
   

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
หมวดบริการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการ
ด าเนินงาน ส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินงาน และปัจจยัท่ีมีผลส าเร็จในการด าเนินงาน โดยแนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา คือ แนวคิดดา้นการบริหารจดัการ แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
จดัการ ดา้นการตลาด ดา้นการผลิต และดา้นการเงิน การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มโดยทัว่ไป (General 
Environment Analysis: PEST Analysis) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย
ใชต้วัแบบพลงัผลกัดนั 5 ประการ (Five-force Model) การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ 
อุปสรรค (SWOT Analysis) เทคนิคการจดัการสมยัใหม่ตามกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 
7s Framework) และแนวคิดดา้นปัจจยัแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor: CSFs) 

ระเบียบวิธีการศึกษา มีขอบเขตการศึกษาคือ มุ่งศึกษาถึงการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ  
ทั้งในดา้นการจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นการผลิตและการด าเนินงาน และดา้นการเงิน ตลอดจนศึกษา
ถึงสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน และปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หมวดบริการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ประชากร
ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กิจการท่ีประกอบธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัเชียงใหม่และยงัเปิดด าเนินการอยูใ่นปี พ.ศ. 2552 จ านวนทั้งส้ิน 606 ราย  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียว จ านวน 10 ราย และขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 90 ราย โดยเลือกจากผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหมวดบริการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียว ท่ีสมคัรใจให้
ขอ้มูลและใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งส้ิน 100 ราย ในส่วนของ
แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มูล 4 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ ไดแ้ก่ 
ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวนหอ้งพกั จ านวนพนกังาน การมีตราสัญลกัษณ์ของ
กิจการ การมีเว็บไซต์ของกิจการ การมีหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ และการไดรั้บ
รางวลัหรือการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลในการด าเนินงาน 
แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต และดา้นการเงิน ส่วนท่ี 3 
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สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานของธุรกิจในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ดา้นการเมืองและกฎหมาย ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลย ีส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นการผลิต และดา้นการเงิน การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) ท าโดยการคน้ควา้จาก หนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์เอกสาร งานวิจยั 
และการคน้ควา้ขอ้มูลผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลใน
ลกัษณะการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการด าเนินงานในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ 
ดา้นการตลาด ดา้นการผลิต และดา้นการเงิน รวมถึงส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัแรม
ส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ แลว้มาวิเคราะห์ผล ตามแนวคิด และทฤษฎี โดยใชส้ถิติ    เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) โดยใชม้าตรวดัแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

สรุปผลการศึกษา 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผูจ้ดัการทัว่ไป ร้อยละ 78.89 รองลงมาคือ เจา้ของ
กิจการ ร้อยละ 16.67 และหุน้ส่วน ร้อยละ 4.44  ผลการศึกษาแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล
พื้นฐานของกิจการ ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการด าเนินงานของกิจการ ส่วนท่ี 3 สภาพแวดลอ้มในการด าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบนั ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของกจิการ 

 ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มี
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 54.44 โดยมีตราสัญลกัษณ์ของกิจการ ร้อยละ 
74.44 และมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง ร้อยละ 70.00 ระยะเวลาเปิดด าเนินการมากกว่า 6 ปีข้ึนไป ร้อยละ 
47.78 มีจ านวนพนกังานประมาณ 11 - 20 คน ร้อยละ 35.56 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีหน่วยงานให้
การสนบัสนุนหรือช่วยเหลือ ร้อยละ 63.33 ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนหรือความช่วยเหลือจากสมาคม
โรงแรมไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่ และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไดรั้บรางวลัหรือการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ร้อยละ 66.67 ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 มากท่ีสุด ร้อยละ 90.00 รองลงมาคือ
จากกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 61.67 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานของกจิการ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด และดา้น
การเงิน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

ด้านการจัดการ 

 การด าเนินธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวมีการวางแผนล่วงหน้า ร้อยละ 64.44 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการวางแผนล่วงหนา้ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการวางแผนดา้นการเงิน/บญัชีมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 91.38 รองลงมาคือดา้นการจดัการ ร้อยละ 82.76 ดา้นการตลาด ร้อยละ 70.69 และดา้น
การผลิต ร้อยละ 31.03 การวางแผนงานส่วนใหญ่เป็นการวางแผนระยะกลาง (มากกว่า 1 ปี – 3 ปี) 
ร้อยละ 60.34 และการวางแผนล่วงหน้าของผูป้ระกอบการ มีการด าเนินการตามแผนท่ีวางไวเ้กือบ
ทั้งหมด มากท่ีสุด ร้อยละ 51.72 

 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีผงัโครงสร้างองค์กรแบบง่ายไม่เป็นทางการ คือ มีเจา้ของ
กิจการและลูกจา้ง (เจา้ของกิจการเป็น ผูบ้ริหารทุกดา้น กิจกรรมต่าง ๆ ข้ึนตรงต่อผูบ้ริหาร) ร้อยละ 
57.78 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ธุรกิจท่ีพกัแรมขนาดเลก็ส่วนใหญ่จะมีสายการบงัคบับญัชาท่ี
สั้ น ไม่ซับซ้อน คือ มีเจ้าของกิจการ ผูจ้ดัการทัว่ไป และพนักงานรับผิดชอบแผนกต่าง ๆ ดังนั้ น
เจา้ของกิจการจึงดูแล และควบคุมไดอ้ย่างทัว่ถึง การส่ือสารระหว่างพนักงาน ผูจ้ดัการ และเจา้ของ
กิจการ จึงท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการจดัแบ่งแผนกงานต่าง ๆ ท่ีชดัเจนไดแ้ก่ แผนกการเงินและบญัชี 
ร้อยละ 91.11 แผนกตอ้นรับลูกคา้ ร้อยละ 74.44 และแผนกแม่บา้น ร้อยละ 84.44 กิจการส่วนใหญ่มี
การจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ร้อยละ 68.89 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการรวม
อ านาจไวท่ี้ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของ ร้อยละ 42.22 และผูน้ ามีลกัษณะประชาธิปไตย ร้อยละ 
57.78 

 การวางแผนก าลงัคน พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผนก าลงัคนก่อนเปิด
กิจการ ร้อยละ 48.89 กิจการส่วนใหญ่มีวิธีการประกาศรับสมคัรพนกังานดว้ยวิธีการติดป้ายประกาศ
รับสมคัรงานดา้นหนา้กิจการ ร้อยละ 81.11 และติดต่อพนกังานภายในใหช่้วยแนะน าคนรู้จกัมาสมคัร
งาน ร้อยละ 45.56 โดยมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกพนกังานคือ พิจารณาจากความรู้เป็นส่วนใหญ่  
ร้อยละ 73.33 รองลงมาคือ พิจารณาจากบุคลิกภาพ ร้อยละ 70.00 และพิจารณาจากความสามารถ      
ร้อยละ 67.78 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า นอกจากผูส้มคัรท่ีมี ความรู้ ความสามารถ และ
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บุคลิกภาพท่ีดี แลว้จะตอ้งมีใจรักในงานใหบ้ริการ (Service mind) โดยเฉพาะต าแหน่งงานท่ีจะตอ้งมี
การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าโดยตรง ปัจจัยท่ีใช้ก าหนดค่าตอบแทนในการท างาน  คือ วัดจาก
ความสามารถเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.56 มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ร้อยละ 57.78 
สวสัดิการท่ีให้กบัพนักงานท่ีเด่นชดัไดแ้ก่ ประกนัสังคม ร้อยละ 87.78 อาหารระหว่างปฏิบติังาน   
ร้อยละ 85.56 และจดัหาชุดท างานให้ ร้อยละ 66.67 มีการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน
โดยใหพ้นกังานสอนงานกนัเอง ร้อยละ 82.22 และจดัอบรมเป็นช่วง ๆ ในท่ีท างาน ร้อยละ 42.22 จาก
การสัมพนัธ์เชิงลึกพร้อมว่า ธุรกิจท่ีพกัแรมขนาดเลก็ส่วนใหญ่ยงัขาดการฝึกอบรม และพฒันาทกัษะ
ฝีมือพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

 ส าหรับการสั่งการพนกังาน กิจการส่วนใหญ่มีใบสั่งงานของแต่ละแผนก ร้อยละ 38.89 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ค านึงถึงคุณภาพงาน ร้อยละ 93.33 และปริมาณงาน ร้อยละ 61.11 ในการ
มอบหมายงาน มีวิธีการจูงใจในการท างานคือให้อิสระในการท างานไม่กา้วก่ายงาน ร้อยละ 81.11 
และการดูแลเอาใจใส่พนกังานอยา่งใกลชิ้ด ร้อยละ 52.22 

 ส่วนการควบคุม ผูป้ระกอบการทุกรายให้ความส าคญัในการควบคุมดา้นการเงิน/บญัชี 
ร้อยละ 100.00 และดา้นการปฏิบติังานหรือการผลิต ร้อยละ 52.22 ใชว้ิธีรายงานผลการปฏิบติังานทั้ง
โดยวาจาและเอกสาร มีการประเมินผลการปฏิบติังานโดยพิจารณาจากความสะอาดเรียบร้อยมากท่ีสุด 
ร้อยละ 80.00 และความพึงพอใจของลูกคา้ ร้อยละ 77.78 ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินการปฎิบติังานถูก
น าไปใชป้รับปรุงดา้นบริการ และข้ึนเงินเดือนใหพ้นกังาน กิจการส่วนใหญ่มีพนกังานเพียงพอต่อการ
ให้บริการ ร้อยละ 94.44 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าจ านวนพนกังานมีเพียงพอต่อการให้บริการ 
และบางกิจการท่ีมีจ านวนหอ้งพกันอ้ยกว่า 50 หอ้ง พนกังานตอ้งปฏิบติังานหลายหนา้ท่ี เพื่อเป็นการ
ประหยดัตน้ทุนของกิจการ แต่ปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบับุคลากรคือ มีอตัราการลาออกของพนกังานบ่อย 
จึงท าใหพ้นกังานขาดทกัษะความช านาญ  

ด้านการตลาด 

 ธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีประเภทหอ้งพกัของ
กิจการท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดคือ ห้องพกัแบบธรรมดา ร้อยละ 81.11 กิจการส่วนใหญ่มีการส ารวจ
ความตอ้งการหรือความนิยมของลูกคา้เก่ียวกบัการบริการหรือหอ้งพกัของกิจการ ร้อยละ 67.78 แต่ไม่
มีการวางแผนท่ีจะเพิ่มหรือพฒันาปรับปรุงท่ีพกัแรมใหม่ ร้อยละ 70.00 
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 กิจการส่วนใหญ่มีวิธีการตั้งราคาค่าบริการหอ้งพกัโดยพิจารณาจากสภาพการแข่งขนั (ดู
ราคาคู่แข่งขนั) ร้อยละ 56.67 และการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีมากท่ีสุดคือ บริการ
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 87.78 รองลงมาคือ บริการห้องอาหาร ร้อยละ 84.44 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบวา่ ธุรกิจท่ีพกัแรมส่วนใหญ่จะใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา มีการตดัราคาค่าบริการหอ้งพกักนัอยา่งรุนแรง
เพื่อให้สามารถขายห้องพกัได ้โดยเฉพาะนอกฤดูกาลท่องเท่ียว (Low Season) ท่ีอุปสงคใ์นความ
ตอ้งการการใชบ้ริการหอ้งพกัของลูกคา้มีนอ้ย แต่หอ้งพกัมีจ านวนมาก จึงท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งลด
ราคาค่าหอ้งพกัลง ซ่ึงบางกิจการตอ้งลดราคาหอ้งพกัลงถึง 50 เปอร์เซ็นต ์จากราคาเตม็ของค่าหอ้งพกั
ท่ีตั้งไวใ้นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว (High Season) บางกิจการท่ีตอ้งการขายหอ้งพกัไดใ้นราคาสูง ก็จะใช้
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ซ่ึงจะท าการจัดการตกแต่งท่ีพกัแรมให้ดูสวยงาม และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวั สร้างความโดดเด่น จูงใจอยากใหลู้กคา้มาใชบ้ริการโดยท่ีจะไม่เปรียบเทียบราคาหอ้งพกักบั
ท่ีพกัแรมอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัตอ้งมีการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกไวค้อยบริการลูกคา้ ท่ีหลากหลาย 
เช่น ห้องอาหาร ห้องจดัประชุมสัมนา สระว่ายน ้ า ฟิตเนส สปา บริการรับส่งสนามบิน บริการทวัร์
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ 

