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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาธุ รกิ จที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร
มี วตั ถุ ป ระสงค์ดัง นี้ คื อ 1. ศึ กษาพฤติ กรรมการใช้บริ การธุ รกิ จที่ พ กั แรมราคาประหยัดในจังหวัด
ก าแพงเพชร 2. ทราบปั ญ หาของธุ ร กิ จ ที่ พ ัก แรมราคาประหยัด ในจัง หวัด ก าแพงเพชร และ
3. หาแนวทางการพัฒนาธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั คือ 1. ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดจานวน 399 คน 2. ภาคีที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจที่พกั แรม จานวน 10 โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุ่มย่อย ซึ่ งจะนาข้อมูลที่รวมรวมได้นาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้
สถิ ติเชิ งพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้ อหา ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า
ภาคีที่เกี่ยวข้องมีความเห็นไม่แตกต่างกันต่อแนวทางการพัฒนาธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัด สรุ ป
ได้ดงั นี้ 1. จัดให้มีการอบรมความรู ้ ดา้ นต่าง ๆ ให้ผปู ้ ระกอบการ ลูกจ้าง พนักงาน ของธุ รกิ จที่พกั
แรม เช่ น เรื่ องการบริ การลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ความรู ้ ดา้ นการท่องเที่ยวและการ
แนะนาสถานที่ ท่องเที่ยวในจังหวัด 2. จัดให้มีสาธารณู ปโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการ เช่ น
ไฟฟ้ าส่ องสว่างตามถนน น้ าประปา ถนน ป้ ายจราจร 3. ช่วยส่ งเสริ มธุ รกิ จที่พกั แรมราคาประหยัด
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เช่น น้ าเสี ย ขยะ สิ่ งปฏิกลู และการรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
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Abstract
The approaches to develop the budget hotel business research aimed to 1. Study the
tourist’s behavior toward the budget hotel business in Kamphaeng phet Province 2. to know the
problems of the budget hotel business in Kamphaeng phet Province and 3. to find the approaches
to develop the budget hotel business in Kamphaeng phet Province. The samples were 1. The 399
Thai customer at budget hotel 2. The 10 people were follow ownership of budget hotel, government
officer , academician and people in the budget hotel area. The research instrument were a
questionnaire, deep interview and focus group conversation. The data was analyzed by instant
program , frequency , percentage , mean and standard deviation.
The result was found that the customers divided to two types were make customer and
female customer. The make customer consisted of the age 30 , 35 and 25 years old that mean 9.4%
, 8.9% and 7.9%. The female customer consisted of the age 25 , 28 and 22 years old that mean
10.6% , 9.9% and 9.3%. The samples were single at 51.4% and an income per a month between
5,000 baht to 10,000 baht. The hometown of the samples were the north at 77.6% and then the
center, the north east and the south.
The customers decided to check in by themselves between 15:00 pm - 21:00 pm. The
frequency of checking in was at 16 times per a year and stayed at least 1 day. The types of room
were single bed room at 38.8% and then double bed room at 36.8%. The costs of rooms were
between 300 baht to 500 baht. The customers decided to check in on Saturday by the reasonable of
the cleanness and the cost.
The budget hotel should to focus on the effectiveness of the service facilities such a the
restaurant, the fitness room, the karaoke room , the banquet room and swimming pool.
The problems of budget hotel business was found that the exploitation, the car park,
the public utility , the communication , the environment, the law and the donation.
The approaches to develop the budget hotel business in Kamphaeng phet Province were
found that the reasonable of the costs, the owner should to increase the communicate channel, to

