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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางกลยุทธทางการ
ตลาดกับผลการดำเนินงานธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี 2) วิเคราะหความแตกตางของขอมูลทั่วไป
ของธุรกิจท่ีสงผลตอผลการดำเนินงานธุรกิจท่ีพักในจังหวัดราชบุรี และ 3) นำเสนอกลยุทธ 
การดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เจาของธุรกิจที่พัก
ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งไดจากวิธีการสุมอยางงายโดยการเปดตารางของเคร็ดซีและมอรแกน จำนวน 
108 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Multiple Correlations) และการวิเคราะหความแตกตาง
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัย พบวา  
1. กลยุทธทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี 

ไดแก ดานราคา ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ  
2. การทดสอบหาคาความแตกตางของขอมูลทั่วไปกับกลยุทธทางการตลาด พบวา ระยะ

เวลาในการทำธุรกิจตางกันจะมีกลยุทธทางการตลาดตางกัน ไดแก ระยะเวลานอยกวา 1 ป กับ
ระยะเวลาต้ังแต 2 – 5 ป และระยะเวลา 6 ป ขึ้นไป มีกลยุทธทางการตลาดแตกตางกัน สวน
ระยะเวลาตั้งแต 2 – 5 ป กับระยะเวลา 6 ป ขึ้นไป มีกลยุทธทางการตลาดท่ีไมแตกตางกัน และ
ขอมูลทั่วไปที่แตกตางกันสงผลตอผลการดำเนินงานไมแตกตางกัน  

3. การนำเสนอกลยุทธทางการตลาดท่ีสงผลตอผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัด
ราชบุรี คือ กลยุทธดานสงเสริมการขายท่ีมีพนักงานตอนรับคอยแนะขอมูลใหลูกคาและมีการมอบ
สวนลด หรือบริการพิเศษใหแกลูกคาโดยผานสื่อตาง ๆ  
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ผลการวิจัยรายดาน พบวา กลยุทธทางการตลาดดานราคาสงผลตอผลการดำเนินงานทาง
ดานการเงิน โดยพบวา ราคาที่พักมีความเหมาะสมตอคุณภาพภายในหองพักและคุณภาพการให
บริการของพนักงานรวมถึงการต้ังราคาหองพักมีความเหมาะสมตามฤดูกาลก็จะสงผลใหธุรกิจที่พัก
มีรายไดเพิ่มขึ้นและสามารถควบคุมตนทุนภายในใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

กลยุทธทางการตลาดดานบุคลากรและดานชองทางจัดจำหนายสงผลตอผลการดำเนิน
งานดานลูกคา พบวา บุคลากรมีการบริการใหลูกคาเทาเทียมกันและพนักงานสามารถใหขอมูล
ขาวสารไดอยางรวดเร็วและถูกตองจากทักษะของพนักงานที่มีความรูความสามารถในการบริการ
ในหนาที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงลูกคาสามารถจองที่พักผานทางเว็บไซตหรือมีชองทางการติดตอ
สื่อสารของขอมูลการจองท่ีพักหรือการทองเที่ยวไดหลายรูปแบบ 

การทดสอบการหาคาความแตกตางของขอมูลทั่วไปของธุรกิจที่พักที่ส งผลตอ 
ผลการดำเนินงาน พบวา ประเภทท่ีพกั รปูแบบการดำเนินธรุกจิ และจำนวนพนักงานท่ีแตกตางกนั 
สงผลตอกลยุทธทางการตลาดและผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พักโดยรวมไมแตกตางกัน สำหรับ
ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจแตกตางกันจะสงผลตอผลการดำเนินงานของธุรกิจท่ีพักโดยรวม
แตกตางกัน 

 
คำสำคัญ:  กลยุทธทางการตลาด/ ผลการดำเนินงาน/ ธุรกิจที่พัก 

 

Abstract 

The objectives of the research were 1) to analyze the relationship between 
marketing strategies and the accommodation service business operation in Ratchaburi 
province, 2) to investigate the differences of the general information about the 
accommodation service business operations, collected from across the providers 
in Ratchaburi province, and 3) to present strategies in operating the accommodation 
service business in Ratchaburi province. The samples consisted of 108 providers  
in Ratchaburi province, drawn by Simple Random Sampling. The sample size  
was determined by using the Krejcie & Morgan’s  table. The instrument was a 
questionnaire. Percentage, Mean, Standard Deviation, and Multiple Correlations 
were the statistics employed for data analysis. One-way ANOVA was also used  
to determine whether there were any statistically significant differences between 
the variables.   
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The findings were as follows:  
1. It was found that the marketing strategies and the accommodation 

service business operation had interrelationship in terms of pricing, sales promotions, 
human resources, and physical characteristics of the business.   

2. It was found that the differences of the general information about the 
accommodation service business operations and marketing strategies, collected 
from across the providers in Ratchaburi province were varied, depending on the 
period of time that the business had been running. The ranges included 1 year,  
2-5 year, and over 6 year businesses. Eventually, the difference of marketing 
strategies was found in only 1-year businesses, whereas both 2-5 year businesses 
and over 6 year businesses had no significant difference in their marketing strategies 
used. Also, the study showed that even the providers had different information 
but their operation became not different. 

3. The strategies in operating the accommodation service business  
in Ratchaburi province consisted of the strategies in terms of sales promotions  
in which the front office staff could give recommendations for customers and 
inform them about special offers and deals through media.     