 การส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด ร้อยละ 97.78 และเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีผูป้ระกอบการนิยมใชส่้วนใหญ่ คือ การ
ประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 86.36 และการโฆษณา ร้อยละ 40.91 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า
ผูป้ระกอบการยอมรับว่าการส่งเสริมการตลาดเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ลูกคา้รู้จกักิจการ และจะได้
พิจารณาตดัสินใจเลือกมาใชบ้ริการ แต่ตน้ทุนการส่งเสริมการตลาดค่อนขา้งสูงและวดัไดย้ากว่าการ
ลงทุนดา้นการส่งเสิรมการตลาดในแต่ละวิธีนั้นจะท าให้อตัราผูม้าใชบ้ริการเพิ่มข้ึนมากเท่าใด อีกทั้ง
กิจการขนาดเล็กท่ีมีห้องพกัจ านวนน้อย การลงทุนดา้นการตลาดจ านวนมากจึงให้ผลตอบแทนท่ีไม่
คุม้ค่า ซ่ึงส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะเนน้การส่งเสริมการตลาดท่ีใชทุ้นต ่า เช่นการประชาสัมพนัธ์ และ
การใชส่ื้ออินเตอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูบ้ริโภครู้จกักิจการ และ
ติดต่อตวัแทนจ าหน่าย หรือบริษทัทวัร์ต่าง ๆ ในการขายบริการหอ้งพกัโดยใหค่้านายหนา้ 

ด้านการผลติ 

 ธุรกิจท่ีพกัแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ ส่วนใหญ่ มีจ านวนลูกคา้เฉล่ียต่อวนั นอ้ยกว่า 
20 คน ร้อยละ 45.56 ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบหลกัมี 1 - 3 ราย ร้อยละ 45.56 มีการก าหนดคุณลกัษณะของ
สินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือ โดยพิจารณาจากคุณภาพของวตัถุดิบ ร้อยละ 75.56 และราคาของวตัถุดิบ
ประกอบการตดัสินใจ ร้อยละ 64.44 ส่วนใหญ่มีการขนส่งสินคา้และวตัถุดิบคือ มีทั้งผูข้ายส่งมาให้
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และไปรับเอง ร้อยละ 52.22 ในกรณีท่ีมีผูข้ายเป็นฝ่ายจดัส่งวตัถุดิบมาให้ พบว่าเกิดปัญหาเร่ืองการ
จดัส่งสินคา้ไม่ตรงเวลาในบางคร้ังเพียงร้อยละ 2.22  

 กิจการส่วนใหญ่มีการตรวจสอบคุณภาพหอ้งพกัก่อนท่ีลูกคา้จะเขา้พกัแรม คือ มีการสุ่ม
ตรวจเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 51.11 และถา้พบวา่มีหอ้งพกัท่ีลูกคา้เขา้พกัไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีตั้งไวจ้ะท า
การเปล่ียนหอ้งพกัให้ลูกคา้ ร้อยละ 68.89 กิจการส่วนใหญ่มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ ร้อยละ 
88.89  

ด้านการเงิน 

 ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในการ
วางแผนดา้นการเงิน/บญัชี ร้อยละ 91.38 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าการด าเนินธุรกิจท่ีพกัแรมใช้
เงินลงทุนค่อนขา้งสูง และมีตน้ทุนในการประกอบการมาก ทั้งตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร อีกทั้ง
รายรับจากค่าบริการในแต่ละเดือนค่อนขา้งท่ีจะไม่คงท่ีมีการแกว่งข้ึนลงอย่างมากโดยเฉพาะนอก
ฤดูกาลท่องเท่ียวรายรับค่อนขา้งน้อย ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งท าการส ารองเงินทุนหมุนเวียนไว้
จ  านวนมาก ขอ้มูลพื้นฐานดา้นการเงินของกิจการคือ มีมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ (รวมท่ีดิน) 
มากกว่า 10,000,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 52.22 มียอดขายรวมโดยประมาณในปีท่ีผา่นมา 500,001 
บาท ร้อยละ 35.56 มีก าไรก่อนหกัภาษีโดยประมาณในปีท่ีผา่นมา 200,001 – 500,000 บาท ร้อยละ 
50.00 

 เงินลงทุนท่ีใชม้าจาก 3 แหล่งคือ จากเจา้ของกิจการ จากหุ้นส่วน และเงินกูย้ืม แหล่ง
เงินทุนส่วนใหญ่มาจากเจา้ของกิจการเอง ร้อยละ 61.11 มีการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินมาลงทุนเพียง
ร้อยละ 13.33 โดยกูเ้งินจากธนาคารพาณิชย ์ร้อยละ 91.67 และ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ร้อยละ 8.33 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่หากตอ้งกูย้มืจะพิจารณาถึง อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 
58.89 และวงเงินท่ีกูไ้ด ้ร้อยละ 54.44 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีภาระหน้ีสิน ร้อยละ 58.89 และไม่มี
แผนการลงทุนเพิ่มในปีหนา้ (2554) ร้อยละ 88.89 

 การจดัท างบการเงิน พบว่าผูป้ระกอบการทั้งหมดมีการจดัท างบก าไรขาดทุนมากท่ีสุด 
ร้อยละ 75.56 และมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐานทางบญัชีก่อนช าระภาษี ร้อยละ 81.11 มี
การขอคืนภาษี ร้อยละ 73.33 ผูบ้นัทึกรายการการเงินและบญัชีส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีการเงินและ
บญัชี ร้อยละ 43.33 รองลงมาคือจา้งส านกังานบญัชี ร้อยละ 40.00 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ยงั
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พบว่าธุรกิจท่ีพกัแรมขนาดเล็ก ท่ีด าเนินธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียว มีการบนัทึกรายการการเงินและ
บญัชีอยา่งไม่เป็นระบบ 

 ในด้านของสภาพคล่อง กิจการทั้ งหมดมีการส ารองเงินสดอย่างเพียงพอ และมีการ
ส ารองเงินสด 10,000 – 50,000 บาทต่อวนั มากท่ีสุด ร้อยละ 67.78 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จ่ายเงินสด
ทุกคร้ังท่ีมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบ ร้อยละ 81.11 กิจการท่ีสามารถขอเครดิตไดมี้เพียง ร้อยละ 18.89
ระยะเวลาในการขอเครดิตไดอ้ยูใ่นช่วง 15 – 30 วนั มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการซ้ือวตัถุดิบแต่ละคร้ัง 
2,000 - 5,000 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 68.89 และจากภาวะเศรษฐกิจท่ีย  ่าแยใ่นปัจจุบนักิจการส่วนใหญ่มี
การลดค่าใชจ่้ายบางอย่างท่ีไม่จ าเป็น ร้อยละ 68.89 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าหลาย ๆ 
กิจการไม่สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไดม้ากนกั เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ และตน้ทุนดา้นแรงงาน 
เน่ืองจากธุรกิจท่ีพกัแรมตอ้งแข่งขนักัน ในเร่ืองของความ หรูหรา ความสะดวกสบาย และการ
ใหบ้ริการท่ีน่าประทบัแก่ผูม้าใชบ้ริการ จึงท าใหผู้ป้ระกอบการไม่สามารถลดตน้ทุนในการด าเนินงาน
ไดม้ากมายนกั 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  น ามาพิจารณาตามกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์
(McKinsey 7s Framework) สามารถสรุปไดว้่า ธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ มีลกัษณะดงัน้ี 

 กลยุทธ์ (Strategy) ธุรกิจท่ีพกัแรมเนน้การท ากลยทุธ์การตลาด การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ 
เช่น การใหส่้วนลดค่าหอ้งพกั ช่วงเวลานอกฤดูกาลท่องเท่ียว (Low Season) เพื่อจูงใจผูบ้ริโภคเลือกใช้
บริการของกิจการ นอกจากน้ียงัเน้นการท าการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเป็นการท าให้ลูกคา้รู้จกั และ
สามารถเขา้ถึงได้ง่ายข้ึน ซ่ึงธุรกิจส่วนใหญ่จะท าการประชาสัมพนัธ์แบบตน้ทุนต ่าเพื่อประหยดั
ค่าใช้จ่าย โดยใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นตน้ และมีการจัด
จ าหน่ายผา่นทางตวัแทนจ าหน่าย เช่นบริษทัทวัร์ต่าง ๆ 

 โครงสร้างองค์กร (Structure) ธุรกิจท่ีพกัแรมส่วนใหญ่มีโครงสร้างในการด าเนินงานท่ี
คลา้ยคลึงกนั ส่วนใหญ่มีโครงสร้างในการด าเนินงานแบบง่าย ไม่ซบัซอ้น โดยแบ่งออกเป็น แผนก
ตอ้นรับลูกคา้ แผนกแม่บา้น แผนกครัว แผนกการตลาด และแผนกช่าง ซ่ึงในระหว่างแผนกงานจะมี
การประสานงานกนั และมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบกนัตามภาระหนา้ท่ีของแต่ละแผนก ธุรกิจท่ี
พกัแรมขนาดเลก็ และมีจ านวนพนกังานท่ีนอ้ยกวา่จะมีการรวมงานบางอยา่งไวใ้นแผนกเดียวกนั และ
ระดบัสายการบงัคบับญัชาสั้นจึงท าใหมี้การดูแลพนกังานไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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 ระบบการท างาน (System) ธุรกิจท่ีพกัแรมส่วนใหญ่มีระบบการท างานไม่ค่อยแตกต่าง
กนัมาก คือ มีการส ารองหอ้งพกั (Reservation) กระบวนการเขา้พกั (Check in process) การบริการ
ระหว่างการพกั (Service while guests stay) และกระบวนการคืนหอ้งพกั (Check out process) ซ่ึงเป็น
พื้นฐานของการตอ้นรับลูกคา้ จะตอ้งปฏิบติัใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

 รูปแบบ (Style) มีนโยบาย ค าสั่งและกฎระเบียบท่ีชดัเจน ซ่ึงส่งผลให้การท างานมี

ระบบ และระเบียบมากข้ึน ซ่ึงจะให้อ านาจหนา้ท่ีโดยตรงแก่พนกังานในการตดัสินใจ การมอบหมาย

งานข้ึนอยูก่บัหวัหนา้งานของแต่ละแผนกงานของแต่ละคน 

 การจัดคนเข้าท างาน (Staff) การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร กิจการส่วนใหญ่มี
วิธีการสรรหาบุคลากรคือ  ติดป้ายประกาศรับสมคัรงานดา้นหนา้กิจการและติดต่อกบัพนกังานภายใน
กิจการให้ช่วยแนะน าคนขา้งนอกกิจการมาสมคัรงาน วิธีการคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างาน โดยส่วน
ใหญ่พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซ่ึงบุคลิกภาพท่ีดี เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับ
การท างานด้านบริการ อีกทั้ งกิจการท่ีมีกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติเขา้มาใช้บริการมาก ก็จะค านึงถึง
คุณสมบติัดา้นความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างประเทศดว้ย ส าหรับดา้นการฝึกอบรมและพฒันา
ความสามารถของพนกังาน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการฝึกอบรมพนกังาน
อยา่งเป็นระบบและไม่มีการฝึกอบรมและพฒันาความรู้พนกังานอยา่งสม ่าเสมอเท่าท่ีควร 