cooperate with the government and private sector, to promote the natural materials , to preserve and
take card the building for safety and modern , to pay the tax and to be responsible in society.
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บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้ นอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะนักท่องเที่ ยว
ชาวต่ า งประเทศที่ เ ข้า มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี สร้ า งอาชี พ และรายได้ใ ห้ ก ับ
ประชาชนในประเทศไทยเป็ นจานวนเงินมหาศาล เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
หลากหลายอันประกอบไปด้วยทรั พยากรการท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม
สวนสนุ ก และสถานบัน เทิ ง ที่ ก ระจายอยู่ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศไทย ส่ ง ผลให้ รั ฐบาลได้ใ ห้
ความสาคัญกับนโยบายและแผนยุท ธศาสตร์ ด้า นการท่องเที่ ยวเป็ นอย่า งมาก ดังจะเห็ นได้จาก
จานวนนัก ท่องเที่ ยวที่ ไ ด้ต้ งั เป้ าหมายไว้ว่า ในปี 2551 จะมี นัก ท่องเที่ ย วเพิ่ม ขึ้ น 6 เปอร์ เซ็ นต์ มี
จานวนเป็ นสู งถึง 15.7 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10 เปอร์ เซ็นต์ รวมเป็ นมูลค่า 6
แสนล้านบาท (อักกพล พฤกษะวัน, 2550)
ธุ รกิจที่พกั แรมเป็ นธุ รกิจที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยเนื่ องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้เป็ นที่ พานักระหว่างเดิ นทางท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ยงั เป็ นการส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมท่องเที่ ยวและสร้ างภาพลักษณ์ การบริ การของธุ รกิ จ
โรงแรมของประเทศไทยซึ่ งจะนาไปสู่ การสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จในภาพรวมอย่าง
ต่อเนื่ องและสามารถสร้ างงาน สร้ า งรายได้จากภาคธุ รกิ จบริ การแก่ อุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวของ
ประเทศไทยตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคน
จังหวัดกาแพงเพชร เป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพและมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวสู ง
ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิ ลปวัฒนธรรม แต่ประสบปั ญหาสาคัญของการพัฒนาการ
ท่องเที่ ย วดัง นี้ 1) ปั ญหาด้านมาตรฐานการบริ ก ารท่องเที่ ยว ได้แก่ ปั ญหาด้า นที่ พ กั ปั ญหาด้า น
อาหาร ปั ญหาการเดิ นทางที่ ไม่สะดวกและความไม่ผลอดภัยและปั ญหาด้านอาสาสมัครนาเที่ ยว
2) ปั ญหาด้านการบริ หารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว 3) ปั ญหาด้านการไม่มีสินค้าที่ สร้ างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 4) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของแหล่งท่องเที่ยว (สานักงาน
จังหวัดกาแพงเพชร, 2549)

ดั ง นั้ นการพัฒ นาธุ ร กิ จ ที่ พ ัก แรมราคาประหยัด จึ ง เป็ นภารกิ จ ส าคั ญ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ ยวของจังหวัดกาแพงเพชรและแก้ไขปั ญหาด้านมาตรฐานการบริ การ ของธุ รกิ จที่ พกั
และ ธุ รกิจที่พกั แรมจะประสบความสาเร็ จได้จาเป็ นต้องศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาธุ รกิจที่พกั แรม
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาธุ รกิ จที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชรอย่างเหมาะสมเพื่อ
นาไปสู่ การสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมและสามารถสร้างงานและรายได้แก่
ประชาชนในจังหวัดกาแพงเพชรต่อไป

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. สภานภาพ
6. รายได้
7. ภูมิลาเนา

ปั ญหาของธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดใน
จังหวัดกาแพงเพชร
1. ด้านการบริ การ
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านสาธารณูปโภค
4. ด้านโครงสร้างสิ่ งปลูกสร้าง
5. ด้านสิ่ งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาธุ รกิจที่พกั แรม
ราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาปั ญหาของธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร

วิธีดาเนินการวิจัย
แหล่งข้อมูล/ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 399 คน
โดยก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า งจากตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ ร ะดับความ
เชื่อมัน่ 95 % ความคลาดเคลื่อน ±5% (สุ ชาติ ประเสริ ฐรัฐสิ นธุ์, 2540)
2. นักวิชาการ จานวน 3 คน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ จานวน 2 คน ผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจที่พกั แรม จานวน 3 คน และประชาชน จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้ น 10 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่ งจาแนกแบบสอบถามออกเป็ น 3
ตอน ประกอบด้วยสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจที่พกั
แรมราคาประหยัด เป็ นแบบก าหนดค าตอบให้เ ลื อกตอบ และปั ญ หาของธุ รกิ จที่ พ กั แรมราคา
ประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ชนิ ด 5 ตัวเลื อก
นอกจากนี้ ยงั ใช้แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปั ญหาของธุ รกิจที่พกั แรม
ราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร แนวทางการพัฒนาธุ รกิ จที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัด
ก าแพงเพชร จากภาคี ที่ เ กี่ ย วข้อง และ การสนทนากลุ่ ม ย่อ ย ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล แนว
ทางการพัฒนาธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) ส่ วนข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัด
ก าแพงเพชร สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ ที่ พ ัก แรมราคาประหยัด ในจัง หวัด ก าแพงเพชร
วิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยการวิเคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย การหาส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ลัก ษณะของ
ข้อคาถามจากแบบสอบถามแปลค่าตามเกณฑ์ (ประคอง กรรณสู ตร, 2542) ซึ่ งใช้หลักการแปรค่า
โดยใช้โค้งปกติ ส่ วนการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อยนั้นผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชรเป็ น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 56.6 และ 43.4 ตามลาดับส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 19-30 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 49.7 และจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 49.9 ซึ่ งมีอาชี พดังนี้ เจ้าของ
ธุ รกิ จ คิดเป็ นร้ อยละ 34.3 รับราชการ คิดเป็ นร้อยละ 22.8 พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ
19.8 นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 16.3 ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 51.4 มีรายได้
ต่อเดื อนระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.1 และผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เดิ นทางมาจาก
ภาคเหนื อ คิดเป็ นร้ อยละ 77.6 ส่ วนด้านพฤติ กรรมการใช้บริ การธุ รกิ จที่พกั แรมราคาประหยัดใน
จังหวัดกาแพงเพชรนั้น พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเข้าพักด้วยตนเองระหว่างช่วงเวลา 15.00 น.
ถึง 21.00 น. โดยเฉลี่ ย 16 ครั้งต่อปี และเข้าพักอย่างน้อยครั้ งละ 1 วัน ประเภทของห้องที่เข้าพัก
คือ ห้องที่มีเตียงเดี่ยว คิดเป็ นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือเตียงคู่ คิดเป็ นร้อยละ 36.8 ราคาจะอยูร่ ะหว่าง
300 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
ส่ วนใหญ่ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชรไม่เกิ น
10 ครั้งต่อปี ร้ อยละ 92.1 รองลงมาคือ 21-30 ครั้งต่อปี ร้ อยละ 3 และ 11 - 20 ครั้งต่อปี ร้ อยละ 2.5
ตามลาดับ และจะตัดสิ นใจเข้าพักด้วยตนเอง ร้อยละ 41.9 รองลงมาคือ ตัดสิ นใจเข้าพักร่ วมกับเพื่อน
หรื อคนใกล้ชิด ร้อยละ 29.6 และ ตัดสิ นใจเข้าพักร่ วมกับครอบครัว ร้ อยละ 20.3 และจะนิ ยมพัก
เพียง 1-2 คืน ร้อยละ 60.7 รองลงมา คือ 3-4 คืน ร้อยละ 25.3 และ 5-6 คืน ร้อยละ 8 โดยลงทะเบียน
เข้าพักมากที่สุด คือ เวลา 14.00 น. - 21.00 น. ร้อยละ 47.1 รองลงมา คือ เวลา 07.00 น. - 14.00 น.
ร้อยละ 30.9 และจะคืนห้องพักในเวลา 07.00 น. - 14.00 น. ร้อยละ 59.4 รองลงมา คือ เวลา 14.00 น.
- 21.00 น. ร้อยละ 24.6
ในแต่ ล ะครั้ งของการเข้า พัก ของลู ก ค้า ที่ ใ ช้บ ริ ก ารธุ รกิ จที่ พ กั แรมราคาประหยัดใน
จังหวัดกาแพงเพชร ส่ วนใหญ่จะเข้าพักเพียง 1 - 2 คน ร้อยละ 71.4 รองลงมา คือ 3 - 4 คน ร้อยละ
20.1 และเดินทางมาเป็ นกลุ่ม 7 คนขึ้นไป ร้อยละ 4.8 ส่ วนชนิดของห้องพักที่ลูกค้าใช้บริ การธุ รกิจที่
พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชร มากที่สุด คือ เตียงเดี่ยว สาหรับนอน 1 คน ร้อยละ 38.9
รองลงมาคือ เตียงคู่ สาหรับนอน 2 คน ร้อยละ 36.9 และ เตียงแฝด สาหรับนอน 2 คน ร้อยละ 17.9
ส่ วนใหญ่ลู ก ค้า จะเลื อกใช้บ ริ การห้องพัก ที่ มี ราคา 301 บาท - 500บาท ร้ อยละ 60.2
รองลงมา คื อ ราคา 300 บาท หรื อ ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 22.6 และราคา 501 - 800บาท ร้ อ ยละ 15
ผูใ้ ช้บริ การเลือกเข้าพักมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ วันเสาร์ วันอังคาร และวันจันทร์ ตามลาดับส่ วน
วันเข้าพักที่มีผใู้ ช้บริ การน้อยที่สุดคือ วันพฤหัสบดี โดยมีเหตุผลในการเลือกเข้าพัก 5 อันดับแรก
ได้แ ก่ 1.ห้ อ งพัก มี ค วามสะอาด 2.ราคาห้ อ งพัก มี ค วามสมเหตุ ส มผล 3.การเดิ น ทางสะดวก

