
44

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2557
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บทคัดยอ

 การศึกษาเรื่องการเพ่ิมรายไดโรงแรมคุณตอง จังหวัดขอนแกน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพควบคูกับการศึกษา

เชงิปฏบิตักิาร มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาขอมลูประสบการณเชงิบวกในมมุมองของลกูคาท่ีเขามาใชบรกิารโรงแรมในเขต

เทศบาลนครขอนแกน และกาํหนดแนวทางการเพิม่รายไดโรงแรมคุณตอง จงัหวดัขอนแกน โดยใชทฤษฎสีนุทรยีสาธก 

(Appreciative Inquiry: AI) ในการคนหาขอมูลเชิงบวกมาวิเคราะหรวมกับทฤษฎีตางๆ ไดแก การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และการวิเคราะหจุดแข็ง โอกาส เปาหมาย และผลลัพธ 

รวมท้ังทดลองปฏิบตัใินบางแนวทางควบคูกบัการศึกษา จากผลการศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการเพ่ิมรายไดทัง้หมด 

4 แนวทาง คือ 1. Lobby ฮักขอนแกน 2. ผูกเสี่ยวกับคุณตอง 3. อิ่มหลายสบายใจ และ 4. ถูกใจหลายเดอ สงผลให

รายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

คําสําคัญ: สุนทรียสาธก  การเพิ่มรายได

Abstract
 The study of the increasing revenue of Khun Tong Hotel Khon Kaen Province is a qualitative 

and operational research. The purpose of this  study  is to investigate the positive attitude of 

customers experienced the service of the hotels located in Khon Kaen municipal area and determine 
the guidance to increase revenue of Khun Tong Hotel,Khon Kaen Province based on Appreciative 

Inquiry’s theory. The positive data were analyzed with other theories including internal and external 
environment analysis, and strengths, opportunities, aspirations,  results analysis, while employing 

operational workshop along with the study. The fi ndings indicated to the guidance to increase 
revenue; 1) Lobby Hug Khon Kaen, 2) Poog Siew with Khun Tong, 3) Im Lai Sabai Jai, and 4) Toog Jai 

Lai Der. The target led by the guidance was successfully implemented and the revenue increased 

by 10 percent.

Keywords: Appreciative Inquiry, The Increasing Revenue
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บทนํา 

 ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจบริการดานที่พักแรมท่ีมี

ความสําคัญอยางมากในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย 

[1] สภาวะการแขงขันธุรกิจโรงแรมในปจจุบันมีแนวโนม

ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการแขงขันสูงจากการขยายตัว

ของผูประกอบกิจการโรงแรม รีสอรท และอพารทเมนท

รายวัน สงผลใหอัตราการเขาพักแตละแหงคอนขางตํ่า

เนื่องจากสวนแบงตลาดลดลง ธุรกิจโรงแรมในจังหวัด

ขอนแกน มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากจังหวัด

ขอนแกนเปนศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึง่โรงแรมในเขตเทศบาลนครขอนแกน มจีาํนวนมากกวา
รอยโรงแรม เนือ่งจากจังหวดัขอนแกน ไมใชเมอืงทองเทีย่ว

เหมือนหัวเมืองใหญในภูมิภาคอื่น ผูเขาพักโดยมากจึงมา

จากกลุมประชุมสัมมนา และกลุมที่เดินทางมาติดตอ

ธุรกิจการคา

 โรงแรมคุณตอง เปนหนึ่งในโรงแรมท่ีตั้งอยู

ใจกลางเมืองขอนแกน กอตั้งขึ้นเปนเวลามากกวา 20 ป 

มบีรกิารหองจัดเล้ียงประชุมสมัมนาและศูนยตดิตอธรุกิจ 

รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ครบครัน นอกจาก

จะตองพฒันาคณุภาพการใหบรกิารสรางความประทบัใจ
ใหแกลกูคา โรงแรมตองเผชิญกบัการแขงขนักบัทีพ่กัประเภท
อพารทเมนทใหเชา ซึ่งเกิดขึ้นจํานวนมาก สงผลกระทบ