 ทักษะ (Skill) พนักงานทุกแผนกจะเน้นในเร่ืองการบริการ ความสามารถ และ
บุคลิกภาพท่ีดี เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ียงัมีการอบรมเพิ่มความรู้ 
และทกัษะใหแ้ก่พนกังานในแต่ละแผนกดว้ย 

 ค่านิยมร่วม (Shared Value) การสร้างความประทบัใจและความพึงพอใจใหแ้ก่แขกผูม้า
ใช้บริการให้ไดรั้บความสะดวกสบาย และอยากกลบัมาใช้บริการอีก เป็นส่ิงส าคญัในการบริหาร
กิจการธุรกิจโรงแรมให้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงการท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ส่วนหน่ึงมาจากท่ี
ธุรกิจมีระบบการบริหารจดัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนั 

ส่วนที่ 3 สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกจิในปัจจุบัน 

 สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทาง
การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และเทคโนโลยี โดยภาพรวม ซ่ึงประเมินโดย
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ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจของกิจการ การด าเนินงานธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวไดรั้บ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
2.86 ส าหรับผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการ
เก็บภาษีและวิธีการเก็บภาษี กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เศรษฐกิจระดับประเทศ 
สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ เศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจระดบัโลก ภาวะค่าเงินบาท
แขง็ค่าข้ึน และ อตัราเงินกูท่ี้ไม่คงท่ี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30, 3.22, 3.10, 3.01, 2.96, 2.94, 2.89 และ 
2.57 ตามล าดบั 

 ส าหรับผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอกกิจการในระดบันอ้ยไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดา้นการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมของประเทศ และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในประเทศ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.43 และ 2.22 ตามล าดบั 

 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาสรุปตามทฤษฎีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
โดยทัว่ไป (General Environment Analysis: PEST Analysis) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 

 ปัจจยัทางการเมืองเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อธุรกิจท่ี
พกัแรมซ่ึงสถานการณ์ทางการเมืองมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าหนักท่องเท่ียวตดัสินใจในเร่ืองการ
เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ด้านการเมืองของประเทศไทยยงัคงมีปัญหาความไม่มัน่คง
ทางการเมืองอยา่งต่อเน่ืองและยงัมีปัญหาจากชุมนุนประทว้งเร่ือยมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั จึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความกังวลด้านความปลอดภยัท าให้จ  านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติลดลง 
ส าหรับในจงัหวดัเชียงใหม่ ยงัมีกลุ่มการชุมนุมของฝ่ายเส้ือแดงอยง่ต่อเน่ือง จึงท าให้นกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติมีความกงัวลท่ีจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ดา้นกฎหมาย ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งศึกษาและ
เขา้ใจ และปฏิบติัตามเก่ียวกบั กฎหมายและขั้นตอนในการจดัตั้งธุรกิจท่ีพกัแรมตามพระราชบญัญติั
โรงแรม กฎกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบั โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งและการด าเนินธุรกิจโรงแรม
โดยตรง  
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ด้านเศรษฐกจิ (Economic) 

 จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัท่ียงัคงมีสัญญาณการชะลอ
ตวัลงอย่างต่อเน่ือง จากปัจจยัทางดา้นการเมือง และระดบัราคาน ้ ามนัท่ียงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัสูง 
ส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง ภาคเอกชนท่ีชะลอตวั
โดยฉพาะการก่อสร้าง ประชาชนใชจ่้ายนอ้ยลงถึงแมว้่าครัวเรือนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เน่ืองจากการปรับ
อตัราเงินเดือนและค่าจา้งข้ึนต ่า การปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณปี 2554 จะท าให้การใชจ่้ายภาครัฐ
ขยายตวัสูงข้ึน แต่เน่ืองจากราคาสินคา้เกษตรท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ราคาวตัถุดิบและอาหารเพิ่มสูงข้ึน 
ท าให้ประชาชนมีการค านึงถึงการใช้จ่ายเงินเพิ่มมากข้ึน เจาะลึกไปถึงเศรษฐกิจระดับทอ้งถ่ิน มี
ผลกระทบต่อธุรกิจบริการท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวคือ นกัท่องเท่ียวนอ้ยลง และไม่มีการควบคุม
จ านวนธุรกิจประเภทโรงแรม ท าให้คู่แข่งมากข้ึน เศรษฐกิจระดบัประเทศ คือ ท าให้นกัท่องเท่ียวมี
พฤติกรรมการประหยดัค่าใชจ่้ายมากข้ึน เลือกท่ีพกัแรมราคาถูกลง และตดัสินใจซ้ือบริการยากข้ึน 
เศรษฐกิจระดบัโลก มีผลกระทบต่อกิจการ เน่ืองจากลูกคา้ชาวต่างประเทศลดจ านวนลง หรือเดินทาง
มาท่องเท่ียวในประเทศไทยช่วงระยะเวลาในการพกัในประเทศสั้นลง และจากปัญหาค่าใชจ่้ายดา้น
พลงังานท่ีมีราคาสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีจะมีราคาสูง
ตามราคาของพลงังาน ท าให้โรงแรมมีค่าใชจ่้ายดา้นพลงัสูงมาก ซ่ึงธุรกิจท่ีพกัแรมไม่สามารถท่ีจะ
ประหยดัค่าใชจ่้ายประเภทน้ีไดเ้ลย เน่ืองจากโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีตอ้งแข่งขนักนัดา้นบริการ ดว้ยความ
หรูหรา สวยงาม และความสะดวกสะบาย ยิ่งไปกว่านั้นอตัราดอกเบ้ียท่ีไม่คงท่ี ก็ยงัส่งผลกระทบต่อ
กิจการ คือ ไม่สามารถควบคุมตน้ทุนและรายไดค่้าใชจ่้ายได ้

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural) 

 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีลดลงเน่ืองจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก รวมถึงภยัสงครามของประเทศต่าง ๆ และภยัธรรมชาติ อยา่งไรก็
ตามส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีรับทราบข่าวสารและยงัมีความเช่ือมัน่ในเร่ืองความปลอดภยัยงัคง
นิยมเดินทางเขา้ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งธุรกิจบริการหลายประเภทเน้นการใช้กลยุทธ์
ตน้ทุนต ่าจึงตั้งราคาค่าสินคา้และค่าบริการไม่แพงมากนัก เช่น สายการบินโลวค์อส ต่าง ๆ จึงเป็น    
กลยุทธ์ท่ีโดนใจนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัท่ีมีรายไดไ้ม่มากนกัแต่ชอบเดินทางท่องเท่ียว ประกอบกบั
พฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีประหยดั ท าให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติระดบักลางเร่ิมหันไป
พกัในสถานพกัแรมท่ีราคาถูกกว่าราคาค่าบริการของโรงแรมขนาดใหญ่ ๆ ดั้ งนั้นธุรกิจท่ีพกัแรม
ส าหรับนกัท่องเท่ียวขนาดเลก็และขนาดกลางจึงเป็นตวัเลือกอนัดบัตน้ ๆ ของนกัท่องเท่ียว 
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 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเห็นอย่างชัดเจน คือความนิยมใช้การ
ส่ือสารอินเตอร์เน็ต รวมถึงกระแสของ Social Network ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, รวมถึง 
Forward mail และการตั้งกระทู ้แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเวบ็ไซตต่์าง ๆ จะส่งผลกระทบอยา่งมาก
ในการส่งต่อข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึงถา้เป็นบริการท่ีดีก็จะส่งผลกระทบในเชิงบวกอย่างรวดเร็ว 
ในทางกลับกันถ้าบริการไม่ได้คุณภาพ ย่อมส่งผลในเชิงลบอย่างรุนแรงและรวดเร็วเช่นกัน ซ่ึง
ผูป้ระกอบการตอ้งตระหนัก และเลือกใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกบักิจการ เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวซ่ึงตอ้งการบริการท่ีดี เร็ว ถูก อีกทั้งยงัเน้นการวางแผนหาขอ้มูลด้วย
ตนเอง และนิยมเปรียบเทียบราคาค่าบริการต่าง ๆ รวมถึงขอ้ดี ขอ้เสีย จากผูใ้หบ้ริการหลาย ๆ ราย โดย
หาขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต 

 อย่างไรก็ตามสังคม และวฒันธรรม ความเป็นอยู่ รวมถึงลกัษณะนิสัยของผูค้นชาว
เชียงใหม่ยงัมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างไปจากภาคอ่ืน ๆ จึงท าใหน้กัท่องเท่ียวอยากเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
เพื่อท่ีจะเขา้มาสัมผสักล่ินอาย วฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือต่าง ๆ ของชาวเชียงใหม่ ถึงแมว้่า
ปัจจุบนัความเจริญรุ่งเร่ือง ความกา้วหนา้ และการพฒันาในจงัหวดัเชียงใหม่จะมีมากข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
จะมีผลกระทบกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในท้องถ่ิน แต่อย่างไรก็ตามทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชนก็มีการร่วมมือกนัในการอนุรักษ ์ประเพณี และวฒันธรรมท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าท่องเท่ียว น่าเขา้มาเยีย่มเยอืน 

เทคโนโลย ี(Technological) 

 กิจการมีการลงทุนเพิ่มในดา้นการ ปรับปรุงการใหบ้ริการใหส้ะดวก และรวดเร็วข้ึน โดย
การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นกิจการ โดยการปรับปรุงดา้นระบบเทคโนโลยใีหร้วดเร็ว และทนัสมยัมาก
ข้ึน ทั้งการจองหอ้งพกัผา่นระบบอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมบริหารจดัการกิจการโรงแรม เช่นระบบ
เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ ระบบสต๊อกสินค้า ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น แต่ระดับของ
เทคโนโลยีดงักล่าวยงัไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัโรงแรมขนาดใหญ่ และส่วนใหญ่กิจการท่ีมี
ขนาดเล็กด าเนินการธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียว ยงัไม่ไดมี้การน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาใช้ใน
กิจการ มีแค่การน าเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเขา้มาใช้เท่านั้น เช่นระบบโทรศพัท์ ระบบรักษาความ
ปลอดภยักลอ้งวงจรปิด และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ นอกจากน้ีการบริการท่ีมีความแตกต่างและ
ความจริงใจต่อลูกคา้ ก็ถือเป็นจุดเด่นของกิจการท่ีไดเ้ปรียบหรือเหนือกว่าคู่แข่งและท าให้กิจการ
ประสบความส าเร็จ 
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 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาสรุปตามทฤษฎีการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยใชต้วัแบบพลงัผลกัดนั 5 ประการ (Five-force Model) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ภัยคุกคามอนัเกดิจากคู่แข่งหน้าใหม่ (Threat of New Entrants) 

 ถึงแมอุ้ปสงค์ดา้นความตอ้งการห้องพกัจะลดลงตามจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีลดลงจาก
สภาพเศษฐกิจท่ีย  ่าแย่ ทั้งระดบัโลกและระดบัประเทศ และความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ 
และในจงัหวดัเชียงใหม่ แต่อุปทานดา้นความตอ้งการการให้บริการห้องพกัยงัสูง เน่ืองจากท่ีพกัแรม
ส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่มีจ านวนมาก ท าให้อุปสงคแ์ละอุปทานไม่สอดคลอ้งกนั แต่
ยงัมีผูป้ระกอบการหลายรายท่ีตอ้งการเขา้มาด าเนินธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท่ีพกัแรมขนาดเล็กท่ีมีห้องพกัต ่ากว่า 50 และประกอบกิจการแบบเจา้ของคนเดียว ซ่ึง
ผูป้ระกอบการท่ีสนใจมีทั้งคนในทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินเอง ซ่ึงตอ้งการใชท่ี้ดินว่างเปล่าให้เกิด
ประโยชน์ และนักลงทุนต่างถ่ินท่ีเล็งเห็นศกัยภาพท่ีจะสร้างก าไรจากธุรกิจในจังหวดัเชียงใหม่ 
นอกจากน้ีผูป้ระกอบการรายใหม่ยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองของการออกแบบก่อสร้างให้ทนัสมยั ตรง
ตามรสนิยมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั แต่การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่จะตอ้งพิจารณาถึง
อุปสรรคจากผูป้ระกอบการรายเดิมดว้ย ทั้งน้ีเพราะถา้ไม่มีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีดี ยอ่มเสียเปรียบ
ดา้นตน้ทุนเฉล่ียดา้นต่าง ๆ ท่ีสูงกว่าผูป้รกอบการเดิม ตลอดจนการท าตลาดท่ีผูป้ระกอบการเดิมจะมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัน าเท่ียว หรือนกัท่องเท่ียวท่ีดีกวา่ผูป้ระกอบการรายใหม่  

