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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร      

มีวตัถุประสงค์ดังน้ี คือ 1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดั

ก าแพงเพชร 2. ทราบปัญหาของธุรกิจท่ีพักแรมราคาประหยัดในจังหวัดก าแพงเพชร  และ                   

3. หาแนวทางการพฒันาธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิจยั คือ 1. ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัจ านวน 399 คน 2. ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจท่ีพกัแรม จ านวน 10 โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก 

และการสนทนากลุ่มยอ่ย ซ่ึงจะน าขอ้มูลท่ีรวมรวมไดน้ าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เน้ือหา ประกอบดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย     

ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน                  

 ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร พบวา่ 

ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งมีความเห็นไม่แตกต่างกนัต่อแนวทางการพฒันาธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดั สรุป

ไดด้งัน้ี 1. จดัให้มีการอบรมความรู้ดา้นต่าง ๆ ให้ผูป้ระกอบการ ลูกจา้ง พนกังาน ของธุรกิจท่ีพกั

แรม เช่น เร่ืองการบริการลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ความรู้ดา้นการท่องเท่ียวและการ

แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั 2. จดัให้มีสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น 

ไฟฟ้าส่องสวา่งตามถนน น ้ าประปา ถนน ป้ายจราจร 3. ช่วยส่งเสริมธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดั

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น น ้าเสีย ขยะ ส่ิงปฏิกลู และการรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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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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บทน า 
  อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะนักท่องเท่ียว  

ชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มข้ึนทุกปี สร้างอาชีพและรายได้ให้กับ

ประชาชนในประเทศไทยเป็นจ านวนเงินมหาศาล เน่ืองจากประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี

หลากหลายอนัประกอบไปดว้ยทรัพยากรการท่องเท่ียวธรรมชาติ โบราณสถาน ศิลปวฒันธรรม 

สวนสนุก และสถานบันเทิง ท่ีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่งผลให้รัฐบาลได้ให้

ความส าคญักับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก

จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีได้ตั้ งเป้าหมายไวว้่า ในปี 2551 จะมีนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 6 เปอร์เซ็นต์ มี

จ  านวนเป็นสูงถึง 15.7 ลา้นคน และมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 10 เปอร์เซ็นต ์รวมเป็นมูลค่า 6 

แสนลา้นบาท (อกักพล พฤกษะวนั, 2550) 

  ธุรกิจท่ีพกัแรมเป็นธุรกิจท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ

ไทยเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้เป็นท่ีพ  านกัระหว่างเดินทางท่องเท่ียว 

นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและสร้างภาพลกัษณ์การบริการของธุรกิจ

โรงแรมของประเทศไทยซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมอย่าง

ต่อเน่ืองและสามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากภาคธุรกิจบริการแก่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ

ประเทศไทยตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคน 

  จงัหวดัก าแพงเพชร เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวสูง

ทั้งทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และศิลปวฒันธรรม แต่ประสบปัญหาส าคญัของการพฒันาการ

ท่องเท่ียวดงัน้ี 1) ปัญหาด้านมาตรฐานการบริการท่องเท่ียว ได้แก่ ปัญหาด้านท่ีพกั ปัญหาด้าน

อาหาร ปัญหาการเดินทางท่ีไม่สะดวกและความไม่ผลอดภยัและปัญหาด้านอาสาสมคัรน าเท่ียว       

2) ปัญหาดา้นการบริหารจดัการในแหล่งท่องเท่ียว 3) ปัญหาดา้นการไม่มีสินคา้ท่ีสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว 4) ปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียว (ส านกังาน

จงัหวดัก าแพงเพชร, 2549)  



 

  ดังนั้ นการพัฒนาธุรกิจท่ีพักแรมราคาประหยัดจึงเป็นภารกิจส าคัญท่ีจะส่งเสริม                  

การท่องเท่ียวของจงัหวดัก าแพงเพชรและแก้ไขปัญหาด้านมาตรฐานการบริการ ของธุรกิจท่ีพกั 