Considering the result of each aspect, the marketing strategies affected 
directly the financial operation which implied that the providers could use them 
for appropriately calculating room rates based on the quality of the rooms,  
the quality of the service given the guests, and the tourism season changes.  
This lent the providers more benefit gaining and help them control the cost in 
more effectively manner. The marketing strategies on human resources and product 
distributions affected the operation in terms of the management of customers.  
It meant that the employees could provide the same standards of service to the 
customers, and they could also give exactly the same information to the customers.  
It included that the customers could access to make online reservation through 
websites since the providers offered various channels for contact.  

From the investigation of the differences of the general information about 
the accommodation service business affecting the operation, it was found that  
different types of the accommodations, the types of the businesses, the number 
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of staff in the organization had no  relation with the marketing strategies and the 
operation of the business.  Meanwhile, the different lengths of the business conducts 
had the effect in varying the business operations overall.  

 
Keywords:  Marketing strategies/ Business operation performance/ Accommodation  
    service industry   

 

บทนำ          

ปจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนับวาเปนธุรกิจหลักท่ีมีบทบาทสำคัญในการ
สรางรายไดใหกบัประเทศเปนอนัดบั 2 รองจากธุรกจิอตุสาหกรรมการผลิต (สาํนกังานสถติแิหงชาติ. 
2557, หนา 35) รวมท้ังทำใหเกิดประโยชนกับธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่มีความเกี่ยวของ
โดยตรงและธุรกิจที่มีความเก่ียวของทางออม ไดแก ธุรกิจที่พัก ธุรกิจการขนสง ธุรกิจอาหาร ธุรกิจ
นำเที่ยว ธุรกิจเก่ียวกับการจำหนายของที่ระลึก สินคา OTOP สินคาหัตถกรรม และสินคาที่เกิด
จากภูมิปญญาชาวบาน ผลผลิตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวซ้ือโดยตรงคือ การ
บริการที่ทำใหเกิดรายไดและเกิดอาชีพ รวมถึงการทำใหประชาชนมีงานทำ สงผลใหเกิดผลดีในแง
ของเศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ตาม ปจจุบันจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนธุรกิจที่
มีการแขงขันสูง ผูประกอบการจึงตองนำกลยุทธตาง ๆ เขามาใชในการบริหารจัดการธุรกิจ  
เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร หากธุรกิจใดมีกลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสม  
จะสรางโอกาสใหองคกรประสบความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ สามารถใชความไดเปรียบ
ทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน เพื่อตอบ
สนองความตองการและดึงดูดลูกคาใหเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุด 

รัฐบาลไดมีการกำหนดนโยบายดานการทองเท่ียวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555 – 2559, หนา 18) ภายใตวิสัยทัศนที่วา “ประเทศไทยเปนแหลง
ทองเท่ียวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวในระดับโลก สามารถ
สรางรายไดและกระจายรายไดโดยคำนึงถึงความเปนธรรม สมดุล และย่ังยืน” กระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬาไดนำวิสัยทัศนดังกลาวมากำหนดกรอบยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนแหลง
ทองเท่ียวตาง ๆ ใหมีการผลิตสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว 
ทั้งทางตรงและทางออม กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2555 - 2559) ระบุวา การทองเท่ียว
ทำใหเกิดการหมุนเวียนของกระแสเงินไปทุกระดับของสังคมอยางท่ัวถึงเปนการสรางงานและ
กระจายความเจริญไปสูภูมิภาค สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และทำใหมีรายไดจาก 
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทั้งนักทองเที่ยวภายในประเทศและนักทองเที่ยวจากตางประเทศ
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เพ่ิมมากข้ึนทุกป เม่ือมีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนธุรกิจท่ีมีความสำคัญตอแหลงทองเท่ียวคือ ธุรกิจ
ที่พักเพ่ือรองรับและดึงดูดนักทองเที่ยวใหมีความสนใจมาเที่ยวในจำนวนที่เพิ่มมากข้ึน และยัง
ทำใหธุรกิจตาง ๆ มีรายไดท้ังทางตรงและทางออมอีกดวย ซึ่งในการทำธุรกิจนั้นจำเปนตองใช
กลยุทธทางการตลาดจึงจะสามารถนำพาธุรกิจใหอยูรอดและประสบความสำเร็จได จิรัฐ ชวนชม 
และนงลักษณ โพธ์ิไพจิตร (2554, หนา 3) ทำการศึกษาปจจัยสูความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ
การทองเท่ียวของธุรกิจนำเท่ียว ไดกลาวไวในขอเสนอแนะการพัฒนาการบริหารธุรกิจทองเท่ียว
ของธุรกิจนำเท่ียวใหประสบความสำเร็จ ตองสรางความแตกตางของผลิตภัณฑและบริการ รวมถึง
การสรางเครือขายกับผูประกอบการประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจนำเที่ยว และใหความ
สำคัญกับมัคคุเทศกโดยมีการอบรมใหมีความชำนาญเกี่ยวกับพ้ืนที่นักทองเที่ยวไป และใหเขาใจถึง
หลักของการบริการ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับที่อาหรับ อิบราฮิม และซามานิ (Arab Selamat, 
Ibrahim & Zamani. 2010, p. 43) ไดศึกษาเรื่องการดำเนินธุรกิจในปจจุบันพบวาตองให 
ความสำคัญกับลูกคาเปนหลัก ธุรกิจจะประสบความสำเร็จไดขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดการ
ความสัมพันธกับลูกคา และมุงเนนการสรางความสัมพันธท่ีย่ังยืนในระยะยาวกับลูกคา เพ่ือเปนการเพ่ิม
คุณคาใหเกิดขึ้นทั้งธุรกิจและลูกคาและยังสอดคลองกับแชง (Chang. 2007, p. 7) ที่กลาววา  
การสรางความสัมพันธกับลูกคาเปนกุญแจสำคัญในการแขงขันที่ทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จ 
ในตลาดผูบริโภค เชนเดียวกับแชงและคู (Chang & Ku. 2009, p. 96) ที่กลาววา การจัดการ
ลูกคาเชิงสัมพันธภาพมีความสำคัญอยางย่ิงในการทำใหธุรกิจสามารถรักษาความสัมพันธกับลูกคา
และผูจำหนาย ซึ่งนำไปสูผลประโยชนและการไดเปรียบทางการแขงขันในดานการปรับปรุง 
ผลการดำเนินงานใหดีขึ้น 