 จึงพอสรุปไดว้่าภยัคุกคามอนัเกิดจากคู่แข่งขนัหนา้ใหม่ยงัมีอยูบ่า้งแต่ไม่เป็นท่ีน่ากงัวล
เท่ากบัคู่แข่งขนัท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั เพราะการสร้างโรงแรมและรีสอร์ทใหม่ อาจจะมีอุปสรรคดา้น
ราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึน 

2. ความรุนแรงของการแข่งขันระหว่างอุตสาหกรรมเดียวกนั (Intensity of the Rivalry among 
Firms within the Industry) 

 จ านวนนักท่องเท่ียวเข้าพักในสถานพักแรมในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างประเทศ ในขณะท่ีจ านวนสถานท่ีพกัแรม และจ านวน
ห้องพกั มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ยอ่มส่งผลกระทบต่อความรุนแรงของการแข่งขนัระหว่างอุตสาหกรรมท่ี
พกัแรมค่อนขา้งสูง ดงันั้นเพื่อความอยูร่อดของกิจการ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนแผนการ
ด าเนินงานหรือกลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาระดบัก าไรของกิจการไว ้ซ่ึงรูปแบบการแข่งขนัท่ีรุนแรงและ
กลยทุธ์ท่ีธุรกิจท่ีพกัแรมนิยมใชก้นัไดแ้ก่ การตดัราคาหอ้งพกั การแข่งขนัดา้นคุณภาพการบริการ การ
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ให้สิทธิพิเศษดา้นการใชบ้ริการดา้นอ่ืน ๆ ของโรงแรม เป็นตน้ ดงันั้นการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนย่อม
ส่งผลต่ออตัราการท าก าไรอย่างแน่นอน และเพื่อท่ีจะรักษาระดบัการท าก าไรให้ได ้ผูป้ระกอบการ
ตอ้งพยายามลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นลง โดยไม่ใหส่้งผลกระทบต่อการบริการท่ีใหก้บัลูกคา้ 

3. อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) 

 แบ่งพิจารณาได ้2 ช่วงระยะเวลา คือ ระยะเวลาในฤดูกาลท่องเท่ียว (High Season) และ
ระยะเวลานอกฤดูกาลท่องเท่ียว (Low Season) ความรุนแรงของอ านาจต่อรองของผูซ้ื้อหรือ
ผูใ้ชบ้ริการมีนอ้ย เน่ืองจากในฤดูกาลท่องเท่ียว อุปสงคใ์นความตอ้งการห้องพกัมีมากข้ึนเน่ืองจากมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก ท าให้บางกิจการมีจ านวนห้องพกัไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ จึงท าให้ลูกคา้มีอ านาจในการต่อรองลดลง ดงันั้นช่วงฤดูกาล
ท่องเท่ียวน้ีจึงเป็นโอกาสท่ีดีของธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียวในการท าก าไร ซ่ึงสามารถตั้ง
ราคาค่าบริการห้องพกัไดใ้นระดบัสูงกว่าช่วงระยะเวลาอ่ืน อย่างไรก็ตามการเพิ่มระดบัคุณภาพของ
การให้บริการเป็นส่ิงส าคญัและตอ้งค านึงถึงในการตั้งราคาห้องพกัท่ีสูงข้ึน เพราะจะท าให้ลูกคา้
ประทบัใจกบัการบริการท่ีดีและคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไป ส าหรับช่วงระยะเวลานอกฤดูกาลท่องเท่ียว ซ่ึง
อุปสงค์ความตอ้งการท่ีพกัแรมน้อยกว่าอุปทานในความตอ้งการท่ีจะขายบริการท่ีพกัแรม ดังนั้น
ในช่วงระยะเวลานอกฤดูกาลท่องเท่ียว อ านาจการต่อรองของลูกคา้จึงมีมาก และลูกคา้สามารถ
เปรียบเทียบราคาท่ีพกัแรมไดโ้ดยง่าย โดยหาขอ้มูลผา่นระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากลูกคา้จะมีอ านาจ
การต่อรองสูงในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว ธุรกิจท่ีพกัแรมยงัตอ้งหากลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีจะดึงลูกคา้มาใช้
บริการในกิจการของตนเอง 

4. อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลติ (Bargaining Power of Suppliers) 

 เน่ืองจากธุรกิจท่ีพกัแรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีจ านวนห้องพกัน้อย ดงันั้นความ
ตอ้งการในดา้นวตัถุดิบหรือปัจจยัการผลิตต่าง ๆ ข้ึนกบัจ านวนผูเ้ขา้พกัและผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเม่ือเทียบ
กบัโรงแรมใหญ่ ๆ แลว้ จะมีผูเ้ขา้พกัและผูใ้ช้บริการน้อยกว่า ดงันั้นในการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง
อ านาจในการต่อรองผูข้ายปัจจยัการผลิตจึงมีไม่มาก เพราะกิจการไม่ไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้จ านวนมาก 
แต่สัง่ซ้ือบ่อยคร้ัง ซ่ึงกิจการส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ในช่วงเวลาหน่ึง 
ซ่ึงถา้อยากมีอ านาจในการต่อรองผูข้ายปัจจยัการผลิตมากจะตอ้งท าการสั่งซ้ือจ านวนมาก ๆ ในแต่ละ
คร้ัง แต่กจ็ะเกิดปัญหาในการท่ีกิจการจะตอ้งมีภาระในการจดัเก็บสต๊อกสินคา้ดงักล่าว ซ่ึงอาจจะเส่ียง
ต่อความเสียหาย หรือสูญหายได ้ดงันั้นกิจการจะตอ้งพิจารณาให้ดีว่าจะคุม้ค่าหรือไม่ถา้สั่งซ้ือสินคา้
จ านวนมากเพื่อให้ได้ส่วนลด แต่ต้องมีภาระในการจัดเก็บและดูแลสินค้าดังกล่าว หรืออาจจะ
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แกปั้ญหาดงักล่าวโดยการซ้ือสินคา้จ านวนมากต่อคร้ัง แต่มีเง่ือนไง ในการส่งสินคา้ใหก้บักิจการแบบ
ทยอยส่งมาตามจ านวนท่ีตอ้งการ 

5. ภัยคุกคามจากผลติภัณฑ์ทดแทน (Threat of Substitute Products) 

 เน่ืองจากธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่มีจ านวนมาก ทั้งขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในแต่ละขนาดของกิจการก็ยงัมีการแบ่งไดอี้กหลายประเภทเช่น 
โรงแรม เกสทเ์ฮาส์ บงักาโล/รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ เป็นตน้ อีกทั้งสถานท่ีตั้งยงักระจายไปทัว่ทุก
พื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั และกลางใจเมือง ของจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงกล่าว
ไดว้า่สินคา้ทดแทนของธุรกิจท่ีพกัแรมมีค่อนขา้งมาก ส าหรับการหลีกเล่ียงปัญหาของผูป้ระกอบท่ีไม่
ต้องการให้ผู ้บริโภคเปรียบเทียบกิจการของตนเองกับกิจการของผู ้อ่ืนเป็นสินค้าทดแทนกัน 
ผูป้ระกอบการจึงตอ้งใชก้ลยทุธ์สร้างความแตกต่างให้กบัสถานท่ีพกัแรม เช่น ตกแต่งท่ีพกัแรมแบบ  
บูทีคโฮเทล มีเอกลกัษณ์การตกแต่งเป็นของตนเอง รวมทั้งมีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีสร้างความประทบัใจ
และความสะดวกสบาย เช่น มีบริการดา้นการจดัเล้ียง ประชุมสัมนา หอ้งอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป สปา สระ
ว่ายน ้ า ฟิตเนส ซาวน่า และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไวใ้หบ้ริการแก่ผูเ้ขา้พกั จึงจะสามารถท าให้
กิจการเล่ียงจากการมีสินคา้ทดแทนมากใหเ้หลือนอ้ยลง อยา่งไรกต็ามเหตุผลหน่ึงของการทดแทนของ
ผูบ้ริโภคคือ เม่ือระดบัราคาหอ้งพกัเปล่ียนไปผูบ้ริโภคมีงบประมาณจ ากดัก็จะตอ้งหาการทดแทนโดย
การเปล่ียนแปลงระดบัโรงแรมท่ีจะเขา้พกัใหเ้พียงพอกบังบประมาณของผูบ้ริโภคดว้ย 

 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาสรุปวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร ตามทฤษฎี
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) ของกิจการท่ีประสบ
ความส าเร็จ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ธุรกิจท่ีพกัแรมส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ในท าเลท่ีตั้ งท่ีดี เช่น ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีธรรมชาติ
สวยงาม อยู่ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว ใกลแ้หล่งชุมชน ใกลศู้นยก์ลางการคา้ ใกลร้ะบบ
ขนส่งมวลชน เดินทางสะดวก รวดเร็ว 

2. สถานท่ีพกัแรมและห้องพกั มีความสะอาด เรียบร้อย ตกแต่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของกิจการ ซ่ึงการจดัเตรียมหอ้งพกัไดต้รงตามความนิยมและความตอ้งการ
ของลูกคา้ 
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3. มีการควบคุมการท างานอย่างทัว่ถึงเน่ืองจากกิจการส่วนใหญ่มีสายการบงัคบบญัชา
แบบสั้น คือ เจา้ของกิจการ ผูจ้ดัการ และพนกังานฝ่ายต่าง ๆ อีกทั้งจ  านวนพนกังาน
ไม่มากเกินไป จึงท าให้การส่ือสารภายในมีความชัดเจน ไม่มีข้ึนตอนยุ่งยาก และ
สามารถควบคุมดูแลไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

4. ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีพกัแรมมายาวนาน 

5. กิจการหลายแห่งไดน้ าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นกิจการ เช่น การจดัท าระบบการจอง
หอ้งพกัผา่นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ตน้ทุนการด าเนินธุรกิจสูงทั้ งค่าใช้จ่ายผนัแปรและค่าใช้จ่ายคงท่ี เช่น เงินเดือน
พนักงาน ค่าอุปกรณ์ส านักงาน ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม
การตลาด เป็นตน้ 

2. กิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเฉพาะดา้น และขาดทกัษะ
การท างานแบบมืออาชีพ 

3. กระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ยงัไม่มีระบบระเบียบท่ีเป็นมาตรฐานเท่าท่ีควร 

4. อตัราการเขา้ออกของพนกังานสูง จึงท าใหพ้นกังานขาดความช านาญ และตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีหลายดา้น 

5. กิจการหลายแห่งไม่มีการการประเมินคุณภาพการท างานของพนกังาน และขาดการ
อบรมพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งไม่มีการจูงใจให้พนกังานท างานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

6. ขาดระบบการติดตามหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ เช่นการเรียกเกบ็เงินค่าท่ีพกัไดล่้าชา้ 

7. แหล่งเงินทุนส ารองมีนอ้ย โดยเฉพาะกิจการท่ีด าเนินธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียว 

8. ไม่ไดรั้บเครดิตจากผูข้ายปัจจยัการผลิต 

9. ระบบจดัการดา้นบญัชีและการเงินยงัไม่ดีเท่าท่ีควร โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กซ่ึง
ด าเนินธุรกิจประเภทเจา้ของคนเดียว ยงัไม่มีการจดัท าบญัชีท่ีเป็นระบบ 
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10. ขาดการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และการส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

