหบ้ริการหอ้งอาหาร และรับส่งสนามบิน พนกังานใน
องคก์รทั้งหมด  29 คน กิจการมีตราสญัลกัษณ์ (Logo)และมีเวปไซตเ์ป็นของตนเอง มีจ านวนเงินทุน
โดยประมาณ 20,000,000 บาท ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ (รวมท่ีดิน) มีมูลค่าประมาณ 30,000,000 
บาท ในปีท่ีผา่นมามียอดขายรวมโดยประมาณ 3,000,000 บาท มีก าไรก่อนหกัภาษี 5,000,000 บาท   

ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงาน 

1. ด้านการจัดการ 

1.1  การวางแผน   

กิจการมีการวางแผนการบริหารจดัการ โดยการท าแผนการหาตลาดลูกคา้ เพื่อให้
กิจการไดผ้ลประกอบการท่ีดี โดยมีผูจ้ดัการเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี ซ่ึงมีการด าเนินงานท่ี
เป็นไปตามแผน 
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1.2 การจัดองค์กร  

การจดัท าแผนภาพโครงสร้างองคก์รของกิจการ แบ่งออกเป็น 6 แผนก ไดแ้ก่ 
แผนกตอ้นรับลูกคา้  แผนกแม่บา้น แผนกครัว ฝ่ายการตลาด และแผนกช่าง ซ่ึงในระหวา่ง
แผนกงานจะมีการประสานงานกนั มีการประชุมกนัทุกเดือน การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
แบ่งกนัตามภาระหนา้ท่ีของแต่ละแผนก  

1.3 การจัดคนเข้าท างาน  

มีการประกาศรับสมคัรงานท าโดยการประกาศตามเวป็ไซต ์ และหนงัสือพิมพ ์ 
การคดัเลือกพนกังานจะมีการพิจารณาคุณสมบติัคนท่ีสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้
คล่องแคล่วเป็นหลกั เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ นอกจากน้ีกิจการยงัมีการส่ง
พนกังานเขา้อบรมพฒันาความรู้เก่ียวกบัทกัษะภาษาองักฤษดว้ยเช่นกนั การจ่ายค่าตอบแทน
พนกังานเป็นรายเดือน ในส่วนของสวสัดิการ มีประกนัสงัคม และค่าคอมมิชชัน่ท างานนอก
เวลา และอาหารพนกังานแต่ละม้ือ  

1.4 การส่ังการ  

ใหอ้  านาจหนา้ท่ีโดยตรงแก่พนกังานในการตดัสินใจ การมอบหมายงาน หรือ
ติดต่อส่ือสารกบัพนกังานโดยการโทรศพัท ์ นอกจากน้ียงัมีวิธีการจูงใจใหพ้นกังานท างาน
อยา่งเตม็ท่ีโดยการใหก้ าลงัใจ และใหค่้าคอมมิชชัน่ 

1.5 การควบคุม  

การประเมินผลการปฏิบติังานมีหลกัการดูท่ีความเอาใจใส่งาน และน าผลการประเมิน
ไปข้ึนเงินเดือนแก่พนกังาน เคร่ืองมือท่ีใชค้วบคุมการท างานของพนกังาน คือ มีการออกนโยบาย
และกฎระเบียบ ซ่ึงส่งผลใหก้ารท างานมีระบบ และระเบียบมากข้ึน ระบบจดัการคุณภาพ และ
ค่านิยมท่ีใหทุ้กคนในบริษทัยดึถือปฏิบติัร่วมกนั คือ ลูกคา้ถูกตอ้งเสมอ  

2. ด้านการตลาด 

2.1 สินค้าและบริการ 

หอ้งพกัของกิจการจะเป็น 2 แบบ คือ บา้นเป็นหลงั จ านวน 10 หลงั และ หอ้ง
ธรรมดา จ านวน 27 หอ้ง ในส่วนของบริการจะมีบริการทางดา้นหอ้งอาหาร บริการรถรับ-ส่ง
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สนามบิน บริการอินเตอร์ และสระวา่ยน ้า มีการส ารวจความตอ้งการหรือความนิยมของลูกคา้ 
โดยการใชแ้บบสอบถาม แลว้น ามาปรับปรุง ลูกคา้ของกิจการ คือ ชาวต่างชาติ  

2.2 ราคา 

การตั้งราคาหอ้งพกั มีวิธีการตั้งราคาตามฤดูกาลท่องเท่ียว และสภาวะเศรษฐกิจ 

2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

มีการติดต่อกบัตวัแทนจากบริษทัทวัร์  การขายตรงโดยพนกังานขาย และทางเวป็
ไซด ์

2.4 การส่งเสริมการขาย 

กิจการมีการใหส่้วนลด หรือเครดิตกบัลูกคา้ตามหน่วยงาน องคก์ร และบริษทัทวัร์ท่ี
มีอตัราการใชบ้ริการท่ีบ่อยๆ และมีการโฆษณาท่ีพกัแรม 