จากความสำคัญดังกลาว จังหวัดราชบุรีไดนำนโยบายของภาครัฐมากำหนดเปนกรอบ
ยุทธศาสตรที่ 2 เรื่องการสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิตเชิงสรางสรรค
เพื่อพัฒนาการบริการยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยว โดยคงเอกลักษณดานวัฒนธรรมไวคงเดิม 
สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนที่ยอมรับของตลาดและผูบริโภค  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน ราชบุรีเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเท่ียวตาง ๆ มากมาย  
มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร ประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบไปดวยผูคนหลากหลาย
ชาติพันธุ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ งานหัตถกรรมตาง ๆ เชน เครื่องปน เครื่องทอถัก เครื่อง
จักสาน และยังอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งเปนดินแดนแหงวัฒนธรรม
ลุมน้ำแมกลองและสายหมอกแหงขุนเขาตะนาวศรี จึงเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสำคัญเมืองหนึ่งของ
ภูมิภาค (แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี. 2553 - 2556, หนา 17) และเมื่อมีสถานท่ีทองเที่ยวก็ตองมี
ธุรกิจที่พักเพื่อรองรับจำนวนนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวยังสถานท่ีตาง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาความสัมพันธของกลยุทธทางการตลาดท่ีมีตอผลการดำเนินงานธุรกิจท่ีพักใน 
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จังหวัดราชบุรี เพื่อนำผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางการสงเสริมและพัฒนากลุมอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวท่ีพักใหประสบผลความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหนวยงานของภาครัฐสามารถ
นำขอมูลไปใชประโยชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนาธุรกิจที่พักสำหรับแหลงทองเที่ยวตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางกลยุทธทางการตลาดกับผลการดำเนินงาน

ธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี 
2. เพื่อวิเคราะหความแตกตางของขอมูลทั่วไปของธุรกิจที่สงผลตอผลการดำเนินงาน

ธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี 
3. เพื่อนำเสนอกลยุทธการดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใชในการดำเนินการ 10 เดือน ระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน

มกราคม พ.ศ. 2560 
2. พื้นที่ 
 ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ทำการศึกษาคือ จังหวัดราชบุรี เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีแหลง

ทองเที่ยวจำนวนมาก มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นจากสถิติของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแตละป ดังนั้น 
จึงตองมีธุรกิจที่พักเพื่อรองรับนักทองเที่ยว 

3. ประชากร 
 ประชากรที่ศึกษาคือ เจาของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการ

ทองเที่ยว จำนวน 142 ราย (กรมการทองเที่ยว. 2559, หนา 23) ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
random sampling) โดยผูวิจัยใชการเปดตารางของเคร็จซ่ีและมอรแกน (Robert V. Krejcie 
and Earyle W. Morgan. 1970) จึงทำใหไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีเปนเจาของธุรกิจที่พักในจังหวัด
ราชบุรี จำนวน 108 ราย  

4. กลุมตัวอยาง 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชการสุมตัวอยางแบบงายโดยการจับฉลาก ซึ่งผูวิจัยไดระบุและสราง

บัญชีรายช่ือของธุรกิจท่ีพักของจังหวัดราชบุรีและใสหมายเลขกำกับรายช่ือเรียงตามลำดับหมายเลข
จากนอยไปมาก ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม คือ 108 คน ผูวิจัยไดนำหมายเลขของ
ประชากรท้ังหมดใสลงในกลองแลวหยิบเลือกมา จำนวน 108 คน 
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5. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก 1) ลักษณะทั่วไปของธุรกิจประเภทที่พัก รูปแบบของการดำเนิน

ธุรกิจ จำนวนพนักงาน และระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ 2) กลยุทธทางการตลาด ประกอบดวย 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร 
ดานลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ  

 ตัวแปรตาม ไดแก ผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พัก ประกอบดวย ดานการเงิน  
ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและการพัฒนา  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากเอกสารตางประเทศและในประเทศ 

เพื่อนำมาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้  
ตัวแปรอิสระ : 1) ลักษณะทั่วไปของธุรกิจประเภทท่ีพัก (Henkin. 1979) ประกอบดวย 

โรงแรมเพ่ือการพาณิชย โรงแรมแขกพักประจำ โรงแรมรีสอรท รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ  
(วรศักดิ์ ทุมมานนท. 2557, หนา 13) ประกอบดวย เจาของคนเดียว หางหุนสวน/คณะบุคคล 
บริษัทจำกัด จำนวนพนักงาน ประกอบดวย นอยกวา 10 คน ตั้งแต 11 - 30 คน มากกวา 30 คน 
ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ประกอบดวย นอยกวา 1 ป ตั้งแต 1 – 5 ป มากกวา 5 ป 2) ทฤษฎี
กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Philip Kotler. 2000, p. 553) ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร ดานลักษณะ 
ทางกายภาพ ดานกระบวนการ 