 โอกาส (Opportunities) 

1. เชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงาม และภูมิอากาศท่ีดี 

2. เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่ียว
จ านวนมาก 

3. วฒันธรรม และประเพณีลา้นนาท่ีดีงามของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจุดขายท่ีส าคญั และ
เป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

4. เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคเหนือ จึงท าให้มีจ  านวน
นกัท่องเท่ียว คนเดินทางมาท างาน หรือมาอบรม สัมมานา เขา้มายงัจงัหวดัเชียงใหม่
ตลอดทั้งปี 

5. รัฐบาลและหน่วยงานเอกชนให้การสนบัสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยมีการ
โฆษณา และประชาสัมพันธ์ ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม่ 

6. สายการบินต่าง ๆ มีการแข่งขนักนัมากโดยใชก้ลยทุธ์สายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงส่งผล
ให้ราคาค่าโดยสารถูกลง จึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส าคญัท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้
อยากเดินทางท่องเท่ียวไปยงัจงัหวดัต่าง  ๆ 

7. วนัหยุดราชการของประเทศไทยมีมาก จึงท าให้นักท่องเท่ียวคนไทยได้มีโอกาส
เดินทางไปเท่ียวพกัผอ่นบ่อยคร้ัง รวมถึงจงัหวดัเชียงใหม่มีการจดังานเทศกาลต่าง ๆ 
ท่ีน่าสนใจ หมุนเวียนตลอดทั้งปี 

อุปสรรค (Threats) 

1. การแข่งขนัระหว่างธุรกิจท่ีพกัแรมในจงัหวดัเชียงใหม่มีสูง ผูป้ระกอบการแต่ละราย
ตอ้งแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกนัอย่างรุนแรง ท าให้กิจการส่วนใหญ่ใชก้ลยุทธ์การ
แข่งขนักนัดา้นราคา มีการตดัราคากนัเพื่อดึงดูดลูกคา้มาใชบ้ริการ  
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2. ปัญหาภาวะเศรษฐกิจท่ีย  ่าแย ่ทั้งเศรษฐกิจของประเทศไทย และเศรษฐกิจทัว่โลก ท า
ใหจ้  านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลดจ านวนลง 

3. ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง และมีการชุมนุมของกลุ่มเส้ือแดงบ่อยคร้ังภายใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จึงท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความไม่มัน่ใจเท่าท่ีควรท่ีจะเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

4. พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีประหยดัมากข้ึน ท าให้กิจการไม่สามารถตั้งราคาค่าบริการ
ไดสู้งเท่าท่ีควรเพราะผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของท่ีพกัแรมไดง่้าย โดยช่องทาง
อินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาห้องพกัไดโ้ดยง่าย และ
ส่วนใหญ่ตดัสินใจจองหอ้งพกัท่ีมีราคาถูกกวา่ 

5. การรณรงค์การท่องเท่ียวของต่างประเทศ มีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
ประชาสัมพนัธ์เพิ่มมากข้ึน ท าให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวไทยเลือกท่ีจะ
เดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน เช่น ลาว เวียดนาม มาเลเซีย เกาหลี 
จีน ฮ่องกง เป็นตน้ 

6. ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ อนัเน่ืองมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศท่ี
เกิดข้ึนทัว่โลก ทั้งภยัสึนามิ น ้ าท่วม ดินถล่ม พาย ุท าให้นกัท่องเท่ียวบางส่วนเลือกท่ี
จะอยูบ่า้นมากกวา่การเดินทางท่องเท่ียวไปท่ีอ่ืน ๆ 

7. ปัญหาเร่ืองระยะเวลาช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวดา้นอุปสงคค์วามตอ้งการห้องพกัมี
นอ้ยกวา่ปริมาณหอ้งพกัท่ีมีใหบ้ริการต่อนกัท่องเท่ียว 
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 ส่วนที่ 4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 

 ความส าเร็จในการด าเนินงาน 4 ดา้น คือ ดา้นการจดัการ ดา้นการผลิต ดา้นการเงิน และ
ดา้นการตลาด ซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจของกิจการ สามารถสรุปไดว้่า ธุรกิจท่ี
พกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวโดยภาพรวมมีความส าเร็จในระดบัมาก ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด และ
ดา้นการจดัการ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.97, 3.76 และ 3.75 ตามล าดบั และมีความส าเร็จในระดบั      
ปานกลาง ดา้นการเงิน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.31  

 ความส าเร็จของปัจจยัย่อยในการด าเนินงานธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียว 10 
อนัดบัแรกคือ ห้องพกัท่ีให้บริการตรงตามความนิยมและความตอ้งการของลูกคา้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.20 หอ้งพกัมีความสะอาด เรียบร้อย และมีการตกแต่งสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19  การควบคุมการ
ท างานท าไดอ้ย่างทัว่ถึง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ห้องพกัมีปริมาณเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
พนกังานมีความช านาญในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 มีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  การส่ือสารภายในกิจการมีความชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 มีเคร่ืองมือและ
เคร่ืองใชท่ี้มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04  วตัถุดิบ/ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกัมีคุณภาพ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 สามารถรักษาจ านวนลูกคา้เดิมไวไ้ด ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01สามารถเก็บเงินค่า
หอ้งพกั/การใหบ้ริการไดเ้ร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 มีการท างานท่ีเป็นระบบ ระเบียบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.98 และการประสานงานภายในกิจการมีความราบร่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98  

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการจัดการ 

 พบว่าการด าเนินธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียว ด้านการจัดการโดยภาพรวมมี
ความส าเร็จในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.75 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าเร็จในระดบัมากคือ การ
ควบคุมการท างานท าไดอ้ยา่งทัว่ถึง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 การส่ือสารภายในกิจการชดัเจน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.04 มีการท างานท่ีเป็นระบบระเบียบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 การประสานงานภายในกิจการมี
ความราบร่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ผูน้ า/เจา้ของมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.93 มีจ านวนพนักงานเหมาะสมต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 มีการแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของพนกังานแต่ละคนอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 มีวิธีการประเมินการท างานของ
พนกังานและผูน้ าองคก์รท่ีมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ผูน้ า/เจา้ของมีทกัษะในการบริหารคน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ค่าตอบแทนและการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 และมีแผนงานท่ีดีและปฏิบติัไดจ้ริง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.52  
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 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการผลติ 

 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมมีการด าเนินธุรกิจด้านการผลิตโดยภาพรวมมี
ความส าเร็จในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.97 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าเร็จในระดบัมากคือ หอ้งพกั
มีความสะอาด เรียบร้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 และมีการตกแต่งสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 
ห้องพกัมีปริมาณเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 พนกังานมีความช านาญในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.06 มีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช ้มีเคร่ืองมือและเคร่ืองใชท่ี้มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.04 วตัถุดิบ/ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกัมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ผลิตสินคา้และ
บริการไดต้ามแผนงานการผลิตท่ีวางไว ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 สามารถหาวตัถุดิบ/ส่ิงอ านวยความ
สะดวกทดแทนได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 และราคาวตัถุดิบ/ส่ิงอ านวยความสะดวกต ่ากว่าคู่แข่งขนั มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63  

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการตลาด 

 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมมีการด าเนินธุรกิจ   ด้านตลาดโดยภาพรวมมี
ความส าเร็จในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.76 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าเร็จในระดบัมากคือ หอ้งพกั
ท่ีใหบ้ริการตรงตามความนิยมและความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 สามารถรักษาจ านวน
ลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 สามารถเก็บค่าห้องพกั/หรือการให้บริการไดเ้ร็ว มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.99 มีความถ่ีของลูกคา้เดิมมาใช้บริการบ่อยข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 สามารถเพิ่มราคา
หอ้งพกั/การใหบ้ริการได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 มีจ านวนลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการเงิน 

 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพักแรมมีการด าเนินธุรกิจด้านการเงินโดยภาพรวมมี
ความส าเร็จในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.31 ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าเร็จในระดบั        ปาน
กลางคือ บริหารวนัครบช าระหน้ีให้ตรงกนัทุกงวด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 สามารถหาตน้ทุนสินคา้ท่ี
แทจ้ริงไดถู้กตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 มีการเตรียมเงินหรือแหล่งทุนส ารองยามฉุกเฉิน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.37 มีความช านาญในการบริหารการเงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ 
สามารถช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีไดเ้ร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 มีระบบบญัชีท่ีดีและมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.30 มีการยกขาดทุนสะสมมาใชเ้พื่อลดภาษีในปีท่ีมีก าไร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 สามารถกูเ้งิน
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียต ่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 มีระบบติดตามหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 
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สามารถหาแหล่งเงินทุนส ารองไดง่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 มีจ านวนหน้ีสูญนอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.09 และไดรั้บเครดิตจากผูข้ายวตัถุดิบในระยะเวลานานกว่าคู่แข่งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07  
 ส าหรับปัจจยัย่อยท่ีมีความส าเร็จในระดบัมากคือ มีการวางแผนภาษีอย่างรอบคอบ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และมีความสามารถในการลดค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจ าเป็น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 
ตามล าดบั 

 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีท าให้ธุรกิจ ท่ีพกัแรม
ส าหรับนกัท่องเท่ียวสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การสร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีในการเป็นโรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ผสมผสานกบัความทนัสมยั ดึงดูดใจลูกคา้ให้มาใชบ้ริการ และเกิดการยอมรับจาก
ลูกคา้ พร้อมทั้งสร้างความประทบัใจเหนือกวา่คู่แข่งขนั 

2. ท าเลท่ีตั้งดี สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ หรือสภาพแวดลอ้มสวยงาม ตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

3. มีขั้นตอนการให้บริการลูกคา้ท่ีดี ตั้งแต่กระบวนการส ารองห้องพกั การเขา้พกั การ
บริการระหว่างการพกั และการคืนห้องพกั ทุกขั้นตอนจะตอ้งท าไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
รวดเร็ว และน่าประทบัใจ ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ และ
กลบัมาใชบ้ริการอีก 

4. พนกังานมีการบริการดว้ยความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี และกระตือ
ร้ืนร้นในการปฏิบติังาน และรักงานดา้นการใหบ้ริการ 

5. รักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไวใ้ห้ไดน้าน ๆ ลดอตัราการลาออกของพนกังาน มี
การพฒันาอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

6. การตั้งราคาค่าบริการห้องพกัอยู่ในระดบัท่ีสมเหตุผล ลูกคา้ยอมรับไดแ้ละสามารถ
รู้สึกไดว้า่คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 

7. การมีระบบขอ้มูล ข่าวสาร และการน าเทคโนโลยเีขา้มาบริหารจดัการภายในกิจการ 
8. การมีเครือข่ายพนัธมิตรท่ีดี กบัธุรกิจใหบ้ริการและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธุรกิจ

น าเท่ียว ธุรกิจการขนส่ง เป็นตน้ 
9. ตอ้งมีเงินหมุนเวียนเพียงพอ มีแหล่งเงินทุนส ารอง และสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน

ไดง่้าย โดยมีค่าใชจ่้ายในการไดเ้งินทุนท่ีต ่า โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว
ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย ซ่ึงจะต้องมีการวางแผนเร่ืองเงินทุน
หมุนเวียนท่ีดี 
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10. มีระบบบัญชีท่ีดี รู้จ  านวนยอดขาย รายได้ และรายจ่ายอย่างถูกต้อง สามารถ
ค านวณหาตน้ทุนสินคา้ไดค้รบถว้นจริง ๆ  