ตอโรงแรมคอนขางมาก เพราะสามารถเชาพกัในราคาถูก 

ในขณะท่ีตนทุนการใหบริการตํ่า รวมถึงไมตองจายภาษี

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม นอกจากนี้ สิ่งอํานวย

ความสะดวกเพื่อบริการลูกคา เชน หองประชุมสัมมนา 
หองออกกําลังกาย รวมท้ังคาราโอเกะ ถือเปนชองทาง

สรางรายไดควบคูกับการใหบริการหองพัก แตในภาวะ

ทีเ่ศรษฐกิจตกต่ํา นํา้มนัราคาแพง สงผลใหบรษิทั องคกร

รวมทัง้ประชาชนประหยดัการใชจายมากขึน้ ทาํใหรายได
จากหองพักและจากภาคบันเทิงในโรงแรมคุณตองลดลง

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อศึกษาขอมูลประสบการณเชิงบวกใน

มุมมองของลูกคาที่ใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาล
นครขอนแกน

 2.  เพื่อกําหนดแนวทางการเพิ่มรายไดโรงแรม

คุณตอง จังหวัดขอนแกน

วิธีดําเนินการศึกษา 

 การศกึษาการเพิม่รายไดโรงแรมคณุตอง จงัหวัด

ขอนแกน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพควบคูกับการศึกษา

เชงิปฏิบตักิาร มจีดุมุงหมายเพือ่ศกึษาคนหาขอมูลเชงิบวก

โดยใชทฤษฎีสุนทรียสาธก ในการสัมภาษณ ผูที่เขามาใช

บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครขอนแกน นอกจากน้ี
ยงัรวบรวมขอมลูจากเอกสารทางวชิาการตางๆ เพือ่ทาํการ
วเิคราะหสภาพแวดลอมทางธรุกจิ โดยใชระยะเวลาศกึษา

ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 

 1. การศกึษาขอมลูประสบการณเชงิบวกในมมุ

มองของลูกคาท่ีเขามาใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาล

นครขอนแกน

  หนวยวิเคราะหที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ 

ผูศึกษาไดเลือกผูใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกน แบงเปนหนวยวิเคราะหแบบเจาะจง โดยการ

สมัภาษณจากพนกังานโรงแรมคณุตอง 12 คน และหนวย

วิเคราะหแบบบังเอิญ โดยการสัมภาษณจากผูใชบริการ

โรงแรมคุณตอง 15 คน ผูใชบริการโรงแรมเอ 15 คน ผูใช

บริการโรงแรมบี 15 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน ซึ่งจะใหผูให

สัมภาษณเลาเรื่องราวประสบการณที่ดีที่สุดหรือความ

คาดหวังทีม่ตีอการใชบรกิารโรงแรม จากน้ันนาํบทสัมภาษณ

ที่ ไ ด ทั้ ง หมดมาส รุปหา จุ ด ร ว มและ จุ ด โดด เด น

ที่คลายคลึงกัน 

 2.  การกําหนดแนวทางการเพ่ิมรายได โรงแรม

คุณตอง จังหวัดขอนแกน
  ศึกษาโดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทางธรุกจิ และนาํขอมลูทีไ่ดทัง้หมดมาชวยในการตดัสนิใจ
วางแผนแนวทางการเ พ่ิมรายได โรงแรมคุณตอง 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกจิ มดีงัน้ี การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก การวิเคราะหสภาพ

แวดลอมท่ัวไป ใชทฤษฎี PESTE Analysis [3], 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม ใชทฤษฎี
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แรงกดดนั 5 ประการ ตอมา คอื การวเิคราะหสภาพแวดลอม

