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 การศึกษาวิจัยฉบับนี ้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจากบุคคลหลาย
ทาน โดยผูศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. อุปถัมภ สายแสงจันทร 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผูชวยศาสตราจารย ชนะใจ เตชาวิทยาพร รองคณบดีฝาย
วิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ใหโอกาสไดทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และสนับสนุนขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยอีกทางหนึ่งดวย 
 
 ขอขอบพระคุณหนวยงานตางๆ ทุกแหง ทุกพ้ืนที่ และผูแทนจากสถานประกอบการ
โรงแรมราคาประหยัดในพ้ืนที่จังหวัดตางๆ ที่ใหความอนุเคราะหเปนกรณีศึกษา ที่ใหความ
รวมมือ เอ้ือเฟอขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตลอดจน ขาราชการ เจาหนาที่ที่เก่ียวของตางๆ 
สถาปนิก และประชาชนในกลุมตัวอยาง ทั้ง  4 กลุม ไดใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ รวมทั้งขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือ
สรางรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพของโรงแรมราคาประหยัด ตอไป 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้ มุงศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการใชสอยพ้ืนที่ของลูกคาใน
โรงแรมประหยัด ที่ตั้งอยูตามเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เปนกรณีศึกษา 
รวมกับแนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ โดยเนนการศึกษาปญหาทางการ
จัดการบํารุงรักษาอาคาร (Operation and Maintenance) และการจัดการบริการที่เก่ียวของ 
(Facilities Support Service) มาตรฐานของการออกแบบโรงแรม ทฤษฎีทางดานการออกแบบ
เพ่ือตอนรับขับสู (Hospitality Design) และแนวคิดดานที่พักราคาประหยัด ตลอดจน
กรณีศึกษาจากตางประเทศ เพ่ือหาปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการทางกายภาพที่พักแรม
ราคาประหยัด 
 เมื่อไดขอสรุปทางการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมแลว จึงนําปจจัยที่ศึกษา
มาได มาตั้งเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอโรงแรมราคาประหยัด ซึ่ง
พ้ืนที่ในการวิจัย ผานการเก็บขอมูลจากการสังเกตเชิงประจักษ (Empirical Observation) 
จากนั้นรวบรวมขอมูลที่ได นําเสนอดวยภาพถาย แผนภูมิ ตารางและการบรรยาย โดยสามารถ
แบงกลุมประชากรนักทองเที่ยวออกเปน 4 กลุมหลักคือ นักทองเที่ยวชาวไทย นักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ พนักงานขาย (Salesman) และนักธุรกิจหรือเจาหนาที่ทางราชการ ที่มาเขา
พักโรงแรมราคาประหยัด รวมทั้งหมดเปนจํานวน 150 ตัวอยาง แลวนําผลที่ไดมาประกอบกับ
การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง เรื่องการจัดการทรัพยากรทางกายภาพโรงแรมราคาประหยัด 
กับผูประกอบการในเขตพ้ืนที่กรณีศึกษา การสุมตัวอยางแบบชั้น (Stratified Random 
Sampling)  โดยแยกโรงแรมเปน 3 กลุมกอนแลวจึงเลือกผูประกอบการทั้งหมด 10 ทานเพ่ือ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured interview) หลังจากนั้น ทําการสัมภาษณ
สถาปนิกที่มีความเก่ียวของและมีประสบการณเก่ียวกับการออกแบบโรงแรม โดยสุมกลุม
ตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เปนจํานวน 3 ทาน จากนั้นนําปจจัยตางๆ 
มาวิเคราะห อภิปรายและสรุป เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบทางกายภาพโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะนํามาสูการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรทางกายภาพที่เหมาะสมกับการใชงาน
โรงแรมราคาประหยัดได ในอนาคตตอไป 
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Abstract 
 
 This paper aims to study customer behaviors in budget hotel usable area 
of budget hotel in East-West Economic Corridor (EWEC) province in case. Due to the 
concepts and theories of facility management by emphasize in problems of operation 
and maintenance (O&M), facility support services, hotel design standards, hospitality 
design theory, budget accommodation concept and oversea case studies. To 
discovered the influenced factors of facility management in budget accommodation. 
 The results from the study of literature review are conclusions of the 
factors. Then study the customer’s satisfaction in budget hotels, the study uses semi-
structured questionnaires; and uses empirical observation to provide physical data in 
photograph, graphic, tables and description formats. The research populations in the 
study are Thai tourist, foreign tourist, salesman and businessman or bureaucrat those 
are the customers of budget hotel accommodated. The sampling sizes of research 
populations are 150 samples. And finally concludes the results with the non-structured 
interviews with the selected budget hoteliers by using the stratified sampling method to 
separate the hotels become to 3 groups and choosing 10 hoteliers. Then, selected 3 
samples architects by using purposive sampling method to classified, the requirements 
of the architects are having professionals experienced in hotel design. Finally, conclude 
the results with overall factors by analysis, discussion and conclusion to provide design 
guidelines of budget hotels in East-West Economic Corridor. Through the assignation 
of facility management in others budget hotels in forthcoming future. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
 
1.1.  ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
 

ประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่กําลังพัฒนา ความรวมมือทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ ไปจนถึงระดับภูมิภาค กอใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การศึกษา ฯลฯ การทองเที่ยวถือเปนสวนหนึ่งในความรวมมือเหลานี้ และยังเปนที่มาของ
รายไดหลักอันดับตนๆของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ การทองเที่ยวทั้งใน
ประเทศไทยเอง และในระดับภูมิภาคของประเทศเพ่ือนบาน มีความสัมพันธกัน และสามารถไป
มาหาสูกันไดงาย ซึ่งประเทศไทยไดลงนามในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
(Greater Mekong Sub region Cooperation: GMS) ตั้งแตป 2535 โดยเปนโครงการที่ไดรับ
ความชวยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ประกอบดวย 
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ ไดแก ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
สหภาพพมา และจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน) มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 2 ลาน 3 แสนตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณพ้ืนที่ของยุโรปตะวันตก มีประชากรรวมกันประมาณ 250 ลานคน อุดม
ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเปนจุดศูนยกลางในการเชื่อมโยงติดตอระหวางภูมิภาคเอเชีย
ใต เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยที่การลงนามครั้งนี้มีโครงการพัฒนาการ
ในสาขาความรวมมือตางๆ 9 สาขา ไดแก คมนาคมขนสง โทรคมนาคม พลังงาน การคา การ
ลงทุน เกษตรกรรม สิ่งแวดลอม การทองเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยปจจุบัน
แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ใน GMS แบงออกเปน 3 แนวไดแก  

 
- แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC)  
- แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือใต (North South Economic Corridor: NSEC)  
- แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor)  

 
แตเนื่องดวยสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก ทําใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนาการ

ทองเที่ยวซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ สงผลใหการดําเนินธุรกิจ
ตางๆ เก่ียวกับการทองเที่ยวมีปญหา สงผลตอระบบการพัฒนาที่มีขอจํากัดอยูแลว เชน 
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มาตรฐานการพัฒนาระบบโรงแรมไทยในระดับตางจังหวัด ยังพัฒนาไดไมเทาที่ควร ทําใหเกิด
ปญหา ที่สงผลเสียในวงกวางตอโรงแรมในจังหวัด การกอสรางโรงแรมถูกบีบบังคับดวยตนทุน
ดานตางๆ ทําใหการกําหนดกลยุทธทางดานการตลาด ที่เปนรูปแบบเดิมๆ ไมสามารถใชไดใน
ปจจุบัน สงผลกระทบตอปริมาณนักทองเที่ยว และคุณภาพโรงแรมทองถิ่นตองปรับตัว 
เนื่องจากรายไดที่ควรจะไดรับหายไป นําไปสูความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและการเขาพัก
นักทองเที่ยว ซึ่งเปนผลกระทบในวงกวาง ที่นําไปสูความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศได
ในอนาคต เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนา โครงการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายการรวมมือ
นานาชาติ 

 

เสนทางแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก นั้น มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งเพ่ือ
ความเขาใจตรงกันเปนสากลคือ “เสนทาง R9” เริ่มจากเมืองเมาะละแหมง ประเทศสหภาพ
เมียนมาร เขาสูประเทศไทยที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผานจังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
ขอนแกน จังหวัดอุดรธานี มาสิ้นสุดเสนทางในประเทศไทยที่ออําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
ขามสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 เขาสูเมืองสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สิ้นสุดเสนทางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เมืองแดนสะหวัน และ
เขาสูสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เมืองเมืองลาวบาว เว ดองฮา และสิ้นสุดเสนทางของ
แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจนี้ที่เมืองดานัง รวมระยะทาง 1,450 กิโลเมตร  

 
จังหวัดที่กลาวขางตน ทั้ง 5 จังหวัด ถือวาเปนจังหวัดสําคัญ ในเสนทางทองเที่ยว 

และแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) ที่มี
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่สอง เชื่อมตอประเทศไทย กับเมืองสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเปนหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจหลักของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยรัฐบาลยังมีแนวคิดในการพัฒนามุกดาหารใหเปนจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
มีนโยบายพัฒนาเปนศูนยรวบรวมและกระจายสินคา (Distribution Center) และศูนยกลาง 
(Hub) ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ กอใหเกิดการกระตุนการทองเที่ยวในระดับภูมิภาค
เพ่ิมข้ึน ซึ่งการทองเที่ยว ก็เปนหนึ่งในสาขาความรวมมือตางๆ ของการพัฒนาโครงการ 
EWEC อีกทั้ง ในแงของภูมิศาสตร การเดินทางในเสนทาง R9 นั้น เปนเสนทางที่มีอุปสรรค
ทางภูมิประเทศนอยที่สุด คือ พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบ ไมมีภูเขาสลับซับซอน และเปนเสนทาง
ที่มีความคดเค้ียวของถนนนอยที่สุด  เมื่อเทียบกับเสนทางการพัฒนาอ่ืนๆ 
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เมื่อมีนักทองเที่ยว เขามายังทั้ง 5 จังหวัด ตามแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก - 
ตะวันตก เปนจํานวนมาก ทั้งในประเทศไทยเอง และประเทศเพ่ือนบาน คือ พมา ลาว และ 
เวียดนาม ซึ่งนักทองเที่ยวเหลานี้ เขามาเที่ยวยังจังหวัดตางๆใชเปนที่พักคางแรมเพ่ือเดินทาง
ตอไปยัง พมา ลาว และ เวียดนาม สงผลโดยตรงตอธุรกิจ โรงแรม และรีสอรท ซึ่งเปนสถานที่ 
ที่ใหนักทองเที่ยวมาพักคางแรม มีผลดีในแงของจํานวนนักทองเที่ยวที่เพ่ิมมากข้ึน และสงผล
ตอไปยังรายไดที่เขามาสูตัวจังหวัดเหลานั้น และประเทศไทย  

 
แตเนื่องดวยปญหาของสภาพเศรษฐกิจและปจจัยหลายๆดาน ดังที่กลาวมาขางตน 

กอใหเกิดอุปสรรคที่มีผลตอสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว และการพัฒนาโรงแรม
ทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวที่เขามายังทั้ง 5 จังหวัด และเดินทางออกไป
ยังภูมิภาคอินโดจีน ปจจัยหลากหลายดานเหลานี้ สงผลตอการบริหารจัดการทางกายภาพ 
ความพึงพอใจของลูกคา และผลกระทบตอธุรกิจการบริการภาคโรงแรมทองถิ่น โดยปญหาที่
เกิดข้ึนนี้ ยังไมมีผูใดชี้ชัดวา ปจจัยใดที่ควรตัดออกไป หรือใสใจใหมากที่สุด แลวสิ่งที่ตัดออกไป
นั้น ชวยลดและประหยัดตนทุนไดอยางไร หรือสวนของการใชงานใด ที่ลูกคาไมตองการ สวน
ใดที่ควรจะเนนหนักเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเปนสิ่งที่ควรคาตอการทําวิจัย และรวบรวม
ขอมูลเพ่ือใชประโยชนในวงกวาง เพ่ือใชในการตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจ และการกอสรางโรงแรม
สําหรับรองรับการขยายตัวของการทองเที่ยวตามแรงกระตุนของโครงการความรวมมือแนว
พ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) ตอไป ดัง
แผนภาพที่ 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1.1. แสดงความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

EWEC + การ
ทองเท่ียววาระแหงชาต ิ

การพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวตามเสนทาง 

จังหวัดตามแนวเสนทาง 
EWEC 

ประตูสูอินโดจีน 

กลุมตัวอยาง 
110 ตัวอยาง 

cจังหวัด 

มูลคาการตลาด 
ท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว โรงแรม ขนาดกลาง

ขนาดใหญ 

ขนาดเล็ก 

 กลุมจังหวัดพื้นท่ีเปาหมาย
ตามแนวเสนทาง 

EWEC 

จํานวนของโรงแรมท่ี
มากท่ีสุดในจังหวัด 

โรงแรมขนาดกลาง  
เขตพื้นท่ี EWEC 
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1.2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการออกแบบและบริหารทรัพยากรกายภาพ โรงแรม
ขนาดกลาง ในเขตจังหวัดตามแนวพ้ืนที่ EWEC 

2. ศึกษาถึงแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชพ้ืนที่ โรงแรมขนาดกลาง ดวย
ทฤษฎี และแนวคิดดานการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ ในเขตจังหวัดตาม
แนวพ้ืนที่ EWEC 

3. ศึกษาถึงแนวทาง เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจตอโรงแรมที่พัก ใหมีความเหมาะสมกับ
ลูกคาที่เขาพักโรงแรมขนาดกลาง ในเขตจังหวัดตามแนวพ้ืนที่ EWEC 

4. ศึกษาพ้ืนที่ตนแบบ (Design Prototypes) ของโรงแรมขนาดกลาง ที่มีความ
เหมาะสม ในเขตจังหวัดตามแนวพ้ืนที่ EWEC 

 
1.3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ผลที่ไดรับจากการวิจัยและขอมูลที่เก่ียวของ สามารถใชเปนแนวทางอางอิง ใน
หลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ โรงแรมขนาดกลางเขต
จังหวัดตามแนวพ้ืนที่ EWEC 

2. หลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพนั้น มีความเหมาะสม 
หรือสามารถนํามาใชดําเนินการอยางเปนรูปธรรมอยางดี กับโรงแรมขนาดกลาง 
ในเขตจังหวัดตามแนวพ้ืนที่ EWEC 

3. รวบรวมเปนข้ันตอน ในหลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ
ของโรงแรมขนาดกลาง ในเขตจังหวัดตามแนวพ้ืนที่ EWEC ที่เหมาะสมกับกับ
ลักษณะของการใชงานและประเภทของธุรกิจที่จะทําการลงทุน 

4. โรงแรมขนาดกลาง ในเขตจังหวัดตามแนวพ้ืนที่ EWEC สามารถจัดเปนราง
ตนแบบ ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจดานนี้ไดอยางเหมาะสม 
ดังแผนภาพที่ 1.2. 
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แผนภาพที่ 1.2. แสดงปจจัยสภาพแวดลอมที่เก่ียวของในการศึกษาวิจัย 
 
1.4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ศึกษาหลักการ แนวความคิด และรากฐานของหลักการออกแบบและบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพโรงแรมขนาดกลาง และความสัมพันธกับบริบท
ทางดานตางๆ เชิงสหวิทยาการ แตจะไมลงในรายละเอียดมากนัก โดยเนนการ
เขาใจในภาพกวางที่เก่ียวของ สําหรับใชในหลักการออกแบบและบริหารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ เทานั้น 

2. ศึกษาถึงที่มา ทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวของทั้งหมดกับหลักการ
ออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ โรงแรมขนาดกลาง เนนเฉพาะใน
เขตจังหวัดตามแนวพ้ืนที่ EWEC เทานั้น  

เศรษฐกิจ 

สังคม 

มาตรฐานการ
ออกแบบโรงแรม 

สถานที่ต้ัง 

การทองเท่ียวและความรวมมือ
ระหวางประเทศ EWEC 

พื้นท่ีแนว EWEC 

กฎหมายผังเมือง
และพระราชบัญญัติ

อาคาร โรงแรม 

มาตรฐานบริหาร
จัดการกายภาพ 

นักทองเท่ียวและลูกคาโรงแรม 

พฤติกรรมของนักทองเท่ียว 

การออกแบบและบริหารกายภาพ
โรงแรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

-แนวทางการออกแบบ 
-พื้นท่ี ท่ีตอบสนองการใชงาน 
-บริหารจัดการทางกายภาพ 

ปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยว 
การออกแบบที่ตอบสนอง
และเพียงพอตอการเขาพัก DPU
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3. ศึกษาลักษณะกายภาพในขอบขายของโรงแรมขนาดกลาง ในแนวพ้ืนที่ EWEC 
โดยเนนเฉพาะในเขตจังหวัดตามแนวพ้ืนที่ EWEC ซึ่งสมาคมโรงแรมไทยระบุไว
วา  โรงแรมขนาดกลาง คือ โรงแรมที่มีจํานวนหองพัก 25 หอง ถึง 299 หอง 

4. จากกขอ 1 และ 2 ขางตน งานศึกษาวิจัยนี้ จึงเปนความพยายามพิจารณา 
“ภาพรวม” หลักการของหลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 
ที่เชื่อมโยงไปสู การนํามาประยกตใชทั้ง 3 ทฤษฎีรวมกัน ในเชิงสหวิทยาการ 
โดยเนนไปที่ องคความรู 3 เรื่อง คือ การออกแบบสถาปตยกรรม (Architectural 
Design), การบริหารจัดการตลาด (Marketing Management) และ การสราง
มูลคา (Value Added) เทานั้น สวนที่ไมไดเนนรายละเอียด อาทิเชน เทคนิค
ทฤษฎีเคหการ (Housing), ภูมิสถาปตยกรรม (Landscape) และวิศวกรรม 
(Engineering) เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกยอยมาก ดังนั้น การบรรยาย จึงแสดง
เฉพาะสวนที่เปน ”หัวขอ” ที่ทําใหพอเขาใจระดับความพอเพียงทางเทคโนโลยี
ระดับหลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ เทานั้น 

5. ศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงศึกษากรณี และ “เฉพาะพ้ืนที่ (Case and Field Study 
Research)” โดยเลือกตัวอยางกลุมพ้ืนที่จังหวัดในแนวเขตพ้ืนที่ EWEC ซึ่ง
ไดแก จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดมุกดาหาร 

6. นอกจากนี้ ยังสอบถามไปยังกลุมนักวิชาการที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนทาง ดาน
สถาปตยกรรม ดานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ และ ดานสังคมและ
เศรษฐกิจ เพ่ือความครบถวนของขอมูล 

7. จากกขอ 4 และ 5 ขางตน จะเปนการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงศึกษากรณีและ 
“เฉพาะพ้ืนที่ (Case and Field Study Research)” โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระหวาง โรงแรมขนาดกลาง ในแตละพ้ืนที่จังหวัดตางๆ 
ที่จะเขาขายสอดคลองหลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 
เพ่ือหาเปนขอสรุปแนวทางโรงแรมขนาดกลางตนแบบ ตอไป 

 
1.5. วิธีของการดําเนินงานและระเบียบวิธีวิจัย 
 

การดําเนินงาน และระเบียบวิธวิีจัย 
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1. ศึกษาถึงที่มา ทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวของทั้งหมดกับหลักการ
ออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ โดยเนนเฉพาะที่เปนพ้ืนที่จังหวัด
ในแนวเขตพ้ืนที่ EWEC ซึ่งจะมีนํามาใชเปนฐานขอมูลและองคความรูแกผู
ศึกษาวิจัย ในการนําไปใชเปรียบเทียบตอไป 

2. ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของ เชิงสหวิทยาการ โดยเนนไปที่ องคความรู 3 เรื่อง คือ 
การออกแบบสถาปตยกรรม (Architectural Design), การบริหารจัดการตลาด 
(Marketing Management) และ การสรางมูลคา (Value Added) เทานั้น สวนที่
ไม ไ ด เ นน รายละ เ อี ยด  อาทิ เชน  เทคนิคทฤ ษฎี เ คห การ  (Housing) , 
สถาปตยกรรม (Architecture), ภูมิสถาปตยกรรม (Landscape) และวิศวกรรม 
(Engineering) เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกยอยมาก 

 
ประชากร และกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยาง จะเปนการเลือกหนวยกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 2 

กลุม และแบงกลุมตัวอยางเปน 6 กลุม รวม 110 กลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้  
 
หนวยกลุมตัวอยาง ภาคเหนือตอนลาง 

กลุมที่  1 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม เขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 20 
ตัวอยาง ไดแก 

-   เจาหนาที่บริหารจัดการทองถิ่น จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   เจาหนาที่บริหารจัดการดานการทองเที่ยว จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 1 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 

5 ตัวอยาง 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 2 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 