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกอบการอภิปรายผล ซ่ึงแบ่งการอภิปรายผลการศึกษาเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 อภิปรายผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
หมวดธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ส่วนท่ี 2 อภิปรายผลการศึกษาดา้นการด าเนินงานของวสิาหกิจขนาดกลางและ       
ขนาดยอ่ม หมวดธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ส่วนท่ี 3 อภิปรายผลการศึกษาสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หมวดธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ส่วนท่ี 4 อภิปรายผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หมวดธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนที่ 1 อภิปรายผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมหมวดธุรกจิที่พกั
แรมส าหรับนักท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 การประกอบธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ในปัจจุบนัมีการ
ขยายตวับางเล็กน้อย ทั้งน้ีเน่ืองจากธุรกิจท่ีพกัแรมตอ้งใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรกค่อนขา้งสูง และท่ีดินมี
ราคาแพง แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีกิจการท่ีพกัแรมขนาดเลก็ท่ีมีจ านวนหอ้งพกัไม่มาก และด าเนินกิจการ
แบบเจา้ของคนเดียวเปิดใหบ้ริการเพิ่มข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นคนในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงมีท่ีดินว่างเปล่าและ
ตอ้งการใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์ และนักลงทุนต่างถ่ินท่ีเห็นศกัยภาพในการท าธุรกิจในจงัหวดั
เชียงใหม่ไดเ้ขา้มาลงทุนในธุรกิจท่ีพกัแรม และจากผลการศึกษาพบว่า ประเภทธุรกิจบริการท่ีพกัแรม
ในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 54.44 โดยมีตรา
สัญลกัษณ์ของกิจการ ร้อยละ 74.44 และมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง ร้อยละ 70.00 ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการมากกวา่ 6 ปีข้ึนไป ร้อยละ 47.78 มีจ านวนพนกังานประมาณ 11 - 20 คน ร้อยละ 35.56  ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบั บทวิเคราะห์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) (2553) เร่ืองบทวิเคราะห์
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ปี 2553 พบว่าจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทธุรกิจ ธุรกิจประเภท
บริษทัจ ากดัมีสัดส่วนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ บุคคลธรรมดา ร้อยละ 35.0 ซ่ึงมีจุด
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น่าสนใจคือ ธุรกิจท่ีเป็นบุคคลธรรมดาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเลก็คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.4 เม่ือ
เทียบกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการศึกษาด้านการด าเนินงานของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หมวดธุรกจิ
ที่พกัแรมส าหรับนักท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการจัดการ 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีผงัโครงสร้างองคก์รแบบง่ายไม่เป็น
ทางการ ร้อยละ 57.78 และธุรกิจท่ีพกัแรมขนาดเล็กส่วนใหญ่จะมีสายการบงัคบับญัชาท่ีสั้ น ไม่
ซับซ้อน ดังนั้นเจา้ของกิจการจึงดูแลและควบคุมได้อย่างทัว่ถึง โดยการวางแผนก าลงัคน พบว่า
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผนก าลงัคนก่อนเปิดกิจการ ร้อยละ 48.89 กิจการส่วนใหญ่มี
วิธีการประกาศรับสมคัรพนักงานดว้ยวิธีการติดป้ายประกาศรับสมคัรงานดา้นหน้ากิจการ ร้อยละ 
81.11 โดยมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกพนกังานคือ พิจารณาจากความรู้เป็นส่วนใหญ่  ร้อยละ 73.33 
รองลงมาคือ พิจารณาจากบุคลิกภาพ ร้อยละ 70.00 และพิจารณาจากความสามารถ ร้อยละ 67.78 
นอกจากผูส้มคัรท่ีมี ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีดี  แลว้จะตอ้งมีใจรักในงานให้บริการ 
(Service mind) โดยเฉพาะต าแหน่งงานท่ีจะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้โดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานเขียนของ พฒันา ศิริโชติบญัฑิต (2548) หนงัสือการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ กล่าวว่ารูปแบบ
ของบุคลากรบริการท่ีดีจะมีคุณสมบติัท่ีลูกคา้ได้พบและสัมผสั พนักงานบริการแลว้รู้สึกมีความ
ประทบัใจ เช่น การแต่งกายท่ีดี รูปร่างหนา้ตา ทศันคติ และพฤติกรรม และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ สุภาภรณ์ มูสิกะโสภณ (2536) เร่ืองการบริหารงานบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า
คุณสมบติัพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีโรงแรมตอ้งการมากท่ีสุดคือมีระดบัการศึกษาตรงกบังานและมี
บุคลิกภาพดี 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยท่ีใช้ก าหนดค่าตอบแทนในการท างาน คือ วดัจาก
ความสามารถ ทกัษะความช านาญ และความรู้ เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการสั่งการพนกังาน กิจการส่วน
ใหญ่มีใบสั่งงานของแต่ละแผนก ร้อยละ 38.89 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ค านึงถึงคุณภาพงาน ร้อยละ 
93.33 และปริมาณงาน ร้อยละ 61.11 ในการมอบหมายงาน โดยมีวิธีการจูงใจในการท างานคือให้
อิสระในการท างานไม่กา้วก่ายงาน ร้อยละ 81.11 และการดูแลเอาใจใส่พนกังานอยา่งใกลชิ้ด ร้อยละ 
52.22 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุภาภรณ์ มูสิกะโสภณ (2536) พบว่าการก าหนดอตัราค่าจา้ง
เงินเดือนพนกังานส่วนใหญ่พิจารณาถึง คุณภาพและปริมาณงาน การศึกษา ประสบการณ์ อตัราค่าจา้ง
ของทอ้งถ่ินและอตัราตามสภาพการแข่งขนั 
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 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า กิจการส่วนใหญ่มีพนกังานเพียงพอต่อการให้บริการ ร้อยละ 
94.44 ซ่ึงจ านวนพนกังานมีเพียงพอต่อการให้บริการ และบางกิจการท่ีมีจ านวนห้องพกันอ้ยกว่า 50 
ห้อง พนกังานตอ้งปฏิบติังานหลายหนา้ท่ี เพื่อเป็นการประหยดัตน้ทุนของกิจการ แต่ปัญหาท่ีส าคญั
เก่ียวกบับุคลากรคือ มีอตัราการลาออกของพนักงานบ่อย จึงท าให้พนักงานขาดทกัษะความช านาญ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุภาภรณ์ มูสิกะโสภณ (2536) พบว่า ปัญหาแรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาใน
ดา้นการลาออกของพนกังาน และคุณสมบติัไม่เหมาะสม แต่ไม่สอดคลอ้งในเร่ืองของปัญหาการขาด
แคลนพนกังาน 

ด้านการตลาด 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่
มีการส ารวจความตอ้งการหรือความนิยมของลูกคา้เก่ียวกบัการบริการหรือหอ้งพกัของกิจการ ร้อยละ 
67.78 แต่ไม่มีการวางแผนท่ีจะเพิ่มหรือพฒันาปรับปรุงท่ีพกัแรมใหม่ ร้อยละ 70.00 โดยกิจการส่วน
ใหญ่มีวิธีการตั้งราคาค่าบริการห้องพกัโดยพิจารณาจากสภาพการแข่งขนั (ดูราคาคู่แข่งขนั) ร้อยละ 
56.67 และการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีมากท่ีสุดคือ บริการอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 87.78 
รองลงมาคือ บริการหอ้งอาหาร ร้อยละ 84.44 และธุรกิจท่ีพกัแรมส่วนใหญ่จะใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา มี
การตดัราคาค่าบริการห้องพกักนัอย่างรุนแรงเพื่อให้สามารถขายห้องพกัได ้โดยเฉพาะนอกฤดูกาล
ท่องเท่ียว (Low Season) ท่ีอุปสงคใ์นความตอ้งการการใชบ้ริการหอ้งพกัของลูกคา้มีนอ้ย แต่หอ้งพกัมี
จ านวนมาก จึงท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งลดราคาค่าหอ้งพกัลง ซ่ึงบางกิจการตอ้งลดราคาห้องพกัลงถึง 
50 เปอร์เซ็นต ์จากราคาเตม็ของค่าหอ้งพกัท่ีตั้งไวใ้นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว (High Season) บางกิจการท่ี
ตอ้งการขายห้องพกัไดใ้นราคาสูง ก็จะใชก้ลยทุธ์สร้างความแตกต่าง ซ่ึงจะท าการจดัการตกแต่งท่ีพกั
แรมใหดู้สวยงาม และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สร้างความโดดเด่น จูงใจอยากใหลู้กคา้มาใชบ้ริการโดยท่ี
จะไม่เปรียบเทียบราคาห้องพกักบัท่ีพกัแรมอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัตอ้งมีการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก
ไวค้อยบริการลูกคา้ ท่ีหลากหลาย เช่น ห้องอาหาร ห้องจดัประชุมสัมนา สระว่ายน ้ า ฟิตเนส สปา 
บริการรับส่งสนามบิน บริการทวัร์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ สอดคลอ้งกับงานเขียนของ 
พฒันา ศิริโชติบณัฑิต (2548) กล่าววา่ การก าหนดราคาเป็นส่ิงส าคญัของเคร่ืองมือการตลาดเพราะการ
ตั้งราคาท่ีจะเสนอขายสินคา้และบริการไปยงัตลาดเป้าหมายท่ีไดมี้การก าหนดไวน้ั้นจะตอ้งค านึงถึง
ลูกคา้ท่ีจะซ้ือว่าจ านวนเงินท่ีเป็นราคาควรจะก าหนดระดบัไวสู้งหรือต ่า มากหรือนอ้ยเท่าใดท่ีจะพอดี
กบัคุณภาพหรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีจดัน ามาเสนอขายใหแ้ก่ลูกคา้ 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ร้อยละ 97.78 และเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีผูป้ระกอบการนิยมใช้
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ส่วนใหญ่ คือ การประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 86.36 และการโฆษณา ร้อยละ 40.91 ผูป้ระกอบการยอมรับ
ว่าการส่งเสิรมการตลาดเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ลูกคา้รู้จกักิจการ และจะไดพ้ิจารณาตดัสินใจเลือก
มาใชบ้ริการ แต่ตน้ทุนการส่งเสริมการตลาดค่อนขา้งสูงและวดัไดย้ากว่าการลงทุนดา้นการส่งเสริม
การตลาดในแต่ละวิธีนั้นจะท าให้อตัราผูม้าใชบ้ริการเพิ่มข้ึนมากเท่าใด อีกทั้งกิจการขนาดเล็กท่ีมี
ห้องพกัจ านวนน้อย การลงทุนดา้นการตลาดจ านวนมากจึงให้ผลตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่า ซ่ึงส่วนใหญ่
ผูป้ระกอบการจะเน้นการส่งเสริมการตลาดท่ีใช้ทุนต ่า เช่นการประชาสัมพนัธ์ และการใช้ส่ือ
อินเตอร์เน็ต และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือช่วยใหผู้บ้ริโภครู้จกักิจการ และติดต่อตวัแทน
จ าหน่าย หรือบริษทัทวัร์ต่าง ๆ ในการขายบริการห้องพกัโดยให้ค่านายหนา้ สอดคลอ้งกบังานเขียน
ของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2549) หนงัสือการบริหารการตลาด กล่าวถึงการส่ือสารการตลาด (Marketing 
Communication) เป็นวิถีทางทุกทางท่ีนักการตลาดใชใ้นการส่ือสารกบัผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลูกคา้ใน
ปัจจุบนั ซ่ึงเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั คือ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพ้นกังาน
ขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพนัธ์และการพิมพ์
เผยแพร่ (Public Relations) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

ด้านการผลติ 

  การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าธุรกิจท่ีพกัแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ มีจ านวน
ลูกคา้เฉล่ียต่อวนั นอ้ยกวา่ 20 คน ร้อยละ 45.56 ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบหลกัมี 1 - 3 ราย ร้อยละ 45.56 มีการ
ก าหนดคุณลกัษณะของสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือ โดยพิจารณาจากคุณภาพของวตัถุดิบ ร้อยละ 75.56 
และราคาของวตัถุดิบประกอบการตดัสินใจ ร้อยละ 64.44 กิจการส่วนใหญ่มีการตรวจสอบคุณภาพ
หอ้งพกัก่อนท่ีลูกคา้จะเขา้พกัแรม คือ มีการสุ่มตรวจเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 51.11 และถา้พบว่ามีหอ้งพกั
ท่ีลูกคา้เขา้พกัไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีตั้งไวจ้ะท าการเปล่ียนห้องพกัให้ลูกคา้ ร้อยละ 68.89 ซ่ึงกิจการ
ส่วนใหญ่มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ ร้อยละ 88.89 สอดคลอ้งกบังานเขียนของ พฒันา ศิริโชติ
บณัฑิต (2548) กล่าวว่าการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีไดเ้ขา้มาใชบ้ริการกบักิจการท่ีสร้างให้เกิดความ
สะดวกสบายต่อลูกคา้และกิจการท่ีจะท าการโตต้อบการใชบ้ริการได ้ไม่ว่าจะเป็น สถานท่ีให้บริการ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบการติดต่อส่ือสารการบริการในแต่ละคร้ัง 