4. พนักงานมีอธั ยาศัยและให้บริ การดี และ 5.ให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง เหตุผลที่ผเู ้ ข้าพักพิจารณา
น้อยที่สุด คือ สิ่ งอานวยความสะดวก
พิจารณาสภาพปั ญหารวมทุกด้านพบว่า ด้านสาธารณู ปโภคพื้นฐานมีปัญหามากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.89 รองลงมา คือ ด้านการบริ การ ด้านโครงสร้ างอาคารฯ ด้านสิ่ งแวดล้อม
และด้านความปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86, 3.75, 3.69 และ 3.67 ตามลาดับ
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ภาคี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จที่ พ กั ทั้ง 4 กลุ่ ม ได้แ ก่ เจ้าหน้า ที่
หน่วยงานภาครัฐ ผูป้ ระกอบการ นักวิชาการและประชาชนในท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสภาพปั ญหาของธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัด มีดงั นี้ 1.
ไม่มีบุคลากรประจาเคาน์เตอร์ ในเวลากลางคืน 2. ไม่มีการใช้บตั รจดนามผูพ้ กั ในการลงทะเบียนเข้า
พัก 3. บุ ค ลากรส่ ว นหน้ า หรื อส่ ว นต้อ นรั บ ไม่ ป ระจ าอยู่ บ ริ เวณเคาน์ เ ตอร์ 4. ไม่ มี ก ารออก
ใบเสร็ จรับเงิน หรื อ ใบกากับภาษี 5. ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ 6. ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม

อภิปรายผล
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย ซึ่ งมี อ ายุ ป ระมาณ 30 ปี
เนื่องจากเป็ นกลุ่มพนักงานบริ ษทั หรื อห้างร้านที่เดินทางเพื่อติดต่อธุ รกิจ พอสรุ ปได้วา่ นักท่องเที่ยว
ที่ใช้บริ การธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัดกาแพงเพชรนั้น ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พิมพรรณ ขอดเฝื อ (2544) พบว่า “ลูกค้าที่มาใช้บริ การสถานพักแรมราคาประหยัดส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มอายุระหว่าง 21-30 ปี มีอาชีพรับราชการและอาชีพนักเรี ยนนักศึกษา
เป็ นส่ วนใหญ่”
ผูใ้ ช้บริ การประสบปั ญหาระหว่างการเข้าพักธุ รกิ จที่ พกั แรมราคาประหยัดในจังหวัด
กาแพงเพชร โดยมีความต้องการใช้บริ การธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัดสอดคล้องตามหลักประกัน
การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อของฉัตยาพร เสมอใจ (2545) พบว่า “ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่พกั แรมราคาประหยัด
ต้องจัดสถานที่ ซ่ ึ ง ต้องสามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ และความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภค และจัดให้มี
พนักงานบริ การที่ แต่งกายเหมาะสม บุคลิ กดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาอ่อนน้อม ควรกาหนด
ราคาให้มี ค วามเหมาะสมกับ ระดับการให้บริ ก ารและสอดคล้องกับ ภาวการณ์ ข องตลาดบริ ก าร
ประเภทต่าง ๆ ในขณะนั้น”
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา (2549) พบว่า
“การแก้ ปั ญ หาการให้ บ ริ การของพนัก งานในธุ ร กิ จ ที่ พ ัก แรมนั้น ต้อ งมี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากร

ด้า นมาตรฐานการให้บ ริ ก าร จนสามารถสร้ างความพึ ง พอใจกับ ลู ก ค้าหรื อนักท่ องเที่ ยวจนเกิ ด
ปรากฏการณ์ซ้ื อซ้ าในที่สุด”
ส าหรั บ ปั ญหาด้า นโครงสร้ า ง เช่ น ลานจอดรถนั้น สอดคล้องกับ งานวิจ ัย ของ
วิวรรยา ขอนยาง (2545) พบว่า “ธุ รกิ จที่ พกั แรมประสบปั ญหาและอุปสรรคเรื่ องสถานที่จอดรถ
ระบบการจราจรภายใน” ส่ วนด้านการออกแบบ ภาคีที่เกี่ยวข้องให้ขอ้ เสนอแนะว่าธุ รกิจที่พกั แรม
ต้องจัดให้มีลานจอดรถ ระบบการจราจรภายใน เส้นทางเดินเท้า ห้องกลาง ทางลาดสาหรับผูพ้ ิการ
และมุ มพัก ผ่อนไว้เป็ นสั ดส่ วนโดยแบ่ ง เป็ นพื้ นที่ ส่ วนตัวและพื้ นที่ สาธารณะ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วิวรรยา ขอนยาง (2545) พบว่า “ธุ รกิ จที่ พ กั แรมประสบปั ญหาและอุ ป สรรคเรื่ อง
สถานที่จอดรถ ระบบการจราจรภายใน”

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั พบว่า ธุ รกิ จที่ พกั แรมราคาประหยัดในจัง หวัดก าแพงเพชรประสบ
ปั ญหาด้านการบริ การ ด้วยเหตุน้ ี จึงควรกาหนด 1. นโยบายการตลาดบริ การและส่ งเสริ มการตลาด
ควรมุ่งเน้นสนับสนุ นการตลาดบริ การอย่างต่อเนื่ อง ขณะเดียวกันส่ งเสริ มการตลาดธุ รกิจที่พกั แรม
ให้กา้ วหน้า ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับความเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะ หลี กเลี่ยงวิธีการที่เป็ น
การหั่นราคา ส่ งเสริ มการตลาดให้ครอบคลุ มทั้งธุ รกิ จที่ พกั แรม ที่สาคัญจาเป็ นต้องมีการควบคุ ม
และการติดตามผลทุกระยะของการดาเนินการ และ 2. นโยบายการบริ การที่ประทับใจ ควรมุ่งเน้น
การบริ การของธุ รกิ จที่ พกั แรมที่ตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวจนเกิ ดความประทับ
เสนอบริ การด้วยความจริ งใจและซื่ อสัตย์ด้วยเทคนิ คและวิธีการที่ ถูกต้อง แม่นยา อันจะนาไปสู่
นโยบายความเป็ นเลิศของการบริ การในองค์กรได้ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล วัดผล การ
บริ การของธุ รกิ จที่พกั แรมอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ นอกจากนี้ ธุรกิ จที่พกั แรมราคาประหยัดใน
จัง หวัด ก าแพงเพชรประสบปั ญ หาทุ ก ด้า น ได้ แ ก่ ด้า นการบริ ก าร ด้ า นความปลอดภัย ด้า น
สาธารณู ปโภคพื้นฐาน ด้านโครงสร้ างและด้านสิ่ งแวดล้อม ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะกลยุทธ์สาหรับ
ธุ รกิ จที่พกั แรมเพื่อแก้ไขปั ญหาของธุ รกิจที่พกั แรมให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเพื่อ
สร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ การและกลยุทธ์ทางการตลาด 1. กลยุทธ์การสร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้า 2. กลยุทธ์ติดตามผลการให้บริ การ 3. กลยุทธ์สร้างและรักษาความได้เปรี ยบในการ
แข่งขัน สาหรับข้อเสนอแนะสาหรับธุ รกิจที่พกั แรม ผูว้ ิจยั จึงเสนอการส่ งเสริ มการตลาดโดยที่ทาง
ธุ รกิ จที่พกั แรมจัดรายการส่ งเสริ มการขายเป็ นลักษณะแพ็คเก็จนาเที่ยว ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่ ง