5 ตัวอยาง 
กลุมที่ 2 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 20 

ตัวอยาง ไดแก 
-   เจาหนาที่บริหารจัดการทองถิ่น จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   เจาหนาที่บริหารจัดการดานการทองเที่ยว จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 1 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 5 ตัวอยาง 
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-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 2 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จํานวน 5 ตัวอยาง 

หนวยกลุมตัวอยาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 กลุมที่ 3 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 
20 ตัวอยาง ไดแก 

-   เจาหนาที่บริหารจัดการทองถิ่น จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   เจาหนาที่บริหารจัดการดานการทองเที่ยว จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 1 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 2 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 5 ตัวอยาง 
กลุมที่ 4 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 

20 ตัวอยาง ไดแก 
 -   เจาหนาที่บริหารจัดการทองถิ่น จํานวน 5 ตัวอยาง 
 -   เจาหนาที่บริหารจัดการดานการทองเที่ยว จํานวน 5 ตัวอยาง 
 -   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 1 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 5 ตัวอยาง 
 -   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 2 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 5 ตัวอยาง 
 กลุมที่ 5 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม เขตอําเภอเมือง จังหวัดมุดาหาร จํานวน 20 
ตัวอยาง ไดแก 
 -   เจาหนาที่บริหารจัดการทองถิ่น จํานวน 5 ตัวอยาง 
 -   เจาหนาที่บริหารจัดการดานการทองเที่ยว จํานวน 5 ตัวอยาง 

-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 1 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดมุดาหาร 
จํานวน 5 ตัวอยาง 

-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 2 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดมุดาหาร 
จํานวน 5 ตัวอยาง 

กลุมที่ 6 นักวิชาการทางดานธุรกิจโรงแรม จํานวน 10 ตัวอยาง ไดแก 
-   สถาปนิกและนักบริหารโรงแรม จํานวน 10 ตัวอยาง 
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หมายเหตุ 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 1 คือ โครงการที่มีการบริหารธุรกิจเชิงการลงทุน 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 2 คือ โครงการที่มีการบริหารธุรกิจเชิงครอบครัว 

วิธีการศึกษา 
1. ทําการศึกษาจากขอมูลเอกสาร บทความ และงานวิจัย รวมทั้งขอมูลตางๆ ใน 

เก่ียวกับการแนวคิดหลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ ใน
เขตจังหวัดตามแนวพ้ืนที่ EWEC 

2. ทําการรวบรวม และศึกษาขอมูลตางๆ ออกเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้ 
- ขอมูลรายละเอียดทั่วไปที่เก่ียวของกับทางดานเศรษฐกิจ อาทิเชน ความ

รวมมือระหวางประเทศ, ความเปนมาและความสําคัญของการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor: EWEC) และปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยวในจังหวัดแนวเขต 
EWEC พ้ืนที่ 5 จังหวัด 

- ขอมูลรายละเอียดทั่วไปที่เก่ียวของกับทางดานสภาพที่ตั้งและสังคม อาทิเชน 
ขอบเขตของการศึกษาและสถานที่ตั้ง, การทองเที่ยวในจังหวัดแนวเขต 
EWEC พ้ืนที่ 5 จังหวัด, ศึกษาสถานที่ตั้งของในจังหวัดแนวเขต EWEC 
พ้ืนที่ 5 จังหวัด, ผังเมืองรวมในจังหวัดแนวเขต EWEC พ้ืนที่ 5 จังหวัด, 
สภาพและขอมูลโดยทั่วไปในจังหวัด และกฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติ
โรงแรม และกฎกระทรวง 

- ขอมูลรายละเอียดทั่วไปที่ เก่ียวของกับทางดานการออกแบบ อาทิเชน 
มาตรฐานการออกแบบผังบริเวณโรงแรม ทฤษฎีการออกแบบโรงแรม และ
ทฤษฎี Hospitality Design 

- ขอมูลรายละเอียดทั่วไปที่เก่ียวของกับทางดานบริหารจัดการทรัพยากร
กายภาพ อาทิเชน การบริหารจัดการทางกายภาพ ในโรงแรม , ความพึง
พอใจลูกคาสูงสุด และการบริหารจัดการพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพ 

3. รวบรวมขอมูลทั้ง 4 ดาน รวม 6 กลุม มีทั้งหมด 110 หนวยกลุมตัวอยาง 
วิเคราะห ปรับปรุง แกไข เพ่ือวางกรอบแนวทาง และสรางกลุมคําถาม 

4. นําแนวทางที่ได ไปสรางแบบสอบถาม เพ่ือดําเนินการสอบถามจากกลุมตัวอยาง 
ทั้ง 4 ดาน รวม 6 กลุม มีทั้งหมด 110 หนวยกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะห ปรับปรุง เพ่ือสรุปหากรอบในการศึกษาเปรียบเทียบ 
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5. วิเคราะหและสังเคราะหความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของกับโรงแรมขนาดกลาง ใน
จังหวัดแนวเขต EWEC พ้ืนที่ 5 จังหวัด โดยจําแนกเปน 3 กลุม คือ (1) 
นักทองเที่ยว (2) ผูประกอบการโรงแรม (3) สถาปนิกผูเชี่ยวชาญดานการตลาด
โรงแรม 

6. เสนอแนะแนวทาง หลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ ใน
จังหวัดแนวเขต EWEC พ้ืนที่ 5 จังหวัด 

7. ออกแบบโรงแรมตนแบบ จากการสรุปปจจัยทางบริหารจัดการกายภาพ ที่ไดจาก
การวิจัย ในจังหวัดแนวเขต EWEC พ้ืนที่ 5 จังหวัด 

เครื่องมือที่ใช 
1. การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 
2. แบบสัมภาษณ แบบคําถามปด (Close Ended Question)  
 

1.6. ประโยชนที่ไดรับของการดําเนินงานวิจัย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานศึกษาวิจัยนี้ ในหัวขอ ปจจัยที่มีผลตอการ
ออกแบบและบริหารจัดการทางกายภาพ โรงแรมขนาดกลาง ในเขตจังหวัดแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก สามารถที่จะนําไปสนับสนุนโครงการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) นโยบายดานการทองเที่ยว
รวมดวย ดังตอไปนี้ 

1. แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการทางกายภาพ โรงแรมขนาดกลางใน
จังหวัดแนวพ้ืนที่ EWEC ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือลดอุปสรรค และการสราง
ภาพลักษณ 

2. สวนชวยในการตัดสินใจ และศึกษาความเปนไปไดของการทําธุรกิจโรงแรมขนาด
กลาง ในจังหวัดแนวพ้ืนที่ EWEC  

3. ชวยในการสรางแรงกระตุน ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในโรงแรมที่พัก ที่จะ
สามารถตอบสนองตอการใชงานไดอยางคุมคาในการลงทุน 

4. นําไปประยุกตใช เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการพ้ืนที่ใช
งานทั้งในและโดยรอบบริเวณโรงแรม ที่จําเปน และหาจุดรวมระหวางความ
ประหยัด และความสะดวกสบายของลูกคา 

5. พรอมทั้ง สงผลไปยังการสนับสนุนการทองเที่ยวของพ้ืนที่ ซึ่งเปนหนึ่งใน
นโยบายของการพัฒนาแนวพ้ืนที่ EWEC และนโยบายในแผนพัฒนาภาพรวม
ของประเทศไทยอีกดวย 
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6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
 

 
 
 
 
 

14.  
15.  
16.  
17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1.3. แสดงระเบียบกรอบวิธีการวิจัย 

- ความรวมมือระหวางประเทศ 
- ความเปนมาและความสําคัญของ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจแนว
พื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – 
ตะวันตก (East West Economic 
Corridor: EWEC) 
- ปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยวของ
จังหวัดกลุมตัวอยาง 
 

- ขอบเขตของการศึกษาและสถานที่ต้ัง 
- การทองเที่ยวในจังหวัดเขต EWEC 
- ศึกษาสถานที่ต้ังจังหวัดเขต EWEC 
- ผังเมืองรวมจังหวัดเขต EWEC  
- สภาพและขอมูลโดยทั่วไปในจังหวัด 
- กฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติ
โรงแรม และกฎกระทรวง  

ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  

- มาตรฐานการออกแบบผัง
บริเวณโรงแรม 
- ทฤษฎีการออกแบบโรงแรม  
- การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 
- การออกแบบตกแตงภายใน 
- ทฤษฎี Hospitality Design 
- ระบบประกอบอาคาร  
- ความปลอดภัยในการพักอาศัย 
 

- การบริหารจัดการทาง
กายภาพ ในโรงแรม 
- ความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกคา 
- การบริหารจัดการพื้นที่ 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

เศรษฐกิจ 
  

สถานที่ตั้งและสังคม 
  

การออกแบบ 
  

บริหารจัดการกายภาพ  

สรุปทฤษฎีที่นํามาใชและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
กายภาพ โรงแรมขนาดกลาง ในจังหวัดเขต EWEC 

วิเคราะหความคิดเห็นผูที่เก่ียวของกับโรงแรมขนาดกลาง ในจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก  
โดยจําแนกเปน  3 กลุม คือ (1) นักทองเที่ยว (2) ผูประกอบการโรงแรม  

(3) สถาปนิกผูเช่ียวชาญดานการออกแบบโรงแรม 
 

เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 
ในจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก  

 

ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ โรงแรมขนาดกลาง 
ในจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก  

 

เสนอแนะแนวทางการออกแบบโรงแรมตนแบบ จากการสรุปปจจัยที่ไดจากการวิจัย 
ในจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก : กรณีศึกษา  
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1.7. ขอจํากัดของการดําเนินงานวิจัย 
 

1. การศึกษาวิจัยนี้ เนนในขอบเขตกรณีศึกษาจังหวัด ที่อยูในแนวของเสนทาง แนว
พ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) 
ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับลักษณะของการดําเนินการธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง ที่ระบุ
ไวในพ้ืนที่จังหวัดขางตน ซึ่งไดแก จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
ขอนแกน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดมุกดาหาร เทานั้น 

2. การศึกษาวิจัยนี้ เปนแคการศึกษาปจจัย และแนวทางในการออกแบบและการ
บริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ โรงแรมขนาดกลาง ยังขาดการศึกษา หรือทํา
ลองการกอสรางจริง หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร ที่มีประสิทธิภาพตาม
สถานการณจริง 

3. ผลสรุปที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยนี้ อาจจะเปนเพียงแคสวนหนึ่ง บนพ้ืนฐานของ
หลักการเก่ียวกับการออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ เทานั้น 
ยังมิสามารถนํามาสรุปเปนหลักการภาพรวมทั้งหมด เพ่ือนํามาใชเปนลักษณะ
ของเกณฑในการดําเนินงานตนแบบ กับพ้ืนที่โดยทั่วไปได จึงจะเนนเพียงเฉพาะ
พ้ืนที่กรณีศึกษาเทานั้น 

 
1.8. คําสําคัญ (Keywords) 
 

1. โรงแรมขนาดกลาง หมายถึง โรงแรมที่มีหองพักตั้งแต 25 ถึง 299 หอง เปน
อาคารที่สําหรับพักอาศัยเพ่ือพักแรมคางคืน โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพียงพอตอการใชงาน โดยมีสวนประกอบหลัก คือ สวนตอนรับและโถง
ดานหนา, หนวยควบคุมและบริหารโรงแรม, สวนของหองพัก, สวนของที่จอด
รถ และสวนภูมิสถาปตยกรรม  

2. จังหวัดแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor: EWEC)  หมายถึง จังหวัดในประเทศไทย ที่อยูบนเสนทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ตามกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater 
Mekong Sub region Cooperation: GMS) ซึ่งผานจังหวัดตาก จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดมุกดาหาร  
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แผนภาพที่ 1.4. แสดงคําถามในการศึกษาวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ CASE STUDY: โรงแรมในเสนทาง EWEC 
 

 
 

แผนภาพที่ 1.5. แสดง Content of Research 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยในการออกแบบโรงแรม
ขนาดกลาง มีอะไรบาง? 

ปจจัยในการบริหารจัดการทาง
กายภาพ โรงแรมขนาดกลาง 

มีอะไรบาง? 

แนวทางการออกแบบ โรงแรม
ขนาดกลางในจังหวัด 

กลุมตัวอยาง มีอะไรบาง? 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

= ตอบสนองความตองการของลูกคา
และการเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ 

(Area Efficiency) 

ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 
กรณีศึกษา โรงแรมขนาดกลางในเขตจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก 

 

ARCHITECTURAL DESIGN 
1.ประเภทของโรงแรม 
2.มาตรฐานการออกแบบ
โรงแรม 
3. Function ตางๆในโรงแรม 
4. Code & Regulation 

THEORY 
1.ทฤษฎี Hospitality 
Design  
(การออกแบบเนนการ
ตอนรับขับสู) 
2.ทฤษฎี Marketing 
Management 
 

LOCATION KNOWLEDGE 
1.ขอมูลดานการทองเท่ียวจังหวัดตางๆ 
2.ขอมูลการเขาพักโรงแรมขนาดกลางใน
จังหวัดตางๆ 
3.กิจกรรมและเทศกาลของจังหวัด 
4.แนวโนมการทองเท่ียวจังหวัดตางๆ และ
เสนทาง EWEC 
 

INTERNATIONAL 
RELATION 
-  EWEC 
 

Design Factors and Facility Management 
 

Design Guideline and Facility Management Checklist 
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1.9. ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานทําการวิจัย (Gantt chart) 
 
 ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานทําการวิจัยดังกลาว จะแบงออกเปน 4 สวนใหญๆ 
ไดแก การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ, ทฤษฎีตางๆ ที่อางถึง, ลักษณะทั่วไปของ
ชุมชนกลุมตัวอยาง และการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหประเมินผล และการสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย ซึ่งจะใชระยะเวลาทั้งหมด 240 วัน โดยมีรายละเอียด ดังตามตารางที่ 1.1.  
 

ระยะเวลา 
แผนการดําเนินงาน ก.ย. 52 ต.ค. 52 พ.ย. 52 ธ.ค. 52 ม.ค. 53 ก.พ. 53 มี.ค. 53 เม.ย. 53 

ทบทวนเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

       
การรวบรวมขอมูล         
-  จัดสรางเครื่องมือ
(แบบสอบถาม)   

 
     

-  ดําเนินการติดตอ
หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล   

 

     
-  ดําเนินการรวบรวมขอมูล         
การวิเคราะหประเมินผล         
-  ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับ         
-  วิเคราะหประมวลผล         
สรุปผล และอภิปรายผล         

ตารางที่ 1.1. แสดงระยะเวลา และแผนการดําเนินงานทําการวิจัย (Gantt chart) 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานเขียนท่ีเกี่ยวของ 
 
 
 ในการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการทางกายภาพกับการออกแบบ
โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก: กรณีศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดเอาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัย
ที่เก่ียวของมาใชในการศึกษาอธิบายตลอดจนวิเคราะห และแสดงขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
2.1. คําจํากัดความโรงแรมและการออกแบบโรงแรม 
 2.1.1. ความหมายและที่มาของโรงแรม 
 2.1.2 . วิวัฒนาการของโรงแรม 
 2.1.3.  ประเภทของโรงแรม 
 2.1.4 . ทฤษฎีการออกแบบโรงแรม 
 2.1.5 . แนวคิดเรื่องโรงแรมราคาประหยัด 
 2.1.6 . กรณีศึกษาโรงแรมราคาประหยัด 
2.2. พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
 2.2.1.  พฤติกรรมในการใชพ้ืนที่ในโรงแรม 
 2.2.2.  ทฤษฎีจิตวิทยาสิ่งแวดลอมและการออกแบบเพ่ือตอนรับขับสู  
2.3 . การจัดการทรัพยากรทางกายภาพ 
 2.3.1.  ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ  
 2.3.2.  แนวคิดดานพฤติกรรมการใชพ้ืนที่ใชสอยกับการจัดการทางกายภาพ 
 2.3.3.  แนวคิดดานการจัดการทรัพยากรทางกายภาพในโรงแรม 
2.4. ขอมูลจังหวัดกรณีศึกษา และนโยบายเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor) 
 2.4.1.  ขอมูลทั่วไปของจังหวัดตาก 
 2.4.2.  ขอมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก 
 2.4.3.  ขอมูลทั่วไปของจังหวัดขอนแกน 
 2.4.4.  ขอมูลทั่วไปของจังหวัดอุดรธานี 
 2.4.5.  ขอมูลทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร 
 2.4.6.  การรวมมือที่สําคัญของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
 2.4.7.  แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจหรือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก 
2.5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
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2.1. คําจํากัดความโรงแรมและการออกแบบโรงแรม 
 
 2.1.1. ความหมายและที่มาของโรงแรม 

 
โรงแรม (Hotel) ตามพระราชบัญญัติโรงแรมของประเทศไทย พ.ศ. 2487 มาตรา 3 

และมาตรา 25 ไดใหคําจํากัดความวา โรงแรม หมายถึง บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือ
ตอนรับสินจางสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่จะหาที่อยูหรือที่พักชั่วคราวจะตองประกอบดวย
การจัดบริการอาหารและเครื่องด่ืมใหแกผูที่เขาพักตามความตองการไดดวย แตเมื่อมีการแกไข
พระราชบัญญัติโรงแรมในประเทศไทย พ.ศ. 2547 ความหมายของโรงแรมที่ไดมีการเรียบเรียง
ใหมนั้น ยังคงมีคลายคลายคลึงกับพระราชบัญญัติฯฉบับเดิม (พ.ศ. 2487) โดยใหความหมาย
ในมาตรา 4 วา คําวา โรงแรม (Hotel) คือ สถานที่พักที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจ
เพ่ือใหบริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน 

 
ซึ่งเมื่อพิจารณาขอกําหนดความหมายของโรงแรมในพระราชบัญญัติโรงแรมของ

ประเทศอังกฤษ กําหนดไววา โฮเทล (Hotel) คือ สถานที่ประกอบการที่ผูประกอบการจะตองมี
อาหาร เครื่องด่ืม และที่พักไวบริการคนเดินทางที่จายคาบริการนั้น 

 
การใหความหมายของธุรกิจที่ พักแรมนั้น ไดมีการศึกษาและบัญญัติไวหลาย

วรรณกรรม ซึ่งจากการศึกษาของ นิศา ชัชกุล (2550, น.133-134) ไดใหความหมายของธุรกิจ
ที่พักแรมวา “ที่พักแรม (Accommodation)” มีความหมายเชนเดียวกับ “ที่พักคนเดินทาง” ที่ใช
เรียกในสมัยโบราณ กอนจะมีคําวา “โรงแรม (Hotel)” โดยที่ “ที่พักแรม” หมายถึง “สถานที่ที่จัด
ไวสําหรับผูเดินทาง หรือลูกคา หรือแขก (Guest) ที่พักอาศัยคางคืนในระหวางการเดินทาง
พรอมทั้งใหบริการอาหาร เครื่องด่ืม และบริการอ่ืนๆ แกผูเดินทางมาหรือลูกคาที่เขาพักอาศัย” 

 
2.1.2 . วิวัฒนาการของโรงแรม 
 
วิวัฒนาการของโรงแรม จากการจําแนกในวรรณกรรม Hotel Design Planning  and 

Development (Rutes and Penner and Adams, 2001, p.7-11) ไดแบงวิวัฒนาการของ
โรงแรมเปนยุค ดังตอไปนี้ 

 
- ยุคโบราณ (Ancient Times, 500 BC – ค.ศ.500) ตั้งแตยุคโบราณ ระยะชวงเวลา

กอนคริสตศักราช 500 ป เปนชวงเวลาของอาณาจักรมองโกล (ซีกโลกตะวันออก) และ 
อาณาจักรโรมัน (ซีกโลกตะวันตก) ขณะนั้นมักมีการทําการคาระหวางเมือง และการไปมาหาสู
กันระหวางเมืองเสมอ เสนทางการคาที่สําคัญในยุคนั้นคือ เสนทางระหวางอาณาจักรมองโกล
กับตะวันออกกลาง ซึ่งสามารถกระจายสินคาไดไปจนถึงซีกโลกตะวันตกได การเดินทางใน
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ระยะทางไกลๆของ คาราวาน (Caravansary) ซึ่งเปนกลุมของผูเดินทางระหวางเมืองนั้น ใชวีธี
การนอนพักขางทางหรืออาศัยสถานที่ทางศาสนา (Cloistered) เปนที่พัก ซึ่งตั้งอยูตามเสนทาง
ระหวางอาณาจักรมองโกลและตะวันออกกลาง ตอมาเมื่อเมืองตางๆมีการพัฒนามากข้ึน จึงมี
การจัดตั้ง โรงเตี๊ยมเล็ก (Small inn) ในเมืองเหลานั้น 