ด้านการเงิน 

  การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ใหค้วามส าคญัในการวางแผนดา้นการเงิน/บญัชี ร้อยละ 91.38 การด าเนินธุรกิจท่ีพกัแรมใชเ้งินลงทุน
ค่อนขา้งสูง และมีตน้ทุนในการประกอบการมาก ทั้งตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร อีกทั้งรายรับจาก
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ค่าบริการในแต่ละเดือนค่อนขา้งท่ีจะไม่คงท่ีมีการแกว่งข้ึนลงอย่างมากโดยเฉพาะนอกฤดูกาล
ท่องเท่ียวรายรับค่อนขา้งนอ้ย ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งท าการส ารองเงินทุนหมุนเวียนไวจ้  านวนมาก 
เงินลงทุนท่ีใชม้าจาก 3 แหล่งคือ จากเจา้ของกิจการ จากหุน้ส่วน และเงินกูย้มื แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่
มาจากเจา้ของกิจการเอง ร้อยละ 61.11 มีการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินมาลงทุนเพียงร้อยละ 13.33 
สอดคลอ้งกบับทวิเคราะห์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) (2553) ท่ีพบว่าธุรกิจโรงแรม
และรีสอร์ทเป็นธุรกิจใชเ้งินลงทุนในสินทรัพยถ์าวรเป็นมูลค่าสูง มีผูป้ระกอบการเพียงร้อยละ 32.0 ท่ี
ลงทุนดว้ยเงินทุนส่วนตวัทั้งหมด และพบว่ามีสัดส่วนของกิจการท่ีใชเ้งินทุนส่วนเจา้ของมากข้ึนนกั
จากปี 2549 จนถึงปี 2551 โดยกิจการท่ีมีการลงทุนดว้ยเงินทุนส่วนเจา้ของมากกว่า ร้อยละ 50.0 มี
จ านวนถึงร้อยละ 60.5 

 การจดัท างบการเงิน พบว่าผูป้ระกอบการทั้งหมดมีการจดัท างบก าไรขาดทุนมากท่ีสุด 
ร้อยละ 75.56 ผูบ้นัทึกรายการการเงินและบญัชีส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ร้อยละ 43.33 
อยา่งไรกต็ามธุรกิจท่ีพกัแรมขนาดเลก็ ท่ีด าเนินธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียว มีการบนัทึกรายการการเงิน
และบญัชีอยา่งไม่เป็นระบบ ในดา้นของสภาพคล่อง กิจการทั้งหมดมีการส ารองเงินสดอยา่งเพียงพอ 
และมีการส ารองเงินสด 10,000 – 50,000 บาทต่อวนั มากท่ีสุด ร้อยละ 67.78 สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ 
ภาณุ เชาวป์รีชา (2552) ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการสภาพคล่อง กล่าวว่า การส ารองเงินสดไวอ้ยา่งสม
เหตุผล ลงทุนเพื่อใหเ้กิดดอกผลไดแ้ต่ตอ้งค านึงถึงสภาพคล่องซ่ึงตอ้งมีการบริหารเงินสดให้เพียงพอ
ต่อการด าเนินธุรกิจ และสอดคลอ้งกับบทวิเคราะห์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
(2553) พบว่าธุรกิจท่ีเป็นบุคคลธรรมดาเป็นธุรกิจขนาดเลก็ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีการจดัท างบการเงินท่ีจะ
ท าใหผู้ป้ระกอบการไดท้ราบถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการท่ีแทจ้ริงของกิจการ 

ส่วนที่ 3 อภิปรายผลการศึกษาสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกจิในปัจจุบันของวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม หมวดธุรกจิที่พกัแรมส าหรับนักท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า จากปัญหาของสภาวะเศรษฐกิจท่ีย  ่าแย ่ทั้งเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและเศรษฐกิจทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องประชาชนท าใหก้ าลงัซ้ือเปล่ียนแปลงง่าย อีกทั้ง
ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองซ่ึงมีการชุมนุมของกลุ่มเส้ือแดงบ่อยคร้ังภายในจงัหวดัเชียงใหม่ จึง
ท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความไม่มัน่ใจท่ีจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว ส่งผลใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติลดจ านวนลง ประกอบกบัตน้ทุนการด าเนินงานท่ีสูงข้ึนทั้งค่าใชจ่้ายคงท่ีและ
ค่าใช้จ่ายผนัแปรต่าง ๆ แต่รายไดไ้ม่ไดสู้งข้ึนตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบับทวิเคราะห์ของ สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น (2553) ระบุว่าความเส่ียงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของไทยยงัคงมี
ความเส่ียงทั้งในด้านภาวะเศรษฐกิจ การเมือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมถึงอตัราแลกเปล่ียน และ
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แนวโนม้การเพิ่มข้ึนของราคาน ้ ามนั ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรับตวัใหท้นัสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 
และสอดคลอ้งกบั รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ (2553) รายงาน
เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนมีนาคม 2553 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมจ าเป็นตอ้ง
ติดตามและปรับกลยทุธ์ในเชิงรุกเพื่อรองรับผลกระทบทางลบท่ีอาจตามมาไม่วา่จะมาจากปัจจยัปัญหา
ทางการเมือง การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงเปราะบาง ความผนัผวนของราคาน ้ามนั 

  การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การแข่งขนัระหว่างธุรกิจท่ีพกัแรมในจงัหวดัเชียงใหม่มีสูง 
ผูป้ระกอบการแต่ละรายตอ้งแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกันอย่างรุนแรง ท าให้กิจการส่วนใหญ่ใช ้     
กลยทุธ์การแข่งขนักนัดา้นราคา มีการตดัราคากนัเพื่อดึงดูดลูกคา้มาใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ 
ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2553) ขอ้มูลสถานการณ์และแนวโนม้ธุรกิจโรงแรม SMEs ปี 2554 พบว่า
ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตอ้งเผชิญการแข่งขนัท่ีทวีความ
รุนแรงยิ่งข้ึน ทั้งจากเครือเชนบริหารโรงแรมต่างชาติ และเครือเชนบริหารโรงแรมไทย (ท่ีมีความ
ไดเ้ปรียบดา้นเครือข่ายดา้นการตลาด  และความแขง็แกร่งดา้นเงินทุน) จะตอ้งเร่งปรับกลยทุธ์การ
ด าเนินธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีปรับเปล่ียนไป รวมทั้งการปรับสัดส่วนตลาด
โดยพึ่งตลาดนกัท่องเท่ียวคนไทยเพิ่มข้ึน เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัแปรของตลาดนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติ 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีประหยดัมากข้ึน ท าใหกิ้จการไม่สามารถ
ตั้งราคาค่าบริการไดสู้งเท่าท่ีควรเพราะผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของท่ีพกัแรมไดง่้าย โดยช่องทาง
อินเตอร์เน็ต ท าใหส้ามารถตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาหอ้งพกัไดโ้ดยง่าย และส่วนใหญ่ตดัสินใจ
จองห้องพกัท่ีมีราคาถูกกว่า สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2553) พบว่านักท่องเท่ียว
เร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจองหอ้งพกัโดยใชร้ะยะเวลาท่ีสั้นลงจากเดิมท่ีเคยจองกนัขา้มปี 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ถึงแมส้ภาวะทางดา้นเศรษฐกิจจะยงัไม่ฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่งและ
การเมืองยงัไม่มีเสถียรภาพ ประกอบกบัตน้ทุนดา้นพลงังานมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนแต่ รัฐบาลและ
หน่วยงานเอกชนยงัให้การสนบัสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียว เน่ืองจากรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท า
ให้เกิดการหมุนเวียนภายในประเทศอย่างมาก แต่การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ให้มาท่องเท่ียวยงั
จงัหวดัเชียงใหม่นั้นยงัไม่คึกคกัเท่าท่ีควรเพราะปัจจุบนัเร่ิมมีหลาย ๆ จงัหวดัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
และท าการประชาสัมพนัธ์เพิ่มมากข้ึน ดังนั้ นจึงท าให้ส่วนแบ่งการตลาดของนักท่องเท่ียวชาว
เชียงใหม่ลดลง อย่างไรก็ตามสายการบินต่าง ๆ มีการแข่งขนักนัมากข้ึนโดยใชก้ลยุทธ์สายการบิน
ตน้ทุนต ่า ซ่ึงส่งผลให้ราคาค่าโดยสารถูกลง จึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส าคญัท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวให้
อยากเดินทางท่องเท่ียวไปยงัจงัหวดัต่าง  ๆ สอดคลอ้งกบัรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ส านกังานภาคเหนือ (2553) พบว่าภาครัฐและเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ไดร่้วมกนัด าเนินกลยทุธ์ใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวในแบบบูรณาการท าให้แนวทางการสนับสนุนการท่องเท่ียวทั้ งทาง
วฒันธรรม ธรรมชาติ การประชุมสัมมนาและเพื่อสุขภาพมีความชดัเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
มากข้ึน 

ส่วนที่ 4 อภิปรายผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม หมวดธุรกจิทีพ่กัแรมส าหรับนักท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวโดยภาพรวมมีความส าเร็จใน
ระดบัมาก ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด และดา้นการจดัการ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.97, 3.76 และ 3.75 
ตามล าดบั และมีความส าเร็จในระดบัปานกลาง ดา้นการเงิน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.31 สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ วงศปิ์ติ พิทกัษากูลเกษม (2549) ศึกษาถึงปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจเกสทเ์ฮาส์ ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ความส าเร็จดา้นการเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ความส าเร็จของปัจจยัย่อยในการด าเนินงานธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียว 10 
อนัดบัแรกคือ ห้องพกัท่ีให้บริการตรงตามความนิยมและความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.20 หอ้งพกัมีความสะอาด เรียบร้อย และมีการตกแต่งสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 การควบคุมการ
ท างานท าไดอ้ย่างทัว่ถึง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ห้องพกัมีปริมาณเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
พนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 มีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช้  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 การส่ือสารภายในกิจการมีความชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 มีเคร่ืองมือและ
เคร่ืองใชท่ี้มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 วตัถุดิบ/ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกัมีคุณภาพ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 สามารถรักษาจ านวนลูกคา้เดิมไวไ้ด ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 สามารถเก็บเงินค่า
หอ้งพกั/การใหบ้ริการไดเ้ร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 มีการท างานท่ีเป็นระบบ ระเบียบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.98 และการประสานงานภายในกิจการมีความราบร่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ตามล าดบั 

ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกจิที่พกัแรมส าหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 

 ปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมยงัไม่สามารถขยายธุรกิจใหเ้ติบโตและเขม้แขง็ได ้

เน่ืองจากมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 

1. ดา้นตน้ทุนการด าเนินธุรกิจสูงทั้งค่าใชจ่้ายผนัแปรและค่าใชจ่้ายคงท่ี เช่น เงินเดือน
พนักงาน ค่าอุปกรณ์ส านักงาน ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม
การตลาด เป็นตน้ โดยเฉพาะตน้ทุนดา้นพลงังานมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน 
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2. ดา้นบุคลากร กิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเฉพาะดา้น 
และขาดทกัษะการท างานแบบมืออาชีพ เพราะตอ้งปฏิบติังานหลายหนา้ท่ี และมี
อตัราการเขา้ออกของพนกังานสูง รวมทั้งทั้งไม่มีการประเมินคุณภาพการท างานของ
พนกังาน และขาดการพฒันาอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