ภายใน ใชทฤษฎีการตลาดตามเปาหมาย , ทฤษฎี

สวนประสมทางการตลาด [4] และการวิเคราะหจุดแข็ง 

โอกาส เปาหมาย และผลลัพธ ใชทฤษฎี SOAR Analysis 

[5] จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาดวยวิธีตางๆ 

ขางตนมาขยายผล และสรปุเพือ่กาํหนดวางแผนแนวทาง

การเพิ่มรายไดในลําดับตอไป

ผลการศึกษา

 1.  ผลการศึกษาขอมูลประสบการณเชิงบวกใน

มมุมองของลกูคาทีเ่ขามาใชบรกิารโรงแรมในเขตเทศบาล

นครขอนแกน

  ผูศกึษาไดทาํการประชุมระดับหัวหนาแผนก

ทัง้หมด 12 คน เพือ่หาขอสรปุเชิงบวกทีแ่ตละคนไดปฏบิตั ิ

ซึ่งสามารถสรุปเปนจุดโดดเดน และแผนการปฏิบัติ แบง

เปน 4 ดาน ดังนี้ การแนะนําโรงแรมและกิจกรรมสิทธิ

พเิศษท่ีลกูคาทีเ่ขามาใชบรกิารจะไดรบั และแนะนําสถาน

ทีท่องเทีย่วรวมถงึสถานทีส่าํคญัตางๆในจังหวดัขอนแกน

ใหแกลกูคา, การปรับลดราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใน

หองอาหารของโรงแรม, การปรับปรุงการบริการลูกคา

และการตอนรบัลูกคาและสดุทาย คอื การใหสวนลดราคา

หองพักและหองสัมมนา จากนั้นผูศึกษาไดนําสิ่งที่คนพบ
จากการเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณดวยคําถามเชิงบวก

จากลูกคาที่ใชบริการโรงแรมทั้งหมด มาสรุปปจจัยที่เปน
จุดรวมและปจจัยที่เปนจุดโดดเดน ดังนี้ 

 ปจจัยที่เปนจุดรวม เปนสิ่งที่แสดงถึงความ
ตองการพืน้ฐานของผูทีเ่ขามาใชบรกิารโรงแรม แบงเปน 5 ดาน 

ไดแก ดานความสะอาดและการบริการ, ดานบรรยากาศ

การตกแตงโรงแรมและหองพัก, ดานทาํเลทีต่ัง้ มคีวามสะดวก

ในการเดนิทาง, ดานราคา และดานสิง่อํานวยความสะดวก

 ปจจัยที่เปนจุดโดดเดน ไดแก มีการจัดตกแตง

หองพกัหลากหลายแบบ บรรยากาศทีแ่ตกตาง เพือ่ใหเขา

กับลูกคาท่ีมาใชบริการ และมีการบริการจัดเซอรไพรส
หรือมีบริการสิ่งพิเศษมอบใหลูกคา

 2.  ผลการกําหนดแนวทางการเพิ่มรายได

โรงแรมคุณตอง จังหวัดขอนแกน สรุปไดดังนี้

  2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป โดยใชทฤษฎี 

PESTE Analysis พบวา 
   1. ปจจยัทางดานการเมอืงและกฎหมาย

มีสวนทั้งชวยสงเสริมและสงผลเสียตอธุรกิจ เนื่องจาก 

รัฐบาลปรับคาแรงขั้นตํ่าเปน 300 บาทตอวัน เกิดการ

กระตุนเศรษฐกจิของประเทศ แตเม่ือคาจางคาแรงงานสงูขึน้ 

ทําใหมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น

   2. ปจจยัทางดานเศรษฐกจิ เปนปจจยั

ที่สงผลเสียตอธุรกิจ เนื่องจากคูแขงขันมีจํานวนมาก 

ทําใหสวนแบงตลาดเพ่ิมขึ้น

   3. ปจจัยทางสังคม มีสวนทั้งชวย

สงเสริมและสงผลเสียตอธุรกิจ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของนักทองเท่ียวอยางชัดเจน คือการส่ือสาร

ผานอินเตอรเน็ต ถาโรงแรมดี ถูกใจลูกคา ก็จะสงผลดีตอ

โรงแรมเปนอยางมากในการตัดสินใจมาใชบริการ 

แตนกัทองเท่ียวบางสวนมีพฤติกรรมการใชจายท่ีประหยัด

มากขึ้น อาจหันไปพักในสถานพักแรมท่ีราคาถูกกวา

อยางธุรกิจอพารทเมนท
    4. ปจจยัทางเทคโนโลยี มสีวนทัง้ชวย

สงเสริมและสงผลเสียตอธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจมีการใช

เทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจมากข้ึน เชน การจัดทํา

เวบ็ไซต การทาํตลาดออนไลน เปนตน แตอาจทาํใหคูแขง

ทราบและปรับแกไขราคาหรือโปรโมชั่นตางๆ มาแขง

ไดงายขึ้น 

   5. ปจจยัทางดานสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ มีสวนชวยสงเสริมและสงผลเสียตอธุรกิจ 

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่รอนชื้น
อบอาว เกือบทําใหมีนักทองเที่ยวบางสวนใหความสนใจ

และเขามาใชบริการ โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ 

แตฤดูฝน อาจสงผลกระทบตอโรงแรมท่ีอยูใกลสถานที่

ทองเท่ียวตางๆ นักทองเท่ียวบางสวนจะหลีกเล่ียงการ

เดินทางไปใชบริการในชวงฤดูฝน 
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 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม 

โดยใชทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ พบวา 

 1. แรงกดดันจากผูประกอบการรายใหม 

มีความรุนแรงคอนขางสูง เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจ

โรงแรมใชเงินลงทุนที่สูงมาก ทําใหนักธุรกิจ นักลงทุน 

รวมท้ังบริษัทตางๆ เขามาในธุรกิจโรงแรมไดไมงายนัก

แตดวยความท่ีจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางภูมิภาค 

ทาํใหมกีารตดัสนิใจเปดโรงแรมขึน้ใหม ทาํใหเกดิสวนแบง

ทางการตลาดในอัตราที่สูง 

 2. แรงกดดันจากอํานาจตอรองของผูจาํหนาย

วัตถุดิบ มีความรุนแรงคอนขางตํ่า เนื่องจากจํานวน

ผูจําหนายวัตถุดิบมีการแขงขันท่ีสูง จึงเปนการลดอํานาจ

ตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบกับธุรกิจโรงแรมลง

 3. แรงกดดันจากอํานาจตอรองของลูกคา 

มีความรุนแรงคอนขางสูง เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเปน

ธุรกิจบริการ ดังนั้น ลูกคาจึงถือเปนหัวใจสําคัญการที่มี

ทางเลือกหลากหลาย ทั้งดานที่พักและดานบริการ 

 4. แรงกดดนัจากสนิคาทดแทน มคีวามรนุแรง

ปานกลาง เพราะเมื่อระดับราคาหองพักเปลี่ยนไป

ผูบริโภคที่มีงบประมาณจํากัดจะตองหาการทดแทน

โดยการเปลีย่นแปลงระดบัโรงแรมทีจ่ะเขาพักใหเพยีงพอ

กับวงเงิน และ 

 5. แรงกดดันจากสภาพการแขงขันของธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน มีความรุนแรงคอนขางสูง เนื่องจาก

ผูประกอบการโรงแรมหลายแหงมีการนํากลยุทธ

ทางการตลาดเขามาใชในธุรกิจ ไมวาจะเปนดานราคา 

การบริการ นอกจากนั้นยังจัดการสงเสริมการขาย

เปนประจํา เพ่ือเพ่ิมรายไดและสวนแบงตลาดใหแกตนเอง

   2.2 ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

การวิเคราะหการตลาดตามเปาหมาย โรงแรมคุณตอง 
เลือกตลาดเปาหมายคือการครอบคลุมทั้งตลาด รูปแบบ