และ ธุรกิจท่ีพกัแรมจะประสบความส าเร็จไดจ้  าเป็นตอ้งศึกษาถึงแนวทางการพฒันาธุรกิจท่ีพกัแรม

เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชรอยา่งเหมาะสมเพื่อ

น าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมและสามารถสร้างงานและรายไดแ้ก่

ประชาชนในจงัหวดัก าแพงเพชรต่อไป 

 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร 

  2. เพื่อศึกษาปัญหาของธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร 

  3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. สภานภาพ 

6. รายได ้

7. ภูมิล าเนา 

ปัญหาของธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัใน 

จงัหวดัก าแพงเพชร 

1. ดา้นการบริการ 

2. ดา้นความปลอดภยั 

3. ดา้นสาธารณูปโภค 

4. ดา้นโครงสร้างส่ิงปลูกสร้าง 

5. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

แนวทางการพฒันาธุรกิจท่ีพกัแรม 

ราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร 



 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 แหล่งขอ้มูล/ผูใ้หข้อ้มูล 

 1. ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร จ านวน 399 คน 

โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ 95 % ความคลาดเคล่ือน ±5% (สุชาติ ประเสริฐรัฐสินธ์ุ, 2540)  

 2. นกัวชิาการ จ านวน 3 คน เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 2 คน ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจท่ีพกัแรม จ านวน 3 คน และประชาชน จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

ใช้บริการธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร ซ่ึงจ าแนกแบบสอบถามออกเป็น 3 

ตอน ประกอบดว้ยสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกั

แรมราคาประหยดั เป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือกตอบ และปัญหาของธุรกิจท่ีพกัแรมราคา

ประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ตวัเลือก 

นอกจากน้ียงัใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพปัญหาของธุรกิจท่ีพกัแรม

ราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร แนวทางการพฒันาธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดั

ก าแพงเพชร จากภาคีท่ีเก่ียวข้อง และ การสนทนากลุ่มย่อย ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแนว

ทางการพฒันาธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ขอ้มูลสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดั

ก าแพงเพชร สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) และความคิดเห็นเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักแรมราคาประหยดัในจังหวดัก าแพงเพชร 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ลักษณะของ           

ขอ้ค าถามจากแบบสอบถามแปลค่าตามเกณฑ์ (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ซ่ึงใชห้ลกัการแปรค่า

โดยใชโ้คง้ปกติ ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มยอ่ยนั้นผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 

 

 

 



 

สรุปผลการวจิัย 
จากการศึกษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชรเป็น

เพศชายมากกวา่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.6 และ 43.4 ตามล าดบัส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 19-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 49.7 และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.9 ซ่ึงมีอาชีพดงัน้ี เจา้ของ
ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 34.3 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 22.8 พนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
19.8 นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.3 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 51.4 มีรายได้
ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.1 และผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เดินทางมาจาก
ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 77.6 ส่วนดา้นพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัใน
จงัหวดัก าแพงเพชรนั้น พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ตดัสินใจเขา้พกัดว้ยตนเองระหวา่งช่วงเวลา 15.00 น. 
ถึง 21.00 น. โดยเฉล่ีย 16 คร้ังต่อปี และเขา้พกัอย่างน้อยคร้ังละ 1 วนั ประเภทของห้องท่ีเขา้พกั      
คือ หอ้งท่ีมีเตียงเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือเตียงคู่ คิดเป็นร้อยละ 36.8 ราคาจะอยูร่ะหวา่ง 
300 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท 