รายการนี้ ประกอบไปด้ว ย ห้ องพัก การท่ อ งเที่ ย วและอาหาร โดยใช้สื่ ออิ น เทอร์ เ น็ ต และการ
ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยส านัก งานในประเทศร่ ว มด้ว ย และควรเร่ ง พัฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมให้เกิ ดความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สิน เพื่อไม่ให้เกิ ดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยว และที่ขาดไม่ได้คือการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น การนากลับมาใช้ซ้ า การใช้
สิ นค้าและของใช้ในห้องพักจากผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับธรรมชาติไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้
ทางธุ รกิจที่พกั แรมควรมุ่งเน้นด้านการบริ การที่มีคุณภาพ อันประกอบไปด้วย บริ การดี ตรงต่อเวลา
บริ การเท่าเทียมและเสมอภาค พนักงานผูใ้ ห้บริ การมีบุคลิกภาพดี มีความชานาญการในงานที่ทา
เป็ นพิ เศษ ระดับ ราคาบริ ก ารต้องหลากหลาย มี ความสมเหตุ ส มผล ที่ ส าคัญต้องมี ก ารส่ ง เสริ ม
การตลาดควบคู่ไปด้วย ธุ รกิ จที่พกั แรมควรจัดให้มีสาธารณู ปโภคอย่างเพียงพอและต่อเนื่ อง เช่ น
ระบบน้ าร้อนและน้ าเย็น ระบบไฟฟ้ า สถานที่จอดรถ การติดต่อสื่ อสาร แผนผังหนี ไฟ ศูนย์รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน
และผูว้ ิจยั ขอเสนอการรวมกลุ่ ม ธุ รกิ จที่ พ กั แรมราคาประหยัด ธุ รกิ จที่ พ กั แรมราคา
ประหยัดบางแห่ งยังมี ขอ้ จากัดเรื่ องสิ่ งอานวยความสะดวก ควรมี การรวมกลุ่ ม เพื่อใช้ทรั พยากร
ด้วยกัน และการรั ก ษาผลประโยชน์ ทางการตลาดร่ วมกัน เช่ น การจัดทาการส่ งเสริ ม การตลาด
ร่ วมกันโดยการแบ่งลูกค้าให้ธุรกิ จที่พกั แรมแห่ งอื่นหากมีห้องว่างไม่เพียงพอ หรื อ การไม่กีดกัน
ลูกค้าเมื่อต้องการใช้บริ การธุ รกิจที่พกั แรมอื่นหากมีหอ้ งว่างไม่เพียงพอ

บรรณานุกรม
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2545). การตลาดธุรกิจบริการ. กรุ งเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
ประคอง กรรณสู ตร. (2542). สถิติเพือ่ การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่3). กรุ งเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพรรณ ขอดเฝื อ. (2544) . การจัดการสถานพักแรมราคาประหยัด : กรณีศึกษา
ศู นย์ ฝึกอบรมและปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว สถาบันราชภัฏเชี ยงใหม่ .
การค้นคว้าแบบอิสระ, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิวรรยา ขอนยาง. (2545). ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการภูพานเพลซ สถาบันราชภัฏสกลนคร.
วิทยานิพนธ์, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์. (2540). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสั งคมศาสตร์ . กรุ งเทพฯ:
เฟื่ องฟ้ า พริ้ นเตอร์ .
สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร. (2549). ยุทธศาสตร์ ด้านการท่ องเทีย่ วของจังหวัดกาแพงเพชร
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี . กาแพงเพชร : สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร
อักกพล พฤกษะวัน. (2550). แผนการตลาดการท่องเทีย่ วและแนวทางการดาเนินงาน ปี 2551.
อัดสาเนา