2.5 บุคลากร 

พนกังานมีความเตม็ใจใหบ้ริการลูกคา้ และสามารถส่ือสารภาษาองักฤษ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และเพิม่ความประทบัใจกบัลูกคา้ 

2.6 กระบวนการให้บริการ 

มีการติดตามลกูคา้หลงัเขา้พกัอยา่งต่อเน่ือง  และการใหบ้ริการอยา่งดีท่ีสุด โดยมีการ
วดัความพึงพอใจลูกคา้โดยมีการใชแ้บบสอบถาม 

2.7 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

มีสภาพแวดลอ้มรอบท่ีประกอบไปดว้ยตน้ไม ้ และมีความร่มร่ืนมากภายในบริเวณท่ี
พกั 

3. ด้านการผลติ 

มีการวางแผนการใหบ้ริการ ซ่ึงในหน่ึงวนั กิจการจะมีลูกคา้มาใชบ้ริการประมาณ 30 คน
ต่อวนั และมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว คือ บริการอินเตอร์เน็ต มีรับสนามบิน
ดว้ย ในส่วนของการการบ ารุงรักษาท่ีพกัแรม แผนกแม่บา้นจะมีการเกบ็กวาดหอ้งพกัใหส้ะอาด 
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4. ด้านการเงิน 

บริษทัมีการส ารองเงินสดไวใ้ชใ้นกิจการอยา่งเพยีงพอ ลูกหน้ีของกิจการ ไดแ้ก่ บริษทั
ทวัร์ท่ีมีเครดิตกบัทางบริษทั และมีการเกบ็ขอ้มูลลูกหน้ีแต่ละรายไวอ้ยา่งครบถว้น การสัง่ซ้ือ
วตัถุดิบและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเขา้พกั จะใชง้บประมาณแต่ละคร้ังท่ี 40,000 บาท  

สภาพแวดล้อมของการด าเนินงานในธุรกจิปัจจุบัน 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

มีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีธุรกิจจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
ไม่ไดส่้งผลต่อการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ีในเร่ืองของนโยบายการเกบ็ภาษีและวิธีการเกบ็
ภาษี ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อกิจการมาก 

ใสส่วนของปัญหาและอุปสรรคท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขในกิจการ คือ 
เร่ืองขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองของขอ้มูลการท่องเท่ียว ดา้นการประชาสมัพนัธ์ต่อนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวต่างชาติ และชาวไทย  

2. การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยใช้แรงผลกัดัน 5 ประการ 

คู่แข่งของกิจการในปัจจุบนั คู่แข่งทางตรง คือ กิจการรีสอร์ทท่ีอยูห่่างออกจากตวั
เมือง คู่แข่งทางออ้ม  คือ กิจการเกสเฮาส์และบูติคโฮเทล   

3. การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดของแมคคนิซีย์ (McKinsey 7s Framework) 

กลยทุธ์ กิจการการท าแผนการหาตลาดลูกคา้ เพื่อใหกิ้จการไดผ้ลประกอบการท่ีดี 

กิจการมีโครงสร้างองคก์รชดัเจน แผนกงานจะมีการประสานงานกนั มีการประชุม
กนัทุกเดือน การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ แบ่งกนัตามภาระหนา้ท่ีของแต่ละแผนก 

ระบบการท างานภายใน จะใหอ้ านาจหนา้ท่ีโดยตรงแก่พนกังานในการตดัสินใจ การ
มอบหมายงาน หรือติดต่อส่ือสารกบัพนกังานโดยการโทรศพัท ์

มีวิธีการจูงใจใหพ้นกังานท างานอยา่งเตม็ท่ีโดยการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานเป็นราย
เดือน ในส่วนของสวสัดิการ มีประกนัสงัคม และค่าคอมมิชชัน่ท างานนอกเวลา และอาหาร
พนกังานแต่ละม้ือ  
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การจดัคนเขา้ท างาน มีการพิจารณาคุณสมบติัคนท่ีสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศ
ไดค้ล่องแคล่ว 

มีการควบคุมการท างานโดยมีการออกนโยบายและกฎระเบียบ ซ่ึงส่งผลให้การ
ท างานมีระบบ และระเบียบมากข้ึน 

ค่านิยมท่ีใหทุ้กคนในบริษทัยดึถือปฏิบติัร่วมกนั คือ ลูกคา้ถูกตอ้งเสมอ  
 

 