ส่วนใหญ่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชรไม่เกิน 
10 คร้ังต่อปี ร้อยละ 92.1 รองลงมาคือ 21-30 คร้ังต่อปี ร้อยละ 3 และ 11 - 20 คร้ังต่อปี ร้อยละ 2.5 
ตามล าดบั และจะตดัสินใจเขา้พกัดว้ยตนเอง ร้อยละ 41.9 รองลงมาคือ ตดัสินใจเขา้พกัร่วมกบัเพื่อน
หรือคนใกลชิ้ด ร้อยละ 29.6 และ ตดัสินใจเขา้พกัร่วมกบัครอบครัว ร้อยละ 20.3 และจะนิยมพกั
เพียง 1-2 คืน ร้อยละ 60.7 รองลงมา คือ 3-4 คืน ร้อยละ 25.3 และ 5-6 คืน ร้อยละ 8 โดยลงทะเบียน
เขา้พกัมากท่ีสุด คือ เวลา 14.00 น. - 21.00 น. ร้อยละ 47.1 รองลงมา คือ เวลา 07.00 น. - 14.00 น. 
ร้อยละ 30.9 และจะคืนหอ้งพกัในเวลา 07.00 น. - 14.00 น. ร้อยละ 59.4 รองลงมา คือ เวลา 14.00 น. 
- 21.00 น. ร้อยละ 24.6 

ในแต่ละคร้ังของการเข้าพกัของลูกค้าท่ีใช้บริการธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัใน
จงัหวดัก าแพงเพชร ส่วนใหญ่จะเขา้พกัเพียง 1 - 2 คน ร้อยละ 71.4 รองลงมา คือ 3 - 4 คน ร้อยละ 
20.1 และเดินทางมาเป็นกลุ่ม 7 คนข้ึนไป ร้อยละ 4.8 ส่วนชนิดของห้องพกัท่ีลูกคา้ใชบ้ริการธุรกิจท่ี
พกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชร มากท่ีสุด คือ เตียงเด่ียว ส าหรับนอน 1 คน ร้อยละ 38.9 
รองลงมาคือ เตียงคู่ ส าหรับนอน 2 คน ร้อยละ 36.9 และ เตียงแฝด ส าหรับนอน 2 คน ร้อยละ 17.9 

ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการห้องพกัท่ีมีราคา 301 บาท - 500บาท ร้อยละ 60.2  
รองลงมา คือ ราคา 300 บาท หรือ ต ่ ากว่า ร้อยละ 22.6 และราคา 501 - 800บาท ร้อยละ 15 
ผูใ้ชบ้ริการเลือกเขา้พกัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ วนัเสาร์ วนัองัคาร และวนัจนัทร์ ตามล าดบัส่วน
วนัเขา้พกัท่ีมีผูใ้ช้บริการน้อยท่ีสุดคือ วนัพฤหัสบดี โดยมีเหตุผลในการเลือกเขา้พกั 5 อนัดบัแรก
ได้แก่ 1.ห้องพักมีความสะอาด 2.ราคาห้องพักมีความสมเหตุสมผล 3.การเดินทางสะดวก                    



 

4. พนกังานมีอธัยาศยัและให้บริการดี และ 5.ให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง เหตุผลท่ีผูเ้ขา้พกัพิจารณา
นอ้ยท่ีสุด คือ ส่ิงอ านวยความสะดวก 

พิจารณาสภาพปัญหารวมทุกดา้นพบว่า ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานมีปัญหามากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 รองลงมา คือ ดา้นการบริการ ดา้นโครงสร้างอาคารฯ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และดา้นความปลอดภยั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86, 3.75, 3.69 และ 3.67 ตามล าดบั 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกภาคีท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีพกั ทั้ ง 4 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานภาครัฐ ผูป้ระกอบการ นกัวิชาการและประชาชนในทอ้งถ่ิน ผลการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ี
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่สภาพปัญหาของธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดั มีดงัน้ี 1. 
ไม่มีบุคลากรประจ าเคาน์เตอร์ในเวลากลางคืน  2. ไม่มีการใชบ้ตัรจดนามผูพ้กัในการลงทะเบียนเขา้
พัก 3. บุคลากรส่วนหน้าหรือส่วนต้อนรับไม่ประจ าอยู่บริเวณเคาน์เตอร์   4.  ไม่มีการออก
ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบก ากบัภาษี 5. ขาดทกัษะภาษาต่างประเทศ 6. ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
 