ตัวแปรตาม : ทฤษฎีการบริหารงานแบบดุลยภาพ (Robert Kaplan & David Norton. 
1987) ประกอบดวย ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและ 
การพัฒนา เพื่อนำเสนอกลยุทธการดำเนินงานของธุรกิจที่พักตอไป 

 

สมมติฐานการวิจัย  
สมมติฐานขอที่ 1 กลยุทธทางการตลาดมีความสัมพันธอยางไรตอผลการดำเนินงานของ

ธุรกิจที่พัก 
สมมติฐานขอท่ี 2 ขอมูลทั่วไปของธุรกิจที่พักท่ีแตกตางกันจะมีกลยุทธทางการตลาดโดย

รวมแตกตางกัน 
สมมติฐานขอที่ 3 ขอมูลท่ัวไปของธุรกิจที่พักแตกตางกันจะสงผลตอผลการดำเนินงาน

โดยรวมของธุรกิจที่พักแตกตางกัน 
 



8

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 5 ฉบับท่ี 1 เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.5 No.1 April 2017 – September 2017) 

รูปแบบการวิจัย  
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  
 

เครื่องมือการวิจัย  
เคร่ืองมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire survey) ที่มีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรต (Likert) ตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูล

ทุติยภูมิ (Secondary sources) เพ่ือทำใหผูวิจัยไดรับความรูพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนากรอบ
แนวคิดการวิจัย  

2. กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีจุดมุงหมายคนหากลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอ
ความสำเร็จของการดำเนินงานธุรกิจที่พัก 

3. สรางเครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบสอบถามโดยสังเคราะหและพัฒนาขอคำถามจาก
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) สวนการทดสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย ผูวิจัยไดทำการทดสอบหาคาความเท่ียงตรง (Validity) ดวยการนำ
แบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญทางดานการบัญชีและดานการทองเท่ียวและการโรงแรมทำการตรวจ
สอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยการนำแบบสอบถามไปทดลองใช
กับกลุมตัวอยาง (Try out) จำนวน 30 คน กับเจาของธุรกิจที่พักที่ไมใชกลุมตัวอยางและทดสอบ
หาความเช่ือมั่นรวมตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ระดับคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.922 

4. เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลวัตถุประสงคของการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
การเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจาก 

กลุมตัวอยาง จำนวน 108 คน โดยการเก็บขอมูลจากเจาของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี 
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผูวิจัยทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

วรรณกรรมโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ส่ิงพิมพ วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ ตำรา  
และเว็บไซต  

 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  

ผูวิจัยใชสถิติการวิเคราะหขอมูล 2 สวน 
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบายขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับเพศ อายุ ประเภทธุรกิจ รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ จำนวนพนักงาน 
ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ใชการคำนวณหาคาความถ่ี (Frequencies) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย ( X ) (Average หรือ Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ Std. 
dev. หรือ SD หรือ S) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543, ยุทธพงษ กัยวรรณ. 2543) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  
 2.1 การวิเคราะหหาความสัมพันธเพ่ือใชทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  

(Multicollinearity Test) โดยการหาคาเมทรกิซสหสมัพนัธ (Correlation matrix) ของเพยีรสนั  
(Pearson) พรอมท้ังหาคาความทนทาน (Tolerance) และหาคา VIF สำหรับการทดสอบสมมติฐาน 
ผูวิจัยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) กับตัวแปรอิสระ 
ไดแก กลยุทธทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย  
(Place) ไดแก ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 
ตัวแปรตาม ไดแก ผลการดำเนินงานธุรกิจที่พัก ประกอบดวย ดานการเงิน ดานลูกคา  
ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและการพัฒนา  

 2.2  การวิเคราะหหาคาความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
(One–Way Analysis  of  Variance :  ANOVA) โดยทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียทีม่าก 
กวา 2 คาขึ้นไป (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544, หนา 135) ระหวางตัวแปรอิสระลักษณะทั่วไปของ
ธุรกิจ ไดแก ประเภทที่พักแรม ประกอบดวย โรงแรมเพื่อการพาณิชย โรงแรมแขกพักประจำ  
โรงแรมรสีอรท รปูแบบของการดำเนินธรุกจิ ประกอบดวย เจาของคนเดียว หางหุนสวน/คณะบคุคล 
บริษัทจำกัด จำนวนพนักงาน ประกอบดวย นอยกวา 10 คน ตั้งแต 11 - 30 คน มากกวา 31 คน 
และระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ประกอบดวย นอยกวา 1 ป ตั้งแต 2 - 5 ป มากกวา 6 ป กบั
ตัวแปรตามผลการดำเนินงานธุรกิจที่พัก ประกอบดวย ผลการดำเนินงาน ดานการเงิน ดานลูกคา 
ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและการพัฒนา 

 กรณีพบวา ความแปรปรวนมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบ
คาเฉล่ียรายคู (One–Way ANOVA) วิธีของ Scheffe’s test โดยใชวิธีการทดสอบ LSD  
(Least Significant Difference) กำหนดท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ผลการวิจัย 
1. จากขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามงานวิจัยกลยุทธทางการตลาดท่ีสงผลตอ