 
- ยุคกลาง (Middle Age, ค.ศ.500 – ค.ศ.1300) เปนยุคที่มีความเปนสังคมศักดินา 

(Manorialism) ความรุงเรืองในโลกซีกตะวันตกมีมากกวา การกอสรางสถาปตยกรรมสวนใหญ 
จะสรางเพ่ือการศาสนาและการปกครองดวยระบอบศักดินา เชน วัด โบสถ วิหาร ซึ่งแสดงถึง
ความเชื่อ ความศรัทธา และ การจงรักภักดีตอชนชั้นปกครอง ดังนั้น การเขาพักแรมสวนใหญ 
จะเขาพักในแอบบี (Abbey) หรือ สํานักสงฆของศาสนาคริสต (Monastery)  

 
เริ่มมีการพัฒนาโรงเตี๊ยมเล็ก (Small inn) แตยังไมมีอาหารบริการลูกคา สวนมากจะ

ใชเปนที่พักของคนเดินทาง เปนที่ทําธุรกรรมตางๆ เชน การสงขาวสาร การพักจากการ
เดินทางของผูตรวจราชการ การเปลี่ยนมา เปนตน ในคริสตศักราชที่ 1100 เปนชวงระยะเวลา
ที่การทองเที่ยวในยุโรป มีความปลอดภัยมากข้ึน โรงเตี๊ยม(Inn) จึงเปนสถานที่ที่มีการจัดตั้ง
และประกอบการไดอยางเสรีมากข้ึน “โรงแรม The Three Kings Inn” ในเมืองบาเซิล (Basel) 
ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนโรงเตี๊ยมแรกๆในยุคนั้น ถือวาเปนที่พักในยุคบุกเบิกซึ่งยังคง
เปดใหบริการมาจนถึงทุกวันนี้ 

 
จวบจนคริสตศักราชที่ 1300 เมื่อมีการพัฒนาอยางรวดเร็วของชนบทไปสุความเปน

เมือง ดังเชนในประเทศสหราชอาณาจักร ไดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงานของคฤหาสน 
(Castle) มาเปนที่พักสําหรับผูเดินทางดวย ซึ่งในชวงคริสตศตวรรษนี้ เปนชวงเวลาที่กฎหมาย
เก่ียวกับโรงแรมเริ่มนํามาใชในประเทศฝรั่งเศส 

 
- สมัยฟนฟู (Revival Age, 1301-1600) เมื่อมีพัฒนาการจากโรงเตี๊ยม (Inn) หรือ

โรงแรมขนาดเล็ก ที่ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืม เปนสถานที่ที่มีการบริการ คําวา “Hotel” 
จึงเกิดข้ึนครั้งแรก โดยมาจากภาษาฝรั่งเศส (h?tel) ซึ่งโรงแรมในยุคนี้ จะมีอาคารขนาดเล็ก 20 
- 30 หอง มีหองเก็บของ อาหาร เหลาองุน หองประกอบอาหาร หองพักสําหรับคนเลี้ยงมาและ
มา ตอมามีการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจโรงแรม เพ่ือใหบริการแกคนเดินทางที่ร่ํารวย โดยมุงเนน
ใหความสะดวกสบาย สนุกสนานเพลิดเพลิน โรงแรมจะจัดใหมีการแสดงละครสัตว และกีฬา
ตาง ๆ การจัดตั้งโรงแรมในสมัยนั้นตองไดรับอนุญาตจากขุนนาง อัศวิน และเจาของที่ดิน 

 
- สมัยใหมยุคแรก (Modern Age, 1601 – 1800) ชวงของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 

(Industrial Revolution Age) นั้นมีอิทธิพลตอวงการโรงแรมทั่วโลก สภาพการแขงขันทาง
เศรษฐกิจในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมบังคับใหโรงแรมตางๆมีการปรับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
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แขงขันในการดึงดูดลูกคา โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร ยุโรป และ อเมริกา การพัฒนาที่
สําคัญๆ เชน การมีโรงแรมกลางเมือง (Downtown Hotel) เกิดข้ึนครั้งแรกในนิวยอรค 
สหรัฐอเมริกา โดยโรงแรมดังกลาวคือ “Corre’s Hotel” และ “City Hotel” 

 
- สมัยใหมยุคปจจุบัน (Modern Age, 1801 – ปจจุบัน) เปนยุคที่การแขงขันมีสูงข้ึน

เรื่อยๆ ตลอดจนการพัฒนาการของวิทยาการ เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โรงแรมที่มีความหรูหราทางสถาปตยกรรม เกิดข้ึนตามเมืองใหญๆ มีการพัฒนาโรงแรม ที่มี
หองโถง (Atrium) เพ่ือรองรับคนจํานวนมากเกิดข้ึนครั้งแรก โดยโรงแรมมีชื่อวา “Exchange 
Coffee House” ตั้งอยูในเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 1889 ในกรุงลอนดอน 
โรงแรมซาววอย เปนโรงแรมที่โออาที่สุดในอังกฤษ เปนโรงแรม ที่ริเริ่มผลิตไฟฟาข้ึนใชเองมี
บริการตางๆ ครบ มีการประกอบอาหารที่อรอยที่สุดในโลกประจําอยูดวย คือ นายจอรจ ออกุส 
เอสคอฟฟเอร (George Augusta Escoffier) เปนชาวฝรั่งเศส ตอมาไดรับยกยองวา เปนบิดา
แหงการครัว สวนการบริหารงานเปนของนายเซซาร ริกซ (Cesar Ritz) ชาวสวิสฯ เปน
ผูจัดการโรงแรม ซึ่งบริหารงานในป ค.ศ. 1805 - 1918 ตอมาไดรับยกยองใหเปนบิดาแหงการ
โรงแรม ซึ่งโรงแรมในเครือของ เซซาร ริกซ เปนที่รูจักกันดีในชื่อของ โรงแรม Ritz เชน The 
H?tel Ritz ใจกลางกรุงปารีส ในยุคนี้บรรดาเศรษฐีผูมั่งค่ังมักนิยมเดินทางไปพักผอนตามสถาน
ตากอากาศ เกิดโรงแรมสําหรับพักตากอากาศข้ึน เพ่ือรับรองนักทองเที่ยวดังกลาว โดยเปน
โรงแรมที่เนนความหรูหรา และทันสมัย 

 
ญี่ปุน จีน และ อินเดีย 
การพัฒนาโรงแรมที่สําคัญในซีกโลกตะวันออกมีเชนกัน อาทิเชน การพัฒนา 

Ryokan ในประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนโรงแรม ที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมตามแบบแผนญี่ปุน 
(Traditional Japanese Style) เปนที่พักที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่โดดเดนคือ มักตั้งอยูติด
กับบอน้ํารอน (Onzen) และ ธรรมชาติที่สวยงาม ตอมาในปค.ศ. 1810 “Dak Bangalow” เปนที่
พักแรมแหงแรก ที่มีการเปดใหเขาพัก Check-in ไดตลอด 24 ชม. ซึ่งเปนการพัฒนาโรงแรมใน
อินเดีย โดยทางราชการของอินเดีย   

 
สหรัฐอเมริกาและยุโรป 
ชวงปค.ศ. 1820-1850 Tremont House ในเมืองบอสตัน เปนโรงแรมหรูหรา (Luxury 

Hotel) แหงแรก ที่มีหองน้ําภายในโรงแรมเปนแหงแรก มีการใสกุญแจหองเพ่ือความปลอดภัย 
และมีการบริการอาหารตามสั่ง (a la carte) ตอมา New York Hotel ในกรุงนิวยอรค เปน
โรงแรมแรกที่มีหองน้ําสวนตัวในหองพัก Fifth Avenue Hotel ในกรุงนิวยอรค เปนโรงแรมแหง
แรกที่มีการใชงานลิฟตขนสงผูโดยสารในโรงแรม ซึ่งจะเห็นไดวา การพัฒนาโรงแรมในชวงนี้มี
ความรวดเร็วเปนอยางมากในกรุงนิวยอรค 
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ตอมาในป ค.ศ. 1860 – 1890 มีการกอตั้งโรงแรม Palmer House ในเมืองชิคาโก 
ซึ่งการพัฒนาที่สําคัญคือ การใสใจดานความปลอดภัยในโรงแรม โดยมีการกอสรางอาคารโดย
คํานึงถึงการปองกันไฟ และใชโครงสรางทนไฟ (Fireproof structure) และวัสดุทนไฟ (Fire-
proof materials) การพัฒนาทางดานวัสดุประกอบการสรางอาคารที่สําคัญๆ เกิดข้ึนอีกครั้งที่ 
Ponce De Leon Hotel ในเมืองเซนต ออกุสติน (St. Augustine) มลรัฐฟลอริดา (Florida) คือ
โรงแรมแหงแรกที่มีการกอสรางดวยคอนกรีต ออกแบบโดยสถาปนิก John Carrere และ 
Thomas Hastings ซึ่งโรงแรมแหงนี้ถือวาเปนสถานที่แหงแรกที่มีไฟฟาใชในอาคาร หลังจาก
การประดิษฐโดย Thomas Alva Edison ซึ่งการพัฒนาในชวงปลายทศวรรษที่ 1890-1900 เปน
ชวงระยะเวลาที่มีการนําสิ่งอํานวยความสะดวก หรือ พ้ืนที่ใชสอยตางๆ มาประยุกตใชใน
โรงแรมเปนจํานวนมาก เชน ระบบโทรศัพท ระบบไฟฟากับสวนตางๆในอาคาร หองน้ําในตัว
ทุกหองพัก โรงภาพยนตร สถานที่ทําพิธีกรรมทางศาสนา รานพิมพเอกสาร รานบริการซักอบ
รีด พ้ืนที่สําหรับโรงเรียน และการเรียนรู เปนตน 
 
  2.1.3. ประเภทของโรงแรม 

 
 การแบงประเภทของโรงแรม จากการศึกษาวรรณกรรม เรื่อง Hotel Design 
Planning and Development (Rutes and Penner and Adams, 2001, p.4-11) สามารถสรุป
ประเภทของโรงแรมในยุคของสถาปตยกรรมสมัยใหม (Modern Architecture) ดังนี้ 

 
1.    Downtown Hotels 
2.  Suburban Hotels 
3.  Resorts 
4.  Convention Hotels 
5.  Conference Centers 
6.  Residential and Condominium Hotels 
7.  All-suite and Extended-stay Hotel 
8.  Super-luxury Hotels 
9.  Update Existing Hotels 
10.  Mega-Hotels 
11.  Mix-use Development 
12.  Casino Hotels 

 
นอกจากนั้น “องคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization)” ไดแบง

ลักษณะของโรงแรมตามขนาด จํานวนหองพัก และตามทําเลที่ตั้ง ซึ่งสามารถสรุป ได
ดังตอไปนี้ 
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1. โรงแรมที่แบงตามขนาดและจํานวนหองพัก ไดแก 
 1) โรงแรมที่มีจํานวนหองพัก ไมเกิน 100 หอง จัดเปนโรงแรมขนาดเล็กมาก 

2) โรงแรมที่มีจํานวนหองพัก 100 - 200 หอง จัดเปนโรงแรมขนาดเล็ก 
3) โรงแรมที่มีจํานวนหองพัก 200 - 500 หอง จัดเปนโรงแรมขนาดกลาง 

 4) โรงแรมที่มีจํานวนหองพัก มากกวา 500 หอง จัดเปนโรงแรมขนาดใหญ 
 
2. โรงแรมที่แบงตามทําเลที่ตั้งสามารถแบงได 4 ประเภท ไดแก โรงแรมในเมือง 

(Small and large cities), โรงแรมชายทะเล (Resort hotel), โรงแรมสนามบิน (Airport hotel) 
และโรงแรมรถไฟ หรือโรงแรมใกลถนนหลวง ที่เรียกวาโมเต็ล (Motel) ซึ่งจากการศึกษานั้น 
โรงแรมราคาประหยัดนั้น จะอยูในขอบขายของโรงแรมกลางเมือง (Downtown Hotel), โรงแรม
ชานเมือง (Suburban Hotel) และ โรงแรมริมทาง (Motel) ซึ่งมีจํานวนหองประมาณ ไมเกิน 
200 หอง หรือจําแนกไดวา อยูในขอบขายของโรงแรมขนาดเล็กและเล็กมาก 

 
2.1.4 . ทฤษฎีการออกแบบโรงแรม 

  
 ความสัมพันธของการใชงานที่มีประสิทธิภาพในโรงแรม ยอมทําใหเกิดประสิทธิผล
ทางดานการใชงาน ความคุมคา และประหยัดตนทุนในการบริหารจัดการ ดังแผนภาพที่ 2.1. 
เปนแนวทางการจัดพ้ืนที่ของโรงแรมที่สรุปข้ึนมา ของ Pannell Kerr Forster Associates 
(ที่มา: Pannell Kerr Forster Associates, 1993. อางถึง Cobban & Lironi, n.d.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
แผนภาพที่ 2.1. แสดงความสัมพันธของพ้ืนที่ใชสอยภายในโรงแรม 

Plant 

Goods 

Function 

Dining 

Store 
Store 

Administration 

Bar Store Bar 

Toilets 

Reception 

Foyer Staff  
Kitchen 

Pre 
Function 

Leisure 

Bedrooms 

Lounge 
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 Pannell Kerr Forster Associates (1993, p.10-12) ไดศึกษาการวางรูปแบบของ
พ้ืนที่ใชสอยและผังอาคาร พบวา ความสัมพันธในแตละพ้ืนที่นั้น แตกตางกัน แลวแตวาจะเปน
พ้ืนที่ใชงานแบบใด อีกทั้งในโรงแรมแตละระดับ ก็จะมีปริมาณรอยละของพ้ืนที่แตกตางกันดวย 
และจากการศึกษาวิจัยนี้ ไดผลสรุป ดังตารางที่ 2.1. แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนที่ใชสอยของ
โรงแรมระดับ 2, 3, 4 และ 5 ดาวโดยที่มีจํานวนหองพัก 100 หองเทากัน ดังตอไปนี้ 
 

ระดับของโรงแรม  
 

พื้นที่การใชสอย (Function) 

2 – 3 ดาว 
พื้นท่ีหอง

รวมท้ังหมด 
(ตร.ม.) 

อัตราสวน/
พื้นท่ี

ท้ังหมด 
(รอยละ) 

4 ดาว 
พื้นท่ีหอง

รวมท้ังหมด 
(ตร.ม.) 

อัตราสวน/
พื้นท่ี

ท้ังหมด 
(รอยละ) 

5 ดาว 
พื้นท่ีหอง

รวมท้ังหมด 
(ตร.ม.) 

อัตราสวน/
พื้นท่ี

ท้ังหมด 
(รอยละ) 

พื้นที่หองพัก* (Bedroom zone) 2,600 73 3,333 63 5,724 64 
พื้นที่สาธารณะ (Public space) 475 13 759 14 1,082 12 
พื้นที่สวนบริการสวนหลัง (Back of house) 190 5 343 7 504 6 

พื้นที่สวนสํานักงานบริหาร 
(Administration) 

56 2 84 2 134 2 

พื้นที่เครื่องจักรและงานระบบ (Plant) 184 5 263 5 315 3 
พื้นที่สันทนาการ ** (Leisure) 70 2 487 9 1,200 13 
รวมพื้นที่กอสรางทั้งหมด 3,575 100 5,270 100 8,959 100 
* พื้นที่ใชสอยตอหองพัก 36  53  90  
** เปนพื้นที่เสริม (Optional) 

ที่มา: Pannell Kerr Forster Associates, 1993 
 

ตารางที่ 2.1. แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนที่ใชสอยของโรงแรมระดับ 2, 3, 4 และ 5 ดาว 
(จํานวนหองพัก 100 หองเทากัน) 

 
ดังนั้น มาตรฐานในการออกแบบโรงแรม ยังคงตอง พ่ึงพาองคความรูตาม

มาตรฐานสากล แลวนําไปประยุกตใหสอดคลองกับความ ตองการเฉพาะของแตละพ้ืนที่ 
มาตรฐานการออกแบบโรงแรมตามหลักสากลซึ่งใชเปนพ้ืนฐานในการออกแบบโดยทั่วไป 
(มาลินี ศรีสุวรรณ, 2546 อางถึงใน ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ, 2548) ซึ่งในการทบทวน
วรรณกรรมในงานวิจัยนี้ เนนดานโรงแรมราคาประหยัดและขนาดเล็ก ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 

 
1. ที่ตั้ง โดยทั่วไปโรงแรมควรจะตั้งอยูใกลกับถนนหลัก สนามบิน ยานธุรกิจ หรือ 

แหลงทองเที่ยว อ่ืนๆ ควรเปนที่เขาถึงโดยงาย มีที่จอดรถเพียงพอ มีวิวที่ดีสูภายนอก รวมทั้งมี
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมรอบขาง 
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2. ความสัมพันธของประโยชนใชสอยตางๆ (Functional Relationship) โดยหลักการ
แลว โรงแรมจะตองแยกสวนบริการลูกคาที่มาพักออกจากสวนบริการโดยเด็ดขาด โดยไมควร
ขามไปมาของประโยชนใชสอย (Cross Circulation) มีการแบงแยกอยางชัดเจนระหวางสวน 
บริการดานหนา (Front of House) และสวนบริการดานหลัง (Back of House) โดยทั่วไปสวน
ตางๆ ที่ตองใชบริการจากครัว ควรจะอยูในระดับเดียวกับครัว แตหากมีความจํากัดทางการ
ออกแบบใหยึดเอาครัวติดกับหองอาหารหลักของโรงแรมเปนสําคัญ สวนหองจัดเลี้ยงหรือ
รานอาหารอ่ืนๆ อาจจะบริการ โดยการใชลิฟตสงของ ลิฟตบริการ หรือบันไดเปนทางเชื่อม 
การจัดการสวนดานหลังของงานบริการตางๆ (Back of House) คนงานและอุปกรณบริการ
ตางๆ จะตองมีการจัดวางใหมิดชิด หางจากสายตาของลูกคา 

 
3. พ้ืนที่ใชงาน และมาตรฐานการออกแบบ ซึ่งพ้ืนที่ทั้งหมดโดยประมาณตอหองพัก

ของโรงแรมประเภทตางๆ โดยพิจารณาเปนขนาดและพ้ืนที่ที่นอยที่สุด ดังตอไปนี้ 
 

พื้นท่ีใชสอย 
ประเภท 
ของโรงแรมตามราคา 

สวนพักผอนและบริเวณเตียง
นอน*  

สวนหองนํ้า ขนาดพื้นที่ทั้งหองรวม 

ขนาด (เมตร) พื้นที่ (ตร.ม.) ขนาด (เมตร) พื้นที่ (ตร.ม.) ขนาด (เมตร) พื้นที่ (ตร.ม.) 

ราคาประหยัด 
(Budget) 

3.50 x 4.50 16.00 1.50 x 1.50 2.30** 3.50 x 6.20 21.90 

ราคาปานกลาง 
(Mid-Price) 

3.60 x 5.50 20.10 1.50 x 2.30 3.40 3.60 x 6.60 29.00 

ราคาสูง 
(Upscale) 

4.10 x 5.80 23.80 1.70 x 2.60 4.40 4.10 x 8.60 35.20 

หรูหรา 
(Luxury) 

4.50 x 6.10 27.90 2.30 x 2.70 6.60 4.50 x 9.10 41.80 

* ไมรวมพ้ืนที่ของหองน้ํา บริเวณตูเสื้อผา และทางเขา 
** เปนพ้ืนที่สวนของที่อาบน้ําและชักโครก แตสวนของอางลางหนาจะอยูในบริเวณแตงตัว 
ที่มา: Rutes and Penner and Adams, 2001, น.270 

 
ตารางที่ 2.2 แสดงขนาดและพ้ืนที่ของหองพักที่นอยที่สุดจําแนกตามประเภทของโรงแรม 

(Minimum guest room dimensions) 
 

4. รูปแบบการจัดผังพ้ืนหองพัก เปนสวนสําคัญที่สงผลถึงโครงสรางอาคารโดยรวม 
สงผลตอความประหยัดในการลงทุน การจัดวางตําแหนงทางเดินและหองพักมีหลากหลาย
รูปแบบ แตในรูปแบบของโรงแรมราคาประหยัด จะมีรูปแบบของผังพ้ืนหองพักและอาคารที่
ปรากฏ 3 แบบคือ Single-Loaded Block, Double-Loaded Block และ Offset Slab ซึ่งเปน
การวางผังที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Rutes and Penner and Adams, 2001, น.260) 
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ที่มา: วาดโดยผูวิจัย อางอิงจาก Rutes and Penner and Adams, 2001, น.260 
 

แผนภาพที่ 2.2. แสดงรูปแบบการจัดผังพ้ืนหองพักโรงแรม 
 
5. ความสัมพันธระหวางหองพักและสวนสาธารณะอ่ืน หองพักสามารถที่จะเชื่อมติด

กับสวนสาธารณะอ่ืนๆ และทางสัญจรในหลายรูปแบบ โดยหลักใหญๆ อาจจะ มี 3 แบบ คือ 
 
      1) หองพักอยูเหนือสวนฐาน (Podium) เปนลักษณะเหมาะสําหรับโรงแรมที่

เปนอาคารสูง (ภาพที่ 2.3)        
  2) หองพักอยูติดกับสวนบริการสาธารณะอ่ืน ถือวาเปนแบบที่ประหยัด เพราะ

ใชโครงสรางงายๆ สวน บริการตางๆ ออกแบบใหสัมพันธกับสวนตางๆ ตามความเหมาะสม 
เหมาะสําหรับโรงแรมริมทาง โรงแรมขนาดเล็ก หรือโรงแรมที่มีพ้ืนที่ที่ดินมาก (ภาพที่ 2.4) 

  3) แบบผังเปด (Open Layout) มีลักษณะกระจายตัวของประโยชนใชสอยแผ
ไปตามพ้ืนที่ อาจจะจัดกลุมที่มีความสัมพันธกันมากไวดวยกัน เหมาะสําหรับ โมเต็ล และรี
สอรทตางๆ ซึ่งมีพ้ืนที่มากพอ (ภาพที่ 2.5) 
 
 
 
 
 

Singled-Loaded Plan 
 

Double-Loaded Plan 
แบบที่ 1 

Offset Slab Plan DPU
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ที่มา: วาดโดยผูวิจัย, 2552 
 

แผนภาพที่ 2.3. แสดงหองพักอยูเหนือสวนฐาน (Podium) 
 

 
 
 
 
 
 
ที่มา: วาดโดยผูวิจัย, 2552 
 

แผนภาพที่ 2.4. แสดงหองพักอยูติดกับสวนบริการสาธารณะอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: วาดโดยผูวิจัย, 2552 
หมายเหตุ: ภาพ ก. คือ ภาพแผนผัง (Plan) ภาพ ข. คือ ภาพมุมเฉียง 45◦ (Oblique) 
 

แผนภาพที่ 2.5. แสดงแบบผังเปด (Open Layout) 
 

ข. 
 