การตลาดท่ีไมแตกตาง คือ กลุมคนทํางานท่ีมีภูมิลําเนา

อยูในจังหวัดขอนแกนและตางจังหวัด

 วิเคราะหทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

 1. ดานผลิตภณัฑ สนิคาและบริการของโรงแรม

คุณตอง ไดแก หองพัก หองอาหาร หองประชุมสัมมนา 

ฟตเนตเซน็เตอร นวดแผนไทย สนกุเกอรคลบั คาราโอเกะ 

ไนตคลับ และการมีรถตูบริการ รับ-สง ไปยังสนามบิน

ขอนแกน เปนตน

 2. ดานราคา โรงแรมคุณตอง ตั้งราคาหองพัก

เฉลี่ยอยูในระดับคูแขง สวนสินคาและบริการอ่ืนๆ ตั้ง

ราคาเฉลี่ยอยูในระดับท่ีตํ่ากวาคูแขง เพื่อใหสามารถ

แขงขันในตลาดไดชองทางการจัดจําหนาย โรงแรมคุณ

ตอง ตัง้อยูบนถนนศรจีนัทร ใจกลางเมอืงจงัหวดัขอนแกน 

ใกลกบัสถานท่ีสาํคัญตางๆ สามารถเดินทางไปยังสถานท่ี

ตางๆในจังหวัดไดสะดวก

 3. ดานการสงเสริมการตลาด โรงแรมคุณตอง 

มีการจัดโปรโมช่ันเพื่อเปนการสงเสริมการตลาด เชน 
จดัโปรโมช่ัน บฟุเฟตติม่ซาํ มกีารประชาสัมพนัธ การกระจาย
ขาวสาร ทางเฟสบุค และเว็บไซตของโรงแรมคุณตอง

 4. ดานกระบวนการ ลกูคาของโรงแรมคุณตอง 

สามารถจองหองพักผานทางเว็บไซตของโรงแรมคุณตอง

หรือโทรมาสํารองหองพักไดที่เบอรโทรศัพทของโรงแรม

โดยตรง ลูกคาจะไดรับความสะดวกรวดเร็วและ

ความสะดวกสบายในการเขาใชบริการของโรงแรม 

และมีการตอนรับดูแล ดวยบริการและสิ่งอํานวย

ความสะดวกทุกอยางของลูกคาตลอดการเขามาใชบริการ 

 5. ดานผูใหบริการ การจดัหาพนกังานจะมกีาร
คัดเลือกตามการศึกษาและใจรักบริการตามตําแหนง

ที่สมัครงาน มีการสัมภาษณ และมีการฝกอบรมกอนเขา

ทํางาน

 6.  ดานกายภาพและการนําเสนอ โรงแรม

ไดรับการออกแบบใหสะทอนถึงความเปนอีสาน 
บรรยากาศดูทันสมัยแตยังคงกลิ่นไอของทองถิ่น มีความ

เปนเอกลักษณ เพื่อใหลูกคาจดจํา  
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  2.3 ผลการวิเคราะหจดุแข็ง โอกาส เปาหมาย 

และผลลัพธ (SOAR Analysis)

   จากการวิเคราะห SOAR Analysis 

พบวา จดุแขง็ของโรงแรมคณุตอง คอื ทาํเลทีต่ัง้อยูใจกลางเมอืง

ขอนแกนซ่ึงอยูในชุมชน ทําใหสะดวกในการเดินทาง
ทัง้เขามาใชบรกิาร และออกไปยงัสถานทีต่างๆ มทีีจ่อดรถ

เพียงพอตอลูกคาที่เขามาใชบริการ พนักงานสวนใหญ

ยังเปนพนักงานที่ทํางานกับโรงแรมมามากกวา 10 ป

สงผลใหพนกังานสามารถบรกิารลกูคาไดเปนอยางด ีรวดเรว็

ลดความผิดพลาดในการทํางาน สรางมนุษยสัมพันธที่ดี

กับลูกคามีการจัดประชุมหัวหนาแผนกในทุกเดือน 
และประเมนิการทาํงานของพนกังาน เพือ่ใหพนกังานปฏบิตัิ

ตอลูกคาในทิศทางเดียวกัน  สิ่งอํานวยความสะดวก

ในโรงแรมมคีรบครนั เพือ่รองรบัลกูคาในการใชบริการของ
โรงแรม โอกาสในขณะนี้ คือ การจัดตกแตงหองพัก 

และสถานท่ีใหมีความแปลกใหมหลากหลายสไตล

เพื่อสรางบรรยากาศใหหลากหลาย เอาใจลูกคารวมทั้ง

การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนจุดดึงดูดลูกคาใหเขามา

ใชบริการตลอดท้ังป  นอกจากน้ีจังหวัดขอนแกนยังเปน

ศนูยกลางหนวยงานทัง้ราชการและเอกชน มกีารจดัอบรม
สมัมนาอยูเปนประจาํ สวนสิง่ทีต่องการใหเกดิขึน้ในอนาคต 
คอื การตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสดุ 