ความสำเร็จของการดำเนินงานธุรกิจท่ีพักในจังหวัดราชบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจำนวน
ทั้งหมด 108 ราย โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีจำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 
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62.04 สวนเพศชายมีจำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 37.96 สวนใหญมีอายุ 46 ปขึ้นไปมีจำนวน 
83 คน คิดเปนรอยละ 76.85 รองลงมาคือ ผูที่มีอายุตั้งแต 31 - 45 ป มีจำนวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 19.44 และผูที่มีอายุนอยกวา 30 ป มีจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.70 ประเภทธุรกิจ
ที่พักจำแนกตามประเภทของธุรกิจการจัดตั้งตามกฎหมายโดยสวนใหญเปนธุรกิจท่ีพักโรงแรม 
รีสอรท มีจำนวน 46 แหง คิดเปนรอยละ 42.59 รองลงมาคือ โรงแรมแขกพักประจำ มีจำนวน  
37 แหง คิดเปนรอยละ 34.26 และโรงแรมเพ่ือการพาณิชย มีจำนวน 25 แหง คิดเปนรอยละ 
23.15 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจจำแนกตามลักษณะรูปแบบกิจการที่จัดตั้ง โดยสวนใหญเปน
ธุรกิจเจาของคนเดียว มีจำนวน 52 แหง คิดเปนรอยละ 48.15 รองลงมาคือ หางหุนสวน มีจำนวน 
45 แหง คิดเปนรอยละ 41.67 และบริษัทจำกัด มีจำนวน 11 แหง คิดเปน 10.19 จำนวนพนักงาน 
โดยสวนใหญธุรกิจที่พักมีจำนวนพนักงานนอยกวา 10 คน มีจำนวน 68 แหง คิดเปนรอยละ 
62.96 และรองลงมาต้ังแต 11 - 30 คน มีจำนวน 29 แหง คิดเปนรอยละ 26.85 และจำนวน  
31 คน ขึ้นไปมีจำนวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 10.19 ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจโดยสวนใหญ
ธุรกิจที่พักมีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจตั้งแต 6 ปขึ้นไป มีจำนวน 78 แหง คิดเปนรอยละ 
72.22 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจที่พักตั้งแต 2 - 5 ป มีจำนวน 22 แหง คิดเปน 
รอยละ 20.37 ระยะเวลาในการดำเนินธรุกจิท่ีพกันอยกวา 1 ป มจีำนวน 8 แหง คดิเปนรอยละ 7.41 

2. การวิเคราะหเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอผลการดำเนินงาน
ธุรกิจท่ีพักในจังหวัดราชบุรี ไดแก กลยุทธดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย 
ดานสงเสริมการขาย ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ มีดังนี้ 

 2.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ พบวา โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.39,  
S.D. = 0.62) เรียงตามลำดับดังนี้ ภายในหองพักและบริเวณโดยรอบมีความสะอาด คาเฉลี่ยอยูใน
ระดบัมากทีส่ดุ ( X = 4.79, S.D. = 0.41) รองลงมาคือ สิง่อำนวยความสะดวกท่ีจำเปนของหองพัก 
ครบครันคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.49) และระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในโรงแรมมี 24 ชั่วโมงคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.32, S.D. = 0.47)  

 2.2 กลยุทธดานราคา พบวา โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 
0.71) เรียงตามลำดับดังนี้ ราคาที่พักมีความเหมาะสมตอคุณภาพภายในหองพักคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.86, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ ราคาที่พักมีความเหมาะสมตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.81, S.D. = 0.39) และการต้ังราคา
คาที่พักตามฤดูกาลที่เหมาะสมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.46)  

 2.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา โดยรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
( X = 3.61, S.D. = 0.87) เรียงลำดับดังนี้ สามารถจองที่พักผานทางเว็บไซตของโรงแรมโดยตรง  
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.35, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ โรงแรมมีชองทางใหจองหอง
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พักไดหลายรูปแบบ เชน อินเทอรเน็ต งานนิทรรศการทองเที่ยวไทย Walk in คาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( X = 3.96, S.D. = 0.69) และจัดใหมีชองทางติดตอขอขอมูลเก่ียวกับหองพักหรือ 
การทองเที่ยว เชน บริษัททัวร โรงแรมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.95, S.D.= 0.85)  

 2.4 กลยุทธดานสงเสริมการขาย พบวา โดยรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.30, S.D. = 0.77) เรียงตามลำดับ ดังนี้ โรงแรมมีพนักงานตอนรับหรือคอยแนะนำลูกคาคาเฉลี่ย
อยูในระดบัมากท่ีสดุ ( X = 4.65, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ ราคาทีพ่กัมคีวามเหมาะสมตอคณุภาพ 
การใหบริการของพนักงานคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59, S.D. = 0.50) และโรงแรม 
มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน สิ่งพิมพ อินเทอรเน็ตคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.51,  
S.D. = 0.71)  

 2.5 กลยุทธดานบุคลากร พบวา โดยรวมคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.31,  
S.D. = 0.76) เรียงตามลำดับ ดังนี้ การบริการมีใหแกลูกคาอยางเทาเทียมกัน ( X = 4.82, S.D. = 
0.38) รองลงมาคือ พนักงานสามารถใหขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางรวดเร็วและถูกตอง ( X =4.73,  
S.D. = 0.45) และพนักงานมีทักษะความรูความสามารถในการบริการในหนาท่ีที่รับผิดชอบ  
( X = 4.55, S.D. = 0.74)  

 2.6 กลยุทธดานลักษณะทางกายภาพ พบวา โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  
( X = 4.34, S.D. = 0.62) เรียงตามลำดับ ดังนี้ บริเวณใกลเคียงโรงแรมมีสถานท่ีทองเท่ียวทำให
สะดวกตอการเดินทางทองเที่ยวคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.47) รองลงมา
คือ โรงแรมมีสถานท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอและมีความปลอดภัยคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  
( X = 4.57, S.D. = 0.63) และหองพักมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวคาเฉล่ียอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.35, S.D. = 0.82)  