ก. 
 

ข. 
 

ก. 
 

ก. 
 

ข. 
 DPU
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6. การสัญจรทางตั้ง โรงแรมที่มีความสูงมากกวา 2 ชั้น ควรจะมีลิฟตบริการ ยกเวน

โรงแรมขนาดเล็ก ทั้งนี้ควรมีลิฟตสํารองใน ยามฉุกเฉินหรือในกรณีลิฟตอีกตัวอยูระหวางการ
ซอมบํารุง ถาเปนไปไดควรจะวางตําแหนงของลิฟตทุกตัวไวดวยกันในสวนแกนสัญจรกลางไม
วาจะเปนลิฟตบริการ หรือลิฟตสําหรับลูกคา โดยแยกทางเขา เพ่ือความประหยัดและ งายใน
การกอสราง  

 
7. สวนบริการสาธารณะ มีดังตอไปนี้ 

1) หองอาหาร ในโรงแรมขนาดกลางไปถึงขนาดใหญจะมีหองอาหารอยางนอย 
1 แหง ไวบริการลูกคา ถาเปนรานอาหารราคา ถูกหรือขนาดเล็กจะเปนรูปแบบของรานกาแฟ
หรือศูนยอาหาร 

2) บาร (สถานบันเทิง) คือ สถานบันเทิงที่จําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบาร
ซึ่งสามารถแยก ไดออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ 

 
 - คอคเทล (Cocktail) ควรจะตั้งอยูในสวนที่ใชสําหรับการนั่งรอ อาจจะ

อยูระหวางลอบบ้ีของโรงแรมและรานอาหาร 
 
      - บารหลัก (Main Bar) จะมีบริการเครื่องด่ืมพิเศษของแตละโรงแรม 

อาจจะเปดสูสวนสาธารณะเพ่ือรับรอง ผูใชบริการจากภายนอกโดยตรง ปกติจะมีเคาเตอรยาว
พรอมที่นั่งสูง มีบริการน้ําแข็ง น้ําด่ืมตางๆ  

 
ซึ่งพ้ืนสําหรับบารรวมเคาเตอร คอคเทล เลานจ (Cocktail Lounge) 1.8 – 2.0 ตร.ม. 

ตอคนบารทั่วไป (แบบยืนและหรือแบบมานั่ง (Stools)) 1.3 – 1.7 ตร.ม. ตอคน 
 
   - เลานจ (Lounges) โดยคําจํากัดความของเลาจน (Lounge) ที่มีความ

เก่ียวของกับโรงแรม ตามพจนานุกรมอิเลกทรอนิกส NECTEC’s Lexitron ระบุไววา Lounge 
[N] หองพักสาธารณะ หรือ หองนั่งเลน โดยคําที่มีความหมายเดียวกัน คือ “หองพักคอย 
(Waiting Room) หรือหองสาธารณะ (Public Room) หรือหองสังสรรคในโรงแรม” เลาจน จึง
เสมือนเปนพ้ืนที่สําหรับพักคอย รอคอย หรือที่พักผอน อาจเก่ียวเนื่องกับลอบบ้ีหรืออยูติดกับ
ทางเดินตางๆ ในรีสอรทอาจตองมีพ้ืนที่สําหรับเลานจมากกวาโรงแรมประเภทอ่ืนๆ 

 
   - หองพักผอน บันเทิง คือ หองสําหรับการพักผอนหยอนใจอาจจะเปน

หองเลนเกม ปงปองหรืออ่ืนๆ ซึ่งในการเขาใชบริการในโรงแรมประเภทรีสอรท ที่มีการเขาพัก
เปนระยะเวลาชวงหนึ่งและมักมีเวลาในการเขาพักเปนระยะเวลานาน ดังนั้น ความตองการใน
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สวนหองพักผอน และบันเทิง จึงมีมากกวาโรงแรมประเภทอ่ืนๆ เพราะผูใชบริการไมมีความรีบ
รอนเหมือนโรงแรมในเมือง 

 
   - หองเอนกประสงค (Function Room) คือ เปนหองสําหรับการ

ประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง บอลรูม ปารตี้ จัดนิทรรศการ งานแตงงานหรืออ่ืนๆที่มีจํานวนผูใชงาน
จํานวนมาก แตในโรงแรมราคาประหยัดหรือโรงแรมขนาดเล็กอาจจะเปนเพียงการออกแบบ
หองโถงขนาดเล็ก หรือหองจัดเลี้ยงขนาดเล็กเทานั้น โดยที่คํานึงตามความเหมาะสมและ
ประโยชนของการใชงาน สวนการคํานวณพ้ืนที่ตอคน มีดังนี้ สวนหองจัดเลี้ยง 1.1-1.3 ตร.ม. 
ตอคน สําหรับสวนประชุมสัมมนา 0.9-1.1 ตร.ม. 

 
  นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบของพ้ืนที่ยอยอีกหลายพ้ืนที่ อาทิเชน สวนของล็อบบ้ี 

ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 1/3 ของสวนจัดเลี้ยง หรือ 30% ของสวนจัดเลี้ยง หองเก็บเฟอรนิเจอร 0.5 
ตารางเมตร ตอที่นั่ง ซึ่งควรจะเขาถึงไดโดยงายจากหองจัดเลี้ยง และมีหองน้ําบริการในตัว 

 
  - หองประชุมยอย หองประชุมยอยเปนอีกสวนประกอบเพ่ิมที่อาจจะ

จําเปนในบางกรณี อาจจะมีหลากหลายขนาด หรือมีจํานวนหลายหอง สําหรับการประชุมยอย
หรือการแบงกลุมสัมมนา แตอยางก็ตามควรจะเชื่อมสัมพันธกับสวน บริการจากครัวหรือสวน
เตรียมอาหาร 

 
  - การปองกันเพลิงไหม ทางหนีไฟ จะตองมีใหเห็นไดงายสําหรับสวน

บริการสาธารณะนี้ ระยะไปถึงบันไดหนีไฟ วัสดุกันไฟ จะตองสอดคลองกับกฎหมายของแตละ
พ้ืนที่หรือประเทศ 

 
  8. Front of House 

1) ทางเขา (Main Entrance) ลักษณะของการเขาถึงของรถยนตจะเปน
ตัวกําหนดความสัมพันธระหวางทางเขาและลอบบ้ีโรงแรม ควรจะมีที่นั่งสําหรับรอรถ ซึ่งอาจจะ
ตองเปนลักษณะโซฟา หรือชุดรับแขกที่ใหความสบายเหมือนสวนหนึ่งของลอบบ้ี (Lobby) ควร
มีสวนกันแดด กันฝนสําหรับการลงรถยนตกอนเขาสูลอบบ้ี สําหรับประตูทางเขา ตองคํานึงถึง
กระเปาสัมภาระที่ใหญโตของผูมาใชบริการ บางโรงแรมอาจแยกประตูสําหรับกระเปาไว
ตางหากได 

2) สวนตอนรับ (Reception) คือ พ้ืนที่เคาเตอรตอนรับ จะตองใกล และ
สามารถมองเห็นไดโดยงายจากสวนทางเขา อาจจะเปนสวนที่รวมพนักงานตอนรับ พนักงาน
การเงิน และคนเฝาประตู แตในโรงแรมขนาดใหญ คนเฝาประตูจะเปนอีกสวนหนึ่งแยกตางหาก 
สวนเคาเตอรนี้ จะมีสวนเก็บกุญแจหองพักที่แยกไวอยางเดนชัด ความสูงของเคาเตอร ควรจะ
เหมาะสมสําหรับแขกที่ยืน คือประมาณ 80 เซนติเมตร สวนหลังของเคาเตอร จะมีสวนติดตอ
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กับสวนสํานักงานหลัก หรือสํานักงานยอย สวนแคชเชียร สําหรับโรงแรมขนาดเล็ก หรือขนาด
กลาง อาจจะรวมอยูกับเคาเตอรตอนรับ แตในโรงแรมขนาดใหญ อาจจะแยกสวนนี้ออกโดย
อาจจะเปนผนังแยก (Partition) และอาจจะมีสํานักงานการเงินอยู 
  3) ลอบบ้ี (Lobby) ในสวนลอบบ้ีควรจะมีสวนบริการตางๆ เชน โทรศัพท
สาธารณะ นาฬิกา โตะแนะนําทั่วไป การทองเที่ยว หรืออาจจะมี บริษัทนําเที่ยว สายการบิน 
บริษัทรถเชา รานคาเล็กๆ เลาจน ที่นั่งพักรอ สวนบริการธุรกิจ และหองน้ํา  
 
 9. หองครัวและหองบริการอ่ืนๆ หองครัวควรจะออกแบบใหอยูภายในพ้ืนที่หนึ่งชั้น 
ถาสามารถที่บริการสวนประกอบตางๆ ของโรงแรมทั้งหมดได แตถาจําเปนตองแยกสวน
บางสวนออกไป หองครัวก็ยังควรเชื่อมติดกับหองอาหารหลัก โดยอาจจะมีหองเก็บอาหารหรือ
หองเตรียมแยกออกไป ซึ่งโดยประมาณแลวพ้ืนที่ของครัวสามารถคํานวณไดคราวๆ ดังนี้  
 
  - ครัวหลักสําหรับหองอาหาร  14.00 ตร.ม. x จํานวนแขกที่ตองบริการ 
  - ครัวสําหรับสวนจัดเลี้ยง  0.20 ตร.ม. x จํานวนแขกที่ตองบริการ 
  - ครัวสําหรับรานกาแฟ (Coffee shop) 0.30 ตร.ม. x จํานวนแขกที่ตองบริการ 
 
      ทั้งนี้ ครัวอาจจะมีขนาดที่ใหญกวา หรือนอยกวาแลวแตความพิเศษของอาหาร หรือ
ลักษณะการทําอาหารที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังตองคิดคํานวณพ้ืนที่ประมาณ 50% ของ
ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด สําหรับการออกแบบหองเปลี่ยนชุด หองน้ําพนักงาน หองรับประทาน
อาหารพนักงาน และหองเก็บของตางๆ โดยขอควรระวังสําหรับการออกแบบหองครัว คือ พ้ืน
จะตองใชวัสดุกันลื่น มีการระบายน้ําบนพ้ืนเวลาทําความสะอาด ซึ่งมุมลาดที่เหมาะสมคือ
ประมาณ 1:20 วัสดุที่ใชควรทําความสะอาดงาย มีการระบายอากาศที่ดี มีหนาตางหรือชองเปด
ที่สามารถเปดสูภายนอกได และเพียงพอ  
 
 ขนาดของหองอาหารข้ึนอยูกับประเภทของโรงแรม ที่ตั้ง ความบอยในการสง ของ
หรืออาหาร ประเภทของอาหาร หองแชแข็ง (Cold Room) มีอุณหภูมิประมาณ -20 องศา
เซลเซียส โดยหองเย็น (Chill Room) มีอุณหภูมิประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส  
  
     หองเก็บของอ่ืนๆ เชน หองเก็บเฟอรนิเจอรควรอยูใกลกับหองซอมบํารุง โดยมีพ้ืนที่ 
ประมาณ 0.2-0.3 ตร.ม. ตอหองพัก  
 
     หองเก็บเครื่องมือทําความสะอาด ประมาณ 0.2-0.4 ตร.ม. ตอหองพัก  
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     หองขยะ การออกแบบข้ึนอยูกับระบบเก็บและกําจัดขยะ รถขนขยะจะตองเขาถึง
โดยสะดวก ทําความสะอาดไดงาย 
      หองเก็บผาปูเตียงและผาอ่ืน มีขนาดข้ึนอยูกับประเภทของโรงแรม ปกติจะมีพ้ืนที่
ประมาณ 0.4 ตร.ม.ตอหองพัก อาจจะมีขนาดเล็กลง หากมีระบบซักรีดภายในโรงแรม มีชั้น
เก็บความกวาง 60 ซม. มีพ้ืนที่สําหรับพับผา และซอมแซมเย็บปก 
 
      หองซักรีด สําหรับโรงแรมขนาด 200 หอง ใชพ้ืนที่ประมาณ 140 ตร.ม. ทั้งนี้ไมรวม
สวนเก็บผา หองเครื่องอบไอน้ํา (Stream Boiler) และหองพนักงานหรือสํานักงาน สําหรับผาที่
ไมตองการการรีด สามารถลดพ้ืนที่ลง 40-59 ตร.ม. โดยที่หองซักรีด ควรมีระบบระบายอากาศ 
 
      หองรับสงของ ควรจะแยกกับสวนขยะ และสวนทางเขาพนักงาน โดยมีการตรวจเช็ค
ของที่เขาหรือออกอยาง มีระบบผานหองตรวจรับ รถสงของสามารถเขาถึงโดยสะดวก มีความ
สูงของฟุตบาทรับของที่เหมาะสม รถสงของ สามารถกลับรถได เหลี่ยม มุมของเสาหรือมุมผนัง
ควรจะมีการหุมเพ่ือปองกันการไดรับความเสียหายจากการกระแทกโดยรถยนตหรือการขนของ 
  
 10. สวนสํานักงาน สําหรับโรงแรมขนาดเล็กสวนสํานักงานอาจจะมีเพียงสวนที่ติดกับ
เคาเตอรตอนรับ โดยแยกหองผูจัดการและหองหัวหนาพอครัวไวตางหาก 
 
       1) สํานักงานสวนหนา อยูติดกับเคาเตอรตอนรับ ประกอบดวยผูจัดการตอนรับ 
หัวหนาฝายแคชเชียร ผูจัดการฝายขาย และเลขานุการฝาย     
     2) สํานักงานธุรการทั่วไป อาจจะอยูใกลกับสวนตอนรับหรือแยกไวตางหาก 
ประกอบดวยผูจัดการทั่วไป ผูชวยผูจัดการฝายตางๆ เลขานุการฝาย หัวหนาฝายบัญชี 
หัวหนาฝายขอมูล  
       3) สํานักงานสวนหลัง (Back of House) เปนสํานักงานสวนที่ใหบริการตางๆ 
เชน สํานักงานรับของ สํานักงานฝายบุคคล สํานักงานสวนซอมบํารุง วิศวกรรม สํานักงานฝาย
อาหารหรือหัวหนาพอครัว (อยูในสวนครัว) สํานักงาน สวนทําความสะอาด และหองฝกอบรม 
มีตูเก็บของ (Locker) เปนสวนตูเก็บของสําหรับพนักงาน ซึ่งใชพ้ืนที่ประมาณ 0.36 ตร.ม. ตอ
คน โดยที่ไมรวมพ้ืนที่สําหรับมานั่ง ใหประมาณการวามี จํานวนพนักงานชายและหญิงเทากัน 
ยกเวนมีขอแมพิเศษในบางโรงแรม อาจจะตองการที่พักผอนสําหรับพนักงานที่เขาเวรหรือไม 
สามารถกลับได หรือที่พักสําหรับผูจัดการ 
 
      สําหรับพ้ืนที่สําหรับงานระบบตางๆ อาจจะเปนลักษณะของสวนซอมบํารุง หอง
สํานักงานสําหรับวิศวกรซึ่งควรจะอยูใกลกับหองเครื่องตางๆ ทั้งนี้อาจจะรวมถึงแผนกชางไม 
เฟอรนิเจอร และชางทาสี 
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 11. หองพัก (Guest Room) 
      1) ขนาดของหองพัก ภายในโรงแรมขนาดกลางทั่วไป มีขนาดหองพัก
ประมาณ 15-17 ตร.ม. ในขณะที่โรงแรมขนาดใหญมีขนาดหอง อาจจะมากถึง 28 ตร.ม. โดย
ไมรวมสวนโถงและหองน้ํา  
  ขนาดเตียงมาตรฐานอเมริกันสามารถแบงไดเปน 

- Twin  ขนาด 0.90 x 1.90 ตร.ม. 
- Double  ขนาด 1.37 x 2.03 ตร.ม. 
- Queen size  ขนาด 1.52 x 2.10 ตร.ม. 
- King size  กวาง 1.83 ม. 

  
 โรงแรมสวนใหญจะใชเตียงขนาด Twin และ Double ซึ่งเปนขนาดที่มีความยืดหยุน
ในการใชสูง ซึ่งบางหองอาจจะมีเตียงแบบพับเก็บได หรือเตียงสํารอง หรือเตียงโซฟา (Sofa 
Bed) ความสูงจากพ้ืนถึงฝาเพดานประมาณ 2.50 ม. (ต่ําสุดประมาณ 2.3 ม.) ในขณะที่สวน
ทางเขาอาจจะสูงเพียงแค 2.00 ม. เพราะตองเผื่อระยะใตฝาสําหรับงานระบบปรับอากาศ ประตู
และผนังควรจะเปนวัสดุที่เก็บเสียงไดเปนอยางดี โดยการกันเสียงระหวางหองกับหอง หรือหอง
กับทางเดินจะตองลดเสียงไดประมาณ 45-50 เดซิเบล ขณะที่เสียงจากภายนอกไมวาจะเปน
การจราจรหรือเสียงจากสนามบินจะตองลดลงโดยการใชกระจกกันเสียงหรืออ่ืนๆ ประมาณ 40-
42 เดซิเบล 
       2) หองน้ําภายในหองพัก มักจะประกอบดวย โถสวม อางลางหนา กระจก อาง
อาบน้ํา พรอมฝกบัว ทั้งนี้การวางตําแหนงแตละสวนควรจะคํานึงถึงการวางทอ การใชชองทอ
รวมกับหองน้ําของหองพักที่ติด กัน และมีสวนที่เปดตรวจสอบทอได เพ่ือการซอมบํารุง ในบาง
ประเทศอาจจะมีขอกําหนดหองน้ําสําหรับคนพิการ หองน้ําสําหรับคนพิการตองมีราวจับ มี
พ้ืนที่ที่รถเข็นสามารถเขาถึงได โดยสวนอ่ืนๆ ในหองน้ําที่ควรมีไดแก ชั้นวางผาเช็ดตัว 
ผาเช็ดหนา ที่แขวนเสื้อ และอ่ืนๆ 
       3) ทางเดินในสวนหองพักและบันได ทางเดินไมควรจะยาวเกินไป ความกวาง
ประมาณ 1.20 –2.00 ม. แลวแตชนิดของโรงแรม สวนฝาเพดานของทางเดินในโรงแรมมักจะ
เปนที่สําหรับงานระบบทางวิศวกรรม พ้ืนถึงเพดาน (Floor to Ceiling) ไมควรต่ํากวา 2.25 ม. 
ปายบอกทางไปแตละหอง หรือทางไปสูบันไดหนีไฟตองสังเกตไดชัดเจน มีไฟสํารองฉุกเฉิน 
ควรมีปลั๊กไฟไวเปนชวงๆ เพ่ือการซอมบํารุงหรือการทําความสะอาด การใชพรมจะชวยทําให
ลดเสียงในทางเดินได และอาจจะมีตูเครื่องด่ืมหรือตูน้ําแข็งไวบริการในสวนโถงแตละชั้นหรือ
ใกลชองลิฟต  
       4) การปองกันเพลิงไหม ข้ึนอยูกับเทศบัญญัติของแตละทองที่ ประตูหองพัก
ควรจะทนไฟไดอยางนอยครึ่งชั่วโมง ผนังหองควรจะทนได อยางนอย 1 ชั่วโมง ยกเวนวาจะมี
ระบบฉีดน้ําดับเพลิง (Fire sprinkler) ในทางเดิน ใหตรวจสอบกับขอกําหนดทางเทศบัญญัติใน
รายละเอียด 
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       5) การบริการแตละชั้น จํานวนหองในแตละชั้นอาจจะออกแบบใหสอดคลองกับ
ความสามารถในการบริการของบริกร 1 คนเปน หลัก โดยปกติแลวบริกร 1 คนจะสามารถ
บริการไดประมาณ 12-18 หอง หองพนักงานและสวนบริการมักจะอยูในบริเวณชองลิฟต
บริการ ควรมีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับรถเข็น และกองผาปูหรืออ่ืนๆ สวนระบบการเก็บผาควรแยก
ระหวางผาสกปรกและผาสะอาด ชองสงผาถามีจะตองสอดคลองกับการวางผังสวนชั้นลางที่ทิ้ง
ขยะหรือหองซักผา นอกจากนี้ แตละชั้นยังตองมีหองเก็บของที่เก็บเฟอรนิเจอรสํารอง หรือ
สวนประกอบที่ใชในการซอมแซมภายในหองพักหรืออ่ืนๆ และอาจจะมีหองน้ําพนักงาน หอง
เก็บของพนักงานในแตละชั้น หรือในแตละขอบเขตพ้ืนที่ (Zone) ของการบริการ 
 