สรางความประทับใจแกลูกคาที่เขามาใชบริการ ถาหาก

ลกูคามคีวามพึงพอใจในสินคาและบริการสงผลใหเกดิการ

บอกตอ ใชบรกิารของโรงแรมซํา้ นาํมาซ่ึงผลประกอบการ

ที่ดีและผลกําไรของธุรกิจ

   จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถ
นํามากําหนดแนวทางการเพ่ิมยอดขายได ดังนี้

   แนวทางท่ี 1 LOBBY ฮกัขอนแกน จาก

การวิเคราะหปจจยัทีเ่ปนจดุรวมพบวาลกูคาใหความสําคญั
กับบรรยากาศการตกแตงของโรงแรม ผูศึกษาจึงไดมีการ

กาํหนดแนวทางเพ่ือตอบสนองสวนประสมทางการตลาด 

ในหัวขอดานกายภาพและการนําเสนอ โดยการจัดตกแตง

ลอบบีข้องโรงแรมคณุตองใหมเปลีย่นการแตงกายของพนกังาน

เปนแบบพ้ืนบาน ติดตั้งจอโทรทัศนเพื่อบอกเลาเก่ียวกับ

ประวัติจังหวัดขอนแกน บอกรายละเอียดบริการของ

โรงแรมสิทธิที่ลูกคาจะไดรับเมื่อเขาพักกิจกรรมภายใน
โรงแรมรวมถงึเปดดนตรพีืน้บาน เพือ่สรางความประทบัใจ

แกลกูคาทีเ่ขามาใชบรกิารเกิดการบอกตอ และแสดงจุดยนื

สะทอนถึงความเปนเอกลักษณภาคอีสาน นอกจากน้ี

เพือ่รองรบัการเปดประตสููประชาคมอาเซยีน จงึมกีารเพ่ิม
ภาษาจีน ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม ในการใหรายละเอียด

ในเว็บไซตขึ้นอีกจากเดิม คือ ภาษาไทย และอังกฤษ 

   แนวทางท่ี 2 ผูกเส่ียวกับคุณตอง จาก

ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีเปนจุดโดนเดนพบวาลูกคาชอบ

ใหมกีารจดัสวนลด ของแถมหรอืสทิธพิเิศษตางๆ ผูศกึษา

จึงไดมีการกําหนดแนวทางเพื่อตอบสนองสวนประสม

ทางการตลาด ในหัวขอการสงเสริมทางการตลาด 
และดานกระบวนการ โดยการใหลกูคาสมคัสมาชิกโรงแรม
ซึ่งจะไมเสียคาใชจาย เพ่ือรับสวนลดตางๆ ที่โรงแรม

กาํหนดไว และทาํการแจกโปสการดทุกครัง้ท่ีลกูคาทาํการ
ชําระเงินคาหองพัก ติดแสตมปใหเรียบรอย พรอมปากกาสี

เตรียมไวใหลกูคาเขียนและทําการสงไปรษณียใหลกูคาดวย

   แนวทางท่ี 3 อิ่มหลายสบายใจจาก

ผลการวเิคราะหปจจัยท่ีเปนจดุรวม พบวา ลกูคาใหความ
สาํคญัในเรือ่งของราคา เพือ่ใหลกูคามแีนวโนมการตดัสนิใจ
ซื้อสินคาไดงาย ผูศึกษาจึงไดมีการกําหนดแนวทางเพ่ือ

ตอบสนองสวนประสมทางการตลาด ในหัวขอราคา โดย

การปรับราคาบุฟเฟตอาหารจีนตอ 1 ทาน เปนราคา

399 บาท โดยจะไมคิดคาบริการ และภาษีมูลคาเพ่ิม

   แนวทาง ท่ี  4  ถู ก ใจหลาย เด อ 
จากผลการวิเคราะหปจจัยท่ีเปนจดุรวมและจุดโดดเดน พบวา

ลูกคาชอบการบริการท่ีเปนกันเอง ยิ้มแยม เอาใจใส 

รวดเร็ว ชื่นชอบพนักงานท่ีมีใจรักงานบริการ รวมถึงการ

ใหความรูและใหคําแนะนําลูกคาในเร่ืองสถานท่ีตางๆ 
ในขอนแกนได ผูศึกษาจึงไดมีการกําหนดแนวทาง