 2.7 กลยุทธดานกระบวนการ พบวา โดยรวมคาเฉล่ียอยู ในระดับมากท่ีสุด  
( X = 4.52, S.D. = 0.55) เรียงตามลำดับ ดังนี้ มีระยะเวลาในการจองหองพักลวงหนาและการ
ยืนยันมีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.75, S.D. = 0.43) รองลงมา
คือ มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่รวดเร็วคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.74, S.D. = 
0.44) และมีขอมูลท่ีเกี่ยวกับราคาลักษณะของที่พักและรายละเอียดเกี่ยวกับคาธรรมเนียมคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.685, S.D. = 0.47)  

3. การทดสอบสมมติฐาน  
 3.1 การทดสอบหาความสัมพันธระหวางกลยุทธทางการตลาดกับผลการดำเนินงาน

ของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรีโดยรวม พบวา ดานราคา ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร 
ดานลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 และกลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอผลการดำเนินงานท่ีพักในจังหวัดราชบุรีที่มีคา 
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Sig. มากกวา 0.05 ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานกระบวนการ 
แสดงวามีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรีอยางไมมีนัยสำคัญ 

 3.2 การวิเคราะหหาคาความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน  
(One–Way ANOVA) พบวา ขอมูลทั่วไปของธุรกิจประเภทท่ีพัก รูปแบบของการดำเนินธุรกิจกับ
กลยุทธทางการตลาด รูปแบบของการดำเนินธุรกิจกับผลการดำเนินงาน จำนวนของพนักงานกับ
กลยุทธทางการตลาด จำนวนของพนักงานกับผลการดำเนินงาน สงผลตอผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรีไมแตกตางกัน สวนขอมูลทั่วไปดานระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ 
ที่แตกตางกันสงผลใหเจาของธุรกิจนำกลยุทธทางการตลาดไปใชแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิตทิี ่ 0.05 ดงันัน้ ผูวจิยัจึงนำขอมูลท่ีแตกตางกนัไปทำการทดสอบคาความแตกตางเฉลีย่รายคู 
(Post Hoc) โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจนอยกวา 1 ป กับ
ระยะเวลาตั้งแต 2 – 5 ป และระยะเวลานอยกวา 1 ป กับระยะเวลา 6 ปขึ้นไปเจาของธุรกิจ 
มีการนำกลยุทธทางการตลาดไปใชแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 สำหรับระยะเวลาต้ังแต  
2 – 5 ปกับระยะเวลา 6 ปขึน้ไป เจาของธรุกจิท่ีพกัมรีะดับการนำไปใชเกีย่วกบักลยทุธทางการตลาด
ทีไ่มแตกตางกัน 

 

สรุปผลการวิจัย  
กลยุทธทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอผลการดำเนินงานธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี 

ไดแก กลยุทธดานราคา ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ 
สำหรับการทดสอบหาคาความแตกตางเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของธุรกิจกับกลยุทธทางการตลาด 
มีความแตกตางกันในเรื่องของระยะในการดำเนินธุรกิจที่ตางกันจะนำกลยุทธทางการตลาดไปใช
แตกตางกัน ไดแก ระยะเวลานอยกวา 1 ปกับระยะเวลาต้ังแต 2 – 5 ป และระยะเวลา 6 ปขึ้นไป 
สวนระยะเวลาต้ังแต 2 – 5 ป กับระยะเวลา 6 ปขึ้นไป นำกลยุทธทางการตลาดไปใช 
ไมแตกตางกัน ดังนั้น กลยุทธทางการตลาดโดยรวมท่ีสงผลตอผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พักใน
จังหวัดราชบุรีที่ธุรกิจสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจคือ กลยุทธดานสงเสริม 
การขายท่ีมีพนักงานตอนรับคอยแนะนำขอมูลใหลูกคาและมีการมอบสวนลดหรือบริการพิเศษโดย
ผานสื่อตาง ๆ สวนการพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานราคาสงผลตอผลการดำเนินงานทางดาน 
การเงินในเรื่องของที่พักมีความเหมาะสมตอคุณภาพภายในหองพักและคุณภาพการใหบริการ 
ของพนักงาน รวมถึงการต้ังราคาหองพักมีความเหมาะสมตามฤดูกาล จะสงผลใหธุรกิจมีรายได
เพิ่มขึ้น สามารถควบคุมตนทุนภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดานบุคลากรและดานชองทางจัด
จำหนาย สงผลตอผลการดำเนินงานดานลูกคาที่มีบุคลากรใหบริการลูกคาอยางเทาเทียมกัน  
และพนักงานสามารถใหขอมูลขาวสารไดอยางถูกตองรวดเร็ว พนักงานท่ีมีความรูความสามารถ 
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ในการบริการในหนาท่ีที่รับผิดชอบ รวมถึงมีชองทางการติดตอสื่อสารขอขอมูลการจองที่พักได
หลายรูปแบบ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
กลยุทธทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอผลการดำเนินงานของธุรกิจท่ีพักในจังหวัด