 12. สวนวิศวกรรมอาคาร 
  1) ระบบไฟฟาสํารองควรเตรียมเผื่อไวในกรณีฉุกเฉิน ปายทางหนีไฟ และไฟ
ฉุกเฉินจะตองใชการไดเสมอ  
  2) สัญญาณเตือนภัย อาจจะเปนระบบกดสัญญาณดวยมือ หรือระบบตรวจจับ
ควัน (Smoke Detector) หรือ ระบบตรวจจับความรอน (Heat Detector) ซึ่งสามารถไดยินโดย
ทั่วถึงทั้งตึก สายฉีดน้ําตองยาวพอที่จะเขาถึงทุกหองพัก รวมทั้งควรมีเครื่องดับเพลิงตามจุด
ตางๆ โดยรายละเอียดตรวจสอบไดจากกฎหมายควบคุมอาคาร 
       3) ระบบปรับอากาศ ในโรงแรมราคาประหยัดใชระบบปรับอากาศแบบทั่วไป 
เชน หองพักที่เปนแบบปรับอากาศจะใชเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Split type) หรือ
หองพักที่เปนแบบไมปรับอากาศจะใชพัดลมเพดานหรือวาพัดลมแขวนผนัง 
       4) ระบบระบายอากาศสําหรับหองน้ํา ในระบบรวมหองน้ําจะตองมีชองอากาศ
หมุนเวียนได เชน พัดลมดูดอากาศไปสูทอรวม แตตองมีระบบกันเสียงที่ดีเพ่ือไมใหเกิดเสียง
รบกวน 
       5) ระบบแสงสวาง ไฟฟาในหองพักจะตองมีการวางระบบที่ดี คือ มีจุดเปดปด
หลักที่หัวเตียงครอบคลุมไฟฟาแสงสวางสวนใหญของหองได แตในโรงแรมราคาประหยัด
อาจจะมีการลดตนทุนโดยการวางระบบใหเปดไฟจากจุดเดียว เชน หนาประตูทางเขา สวน
ทางเดินและสวนสาธารณะอาจจะใชไฟในการตกแตงเพ่ิมบรรยากาศโรงแรมตามความ
เหมาะสม สวนการควบคุมการเปดปดไฟฟาหลัก (Main Switch) ควรอยูในพ้ืนที่ที่ผูเขาพัก
โรงแรมไมสามารถเขาถึงได 
 

ตามขอกําหนดตามมาตรฐานของสมาคมโรงแรมไทยนั้น ไดมีการกําหนด
มาตรฐานการออกแบบ และขนาดพ้ืนที่ใชสอย ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกไวโดย กําหนด
เปนมาตรฐานโรงแรมตามจํานวนดาว ซึ่งไดแสดงไวในภาคผนวกของงานศึกษาวิจัยนี้ 
 
 
 

DPU



31 
 

 

 2.1.5. แนวคิดเรื่องโรงแรมราคาประหยัด 
 
  โรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel) ไดถือกําเนิดข้ึนเมื่อยุคศตวรรษที่ 1980s ซึ่งมี
การดําเนินกิจการครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ (Roper and Carmouche, 1989, p.25-31) การ
พัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมราคาประหยัดมีความกาวหนามาก ซึ่งสรุปลักษณะของโรงแรม
ราคาประหยัดไดวา (Pannell, Kerr & Foster Associates, 1986 อางถึงใน Roper and 
Carmouche, 1989, p.25) 
 

1. โรงแรมที่มีราคาคาเขาพักต่ํา (Budget) 
2. การบริการที่จํากัด (Limited Service)  
3.  ดําเนินงานดวยความประหยัด (Economy management)  

 
 โดยมีหลักการ (Principle) ในการประกอบกิจการโรงแรมราคาประหยัดในดานของ
การตลาด (Marketing) ตนทุนกอสราง (Construction cost) ตนทุนการดําเนินการ (Operation 
cost) และ จุดคุมทุน (Break-even point) 
 

การกําหนดนิยามของโรงแรมราคาประหยัดนั้นยังไมเคยมีการกําหนดไวอยางชัดเจน 
แตจากการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่ใกลเคียง สามารถอธิบายถึงความหมายของโรงแรมราคา
ประหยัดได ดังตอไปนี้ 

 
โรงแรมราคาประหยัด คือ โรงแรมที่อยูในมาตรฐานระหวาง 2 ดาวและ 3 ดาว สวน

โรงแรมที่เปนเครือขายสากล (Chain Hotel) เรียกวา โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาววา เปนโรงแรม
ชั้นประหยัด อัตราคาพักตอคืนของโรงแรมโดยผูประกอบการไทย จะอยูที่ 500 – 1,500 บาท 
ขณะที่เปนโรงแรมที่เปนเครือขายระดับโลก อัตราคาพักตอคืนจะอยูที่ 2,000 – 3,000 บาท 
(BusinessWeek, 2552, p.71) 

 
 จากนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ โดยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549, น.245) โรงแรมราคา
ประหยัด หมายถึง โรงแรมที่พักที่มีขนาดเล็ก และราคาไมแพง ใหบริการแบบเปนกันเอง โดย
เนนความสะอาด สะดวกสบาย มีการจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐาน ไดแก สบู แชมพู โทรทัศน ตูเย็น 
เครื่องทําน้ําอุน และเครื่องปรับอากาศ ใหแก แขกอยางครบถวน แตไมหรูหรา  
 
 นอกจากนี้ ยังไดใหแนวคิดดานที่พักแรมราคาประหยัดวา ธุรกิจโรงแรมราคา
ประหยัด เปนธุรกิจโรงแรมที่มีคาเขาพักราคาถูก อาจตั้งอยูในยานธุรกิจหรือที่อ่ืนๆ ก็ได ซึ่ง
เหมาะสําหรับธุรกิจนําเที่ยวที่จัดรายการนําเที่ยวในราคาประหยัด สิ่งอํานวยความสะดวก
อาจจะไมมากนัก แตหองพักมีราคาถูก (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549, น.250) อาจจะอยูในทําเล
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ที่ดี ใกลรานอาหารราคาไมแพง หรือใกลศูนยการคา มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และ
สะอาด โดยพฤติกรรมของลูกคาโรงแรมราคาประหยัด เนนการออกไปทองเที่ยวมากกวาจะใช
เวลาอยูในโรงแรม (ประกิจ ชินอมรพงษ, 2552) 
 

บริษัท Agora Company จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเปดรับจองหองพัก และโรงแรม
กลาวถึงเรื่องที่พักแรมราคาประหยัดวา เปนที่พักที่มีอัตราคาพักราคาถูก ซึ่งจะประกอบไปดวย
พ้ืนฐานและลักษณะที่สําคัญและจําเปนสําหรับการเขาพักเทานั้น โดยหลักแลวลักษณะที่พัก
ราคาประหยัดจะมีความสะอาดพอสมควร อาจมีหองน้ําในตัวหรือหองน้ํารวมสาธารณะ หองพัก
มีทั้งแบบที่เปนสวนตัวและถาราคาถูกมากๆก็จะเปนหองพักรวม มีการเขาพักกับลูกคาทานอ่ืน 
ความปลอดภัยก็เปนสิ่งที่สําคัญ แตลูกคาตองระมัดระวังตัวใหดีดวย รวมไปถึงที่พักราคา
ประหยัด การลงทะเบียนเขาพักก็เปนสิ่งสําคัญ ตองตรงเวลาและศึกษารายละเอียดใหดี
(http://www.friendtravelthai.com [online])  

 
ซึ่งในการนี้ จะสอดคลองกับ แนวความคิดของ ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2543 อางถึงใน พิม

พรรณ ขอดเฝอ, 2544, น.10) ซึ่งกลาวถึงที่พักราคาประหยัดวา ที่พักแบบนี้ จะถูกกวาที่พัก
ขนาดกลางและขนาดใหญ การบริการอยูในระดับมาตรฐาน แตอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก
จะมีนอยกวา ที่พักเหลานี้จะเนนความสะอาด ความสะดวกสบายและจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐาน
ใหแกแขกอยางครบถวน แตไมหรูหรา หรือเปนวัสดุอุปกรณราคาแพง งดการบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม ภายในหองพัก การจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐาน สําหรับแขกไมหรูหรา การบริการที่ได
มาตรฐานแตราคาประหยัด คือนโยบายสําคัญของโรงแรมประเภทนี้ 

 
จากการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมเรื่องความหมาย และการจําแนกประเภทของ

ธุรกิจที่พักแรม สามารถสรุปไดวา โรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel) อยูในขอบเขตของ
โรงแรมในเมือง (Downtown Hotel) โรงแรมชานเมือง (Suburban Hotel) และ โมเต็ล (Motel) 
ซึ่งเปนสถานที่ๆใชพักแรมแกนักทองเที่ยว นักธุรกิจ ที่ตองการที่พักราคาถูก ไมไดมีการบริการ
ทางดานสิ่งอํานวยความสะดวกมากนัก 
 
  2.1.6. กรณีศึกษาโรงแรมราคาประหยัด 
 
 การศึกษาจากกรณีศึกษาโรงแรมราคาประหยัด (Budget hotel) แบงตามลักษณะของ
การมีสวนแบงทางการตลาด ซึ่งมี 3 ระดับ (Roper and Carmouche, 1989, p.28) คือ 

 
1. โรงแรมราคาประหยัดระดับบน (Upper-tier budget hotel) มีลักษณะคือ คา

หองพักประมาณ 1,500 บาทข้ึนไป มีบริการสวนลดหองพัก มีหองประชุม หองรับรอง หองพัก
ผอนและสิ่งอํานวยความสะดวกคอนขางครบครัน สวนสาธารณะมีขนาดเล็ก โดยมีการลดขนาด
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ของ front และ back-of-house ดวย มีจํานวนหองพักตั้งแต 50-100 หองข้ึนไป ซึ่งการกอสราง
โรงแรมในตลาดประเภทนี้มักจะ สรางอาคารใหมอยางเดียวเนื่องจากผูประกอบการสวนมากจะ
มีเงินทุนมาก โดยบริการภายในโรงแรมมีความยืดหยุนมาก ใกลเคียงกับโรงแรมปกติทั่วไป 
และสวนมากจะมีตราสินคา (Brand) ประจําโรงแรม 

 
2. โรงแรมราคาประหยัดด้ังเดิม (Traditional budget hotel) มีลักษณะคือ คาหองพัก

เฉลี่ยประมาณ 2,000 บาท (อาจจะมากกวาหรือนอยกวาโดยข้ึนอยูกับตลาดในพ้ืนที่นั้นๆ)มี
บริการสวนลดหองพัก มีหองประชุม หองรับรอง แตพ้ืนที่สาธารณะโดยทั่วไปยังคงมีขนาดใหญ 
ซึ่งเปนขอเสียเนื่องจากสูญเสียพ้ืนที่ขาย (ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ที่จะนําไปเปนหองพัก หรือพ้ืนที่
เชา) อีกทั้งโรงแรมราคาประหยัดประเภทนี้มีจํานวนหองคอนขางนอย คือ ประมาณ 50 หอง 
การกอสรางนิยมการปรับปรุงอาคารเกา (renovated) บางแหงเทานั้นที่สรางใหม และสวนมาก
เปนการกอตั้งแบบไมมีตราสินคา อาคารสวนมากเปนอาคารเกาแกชวยในการดึงดูดลูกคาได 

 
3. โรงแรมราคาประหยัดระบบแบบใหม (New-system budget hotel) มีลักษณะคือ 

คาหองพักนอยกวา 1,000 - 1,500 บาท ไมมีมีบริการสวนลดหองพัก มีพ้ืนที่สาธารณะบริการที่
จําเปนเทานั้น เชน หองอาหาร หองน้ํารวม รานคา เปนตน พ้ืนที่งานระบบและสวนตอนรับมี
ความเรียบงาย และขนาดเล็ก โดยสวนมากมีหองพักเฉลี่ย 40 หอง การกอสรางมักจะสราง
อาคารใหม ในสวนของการบริการนั้น จะมีการบริการที่จํากัด เชน การทําความสะอาด การให
ขอมูล เทานั้น แตสิ่งที่แตกตางจากโรงแรมแบบด้ังเดิมคือ การปฏิบัติตามมาตรฐานของการ
โรงแรม ซึ่งในปจจุบัน โรงแรมราคาประหยัดระบบแบบใหมยังคงเปนโรงแรมที่มีตราสินคา 
(Brand) ยังมีการประกอบการอิสระไมมากนัก 
 

กรณีศึกษา (Case studies) ศึกษาทั้งจากโรงแรมราคาประหยัดเครือขาย (Chain 
hotel) และโรงแรมราคาประหยัดผูประกอบการอิสระ (Individual Entrepreneur) ดังตอไปนี้ 

 
1. Ibis Hotel (โรงแรมราคาประหยัดเครือขายของ Accor)  
2. Tune Hotel (โรงแรมราคาประหยัดเครือขายของสายการบิน Air Asia) 
3. Imm Hotel (โรงแรมราคาประหยัดเครือขายของ Imperial) 
4. โรงแรมสวัสดี (Sawasdee Hotel)  
5. โรงแรมกิมเจ็กซิน 

 
โดยกรณีศึกษาที่รวบรวมมา เปนโรงแรมราคาประหยัด หรือมีแนวคิดใกลเคียงกับ

โรงแรมราคาประหยัด อัตราราคาคาเขาพักของโรงแรมราคาประหยัด ที่เปนกรณีศึกษาใน
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ตางประเทศ อาจสูงกวาขอบเขตของการวิจัย (500-1,500 บาท) เนื่องจากตัวแปรดานเศรษฐกิจ 
คาเงิน คาครองชีพ ของแตละประเทศมีความแตกตางกัน 

 
1. กรณีศึกษา Ibis Hotel (โรงแรมราคาประหยัดเครือขายของ Accor)  
เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษานี้ คือ Ibis เปนผูนําของโรงแรมราคาประหยัดแบบ

เครือขายทั้งในประเทศไทยและระดับสากล อีกทั้งยัง มีสาขาของโรงแรมราคาประหยัดทั่วโลก 
ถึง 800 แหง 

 1) โรงแรม Ibis ประเทศสิงคโปร  
 สถานที่ตั้ง Bencoolen Street, Singapore จํานวนหอง 538 หอง งบประมาณ

ในการกอสราง 3,625,000,000 บาท อัตราคาเขาพักเริ่มตน 3,700 บาทตอคืน ลักษณะทาง
สถาปตยกรรม แบบรวมสมัย (Contemporary) สิ่งอํานวยความสะดวกและลักษณะโดดเดน คือ 
เฟอรนิเจอรและการออกแบบที่รวมสมัย การใชระดับเพดานสูงและบานหนาตางขนาดใหญ มี
บริการการติดตอสื่อสารแบบครบวงจร รวมถึงอินเตอรเน็ต Wi-Fi ความเร็วสูง โทรทัศนจอแบน
พรอมชองเคเบ้ิลทีวีตางๆ หองน้ําในตัว ตูนิรภัย เครื่องทําชา กาแฟ มีการบริการอาหารเนน
ความหลากหลายของอาหารเอเชีย ทั้งเวลา เชา กลางวัน เย็น 7 วันตอสัปดาห มีบารบริการ
อาหารรอน-เย็น ตลอด 24 ชม. การบริการอาหารของโรงแรม ถือวาเปนจุดขายของโรงแรม 
Ibis มีการบริการ ตั้งแต 4.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา ทุกวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: http://commons.wikimedia.org, สืบคนเมื่อวันที ่21 กันยายน พ.ศ. 2552 
 

ภาพที ่2.1. แสดงทัศนียภาพภายนอก Ibis Hotel, Bencoolen Street, Singapore 
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ที่มา: http://commons.wikimedia.org, สืบคนเมื่อวันที ่21 กันยายน พ.ศ. 2552) 
 
ภาพที ่2.2. แสดงสภาพภายในหองอาหารโรงแรม Ibis Hotel, Bencoolen Street, Singapore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: http://th.syndacast.com, สืบคนเมื่อวันที ่21 กันยายน พ.ศ. 2552 
 
ภาพที ่2.3. แสดงสภาพภายในหองพักของโรงแรม Ibis Hotel, Bencoolen Street, Singapore 
 

2) Tune Hotel (โรงแรมราคาประหยัดเครือขายของสายการบิน Air Asia) 
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 เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษานี้ คือ การมีกลุมเปาหมายดานราคาประหยัด
ชัดเจน เนื่องจากกลุมลูกคาเปนฐานกลุมเดียวกับลูกคาสายการบินราคาประหยัด (Low-cost 
airline) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: http://www.tunehotels.com/tunehotels-city-centre-penang-room.aspx, สืบคนเมื่อ
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 

ภาพที ่2.4. แสดงทัศนียภาพภายนอก Tune Hotel, Penang, Malaysia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://www.tunehotels.com/tunehotels-city-centre-penang-room.aspx, สืบคนเมื่อ
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 

ภาพที ่2.5. แสดงสวนตองรับ (Lobby) โรงแรม Tune Hotel, Penang, Malaysia 
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ที่มา: http://www.tunehotels.com/tunehotels-city-centre-penang-room.aspx,สืบคนเมื่อวันที่ 
25 กันยายน พ.ศ. 2552 

ภาพที ่2.6. แสดงหองพักแบบ 2 เตียง โรงแรม Tune Hotel, Penang, Malaysia 
 

3) Imm Hotel (โรงแรมราคาประหยัดเครือขายของ Imperial) 
 เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษานี้ คือ Imm เปนผูนําของโรงแรมราคาประหยัด

มาตรฐานสากล โดยกลุมบริษัทของคนไทย คือ TCC Capital Land Co,Ltd. อีกทั้งยังไดรับ
เกียรติเขารวมการประชุมพรอมทั้งเปนหนึ่งในผูนํา (Leadership) ในการบรรยาย Budget & 
Economy Hotels Asia 2009 ระหวางวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ.2552 ณ ประเทศสิงคโปร 

 
 
 
 

 
 
 
 
ที่มา: http://www.immhotel.com, สืบคนเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552 

ภาพที ่2.7. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรม Imm Eco  
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ที่มา: http://www.immhotel.com, สืบคนเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552 
 

ภาพที ่2.8. แสดงบรรยากาศภายในบริเวณสวนตอนรับ (Lobby) โรงแรม Imm Eco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: http://www.immhotel.com, สืบคนเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552 
 

ภาพที ่2.9. แสดงหองพักแบบหองนอนรวม โรงแรม Imm Eco  
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ที่มา: http://www.immhotel.com, สืบคนเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552 
 

ภาพที ่2.10. แสดงหองน้ํารวมภายในโรงแรม Imm Eco จังหวัดเชียงใหม 
 

4) โรงแรมสวัสดี (Sawasdee Hotel)  
 เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษานี้ คือ การไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติอยางมาก เนื่องจากมีทําเลที่ตั้งใกลแหลงทองเที่ยวยอด เชน ถนนขาวสาร ถนน
หลังสวน ซอยทองหลอ เมืองพัทยา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งยังมีผลประกอบการ
ไตรมาสแรกของปพ.ศ. 2552 เพ่ิมข้ึนกวา 50% รวมไปถึงอัตราการเขาพักสูงทั้งในชวง Low 
Season และ High Season คือ 80-90% ซึ่งแสดงถึงการมีเสถียรภาพของอัตราการเขาพัก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: http://www.hotelssawasdee.com/sawasdee-Smile-Inn/accom.html, สืบคนเมื่อวันที ่
21 กันยายน พ.ศ. 2552 

ภาพที ่2.11. แสดงภายในบริเวณสวนตอนรับ (Lobby) โรงแรม Sawasdee Smile Inn 
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ที่มา: http://www.hotelssawasdee.com/sawasdee-Smile-Inn/accom.html, สืบคนเมื่อวันที ่
21 กันยายน พ.ศ. 2552 
 