อภิปรายผล 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงมีอายุประมาณ 30 ปี 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มพนกังานบริษทัหรือหา้งร้านท่ีเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ พอสรุปไดว้า่ นกัท่องเท่ียว

ท่ีใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชรนั้น ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ 

พิมพรรณ ขอดเฝือ (2544) พบว่า “ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการสถานพกัแรมราคาประหยดัส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงมากกวา่เพศชาย กลุ่มอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีอาชีพรับราชการและอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา

เป็นส่วนใหญ่”   

 ผูใ้ช้บริการประสบปัญหาระหว่างการเขา้พกัธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดั

ก าแพงเพชร โดยมีความตอ้งการใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัสอดคลอ้งตามหลกัประกนั

การตดัสินใจของผูซ้ื้อของฉตัยาพร เสมอใจ (2545) พบวา่ “ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดั

ตอ้งจดัสถานท่ีซ่ึงตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่และความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค และจดัให้มี

พนกังานบริการท่ีแต่งกายเหมาะสม บุคลิกดี หน้าตายิ้มแยม้แจ่มใส พูดจาอ่อนน้อม ควรก าหนด

ราคาให้มีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการและสอดคล้องกับภาวการณ์ของตลาดบริการ

ประเภทต่าง ๆ ในขณะนั้น”      

 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2549) พบว่า 

“การแก้ปัญหาการให้บริการของพนักงานในธุรกิจท่ีพักแรมนั้ น ต้องมีการพัฒนาบุคลากร             



 

ด้านมาตรฐานการให้บริการ จนสามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าหรือนักท่องเท่ียวจนเกิด

ปรากฏการณ์ซ้ือซ ้ าในท่ีสุด” 

  ส าหรับปัญหาด้านโครงสร้าง เช่น ลานจอดรถนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ         

วิวรรยา ขอนยาง (2545) พบว่า “ธุรกิจท่ีพกัแรมประสบปัญหาและอุปสรรคเร่ืองสถานท่ีจอดรถ 

ระบบการจราจรภายใน” ส่วนดา้นการออกแบบ ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งให้ขอ้เสนอแนะวา่ธุรกิจท่ีพกัแรม

ตอ้งจดัให้มีลานจอดรถ ระบบการจราจรภายใน เส้นทางเดินเทา้ ห้องกลาง ทางลาดส าหรับผูพ้ิการ 

และมุมพกัผ่อนไวเ้ป็นสัดส่วนโดยแบ่งเป็นพื้นท่ีส่วนตวัและพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ วิวรรยา ขอนยาง (2545) พบว่า “ธุรกิจท่ีพกัแรมประสบปัญหาและอุปสรรคเร่ือง

สถานท่ีจอดรถ ระบบการจราจรภายใน” 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยั พบว่า ธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัในจงัหวดัก าแพงเพชรประสบ

ปัญหาดา้นการบริการ ดว้ยเหตุน้ีจึงควรก าหนด 1. นโยบายการตลาดบริการและส่งเสริมการตลาด 

ควรมุ่งเนน้สนบัสนุนการตลาดบริการอยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัส่งเสริมการตลาดธุรกิจท่ีพกัแรม

ให้กา้วหน้า ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะ หลีกเล่ียงวิธีการท่ีเป็น

การหั่นราคา ส่งเสริมการตลาดให้ครอบคลุมทั้งธุรกิจท่ีพกัแรม ท่ีส าคญัจ าเป็นตอ้งมีการควบคุม

และการติดตามผลทุกระยะของการด าเนินการ และ 2. นโยบายการบริการท่ีประทบัใจ ควรมุ่งเน้น