ราชบุรีคือ กลยุทธดานราคามีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานดานการเงิน กลยุทธดานลักษณะ
ทางกายภาพ ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร มีความสัมพันธกับผลการดำเนินงาน 
ดานลูกคา กลยุทธดานราคาและดานสงเสริมทางการขายมีความสัมพันธกับผลการดำเนินงาน 
ดานกระบวนการภายใน กลยุทธดานราคาและดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับผล 
การดำเนินงานดานการเรียนรูและการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับกัณคริษฐา แสวงกิจ (2554) กลยุทธ
สวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการโฮมสเตยจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา กลยุทธสวน
ประสมทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากรมีความสัมพันธกับผลประกอบการ กลยุทธ
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ
ภายใน ดานบุคลากรและลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับผลประกอบการ และยังสอดคลองกับ 
อริตา จินดา (2552) ท่ีศึกษาปจจัยการตลาดบริการท่ีสงผลตอระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 
ชาวไทยท่ีมีตอโรงแรมระดับ 4 ดาว พบวา ดานราคามีความสำคัญในระดับมากท่ีสุด ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสำคัญในเร่ืองของบริการท่ีพักมีความยืดหยุนตามความคุนเคยของลูกคา
ที่พักราคาต่ำกวาคูแขงขันมีราคาเดียวกันทุกวัน เชนเดียวกับพรลาภ ประโยชนอมรกุล และ  
ศศิธร งวนพันธ (2557) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการโรงแรมฮอลิเดย
อินน รีสอรท ภูเก็ต พบวา มีการบอกราคาหองพักไวอยางละเอียดชัดเจนลูกคารูสึกถึงความคุมคา
กับเงินที่จายออกไป ราคาหองพักมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับโรงแรมอ่ืน รวมถึงราคาอาหารและ
เครื่องดื่ม มีการใชบัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษตาง ๆ มีการจัดบริการแบบแพ็คเกจ และมีการแจง
ขาวสารโปรโมช่ันกับลูกคาอยางตอเนื่อง  

ขอมูลท่ัวไปของธุรกิจประกอบดวย ประเภทท่ีพัก รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ  
จำนวนพนักงานท่ีแตกตางกันจะมีกลยุทธทางการตลาดไมแตกตางกัน สวนระยะเวลาในการ
ดำเนินธุรกิจท่ีแตกตางกันจะมีกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับชลธินี อยูคง  
(2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัด
ระนอง พบวา โรงแรมที่เขาพักแตกตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน และลักษณะทั่วไปของ
ธุรกิจดานระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจมีความแตกตางกันจะมีกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับกัณคริษฐา แสวงกิจ (2554) ศึกษากลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการ
โฮมสเตยจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา อายุ สถานภาพ รายได ที่แตกตางกันสงผลตอผลประกอบ
การแตกตางกัน 
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สำหรับขอมูลท่ัวไปของธุรกิจ ประกอบดวย ประเภทท่ีพัก รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ 
จำนวนพนักงานที่แตกตางกัน จะสงผลตอการดำเนินงานไมแตกตางกัน สอดคลองกับธานี  
นาคเกิด และระพี กาญจนะ (2554) ศึกษาการพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานโดยอาศัย 
การวัดผลดุลยภาพ พบวา มุมมองดานการเงินคืออัตราการเติบโตของยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นแสดงวา
ธุรกิจบรรลุตามเปาหมาย จำนวนขอรองเรียนจากลูกคาลดลงและความพึงพอใจของลูกคาเพ่ิมข้ึน
ภายในเวลา 3 เดือน รวมถึงกระบวนการภายในเก่ียวกับประสิทธิภาพ อัตราของเสียจากการผลิต 
และอัตราการจัดสงไมตรงเวลาลดลง สอดคลองกับอานนท วงษเชียง และสุรีย เข็มทอง (2555) 
ศกึษาแนวทางการเพ่ิมประสทิธภิาพของธรุกจิโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอำเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ พบวา กระบวนการในการดำเนินงานมคีวามสัมพันธกบัประสิทธภิาพในการดำเนิน
งานของธุรกิจโรงแรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ินอกจากนี ้ ยังสอดคลองกับรัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร  
(2554) ศึกษาการบริหารความไดเปรียบทางการแขงขันเพ่ือความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมโดยวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
พบวา การวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพของแตละกลุมประเภทธุรกิจแตละพื้นท่ีในเขตภาค
เหนือของประเทศไทย มีการบริหารความไดเปรียบทางการแขงขันโดยรวมไมแตกตางกัน  

การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู พบวา ผูประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่พักใน
จังหวัดราชบุรีระยะนอยกวา 1 ปกับระยะเวลาต้ังแต 2 – 5 ป และระยะเวลา 6 ปขึ้นไป มีกลยุทธ
ทางการตลาดท่ีแตกตางกัน สำหรับระยะเวลาต้ังแต 2 – 5 ปและระยะเวลา 6 ปขึ้นไป มีกลยุทธ
ทางการตลาดที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับกาซิม (Kasim, A. 2004) ที่พบวา ตนทุนของ 
นักทองเที่ยวคือปจจัยการตลาดบริการดานราคาจะเปนเร่ืองที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ 
ความไมพึงพอใจ พฤติกรรมและความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว ซึ่งปจจัยการตลาดดานราคานั้น
นักทองเท่ียวมีมุมมองเก่ียวกับดานราคาจะมีความเหมาะสมกับการบริการไดรับบริการท้ังเร่ืองของ
ความสุภาพออนนอมของพนักงาน รสชาติอาหารที่อรอย หองพักสะอาดมีอุปกรณอำนวยความ
สะดวกครบครัน มีทำเลที่ดีในการทองเที่ยว จะทำใหนักทองเที่ยวรูสึกวาเงินที่จายไปเปนคาบริการ
มีความคุมคากับการบริการท่ีไดรับก็จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจในราคาคาบริการ ในขณะท่ีหาก
นักทองเที่ยวที่ตองจายคาบริการตามราคาของโรงแรมระดับ 4 ดาว แตไมไดรับการบริการดังที่
กลาวมาอยางครบครัน จะทำใหเกิดความรูสึกไมคุมคาตอเงินท่ีจายออกไปเปนคาบริการ ซึ่งทาย
ที่สุดจะสงผลตอความรูสึกไมพึงพอใจ ดังนั้น ปจจัยการตลาดบริการดานราคานักทองเท่ียวไดรับรู 
หรือพบเจอที่แตกตางกัน จะสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ
อาริตา จินดา (2553) ทำการศึกษาเรื่องปจจัยการตลาดบริการที่สงผลตอระดับความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอโรงแรมระดับ 4 ดาว ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองพัทยา พบวา ปจจัยดาน
บริการจะสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ขณะที่ปจจัยดานราคาการบริการ ดานบุคลากรการบริการ และดานกระบวนการที่แตกตางกัน 
จะสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 
กลยุทธทางการตลาดท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้สามารถนำไปประยุกตใชในการวางแผน 