ภาพที ่2.12. แสดงภายในบริเวณสวนตอนรับ (Lobby) โรงแรม Sawasdee Smile Inn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: http://www.hotelssawasdee.com/sawasdee-Smile-Inn/accom.html, สืบคนเมื่อวันที ่
21 กันยายน พ.ศ. 2552 
 

ภาพที ่2.13. แสดงภายในบริเวณสวนตอนรับ (Lobby) โรงแรม Sawasdee Smile Inn 
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ที่มา: http://www.hotelssawasdee.com/sawasdee-Smile-Inn/accom.html, สืบคนเมื่อวันที ่
21 กันยายน พ.ศ. 2552 
 

ภาพที ่2.14. แสดงภายในบริเวณสวนตอนรับ (Lobby) โรงแรม Sawasdee Smile Inn 
 

5) โรงแรมกิมเจ็กซิน  
 เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษานี้ คือเปนโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัด

มุกดาหาร ที่ไดรับความนิยม และมีการเปดกิจการถึง 2 แหงภายในอําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร 

 
 
 
  

 
  
 
 
 

 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย, 2552 

ภาพที ่2.15.-2.16. แสดงทัศนียภาพ โรงแรม กิมเจ็กซิน จังหวัดมุกดาหาร 
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2.2. พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
 

 2.2.1. พฤติกรรมในการใชพ้ืนที่ในโรงแรม 
 
 Ransley & Ingram (2001, p.79-86) ไดศึกษาถึงการออกแบบโรงแรมที่ดี ซึ่งคํา
จํากัดของ โรงแรมที่ดีนั้นหมายถึง เมื่อออกแบบโรงแรมแลวมีการกอสรางจริง จนมีผูเขาพัก
และดําเนินการโรงแรมแลว ผลประกอบการของโรงแรมมีรายไดตอบแทนสูงสุดและสงผลให
เกิดกําไรจากการดําเนินกิจการ และในการศึกษายังกลาวถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีผลตอโรงแรม
ราคาประหยัดดวยวา ฐานลูกคาของโรงแรมราคาประหยัดนั้นมีอยูแลว  
 
 แตเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว การทองเที่ยวจะยังคงมีอยู แตนักทองเที่ยวที่
เขาพักโรงแรมราคาประหยัดจะมากข้ึน สงผลใหเกิดการขยายตัวของฐานลูกคาโรงแรมราคา
ประหยัด ผลการศึกษาเรื่องการออกแบบโรงแรมที่ดี ของ Ransley & Ingram ยังกลาวถึง การ
ออกแบบที่มีประสิทธิผลวา (Effective design) โดยอางถึง การศึกษาของ Katsigiris and 
Thomas (1999) วาการออกแบบโรงแรมที่ดีนั้น มีปจจัยหลักๆ อยู 2 อยางคือ Soft Ways และ 
Hard Ways  
 

Soft Ways Factors Hard Ways Factors 
1. ภาพลักษณ (Image)  1. มีประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการ  

(Operational Efficiency) 

2. รูปแบบของการออกแบบ (Style) 2. สามารถควบคุมตนทุนได (Cost) 

3. ความสะดวกสบาย (Comfort) 3. มีความปลอดภัย (Safety) 

4. การตลาด (Marketing) 4. ทําความสะอาดและซอมบํารุงได (Cleanability 
and Maintenance)  

5. สิ่งแวดลอม (Ambience) 5. ถูกตองตามหลักสรีรศาสตร (Ergonomic) 

6. ปองกันเสียงรบกวน (Noise) 

7. การจัดสรรพื้นที่ใหเหมาะสม (Space 
Allocation) 

 
ตารางที่ 2.3. แสดง Soft Ways Factors and Hard ways Factors 

 
จากตารางที่ 2.3. สรุปไดวา ปจจัยที่เปน Soft Ways คือ ลักษณะเดนของโรงแรมที่

พึงมีซึ่งจะแสดงออกถึง ภาพลักษณผสมผสานกับรูปแบบของการออกแบบ ตลอดจนการทํา
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การตลาดที่ดี โดยที่มีการจัดการกับสิ่งแวดลอมควบคูไปดวย ซึ่งเปนปฏิบัติการที่แสดงออกถึง
จุดเดนและการสัมผัสไดของลูกคา สวน Hard Ways คือ ลักษณะเดนของโรงแรมที่พึงมีซึ่งจะ
เปนการสนับสนุนการบริการและซอมบํารุง โดยที่สามารถควบคุมตนทุนใหอยูในขอบเขต มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนทางดานพ้ืนที่และประโยชนใชสอยควรถูกตองตาม
หลักสรีรศาสตรรวมไปถึงการปองกันเสียงรบกวน 

 
จากผลการวิจัยการออกแบบหองพัก พบวา การออกแบบพ้ืนที่สวนของหองพัก

ด้ังเดิมที่ทํากันเปนสวนมากในการออกแบบ และกอสรางโรงแรม (Traditionally and most 
common) คือ พ้ืนที่หองพักทั้งหมด 28-32 ตารางเมตร โดยแบงเปนสวนของหองน้ํา 5.3-6 
ตารางเมตร ซึ่งพ้ืนที่ที่เหลือเทากับ 18.7-22 ตารางเมตรนั้น จะเปนสวนของ บริเวณเตียงนอน 
และบริเวณพ้ืนที่ผอนคลาย ซึ่งอัตราสวนของพ้ืนที่เตียงนอนตอพ้ืนที่ผอนคลาย คือ 3.2 ตอ 1 
(ดังแผนภาพที่ 2.2) 

 
แตอยางไรก็ตาม การกอสรางตามแบบด้ังเดิมนั้น เมื่อมีการศึกษาวิจัยดานพฤติกรรม

ลูกคา พบวา ลูกคาสวนใหญใชเวลาในพ้ืนที่ของหองน้ํารอยละ 50 และหองนอน(รวมกับพ้ืนที่
ผอนคลาย) รอยละ 50 ซึ่งแสดงใหเห็นวา การออกแบบด้ังเดิมนั้นไมตอบสนองตอพฤติกรรม
การใชงานของลูกคา (Ransley & Ingram, 2001, p.82) ดังนั้น จึงมีการสํารวจบริษัทที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการวางผงัหองเปนแบบใหม  

 
แตการวางผังหองแบบใหมนี้ มีผลกระทบนอยที่สุดตอราคาคากอสราง คนพบวา The 

Ransley Group ซึ่งเปนที่ปรึกษาดานการออกแบบใหกับโรงแรม Golden Tulip Pegasus ใน
กรุงบลัสเซล ประเทศเบลเย่ียม นั้นไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหองพัก โดยพ้ืนที่ใชสอยรวม
ทั้งหมด เทากับ 26 ตารางเมตร ซึ่งสังเกตไดวา มีพ้ืนที่ของสวนหองน้ําเพ่ิมมากข้ึนและสวน
ของหองน้ําและการผอนคลายนอยลง และมีการปรับเปลี่ยนเฟอรนิเจอรภายในหองเล็กนอย 
(ดังแผนภาพที่ 2.3) 
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ที่มา: Ransley & Ingram, 2001 
 

แผนภาพที่ 2.6. แสดงรูปแบบการวางผังหองพักแบบด้ังเดิม (Traditional) 
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ที่มา: Ransley & Ingram, 2001 
 

แผนภาพที่ 2.7. แสดงรูปแบบการวางผังหองพักแบบใหม โรงแรม Golden Tulip Pegasus  
กรุงบลัสเซล ประเทศเบลเย่ียม 
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  2.2.2. ทฤษฎีจิตวิทยาสิ่งแวดลอมและการออกแบบเพ่ือตอนรับขับสู (Hospitality 
Design Theory) 
 
  คอทเลอร (Kotler, 1973, p.48-64) ไดมีการศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาสิ่งแวดลอม 
ระบุไววา ถาลักษณะสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีผลกระทบตอพฤติกรรมของมนุษยแลว 
ลักษณะสิ่งแวดลอมทางกายภาพนั้น ก็สามารถที่จะมีอิทธิพลตอการบริโภคของมนุษยได  
 
 บิทเนอร (Bitner, 1992, p.57-71) ใชแนวคิดของคอทเลอร ในการศึกษาลักษณะ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษย ประกอบการศึกษาลักษณะพ้ืนที่ที่
กอใหเกิดบรรยากาศ อันมีผลกระทบตอความรูสึกของมนุษย ซึ่งจากการศึกษานี้ ไดนํากรอบ
ความคิดดานการบริการ เขามาผสมผสานกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ผลการศึกษาทําใหเกิด
คําจํากัดความของพ้ืนที่ดังกลาววา Servicescape ซึ่งหมายถึง ลักษณะของสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพที่มีการบริการเขามาเก่ียวของ 
 

ซึ่งพิจารณาไดวา ในอาคารสาธารณะ เชน โรงแรม มี Servicescape อยูมากมาย ที่
เห็นไดเดนชัดคือ สวนของโถงตอนรับ หรือ Lobby ซึ่งเปนสวนที่สําคัญที่สุดในการสรางความ
ประทับใจใหกับลูกคา เพราะเปนสวนแรกที่ลูกคาเขาถึงไดงายที่สุด สงผลดีตอความพึงพอใจ
ของลูกคาในการใชบริการ และสามารถทําใหเขาถึงความพึงพอใจของลูกคาไดอยางงายดาย 
นํามาซึ่งความประทับใจแรก (First Impression) ใหกับลูกคาได บิทเนอร ไดพัฒนาการศึกษา
บรรยากาศในสถานที่ตางๆโดยกําหนดกรอบของคําวา Servicescape เพ่ือใหสามารถอธิบาย
ลักษณะสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีการบริการเกิดข้ึนจะมีลักษณะจากปจจัยใดบาง ซึ่งสรุป
ปจจัยที่มีผลได ดังตอไปนี้ 
 

1. Ambient conditions คือ สภาพของบรรยากาศโดยรอบ คือ  
  1) แสง (Light) 
  2) สี (Color) 
  3) เสียง (Noise) 
  4) กลิ่น (Smell) 
     5) ลักษณะสภาพแวดลอม (Environmental Condition) 

 
2. Space/Function คือ ลักษณะของพ้ืนที่และการใชงาน ประโยชนใชสอยในแตละ

หอง หรือการกําหนดการใชพ้ืนที่ 
 
3. Sign, Symbols, and Artifact คือ เครื่องหมาย สัญลักษณ และสวนประดับ 

ตกแตงที่มนุษยทําข้ึน 
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หลังจากนั้นไดมีการศึกษาวิจัยถึงลักษณะรูปแบบของโรงแรมเพ่ือหาตัวชี้วัดวา
ลักษณะรูปแบบของโรงแรมนั้นมีผลกระทบตอผลกําไรและการประสบความสําเร็จของโรงแรม
หรือไม (Siguaw และ Enz, 1999, p.44-49) โดยเชื่อวา โรงแรมที่มีรูปแบบเฉพาะเปนของ
ตนเอง จะเปนโรงแรมที่มีคาอัตราเขาพักเฉลี่ยตอวัน (Average Daily Rate: ADR) สูงกวา โดย
การศึกษาของ Siguaw และ Enz  

 
นอกจากนี้ ยังระบุเพ่ิมเติมอีกดวยวา โรงแรมที่มีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง 

(unique) และประสบความสําเร็จดังการศึกษาขางตน มักมีรูปแบบคลาย บานที่พักอาศัย 
(homelike style) และมีความกลมกลืนกับบริบทรอบขางดวย ซึ่งเปนที่นาสังเกตอีกอยางหนึ่ง
วา ความสําเร็จของโรงแรมบูติค (Boutique Hotel) นั้นมาจากสวนหนึ่งของการมี
ลักษณะเฉพาะ(unique) และการมีเอกลักษณ (identity) เปนของตนเองของโรงแรมบูติค 
(Cassedy, 1993 และ Templin, 1999 อางถึงใน Siguaw and Enz,1999 ,p.47) 

 
ซึ่งมีการศึกษาปจจัยทางดานกายภาพ ที่สัมพันธดานจิตวิทยาของ Countryman และ 

Jang (2006, p.534-545) ในเรื่องของ ผลกระทบของบรรยากาศที่มีผลตอความประทับใจของ
ลูกคา กรณีศึกษา ลอบบ้ีของโรงแรม นั้นสรุปการวิจัยไดวา ปจจัยที่มีผลตอการรับรูบรรยากาศ
ของลอบบ้ีโรงแรมและมีผลกระทบตอความรูสึกของลูกคา เรียงตามผลกระทบมากที่สุดไปนอย
ที่สุดคือ สี (Color) แสง (Lighting) และ รูปแบบ (Style) ตามลําดับ 

 
สอดคลองกับการศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความนิยมเขาพัก กรณีศึกษา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา จากการรวมมือกันของ American Express & American Hotel Administration 
รวมกับมหาวิทยาลัย Cornell ไดตั้งขอคําถามวิจัยวา โรงแรมที่ไดรับรางวัลทางดาน
สถาปตยกรรมนั้น มีปจจัยดานใดบางที่สงผลใหโรงแรมเหลานั้นไดรับความนิยมโดยทั่วไป ซึ่ง
เมื่อสรุปผลการวิจัยพบวา มี 3 ปจจัยที่สงผลตอการนิยมเขาพัก (American Express and 
American Hotel Administration and Cornell University อางถึงใน Siguaw and Enz, 1999, 
p.44-49) ปจจัยเหลานั้น คือ  

  1) ความสะดวกสบาย (Convenient)  
  2) ความปลอดภัย (Security)  
  3) ความผอนคลาย (Comfortably) สอดคลองกับการศึกษา ปจจัยในโรงแรมที่

มีผลตอนักทองเที่ยวทั้งที่เปนชาวเอเชีย และชาวตะวันตก (Choi and Chu, 2009, p.116-131) 
ไดดังตอไปนี้  

 
 1. คุณภาพการบริการของพนักงาน (Staff service quality) เชน ความสุภาพของ
พนักงาน การบริการ การ Check-in และ Check-out ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เขาใจคําขอ
บริการของลูกคา 
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2. คุณภาพของหองพัก (Room quality) เชน ความเรียบรอยและความสะอาดของ
เตียง หองพัก และบริเวณโดยทั่วไปภายในโรงแรม ความเงียบไมมีเสียงรบกวน 

3. สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน (General amenities) เชน การบริการทําความ
สะอาด การบริการซักอบรีด การบริการถึงหอง มีอาหารและเครื่องด่ืมใหเลือกหลากหลาย การ
ใหขอมูลลูกคา 

4. การบริการทางธุรกิจ (Business service) เชน การบริการหองจัดสัมมนา สิ่ง
อํานวยความสะดวกดานการจัดประชุม และบริการดานเอกสาร 

5. ความคุมคา (Value) เชน ราคาหองพัก ราคาอาหารและเครื่องด่ืมมีความ
สมเหตุสมผล มีสภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงแรมเหมาะสม 

6.  ความปลอดภัย (Security) เชน มีระบบรักษาความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย 
โจรกรรม การรองเรียนจากลูกคาสามารถทําไดโดยตรงและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว มีตู
เซฟใหบริการ 

7. บริการโทรศัพทสายตรงตางประเทศ (International Direct Dial: IDD) 
 
 ซึ่งปจจัยเหลานี้ตองตั้งอยูในพ้ืนฐานของการออกแบบภายในหองพัก พ้ืนที่สาธารณะ 
ตลอดจนบรรยากาศโดยรวมของโรงแรม ใหมีความรูสึกเสมือนอยูบาน (home-like style) 
(Siguaw and Enz, 1999, p.44-49) การกอสรางโรงแรมตองเปนการกอสรางแบบ Solid 
masonry construction หรือ Pre-cast concrete เพ่ือลดเสียงรบกวนและการออกแบบหองที่ดี
ที่สุดคือ ตองมีลักษณะธรรมดา (Simple) งายตอการใชงานและไมมีความสลับซับซอน
จนเกินไป (Not too specialization) และมีจุดรวมของโรงแรมที่ไดรับรางวัลที่ไดศึกษาวิจัย คือ 
 

1. โรงแรมสรางความรูสึกและประสบการณใหลูกคารูสึกวาคุมคาที่เขามาพักได 
2.  โรงแรมประสบความสําเร็จเพราะใหความสําคัญกับความตองการของตลาด 
3.  ความคิดเห็นของลูกคาคือสวนหนึ่งในกระบวนการออกแบบโรงแรม 
4.  การบริการภายในโรงแรมตองมีความแมนยํา ตรงตอเวลา และรวดเร็ว 
5.  ประสบการณของการมาทองเที่ยวของลูกคาไมไดเกิดภายนอกโรงแรมเสมอไป 

 
การศึกษาถึงปจจัยดานบรรยากาศภายในโรงแรมที่สงผลตอความรูสึกของลูกคา 

นอกจากในสหรัฐอเมริกาแลว ในทวีปยุโรปก็มีการศึกษาที่สอดคลองกัน ซึ่งเปนกรณีศึกษาใน
ประเทศนอรเวย (Heide & Gr?nhaug, 2009, p.29-43) จากการศึกษาวิจัย ไดแบงการ
วิเคราะห 4 สถานการณ ดังตอไปนี้ 

 
1. การวิเคราะหจากบรรยากาศโดยรวมของโรงแรม ซึ่งผลจากการศึกษา คือ ความ

โดดเดน ของโรงแรม (Distinctiveness) เปนตัวแปรสําคัญในระดับสูงสุด 
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2. การวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคา การกลับมาใชโรงแรมเดิมอีกครั้ง (Guest 
Loyalty) และมาเขาพักดวยการบอกปากตอปาก (Word of Mount) ผลจากการศึกษาคือ 
ความรูสึกใหการตอนรับ (Hospitability) เปนตัวแปรสําคัญในระดับสูงสุด 
 
2.3. การจัดการทรัพยากรทางกายภาพ 

 
  2.3.1. ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ 

 
ทฤษฎีหลักที่เปนภาพรวมของการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ ตามการบัญญัติ

ของ Facilities Management Institute มาตรฐานของ Building Owners and Managers 
Institute International (BOMI) รวมทั้งการศึกษาของ บัณฑิต จุลาสัย เสริชย โชติพานิช 
(2547, น.7-15) ซึ่งเปนหลักการของการจัดการทรัพยากรทางกายภาพในอาคารที่ใชกันทั่วไป
ในปจจุบัน ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ คือหลัก 3Ps ซึ่งประกอบไปดวย บุคคล (People) 
กระบวนการการทํางาน (Process) และ อาคารสถานที่ (Place) 

 
 1. บุคคล (People) หมายถึง ผูใชอาคารตางๆ ซึ่งทําหนาที่ ตําแหนง บทบาท ใน
องคกร ทั้งที่เปนพนักงานภายในองคกรและลูกคาที่เขามาใชงาน ใหความพึงพอใจที่มาใช
สถานที่นั้น อันทําใหเกิดผลอันคุมคา ประสิทธิภาพ ตลอดจนการเจริญเติบโตและมั่นคงในชีวิต
การทํางาน 
 
 2. งาน (Process) หมายถึง กิจกรรม ธุรกิจ ธุรกรรม หรือกระบวนการการทํางานที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่องคกรนั้น รวมไปถึงการใชประโยชนในสวนตางๆของอาคาร ทั้งในเวลาและ
นอกเวลาทํางานปกติ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางถูกตอง เชน งานเอกสาร 
การสื่อสาร การสัญจร เปนตน 
 
 3. อาคารสถานที่ (Place) การควบคุมดูแลลักษณะทางกายภาพ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ สิ่งอํานวยความสะดวก ของอาคารที่เก่ียวของกับการทํางานภายในอาคาร ซึ่ง
ตองมีบรรยากาศสดใส นาทํางาน สะอาด มีแสงและอุณหภูมิที่พอเหมาะ การใชงานในอาคารมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีบริการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน 
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แผนภาพที ่2.8. แสดงหลักของการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ 
 

การจัดการทรัพยากรทางกายภาพ (Facilities Management) มีเนื้อหาหลากหลาย 
ซึ่งลวนแลวแตวา จะเปนองคกรประเภทใด และมีลักษณะขององคกรอยางไร ซึ่งตองมีความ
เหมาะสมและตรงตามความตองการความเฉพาะของแตละองคกรนั้นๆ โดยที่หลักการทางการ
บริหารทรัพยากรกายภาพ (Springer, T.J., 1997, p.6) นั้น ประกอบไปดวย 

 
1. Building Operation and Maintenance คือ การจัดการเรื่อง ความรอน การระบาย

อากาศและระบบปรับอากาศ (HVAC) ไฟฟา ระบบทอ สุขภัณฑ การรักษาความปลอดภัย 
ขอมูลและการสื่อสาร โทรศัพท สายโทรศัพท การดูแลรักษาอาคารรวมไปถึงโครงสรางของ
อาคารทั้งสถาปตยกรรมและภายใน เฟอรนิเจอรและอุปกรณรวมไปถึงการดูแลรักษาภูมิ
สถาปตยกรรม  