การบริการของธุรกิจท่ีพกัแรมท่ีตอบสนองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวจนเกิดความประทบั 

เสนอบริการดว้ยความจริงใจและซ่ือสัตยด์้วยเทคนิคและวิธีการท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า อนัจะน าไปสู่

นโยบายความเป็นเลิศของการบริการในองคก์รได ้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล วดัผล การ

บริการของธุรกิจท่ีพกัแรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ นอกจากน้ีธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดัใน

จังหวดัก าแพงเพชรประสบปัญหาทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านความปลอดภัย ด้าน

สาธารณูปโภคพื้นฐาน ดา้นโครงสร้างและดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะกลยุทธ์ส าหรับ

ธุรกิจท่ีพกัแรมเพื่อแกไ้ขปัญหาของธุรกิจท่ีพกัแรมให้สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ

สร้างแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการและกลยุทธ์ทางการตลาด 1. กลยุทธ์การสร้างความพึง

พอใจให้ลูกคา้ 2. กลยุทธ์ติดตามผลการให้บริการ 3. กลยุทธ์สร้างและรักษาความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั ส าหรับขอ้เสนอแนะส าหรับธุรกิจท่ีพกัแรม ผูว้ิจยัจึงเสนอการส่งเสริมการตลาดโดยท่ีทาง

ธุรกิจท่ีพกัแรมจดัรายการส่งเสริมการขายเป็นลกัษณะแพ็คเก็จน าเท่ียว ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน ซ่ึง



 

รายการน้ีประกอบไปด้วย ห้องพกั การท่องเท่ียวและอาหาร โดยใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตและการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส านักงานในประเทศร่วมด้วย และควรเร่งพัฒนาหรือปรับปรุง

เปล่ียนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มให้เกิดความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น เพื่อไม่ให้เกิดข้ึนกบั

นกัท่องเท่ียว และท่ีขาดไม่ไดคื้อการดูแลรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การน ากลบัมาใชซ้ ้ า การใช้

สินคา้และของใชใ้นห้องพกัจากผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัธรรมชาติไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี

ทางธุรกิจท่ีพกัแรมควรมุ่งเนน้ดา้นการบริการท่ีมีคุณภาพ อนัประกอบไปดว้ย บริการดี ตรงต่อเวลา 

บริการเท่าเทียมและเสมอภาค พนกังานผูใ้ห้บริการมีบุคลิกภาพดี มีความช านาญการในงานท่ีท า

เป็นพิเศษ ระดับราคาบริการต้องหลากหลาย มีความสมเหตุสมผล ท่ีส าคญัต้องมีการส่งเสริม

การตลาดควบคู่ไปด้วย ธุรกิจท่ีพกัแรมควรจดัให้มีสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง เช่น 

ระบบน ้ าร้อนและน ้ าเยน็ ระบบไฟฟ้า สถานท่ีจอดรถ การติดต่อส่ือสาร แผนผงัหนีไฟ ศูนยรั์บแจง้

เหตุฉุกเฉิน  

 และผูว้ิจยัขอเสนอการรวมกลุ่มธุรกิจท่ีพกัแรมราคาประหยดั ธุรกิจท่ีพกัแรมราคา

ประหยดับางแห่งยงัมีขอ้จ ากดัเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวก ควรมีการรวมกลุ่มเพื่อใช้ทรัพยากร

ด้วยกนั และการรักษาผลประโยชน์ทางการตลาดร่วมกนั เช่น การจดัท าการส่งเสริมการตลาด

ร่วมกนัโดยการแบ่งลูกคา้ให้ธุรกิจท่ีพกัแรมแห่งอ่ืนหากมีห้องว่างไม่เพียงพอ หรือ การไม่กีดกนั

ลูกคา้เม่ือตอ้งการใชบ้ริการธุรกิจท่ีพกัแรมอ่ืนหากมีหอ้งวา่งไม่เพียงพอ 
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