การดำเนินธุรกิจที่พักตามบริบทของแตละธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
รวมถึงการสรางกลยุทธใหมีความแตกตางจากคูแขงเพื่อใหธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เอกสารอางอิง 

กรมการทองเที่ยว. (2557). สถิติผูประกอบการ. คนเม่ือธันวาคม 10, 2559, จาก http:// 

www.tourism.go.th. 

กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. (2557). คนเมื่อ ธันวาคม 24, 2559 จาก 

http://www.tourism.go.th/home/content.  

กัณคริษฐา แสวงกิจ. (2554). กลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการโฮมสเตย

จงัหวัดสมุทรสงคราม. การคนควาอิสระ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดราชบุรีแบบบูรณาการ. (2553 - 2556). แผนพัฒนาจังหวัด

ราชบุรี. คนเมื่อพฤษภาคม 4, 2559, จาก http://www.ratchaburi.go.th. 

จิรัฐ ชวนชม. (2556). ปจจัยสูความสำเร็จในการบริหารธุรกิจการทองเที่ยวของธุรกิจนำเที่ยว : 

กรณศีกึษาธรุกจินำเทีย่วในเขตกรงุเทพมหานครฯ. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ. 

ชลธิน ีอยูคง. (2555). การศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการโรงแรมใน
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ธานี นาคเกิด และระพี กาญจนะ. (2554). การพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยการ

วัดผลดุลยภาพ (BSC) กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติก. การประชุมวิชาการขายงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ ประจำป 2554. 20 - 21 ตุลาคม 2554 : 1956 - 1961. 
ธัญพรนภัส แฟงสม. (2556). แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาวในเครือ

ภายในประเทศเขตเมืองพัทยา. สมาคมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  

พรลาภ ประโยชนอมรกุล และศศิธร งวนพันธ. (2557). ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ 
ในการเลือกใชบริการโรงแรมฮอลิเดยอินนรีสอรทภูเก็ต. การศึกษาคนควาอิสระ. 

มหาวิทยาลัยรังสิต.   

รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร. (2554). การบริหารความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อความสำเร็จ 

ในการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยการวัดผลปฏิบัติแบบดุลยภาพ



16

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 5 ฉบับท่ี 1 เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.5 No.1 April 2017 – September 2017) 

ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาภาคพายัพ. 

สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ. (2555 - 2559). แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11.  กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี. 

อานนท วงษเชียง. (2555). แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและ

ขนาดยอมในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

อาริตา จินดา. (2553). ปจจัยการตลาดที่สงผลตอระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

ชาวไทยที่มีตอโรงแรมระดับ 4 ดาว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพัทยา. บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

Al-Mudimigh, A.S. (2009). CRM scorecard-based management system: Performance 

evaluation of Saudi Arabian bank. Journal of Digital Asset Management, 

5: 347 - 351. 

Amirkhani, A., & Fard, R.S. (2009). The effect of market orientation on business 

performance of the companies designing and manufacturing clean rooms. 

American Journal of Applied Sciences, 6(8) : 1573 - 1579. 

Arab, F., Selamat, H., Ibrahim, S., & Zamani, M. (2010). A survey of success factors 

for CRM. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer 

Science: 1 - 5. 

Battor, M., & Battor, M. (2010). The impact of customer relationship management 

capability on innovation and performance advantages: Testing a mediated 

model. Journal of Marketing Management, 26(9 - 10) : 842 - 857. 

Chang, H.H. (2007). Critical factors and benefits in the implementation of customer 
relationship Management. Total Quality Management & Business  

Excellence, 18 (5) : 483 - 508. 

Chang, H.H., & Ku, P.W. (2009). Implementation of relationship quality for CRM 

performance: Acquisition of BPR and organizational learning. Total Quality 

Management, 20(3), : 327 - 348. 
Hu, W., & Wall, G. (2005). Environmental management, environmental image  

and the competitive tourist attraction. Journal of Sustainable Tourism, 

13(6) : 617 - 635. 
 



17

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 5 ฉบับท่ี 1 เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.5 No.1 April 2017 – September 2017) 

Kasim, A. (2004). Socio-environmentally responsible hotel business: Do tourists to 

penang island, Malaysia care?. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 

11(4) : 5 - 28. 

Sin, L.Y.M., Tse, A.C.B., Heung, V.C.S. & Yim, F.S.K. (2005). An analysis of the relationship 

between market orientation and business performance in the hotel industry. 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 4(24) : 

555 - 577. 

Tajeddini, K. (2009). Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation 

on innovations: Evidence from the hotel industry in Switzerland. Tourism 

Management. 2(31) : 221 - 231. 

 