 
2. Real Estate คือ การจัดการเรื่องอสังหาริมทรัพย สินทรัพย และเอกสาร

อสังหาริมทรัพย การเชา ถือครอง หรือโอน ทรัพยสินใหมีความโปรงใสในองคกร 
 
3. Real Estate Master Plan คือ ดําเนินการใหองคกรดําเนินไปไดกับองคกรยอย

อ่ืนๆ โดยยึดหลักการตามนโยบายและการวางแผนขององคกร 
 
4. Human and Environmental Factors คือ ดูแลสุขอนามัยของพนักงานและความ

ปลอดภัย โดยมีการประกันสังคม คาตอบแทน ใหเปนไปตามระเบียบ และดูแลเรื่องฉุกเฉินทีมี

(ที่มา: บัณฑิต จุลาสัย และ เสริชย โชติพาณิชย, 2547, น.11) 
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ผลตอชีวิตและทรัพยสิน อุบัติเหตุ เชน การเตรียมการรับกรณีฉุกเฉินใดๆที่เกิดข้ึน ภัย
ธรรมชาติ และการฟนฟูใหกลับมาดังเดิม 

5. Project Management คือ การเตรียมการและการวางแผนดาน Facility ในแตละ
โครงการวา มีข้ันตอนอยางไร จะออกแบบอยางไร การบริการแบบใด ตลอดจนการกอสราง
และการศึกษาความเปนไปไดของสถานที่ใหมสําหรับโครงการใหม 

 
6. Space Planning คือ ตรวจสอบการใชงานพ้ืนที่ ขอมูลความตองการพ้ืนที่ ศึกษา

และวางแผนวาจะรับมืออยางไร ซึ่งรวมไปถึงการเตรียมการพ้ืนที่ และการจัดสรรพ้ืนที่ในอาคาร 
 
7. Basic Management Activities คือ ทํางานควบคูไปกับภาคบริหาร การบริหาร

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากร ซึ่งเปนบุคคลทั้งภายใน (in-house) และภายนอก 
(Outsource) ออกกฎระเบียบตางๆ การปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

 
8. Finance คือ ความเก่ียวของกับการบริหารการเงินขององคกร ในแงของ คาใชจาย

ดูแลอาคาร คาใชจายสวนกลางในการดูแลอาคาร รวมไปถึงการควบคุมตอนทุนและคาใชจาย
ในการดูแลอาคาร 

 
9. Quality Assessment คือ การประเมินคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน มีการ

ตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานและโปรงใส 
 
10. Communication คือ การสื่อสารกับคนอ่ืนๆไดดี เชน การพูด อาน เขียน การ

นําเสนองาน มีการฝกหัด ปฏิบัติ ตามมาตรฐาน พัฒนาองคกรดวยความชํานาญและความรู
ความสามารถ 

 
11. General Administration Support คือ การชวยเหลืออ่ืนๆ เชน การบริการการ

ขนสง การบริการลูกคา การตอนรับ อาหาร และ อ่ืนๆ 
 
ซึ่งเมื่อวิเคราะห และพิจารณาถึงความสําคัญของการจัดการทรัพยากรอาคารดัง

ความหมายโดยรวมขางตนกับการศึกษาวิจัย และรวมรวมของ บัณฑิต จุลาสัย เสริชย โชติ
พานิช (2547, น.10-14) วีรทัศ วัชโรทัย (2545, น.9-19) ปริญญา เจริญบัณฑิต (2549, น.1-4) 
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และ วิรุจน สมโสภณ (2550, น.3-31) แลว ไดขอสรุปเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพวา ขอบเขต และหนาที่ของการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ มี 4 หนาที่หลัก คือ 
การจัดการอสังหาริมทรัพย (Property Management) การจัดการพ้ืนที่ใชสอย (Facilities 
Planning) การจัดการการบํารุงรักษาอาคาร (Facilities Operations and Maintenance) การ
จัดการบริการที่เก่ียวของ (Facilities Support Service)  

 
ซึ่งสามารถจําแนกตัวชี้ วัดในงานเหลานี้ได อีกหลายแงมุม แตเมื่อสรุปแลว 

ความสําคัญของตัวชี้วัดทางการจัดการทรัพยากรทางกายภาพที่มีความสําคัญมากที่สุด ที่เมื่อ
พิจารณาในแงของโรงแรมราคาประหยัดที่มีขอจํากัดในดานของการจัดการอยูแลว ตองชี้ชัด
ประเด็นที่สําคัญที่สุด และจําเปนที่สุดในการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ ซึ่งสรุปไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมถึงประเด็นที่สําคัญที่สุด ดังตอไปนี้ 

 
1. การปฏิบัติงานดานการซอมบํารุง (Operations and Maintenance) 
2. การปฏิบัติงานดานการบริการ (Support Service) 
 
ซึ่งตองปฏิบัติเพ่ือควบคูกันไปเพ่ือเปนประโยชนสูงสุดในการบรรลุเปาหมายของการ

ดําเนินกิจการในโรงแรมนั้นๆ นั่นคือ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา (Customer Satisfaction) 
และ ผลกําไรที่ไดขององคกร (Profit and Efficiency of Building uses)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.9. แสดงแนวทางพิจาณาตัวชี้วัดที่สําคัญในการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ 
 

Facilities Management 
 

Facilities Operations and 
Maintenance 

 

Customer Satisfaction 
 

Facilities Support Service 
 

Profit and Efficiency of Building 
uses 

 

Property Management 
 

Facilities Planning 
 

Pre-construction 

Post -construction 
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 ปริญญา เจริญบัณฑิต (2549, น .1-4) ไดใหความหมายของการจัดการการ
บํารุงรักษาอาคาร (Facilities Operations and Maintenance) หมายถึง การกําหนดนโยบาย 
และแผนงานในงานดานการบํารุงรักษา เปาหมาย คือ การประหยัดคาบํารุงรักษา และยืดอายุ
การใชงานของอุปกรณอาคาร ซึ่งนําไปสู การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive 
Maintenance) หรือการบํารุงรักษาเชิงคาดการณได (Predictive Maintenance) ในการ
ตัดสินใจดานนี้ ตองอาศัยความรู หลักดานงานระบบ ประกอบกับการจดบันทึกขอมูล และการ
วิเคราะหสถิติตาง ๆ ประกอบกัน  

 
สวนการจัดการบริการที่เก่ียวของ (Facilities Support Service) หมายถึง การ

กําหนดนโยบาย และแผนงานตอบริการตาง ๆ ที่มีสวนสนับสนุนกับการดําเนินงานหลักของ
องคกร เชน ระบบงานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด เปนตน สรุปตัวชี้วัดตางๆที่
อยูในขอบเขตของการจัดการการบํารุงรักษาอาคาร (Facilities Operations and Maintenance) 
และการจัดการบริการที่เก่ียวของ (Facilities Support Service) (แผนภาพที่ 2.5) คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่2.10. แสดงกรอบความคิดดาน การบํารุงรักษาอาคารและการบริการที่เก่ียวของ 

การบํารุงรักษาอาคาร 
Operations and Maintenance (O&M) 

 

การบริการที่เกี่ยวของ 
Facilities Support Service 

การดูแลและซอมบํารุงโครงสรางอาคาร 
(Building Structure) 

การดูแลและซอมบํารุงสถาปตยกรรมอาคาร 
(Architecture) 

 

การดูแลและซอมบํารุงงานระบบ 
(Mechanical and Engineering) 

งานบริการรักษาความปลอดภัย 
(Safety and Security Service) 

งานบริการทําความสะอาด 
(Cleaning Service) 

การบริการของพนักงาน 
(Staff Service) 
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ตารางที่ 2.4. แสดงตัวชี้วัดในกระบวนการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ 

 
โดยรายละเอียดของการบํารุงรักษาอาคาร (Operations and Maintenance) และ

การบริการที่เก่ียวของ (Facilities Support Service) สามารถแยกยอยไดเปนรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.5. ดังตอไปนี้ 

Operations and Maintenance (งานชาง) Facilities Support Service (งานแมบาน และ รปภ.) 

การดูแลและซอมบํารุงโครงสรางอาคาร (Building 
Structure) 
1. การดูแลโครงสรางหลัก เชน เสา คาน ฐานราก 
2. การดูแลโครงสรางรอง เชน ผนัง พื้น หลังคา 

งานบริการรักษาความปลอดภัย (Safety and Security 
Service) 
  - Security Staff, Inspection 
  - Security System – CCTV, Patrolling 

การดูแลและซอมบํารุงสถาปตยกรรมอาคาร 
(Architecture) 
1. Exterior and Fa?ade maintenance 
2. Interior and Space maintenance 
3. Landscape maintenance 
4. Car park 

งานบริการทําความสะอาด 
(Cleaning Service) 
1. Exterior and Fa?ade 
2. Interior and Space cleaning service 
3. Landscape  
4. Car park 

การดูแลและซอมบํารุงงานระบบ 
(Mechanical and Engineering) 
1. Heating Ventilating and Air Conditioning (HVAC) 
2.Electrical 
3.Plumbing 
4.Energy Management 
5.Mechanical 
6.Waste water treatment 
7.Elevator 
8. Fire and Life Safety Equipment 

การบริการของพนักงาน 
(Staff Service) 
1. Reception Satisfaction (บริการสวนหนา) 
2. Room Service Satisfaction (บริการขณะเขาพัก) 
3. Information Staff Satisfaction (บริการขอมูล) 

ตารางที่ 2.5. แสดง Operation and Maintenance and Facilities Support Service 

INPUT PROCESS OUTPUT 
ค า ใ ช จ า ย ด า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรทางกายภาพ ตอรายได
รวม และคาใชจายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพ
ทั้งหมด ตอป 

ระดับคุณภาพของการใหบริการ
งานช าง  และความพรอมของ
อุปกรณ เครื่องมือ 

ความพึงพอใจของลูกคาตอการ 
1. ปฏิบัติงาน  
2. งานบริการสํานักงาน 
3. งานทําความสะอาด 
4. งานรักษาความปลอดภัย 
5. การจัดพื้นที่ใชสอย 
6, งานซอมบํารุง 
7. การจัดพื้นที่ใชสอย DPU



55 
 

 

 2.3.2. แนวคิดดานพฤติกรรมการใชพ้ืนที่ใชสอยกับการจัดการทางกายภาพ 
 
 โรงแรมทุกระดับ ทุกประเภท ควรจะตองมีลักษณะตามมาตรฐานของการบริการ
โรงแรมเหมือนกัน 4 ประการ (นิศา ชัชกุล, 2550, น.178) คือ 
 

1. ความปลอดภัย (Securities) การใหความสําคัญกับความปลอดภัยของลูกคาที่เขา
พัก เปนสิ่งที่พึงกระทําอันดับแรก ซึ่งการใหความปลอดภัยนั้น มิใชแคเพียงภายในหองพัก แต
ควรเปนสถานที่โดยรวมภายในโรงแรมทั้งหมด  
 
 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Groenenboom และ Jones (2003, p.14-19) ซึ่งได
สรุปประเด็นของความปลอดภัยในโรงแรม วาลักษณะโดยทั่วไปในพ้ืนที่ของโรงแรม มีลักษณะ
แสดงถึงการตอนรับและการบริการใหแกลูกคาที่เขามาทุกคน แตในขณะเดียวกันก็ตองให
ความสําคัญดานความปลอดภัยสําหรับลูกคาดวยเพราะลูกคาที่เขามาอาจมีการแอบแฝงเขามา
ในรูปแบบของอาชญากรดวย จึงเปนเหมือนประเด็นที่ตรงขามกันระหวางการตอนรับขับสู กับ
ความเครงครัดในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจากผลการวิจัยสรุปไดวา  
 

 1. Health Safety and Criminals คือ ระบบงานรักษาความปลอดภัยควรใสใจ
ในเรื่องของการเกิดอัคคีภัย สุขภาวะของลูกคาและพนักงาน ตลอดจนความปลอดภัยโดยรวม 
มากกวาใสใจเพียงแคการกออาชญากรรมเพียงอยางเดียว  
  2. Hospitality and Ensuring Security คือ มีความสมดุลระหวางการรักษา
ความปลอดภัยและการบริการในโรงแรม ซึ่งรับรองไดวา ไมเกิดการกาวกายซึ่งกันและกัน  
  3. Uniformed คือ การแตงกายของพนักงานรักษาความปลอดภัยไมมีผลตอ
ความรูสึกดานความปลอดภัยของผูเขาพัก  
  4. Patrolling and Technology คือ หัวหนาฝายรักษาความปลอดภัยที่ตางกัน 
จะมีลักษณะแนวคิดดานความปลอดภัยตางกันดวย โดยเฉพาะการลาดตระเวนบริเวณอาคาร 
(Patrolling) หรือวา การตัดสินใจใชเทคโนโลยีเขามาชวยในระบบรักษาความปลอดภัยหรือไม 
เชน ทีวีวงจรปด (CCTV) อุปกรณสื่อสาร เปนตน 
 

2. ความสะอาด (Cleanliness) เปนประเด็นหลักในการทําธุรกิจโรงแรม เพราะมีผล
ตอสุขภาพและการเขาพักของลูกคา และเปนหัวใจหลักของการบริการ ซึ่งความสะอาดตองมี
อยูโดยทั่วไป เชน หองพัก หองน้ํา สวนตอนรับ หองอาหาร และรวมถึงความสะอาดของ
พนักงานดวย โดยประเด็นที่มีการศึกษาเรื่อง Dynamic benchmarking of hotel service 
quality (Min, Hokey and Min, Hyesung and Chung, 2002, p.302-301) มีความสอดคลอง
กัน จากการศึกษาพบวา คุณภาพของการบริการภายในโรงแรมมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของลูกคาวา ระดับความสําคัญ 5 อันดับแรกที่สงผลคือ ความสะอาด (Cleanliness) 
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ความเงียบสงบ (Quietness) ความสบายของการนอนบนเตียง (Comfort of bed/pillows) 
คุณภาพของสวนประกอบตางๆของโรงแรม (Quality and sufficiency of fixtures) บรรยากาศ
ในโรงแรม (Atmosphere)  

 
 3. ความสะดวก (Facilities) การอํานวยความสะดวกเปนสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งใน
โรงแรม เพราะลูกคาไดจายเงินมาเพ่ือเขาพักและตองการการอํานวยความสะดวกสูงสุด โดย
ความสะดวกในโรงแรมจะควบคูไปการบริการ เชน การอํานวยความสะดวกในการยกกระเปา
สัมภาระ การใหขาวสารตางๆ การบริการอาหารและเครื่องด่ืม  

 
4. การบริการ (Services) การบริการเปนสิ่งที่จําเปนในโรงแรม การบริการเพ่ือให

ลูกคาประทับใจและตองการกลับมาเยือนอีกครั้ง มารยาทของพนักงานจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําให
ลูกคาประทับใจ เชน พนักงานตองมีความสุภาพเรียบรอย พูดจาไพเราะ แตงกายสะอาด และ
พรอมที่จะบริการลูกคา 
 
 2.3.3. แนวคิดดานการจัดการทรัพยากรทางกายภาพในโรงแรม 
 
 วัตถุประสงคหลักของการประกอบกิจการโรงแรมราคาประหยัด คือ การใชประโยชน
พ้ืนที่ใหมี “ประสิทธิภาพ (Efficiency)” สูงสุด เพ่ือผลกําไรในการประกอบการ (Profit) และการ
เขาพักที่สูง (High Accommodation) ซึ่งประสิทธิภาพที่ดียอมทําใหเกิด “ประสิทธิผล 
(Effectiveness)” ดังนั้น พ้ืนที่และการจัดการทางกายภาพนั้น เปนกุญแจหลักสําคัญในการ
จัดการพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพ (Area Efficiency) 
 

Kotabe (1993) จุรีวัลย ภักดีวุฒ ิ(2550) ประสิทธิ์ จีนประชา (2550) และอุทัย ศรีษะ
นอก (2552) กลาวถึงความหมายของประสิทธิภาพและประสิทธิผลวา 

 
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงผลดีที่เ กิดข้ึนจากกิจกรรม หรือการ

ดําเนินงาน นั่นคือ หากจะวัดวามีประสิทธิภาพหรือไม มีสวนประกอบหลายสวน หลักๆคือควร
พิจารณากระบวนการดําเนินงานวากอใหเกิดสิ่งเหลานี้หรือไม ซึ่งไดแก 

 
1. ความประหยัด (Economy) ไดแก การประหยัดตนทุน (Cost) ประหยัด

ทรัพยากร (Resources) และประหยัดเวลา (Time) ซึ่งเมื่อพิจารณาดานพ้ืนที่และสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพนั้น แสดงวา พ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพคือพ้ืนที่ที่สามารถชวยลดตนทุนหรือไมทําให
เกิดการบานปลายของตนทุนได อีกทั้งยังตองมีความสามรถในการสรางผลกําไรหรือเพ่ิมรายได
ใหกับอาคารไดดวย 
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 2. ความรวดเร็วทันตามกําหนดเวลา (Speed) ก็เปนอีกตัวบงชี้วาเกิด
ประสิทธิภาพหรือไม เพราะหากการดําเนินงานกอใหเกิดความประหยัดทรัพยากร แตไมทัน
ตามกําหนดเวลา ก็ไมถือวามีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อมองในแงของพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพ ความ
รวดเร็วในพ้ืนที่หมายถึง การบริหารจัดการไดตรงตามเวลา การบํารุงรักษา ตลอดจนการ
บริการภายในพ้ืนที่   

 3. ความมีคุณภาพ (Quality) ซึ่งพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแตปจจัยนําเขา 
(Input) หรือวัตถุดิบ ตองมีการคัดสรรอยางดีกระบวนการทํางาน/กระบวนการผลิต (Process) 
ที่ดี จนกระทั่งไดผลผลิต (Output) ที่ดีแมวากระบวนการดําเนินงานในพ้ืนที่จะประหยัดและ
รวดเร็ว แลว จะตองไมทําใหคุณภาพของงานลดลง หากประหยัด รวดเร็ว แตคุณภาพงาน
ลดลงก็ไมถือวาเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นหากจะพิจารณาในประเด็นของความประสิทธิภาพ 
จะตองพิจารณาในข้ันตอนหรือกระบวนการดําเนินงานทั้งหมด 

 
2. ประสิทธิผล (Effective) หมายถึง ผลสําเร็จของงานเปนไปตามความมุงหวัง 

(Purpose) ที่กําหนดไวในวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ดังนั้น ในประเด็นของความมีประสิทธิผล 
จึงมุงเนนไปที่การพิจารณาจุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดําเนินงานวาไดตามที่ตั้งไว หรือไม 
ซึ่งมักจะมีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจน  

 
 1. เปาหมาย (Goal) มีการกําหนดอยางชัดแจงทั้งวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของการทํางานทั้งป และ มีการแยกยอยออกมาเปนกิจกรรมตางๆที่มีเปาหมายที่แนนอนในแต
ละระยะเวลา พรอมกับ กําหนดวิธีการที่จะไปใหถึงเปาหมายนั้นใหได โดยทุกฝายงานมีสวน
รวมอยางเต็มที่ 

 2. ปรับปรุง (Adaptation) มีการปรับปรุงระบบรายงานตางๆ ใหเปน
ประโยชนอยางแทจริง และไมเปนภาระ ทั้งกับหัวหนาและลูกนอง 

 3. ควบคุม (Controllable) มีการควบคุมในเชิงบวก หมายความวาสามารถที่
จะเตือนไดลวงหนาวาการทํางานนั้น นาจะมีปญหาหาอะไรมาขวางก้ัน เพ่ือใหเตรียมการที่จะ
ปองกันและแกไขไดทัน ไมใชรูวาเกิดความเสียหายเมื่อสิ่งนั้นเกิดข้ึนแลว 

 4. ประเมินผล (Evaluation) มีการวัดผลและประเมินผลงานทั้งของหนวยงาน
และของบุคคลกันถี่ข้ึน เพ่ือคอยปรับแกทั้งผลงานและการกระทําของผูปฏิบัติงาน 

 
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมดานการบริการ (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs สําหรับธุรกิจโรงแรมและ
เซอรวิสอพาทเมนทฯ, 2552) ในการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ภาคการบริการโรงแรมและเซอรวิสอพารตเมนต โดยเจาะจงที่ธุรกิจโรงแรมขนาด
กลางและขนาดเล็กที่มีจํานวนหองพักระหวาง 30-250 หอง ทั่วประเทศ ทั้งในสวนกลาง และ
ภูมิภาค กลาวถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญของการบริหารจัดการ

DPU



58 
 

 

ธุรกิจโรงแรมใหสามารถลุลวงไปดวยดีได และสื่อถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
โรงแรมนั้นๆ ซึ่งสามารถวิเคราะหและสรุปถึงการมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโรงแรมไ 