เพ่ือตอบสนองสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ

และดานผูใหบริการ  โดยการจัดประชุมแผนกทุกเดือน

เพือ่รับทราบขอมลู พดูคยุแลกเปล่ียนประสบการณ การแกไข

สถานการณตางๆ เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน

เปนทีม
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สรุป 

 การศึกษาเรื่องการเพิ่มรายไดโรงแรมคุณตอง 

จังหวัดขอนแกน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพควบคูกับการ

ศกึษาเชงิปฏบิตักิาร ใชวธิกีารสมัภาษณโดยการตัง้คาํถาม

ตามทฤษฎีสุนทรียสาธก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูล

ประสบการณเชิงบวกในมุมมองของลูกคาที่เขามาใช

บริการโรงแรมและวางแผนกําหนดแนวทางจากขอมูล

ประสบการณเชิงบวกของลูกคาเพ่ือเพ่ิมรายไดโรงแรม

คณุตอง จากตัวอยางจํานวน 57 คน จากนัน้นําขอมลูทีไ่ดมา

วิเคราะหปจจัยที่เปนจุดรวม และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน 

ผลจากการวิเคราะห ปจจยัทีเ่ปนจดุรวมแบงเปน 5 ดาน 

ไดแก 

 1. ดานความสะอาดและการบรกิาร มกีารรักษา

ความสะอาดในทุกสวนของโรงแรม มีพนักงานเพียงพอ

ในการบริการลูกคา มคีวามรวดเร็วในการบริการ พนกังาน

เต็มใจบริการ
 2. ดานบรรยากาศการตกแตงโรงแรมและหองพกั 

มีการตกแตงโรงแรมที่สวยงาม ดูดี มีเอกลักษณเฉพาะ

ตัวอาคารและเฟอรนิเจอรตางๆ ไมเกาจนเกินไป

 3. ดานทาํเลทีต่ัง้ มคีวามสะดวกในการเดินทาง

 4. ดานราคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและ

การบริการ มีการจัดสวนลดใหลูกคาและ

 5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีที่จอดรถ

เพยีงพอตอการใชบรกิารของลูกคา มสีิง่อาํนวยความสะดวก

ครบครัน เมนูอาหารหลากหลาย รสชาติอรอย

 สวนปจจัยที่เปนจุดโดดเดน คือ การจัดตกแตง

หองพกัหลากหลายแบบ บรรยากาศทีแ่ตกตาง เพือ่ใหเขา

กับลูกคาที่มาใชบริการ มีการบริการจัดเซอรไพรส
หรือมีบริการมอบส่ิงพิเศษใหลูกคา ตอมาจึงวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางธุรกิจโดยใชเครื่องมือตางๆ ไดแก 

การวิเคราะหสิ่ งแวดลอมภายนอก การวิเคราะห

สิ่งแวดลอมภายใน และการวิเคราะหจุดแข็ง โอกาส 

เปาหมาย และผลลัพธ จากผลการศึกษาสามารถ
กําหนดแนวทางการเพิ่มรายไดทั้งหมด 4 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 LOBBY ฮกัขอนแกน แนวทางท่ี 2 ผกูเส่ียว

กบัคณุตอง แนวทางที ่3 อิม่หลายสบายใจ และแนวทางที ่4 

ถูกใจหลายเดอ โดยผูศึกษาหวังวา จะสามารถบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีวางไว คือ สามารถเพ่ิมอัตราการเพ่ิมขึ้น

ของรายได รวมทั้งสามารถตอบสนองความตองการ

ของลกูคาเพือ่ใหลกูคาเกดิความประทบัใจสรางความพงึพอใจ
ทัง้สินคาและบรกิาร เกดิการบอกตอ กลับมาใชบรกิารซํา้

จนกลายเปนลูกคาประจํา

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคร้ังนี้สามารถสําเร็จสมบูรณไดดวยดี
จากความกรณุาของ รองศาสตราจารยสวุฒัน จติตปราณชียั

อาจารยที่ปรึกษา และการใหขอมูลจากโรงแรมคุณตอง
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