3. ดา้นการบริหารจดัการและกระบวนการให้บริการลูกคา้ยงัไม่มีระบบระเบียบท่ีเป็น
มาตรฐานเท่าท่ีควร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเลก็ ซ่ึงขาดการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้
มาใชง้านในกิจการ 

4. ดา้นการเงินและบญัชี ขาดระบบการติดตามหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ เช่นการเรียกเก็บ
เงินค่าท่ีพกัไดล่้าชา้ แหล่งเงินทุนส ารองมีนอ้ย ระบบจดัการดา้นบญัชีและการเงินยงั
ไม่ดีเท่าท่ีควร โดยเฉพาะกิจการขนาดเลก็ซ่ึงด าเนินธุรกิจประเภทเจา้ของคนเดียว ยงั
ไม่มีการจดัท าบญัชีท่ีเป็นระบบ 

5. ด้านการตลาด ขาดการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพ และไม่ไดท้  าอยา่งต่อเน่ือง 

6. ดา้นการรวมกลุ่ม ขาดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างแนวร่วมและพนัธมิตรในการประกอบ 
ธุรกิจ รวมทั้งสร้างอ านาจในการต่อรองดา้นอ่ืนๆ อีกทั้งยงัมีการแข่งขนักนัในธุรกิจท่ี
พกัแรมค่อนขา้งสูง โดยมีการตดัราคาค่าหอ้งพกั ท าใหร้ายไดข้องแต่ละกิจการลดลง
ไปดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการวิเคราะห์การด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หมวด
ธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการ และผูท่ี้
สนใจจะลงทุนในธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียว แบ่งตามแนวคิดดา้นบริหารจดัการ 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นการผลิต และดา้นการเงิน ดงัน้ี 

ด้านการจัดการ 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรมควรขอค าแนะน าจากหน่วยงานท่ีสนับสนุนและ
ช่วยเหลือผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น กรมส่งเสริมธุรกิจ
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ขนาดกลางและขนาดยอ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เก่ียวกบัรายละเอียด ขอ้มูลท่ีพกัแรมใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ผูป้ระกอบการควรมีการจดัการวางแผนดา้นการสรรหาก าลงัคนใหเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 

3. ผูป้ระกอบการควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานโดยอาจจะใชว้ิธีการ
สังเกตหรือก าหนดรายการประเมินผลการปฏิบติัของพนกังานเป็นขอ้ ๆ เพื่อท่ีจะได้
น าผลการประเมินการปฏิบัติงานน ามาใช้พัฒนาพนักงาน และปรับปรุงการ
ใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4. ผูป้ระกอบการควรให้ผลตอบแทนและส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสมโดยการการประเมินผล
พนกังานทุกปี 

5. ใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยผา่นเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต ในการการสรรหาก าลงัคน 
 

ด้านการตลาด 

 ผลติภัณฑ์และการบริการ 

1. ท่ีพกัแรมควรไดรั้บการออกแบบตกแต่งให้สวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สร้าง
บรรยายกาศท่ีน่าประทบัใจ จึงจะสามารถดึงดูดใจใหลู้กคา้อยากเขา้มาใชบ้ริการ 

2. สร้างแบรนด์ให้กบัสินคา้หรือตราสัญลกัษณ์ของร้านคา้เพื่อให้ลูกคา้ระลึกถึงและ
จดจ าไดง่้าย 

3. เพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้และบริการเพื่อเพิ่มความโดดเด่น และคุณค่าใหก้บัสินคา้และ
บริการ ท าใหลู้กคา้รู้สึกไดรั้บสินคา้และบริการท่ีคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไป  

4. สร้างมาตรฐานด้านอัตราค่าบริการและการให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือ
ใหบ้ริการท่ีดีเฉพาะบางกลุ่มลูกคา้เท่านั้น 

5. ส ารวจความตอ้งการหรือความนิยมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เพื่อท่ีผูป้ระกอบการจะ
ไดน้ ามาพฒันาปรุงสถานท่ีท่ีพกัแรม ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและความ
นิยมของผูบ้ริโภคไดห้ลากหลายมากข้ึน และเพื่อเพิ่มยอดขายใหก้บักิจการ 

6. เสนอรูปแบบบริการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละยอดขายใหก้บักิจการ 
 ราคาสินค้าและบริการ 
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1. ราคาท่ีน าเสนอต่อลูกคา้ ควรสมเหตุผลและไม่แพงจนเกินไปในความรู้สึกของลูกคา้ 
โดยควรเป็นราคาท่ีลูกคา้สามารถรับได ้อาจจะใชว้ิธีตั้งราคาจากตน้ทุน และพิจารณา
ราคาของคู่แข่งขนัประกอบการตั้งราคาสินคา้และบริการของกิจการ 

2. ถา้ผูป้ระกอบการตอ้งการเพิ่มราคาค่าบริการท่ีพกัแรมให้สูงข้ึนเพื่อให้ไดก้ าไรมาก
ข้ึน ควรหาวิธีการเพิ่มมูลค่าสินคา้หรือบริการนั้น ๆ ก่อน เช่นถา้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ
ท่ีพกัแรมของกิจการ จะไดรั้บการบริการท่ีดีเยี่ยม และมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ
ครับไวค้อยบริการลูกคา้ เช่น ห้องอาหาร บริการอินเตอร์เน็ต ฟิตเนส สปา มีบริการ
รถรับส่งสนามบิน เป็นตน้ จะท าให้ลูกคา้รู้สึกว่าราคาสินคา้และบริการของกิจการ
เหมาะสมกบัคุณภาพและมาตรฐานท่ีไดรั้บ 

 สถานที่ให้บริการ 

1. เลือกท าเลท่ีตั้ งกิจการให้เหมาะสม ตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เช่นสะดวกต่อการ
เดินทาง หรือส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพสวยงาม  

2. ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยั สะอาด และอยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน ควรมีการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

 การส่ือสารการตลาด 

1. ลงโฆษณาในส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายดว้ยตน้ทุนท่ีต ่า 
2. ท าโบรชวัร์ แผ่นพบั แนะน าบริการ แจกแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการกระตุน้ให้

ลูกคา้มาใชบ้ริการ 
3. ส่ือสารการตลาดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารกบัผูบ้ริโภคผ่านทาง

เวบ็ไซตท่ี์รวดเร็ว เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนันิยมหาขอ้มูลผ่านทาง
ระบบอินเทอร์เน็ตก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 

4. ควรหาลูกคา้รายใหม่อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มหรือรักษายอดขายของกิจการ เพราะ
ลูกคา้ประจ าอยา่งเดียวไม่สามารถเพิ่มหรือรักษายอดขายใหกิ้จการได ้เพราะปัจจุบนั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงได้ง่ายและรวดเร็ว ถา้หากผูบ้ริโภคเปล่ียน
ความนิยม และความพึงพอใจท่ีจะไปใชบ้ริการของท่ีอ่ืนมากกวา่ กอ็าจท าใหย้อดขาย
ของกิจการลดลงได ้ อาจจะใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีค่าใชจ่้ายไม่สูงเกินไปใน
การหาลูกคา้รายใหม่ เช่น การส่งเสริมการขาย (เช่น ลด แลก แจก แถม สะสม
คะแนน)  
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บุคลากรบริการ 

บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีให้บริการเป็นปัจจยัหน่ึงต่อความส าเร็จในธุรกิจท่ีพกัแรม 
เพราะจะตอ้งติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง ดงันั้นการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถบริการ
ลูกคา้ไดดี้จึงมีความส าคญัอยา่งมาก ทั้งน้ี อาจจะตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะดา้นต่างๆ ท่ี
จ  าเป็นในการใหบ้ริการ เช่น เร่ืองของกิริยามารยาท และความสามารถทางภาษา เป็นตน้ 

กระบวนการให้บริการ 

กระบวนการให้บริการ ตั้งแต่ การส ารองห้องพกั (Reservation) กระบวนการ
เขา้พกั (Check in process) การบริการระหว่างการพกั (Service while guests stay) และ
กระบวนการคืนห้องพกั (Check out process) ตอ้งท าให้เป็นมาตรฐาน ถูกตอ้ง และ
รวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้มากท่ีสุด และท าให้ลูกคา้เกิดความ
ประทบัใจและมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

สภาพแวดล้อมการให้บริการ 

บรรยากาศของสถานท่ีพกัแรมเป็นส่ิงส าคญั เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีลูกคา้ตดัสินใจ
เลือกมาใชบ้ริการ เพราะฉะนั้น บรรยากาศภายในท่ีพกัแรมจะตอ้งตกแต่งให้เหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมายหลกัและภายในท่ีพกัแรมตอ้งมีความสะอาด ไดม้าตรฐาน ไม่เป็นแหล่ง
เพาะเช้ือโรคต่าง ๆ ตอ้งมีการควบคุมและป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือโรคอยา่งเพียงพอ 
รวมไปถึงการบ าบดัของเสียจากการผลิตจะตอ้งได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมทั้งความปลอดภยัในดา้นร่างกาย และทรัพยสิ์นของผูม้าใชบ้ริการดว้ย 

ด้านการเงนิ 

1. ควรมีการบริหารการเงินอยา่งเหมาะสม เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมมียอดการใชบ้ริการ
ข้ึนลงตามช่วงฤดูกาล  ควรมีการควบคุมค่าใช้จ่ายประจ าให้ไม่มากเกินไป 
โดยเฉพาะระยะเวลาช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวกิจการส่วนใหญ่จะมีรายรับนอ้ยกว่า
รายจ่ายดงันั้นกิจการจะตอ้งมีการส ารองเงินสดใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ 

2. ผูบ้ริหารควรใชข้อ้มูลดา้นการจดัท างบการเงินมาใชต้ดัสินใจในการควบคุมรายรับ 
รายจ่าย และการจดัการบริหารจดัการในธุรกิจใหเ้หมาะสม 
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3. ควรน าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเ ร็จรูปทางบัญชีมาช่วยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและลดค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน 

4. ผูป้ระกอบการควรควบคุมค่าใชจ่้ายในภาวะท่ีวตัถุดิบมีแนวโนม้เพิ่มราคาสูงข้ึน ท า
ใหต้น้ทุนการประกอบการสูงข้ึน ควรมีการน าเอาขอ้มูลท่ีจดบนัทึกตน้ทุนค่าใชจ่้าย
ทุกรายการมาวิเคราะห์ในการตดัสินใจวา่จะลดหรือเพิ่มค่าใชจ่้าย 

5. ควรจดัเตรียมแหล่งเงินทุนส ารอง ท่ีนอกเหนือจากเงินทุนของผูป้ระกอบการเอง ใน
กรณีท่ีผูป้ระกอบการขาดสภาพคล่องทางการเงิน จะไดมี้แหล่งเงินทุนส ารองมาช่วย
ในการบริหารจดัการใหธุ้รกิจการด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ด้านการผลติ 

1. ห้องพักต้องมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศถ่ายเทสะดวก พร้อม
ใหบ้ริการลูกคา้ 

2. มีการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบทุกคร้ัง ท่ีน ามาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
3. ตอ้งมีการควบคุมคุณภาพในการใหบ้ริการใหมี้มาตรฐานเดียวกนั 
4. ผูป้ระกอบการควรหาผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบรายหลกั หลาย ๆ ราย เพื่อกระจายความเส่ียง

จากการขาดวตัถุดิบท่ีจ าเป็น และเพิ่มอ านาจใจการต่อรองราคา 
5. ผูป้ระกอบการควรรักษาพนักงานท่ีปฏิบติังานเก่งให้อยู่คู่กับกิจการให้นานท่ีสุด 

อาจจะใหค่้าตอบแทนท่ีคุม้ค่า หรือจูงใจโดยใหต้  าแหน่งหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีสูงข้ึน 
 