1. มีการประหยัดพลังงานอยางถูกวิธี และแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกตอง เชน การลดพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น (Chiller) และระบบ
ความรอน (Boiler)  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมตนทุนของ บริการอาหาร และจัดเลี้ยง จัด
ประชุมของ โรงแรม เชน การสั่งซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ หรือการกําหนดราคาให
เหมาะสมกับตนทุนของโรงแรม  

3. เทคนิควิธีการในการควบคุมตนทุนการบริหารโรงแรมอยางถูกตอง ใน 3 ดาน คือ 
ดานพลังงาน ดานการบริหารจัดการ และพนักงาน ดานตนทุนอาหารและเครื่องด่ืม  

4. การประหยัดพลังงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการลดตนทุนอาหาร และ
เครื่องด่ืม ลดตนทุน และคาใชจายของธุรกิจใหไดไมนอยกวารอยละ 10 ของคาใชจายรวม 
 
2.4   ขอมูลจังหวัดและนโยบายเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East-
West Economic Corridor) 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาถึงจังหวัดในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก 
โดยเลือกกรณีศึกษาใน เขตพ้ืนที่ 5 จังหวัด ไดแก ตาก พิษณุโลก ขอนแกน อุดรธานี และ
มุกดาหาร ซึ่งรายละเอียดและขอมูลทั่วไปเก่ียวกับจังหวัดตางๆนั้น ไดแสดงไวในภาคผนวก 
และสวนที่เปนการศึกษาวรรณกรรมดานการทองเที่ยวในพ้ืนที่ 5 จังหวัด มีดังนี้ 

 
 2.4.1. ขอมูลทั่วไปจังหวัดตากโดยสังเขป แบงการศึกษาออกเปน 4 ดาน คือ 
 
  1. ดานภูมิศาสตร 
  2. ดานการใชประโยชนที่ดิน 
  3. ดานเศรษฐกิจ 
 4. ดานการทองเที่ยว 
             

ประวัติเมืองตากในอดีต เปนเมืองที่มีชาวมอญอยูมากอน ดังมี หลักฐานศิลปมอญ
ปรากฏอยูที่อําเภอบานตาก มีประวัติความเปนมาเกาแก และเปนหนึ่งในหัวเมืองที่มีอายุขัย
เกินกวาสองพันปข้ึนไป เมื่อมีการ อพยพ ของชนชาติไทยจากลุมน้ําแยงซีเกียงตอนใต ลงมา
ตามแนวลําน้ําดง (ลําน้ําสาละวิน) มีพวกหนึ่งไดขามลําน้ําสาละวิน ผานลุมน้ําเมยหรือแมน้ํา
ตองยินเขามาทางชองเขาดาน อําเภอแมสอดและมาถึงบริเวณที่ปจจุบันเรียกวา “เมืองตาก”  
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           ผูนํากลุมคนไทยที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองตากในยุค นั้น ไดตั้งตนเปนกษัตริย
ปกครองสืบทอดตอเนื่อง กันมาจนถึงป พ.ศ. 560 รัชสมัยพระเจาสักดํา ซึ่งเปนกษัตริยเมือง
ตากที่ ย่ิงใหญมาก มีอาณาเขตที่อยูในอํานาจแผไปจนจรดทะเลอันดามันดังมีบันทึกใน
พงศาวดารเหนือกลาววาในรัชสมัยพระเจาสักดํานั้นเมืองตากมีการคาขายกับเมืองอินเดียดวย  
 
           เมืองตากคงจะเสื่อมลงในชวงพุทธศตวรรษที่ 10 พระยากาฬวรรณดิสผูเปนกษัตริย
เมืองตากที่อพยพมาจาก ตอนใตของลุมแมน้ําแยงซีเกียง ไดโยกยายไปสรางราชธานีข้ึนใหมที่
เมืองละโวทางตอนใตของเมืองตากลงไปอีก  
 
           มีบางยุคเมืองตากถูกทอดทิ้ง กลายเปนเมืองรางดังในพงศาวดารเหนือได กลาวถึง
การเสด็จทางชลมารคของพระนางจามเทวี พระราชธิดากษัตริยละโว (พระยากาฬวรรณดิส) 
เพ่ือไปปกครองแควนหริภุญไชย (ลําพูน) ในราว พ.ศ. 1176 โดยทาง ลําน้ําปง พระนางจาม
เทวีข้ึนไปสํารวจบนฝงแมน้ําพบรองรอยกําแพงเมืองเกาๆ ถูกทิ้งราง จึงโปรดใหสรางเปน
บานเมืองใหมชื่อวา “เมืองตาก”  
 
           ตอมาเมื่อ พ.ศ. 1805 ขุนสามชนเจาเมืองฉอดไดยกทัพ มาประชิดเมืองตาก ซึ่งเปน
เมืองชายแดนของกรุงสุโขทัย พอขุนศรีอินทราทิตยทรงจัดกองทัพออกไปรบ โดยมีพระราช
โอรสองคเล็กซึ่งมีพระชนมายุได 19 พรรษา ติดตามไปดวย กองทัพ ทั้งสองฝายปะทะกันที่
บริเวณเชิงดอยนอกเมืองตากประมาณกิโลเมตรเศษ ราชโอรสองคเล็กไดทรงชนชาง กับขุน
สามชนกระทํายุทธหัตถีกัน ขุนสามชนสูไมไดแตกพายไป ตอมาภายหลังทรงพระนามวา “พอ
ขุนรามคําแหงมหาราช” และไดโปรดสรางเจดียข้ึนเปนที่ระลึกถึงชัยชนะในการทํายุทธหัตถีครั้ง
นั้น องคหนึ่งเปนศิลปแบบสุโขทัย ซึ่งเจดียยุทธหัตถีนี้อยูที่วัดพระบรมธาตุ อําเภอบานตาก 
หางจากตัวเมืองไปทางฝงตะวันตกของแมน้ําปงราว 31 กิโลเมตร  
 
           ตอมาในแผนดินมหาธรรมราชา ไดยายเมืองตากลงมาทางตอนใตตามลําน้ําปง ไป
ตั้งอยูที่ปามะมวง ฝงตะวันตก ของแมน้ําปง ซึ่งอยูในเขตตําบลปามะมวง อําเภอเมืองตากใน
ปจจุบัน 
  
           เมืองตากที่ยายมาตั้งใหมนี้มิใชเมืองหนาดาน สําหรับปองกันกองทัพพมาที่จะยกเขา
มาทางดานแมละเมาเทานั้น แตยังเปนเมืองที่กองทัพไทยใชเปนที่ชุมนุมพลในเวลา ที่จะยกทัพ
ไปตีเมืองเชียงใหมอีกดวย ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณมหาราช 
และสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดเสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้ทุกพระองค  
 
           โดยเฉพาะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช กอนที่พระองคจะข้ึนครองราชสมบัตินั้น 
พระองคไดรับแตงตั้งจากสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร ใหเปนขาหลวงเชิญทองตราราชสีห ไป
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ชําระความหัวเมืองฝายเหนือและตอมาไดรับการแตงตั้งเปนหลวงยกกระบัตรเมืองตาก ปลัด
เมืองตาก พระยาวชิรปราการแลวปราบดาภิเษกข้ึนเปนพระเจาแผนดินโดยลําดับ  
 
           กลาวโดยสรุป จังหวัดตากเปนจังหวัดที่มีความเปนมาในประวัติศาสตร ควรคาแกการ
สนใจ เปนเมืองที่พระมหากษัตริยในอดีตไดเสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้แลวถึง 4 
พระองค คือ พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงชนชางกับขุนสามชนเจาเมืองฉอด สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง และทรงยกทัพกลับราชอาณาจักรไทย
โดยผานดินแดนเมืองตากเปนแหงแรก สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงนําทัพไปตีหัวเมือง
ฝายเหนือ และไดสรางวัดพระนารายณที่เชิงสะพานกิตติขจรปจจุบัน และสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชเคยไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้งเปนเจาเมืองตาก และเปนผูกอบกูเอกราชของ
ชาติไทยจากพมา ครั้งที่ 2 

 
 ดานภูมิศาสตร 
 ตั้งอยูในภาคเหนือคอนไปทางตะวันตกของประเทศไทย ระหวางเสนรุงที่ 15 องศา 
50 ลิปดา 36 ฟลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟลิปดาตะวันออก สูงกวา
ระดับน้ําทะเล 116.2 เมตร (ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดตาก) หางจากกรุงเทพมหานคร ตาม
ระยะทางทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ประมาณ 426 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 
16,406.65 ตร.กม. หรือประมาณ 10,324,156.25 ไร ใหญเปนอันดับที่ 2 ของภาคเหนือรอง
จากจังหวัดเชียงใหม สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เปนปาไมและภูเขา  
 
            มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตางๆ 9 จังหวัด และ 1 ประเทศ ดังนี ้
            ทิศเหนือ ติดตอจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง 
          ทิศใต ติดตอจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุร ี
          ทิศตะวันออก ติดตอจังหวัดสุโขทัย จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค และ
จังหวัดอุทัยธาน ี
          ทิศตะวันตก ติดตอประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา 
 
 จังหวัดตากตั้งอยูในภาคเหนือตอนลาง สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนปาไมและ
ภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 16,406.650 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ และ 
1 ก่ิงอําเภอ คือ อําเภอเมืองตาก อําเภอบานตาก อําเภอสามเงา อําเภอแมสอด อําเภอแม
ระมาด อําเภอทาสองยาง อําเภออุมผาง อําเภอพบพระ และก่ิงอําเภอวังเจา  
 
 ลักษณะภูมิอากาศ แบงออกไดเปน 3 ฤดูกาล  
 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม มีความแปรปรวน
ของกระแสอากาศสูง อุณหภูมิสูง แดดจา อากาศแหงแลงและอาจมีพายุฤดูรอนในชวงดังกลาว 
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 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม มักมีฝนทิ้งชวง
ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ถึงตนเดือนกรกฎาคม จะไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอนในทะเล
จีนใต ปริมาณฝนประมาณปละ 1,400 – 1,500 มิลลิเมตร/ ป 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ฤดูนี้จะมีมวลอากาศ
เย็นโดยทั่วไปและจากประเทศจีน ตลอดจนอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแผลง
มาปกคลุมเปนระยะๆ 
 
 ระยะหางระหวางจังหวัดตาก พ้ืนที่ใกลเคียง ไดแก ตาก-สุโขทัย 79 กิโลเมตร, ตาก-
กําแพงเพชร 68 กิโลเมตร, ตาก-นครสวรรค 185 กิโลเมตร และตาก-พิจิตร 157 กิโลเมตร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก, 2550) 

 
ภาพที ่2.17. แสดงการแบงพ้ืนที่ของจังหวัดตาก 

 
 ดานการใชประโยชนที่ดิน 
 ในการวาง และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดตาก เปนการวางผังการใชประโยชนที่ดินแต
ละประเภท เพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวของประชากรในอนาคต โดยกําหนดใหมีการ
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ขยายตัวในพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธตอเนื่องกับชุมชนเดิม พิจารณาใหกิจกรรมที่มีความเก่ียวของ
สัมพันธกันอยูอยางใกลชิดตามสภาพที่ควรจะเปน โดยคํานึงถึงสภาพปจจุบัน และแนวโนมการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต และการสงวนพ้ืนที่เกษตรกรรมไมใหเปลี่ยนการใชประโยชน
ที่ดินตามความจําเปน และกําหนดใหมีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเปนโครงขาย ที่สอดคลองทั่ว
ทั้งพ้ืนที่ของจังหวัด 
 

ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
ในป 2551 จํานวนภาษีที่เก็บไดทั้งหมดจํานวน 384,817,666.72 ลานบาท เปนภาษี

บุคคลธรรมดา จํานวน 157,422,405.57 ลานบาท (40.91%) ภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน 
119,789,024.13 ลานบาท (31.13%) ภาษีนิติบุคคล จํานวน 88,335,195.21 ลานบาท 
(22.96%) ภาษีธุ ร กิจเฉพาะ  จํานวน 7,913,094.94 ลานบาท ( 2.06%) อากรแสตมป 
10,255,573.37 ลานบาท (2.67%) และภาษีอ่ืนๆ จํานวน 1,102,373.50 ลานบาท (0.29%) 
โดยอําเภอที่เก็บภาษีไดมากที่สุด คือ อําเภอเมืองตาก แมสอด และสามเงา ตามลําดับ 

 
 จากผลการสํารวจ จปฐ. ของจังหวัดตาก ในป 2550 พบวาตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย 
และมีคารอยละที่ผานเกณฑตามที่กําหนด 7 ตัวชี้วัด และไมบรรละเปาหมาย 30 ตัวชี้วัด 
สําหรับตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายมากที่สุด คือ รายไดเฉลี่ย 20,000 บาทตอป จํานวน
ครัวเรือนที่ผานเกณฑความยากจนทั้งหมด 13,018 ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 22 (เกณฑ
กําหนด รอยละ 70) ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 47.80 และตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายนอย
ที่สุด คือ เด็กแรกเกิดมีน้ําหนาไมต่ํากวา 2,500 กรัม (98.70 % เกณฑกําหนด 100 %) ต่ํากวา
เปาหมาย รอยละ 1.30 % 

 
 2.4.2. ขอมูลทั่วไปจังหวัดพิษณุโลกโดยสังเขป แบงการศึกษาออกเปน 4 ดาน คือ 

 
  1. ดานภูมิศาสตร 
  2. ดานการใชประโยชนที่ดิน 
  3. ดานเศรษฐกิจ 
 4. ดานการทองเที่ยว 
  
 ประวัติของเมือพิษณุโลก มีประวัติศาสตรอันยาวนานควบคูกับประเทศไทย โดยมีชื่อ
เรียกตาง ๆ กันในศิลาจารึก ตํานาน นิทาน และพงศาวดาร เชน สองแคว สระหลวง สองแคว 
เดิมเมืองพิษณุโลกเปนเมืองเกาสมัยขอม อยูหางจากที่ตั้งเมืองปจจุบันลงไปทางทิศใตประมาณ 
5 กิโลเมตร เรียกวา "เมืองสองแคว" ที่เรียกเชนนี้ เพราะตั้งอยูระหวางแมน้ําสองสาย คือ แมน้ํา
นาน กับ แมน้ําเหตุ แตปจจุบันแมน้ําแควนอย เปลี่ยนทางเดินออกหางจากตัวเมือง ประมาณ 
10 กิโลเมตร ที่ตั้งตัวเมืองเกาในปจจุบัน คือ บริเวณวัดจุฬามณี ซึ่งเปนวัดเกาแกของพิษณุโลก 
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แตเมื่อประมาณพุทธศักราช 1900 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ไดโปรด ใหยายเมืองสอง
แคว มาตั้งอยู ณ บริเวณตัวเมืองในปจจุบัน และยังคงเรียกกันติดปากวา เมืองสองแคว 
เรื่อยมา 
 
 ดานภูมิศาสตร 

จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยูภาคเหนือของประเทศไทยหางจากกรุงเทพฯ 320 กม. มีเนื้อ
ที่ทั้งหมดประมาณ 10,815 ตร.กม. หรือ 6,759,909 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง
ดังตอไปนี ้ 
             ทิศเหนือ ติดตออําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ และ
แขวงไชยบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
             ทิศใต ติดตอกับ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอวชิรบารมี อําเภอสามงาม และก่ิงอําเภอ
สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  
             ทิศตะวันออก ติดตออําเภอหลมสัก อําเภอเขาคอ และอําเภอวังโปง จังหวัด
เพชรบูรณ และอําเภอดานซาย อําเภอนาแหว จังหวัดเลย  
             ทิศตะวันตก ติดตออําเภอกงไกรลาศ และอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย และอําเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

 
ดานการใชประโยชนที่ดิน 

 ลานหินปุมทางตอนเหนือและตอนกลางเปนเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง โดยมีเขต
ภูเขาสูงดานตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยูในเขตอําเภอวังทอง วัดโบสถ เนินมะปราง นครไทย 
และชาติตระการ พ้ืนที่ตอนกลางมาทางใตเปนที่ราบ และตอนใตเปนที่ราบลุม โดยเฉพาะ
บริเวณลุมแมน้ํานาน และแมน้ํายม ซึ่งเปนแหลงการเกษตรที่สําคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก 
อยูในเขตอําเภอบางระกํา อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอพรหมพิราม อําเภอเนินมะปราง และ
บางสวนของอําเภอวังทอง 
 
 จังหวัดพิษณุโลกมีลมมรสุมพัดผานจากมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรอินเดีย และ
แบงฤดูกาล ออกไดเปน 3 ฤดู ดังตอไปนี้ 
 ฤดูรอน ประมาณเดือนกุมภาพันธ - เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาฯ 
            ฤดูฝน จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณน้ําฝน เฉลี่ยประมาณปละ 
1,375 มิลลิเมตร  
            ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาฯ 
 
 จากลักษณะทางภูมิศาสตรทําใหจังหวัดพิษณุโลกเปนจุดศูนยกลางในดานคมนาคม
ของภูมิภาคอินโดจีน โดยเปนจุดเชื่อมตอระหวางภาคกลางและภาคเหนือ รวมทั้งภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย จังหวัดพิษณุโลกจึงไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองบริการ

DPU



64 
 

 

สี่แยกอินโดจีน" โดยสามารถเดินทางไดโดยทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก - สุโขทัย - พิษณุโลก 
- หลมสัก - ขอนแกน) ทางหลวงหมายเลข 11 (ตาคลี - วังทอง - พิษณุโลก - อุตรดิตถ - เดน
ชัย - ลําปาง - ลําพูน - เชียงใหม) และทางหลวงหมายเลข 117 (พิษณุโลก - นครสวรรค) โดย
ทางหลวงทั้ง 3 สายเชื่อมโยงกันดวยโครงขายถนนทางหลวงวงแหวนเลี่ยงเมืองหมายเลข 12 
นอกจากการคมนาคมทางรถยนตแลว การเดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกยังสามารถมาดวยรถไฟ 
หรือเครื่องบินก็ได โดยการบินไทย มีเที่ยวบินมายังทาอากาศยานพิษณุโลกทุกวัน 
 
 ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก, 2550) 

 
ภาพที ่2.18. แสดงการแบงพ้ืนที่ของจังหวัดพิษณุโลก 
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2.4.3. ขอมูลทั่วไปจังหวัดขอนแกนโดยสังเขป แบงการศึกษาออกเปน 4 ดาน คือ 
 
  1. ดานภูมิศาสตร 
  2. ดานการใชประโยชนที่ดิน 
  3. ดานเศรษฐกิจ 
 4. ดานการทองเที่ยว 
 
 หากจะอางถึงประวัติ ของจังหวัดขอนแกน ซึ่งเริ่มกอตั้งเปนเมือง มาตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 1 อายุเพียงแคสองรอยกวาป ก็คงจะกลาวไมไดวา เปนเมืองเกา แตที่จริงแลว 
ดินแดนบนที่ราบสูงแหงนี้ มีประวัติศาสตร ที่ยาวนานมาก ไมวาจะเปนทางธรรมชาติ หรือทาง
อารยธรรม ดังที่มีการคนพบซากสิ่งมีชีวิตดึกดําบรรพ อายุนับลานป พบชุมชนเมืองโบราณ 
สมัยกอนประวัติศาสตร หลายแหง ตลอดจนปราสาทขอม สมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ดวยอารย
ธรรม ที่สั่งสมมา ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร สิ่งที่พบที่นี่ไมวาจะเปน วัฒนธรรม ประเพณี 
โบราณสถานตางๆ จึงลวนเปนสวนหนึ่ง สะทอนถึงความเปนมาของคนไทย และชาติไทย  
 
 ดานภูมิศาสตร 
 ขอนแกน เปนจังหวัดที่ตั้งอยูตรงกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏหลักฐาน
ทางดานประวัติศาสตร และมนุษยวิทยา วาอาณาเขต จังหวัดขอนแกน เคยเปนดินแดน ที่มี
ผูคนอาศัย ตั้งบานเรือน อยูเจริญรุงเรือง มีอารยธรรมสูงสง มากอนสมัยประวัติศาสตร และ
คาบเก่ียวกับ สมัยประวัติศาสตร ทําใหขอนแกน เปนเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม ของชนชาติ
โบราณมากมาย ดังปรากฏ รองรอยใหเห็นอยูในปจจุบัน เชน ภาพเขียนสี ที่ถ้ําฝามือแดง 
อําเภอภูเวียง เมืองโบราณ สมัยทวาราวดี ที่อําเภอชุมแพ เสมาหิน ที่เมืองชัยวาน อําเภอ
มัญจาคีรี และศาสนสถาน สมัยขอม ที่อําเภอเปอยนอย จัดเปนปราสาทหิน ที่มีขนาดใหญที่สุด 
ที่พบในจังหวัดขอนแกน และอยูในสภาพสมบูรณมาก  
 
 ปจจุบันขอนแกนเปนจังหวัดที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ และ
โบราณสถานมากมาย มีความเจริญรุงเรือง ในดานตางๆ เปนศูนยกลางทางการศึกษา คือ เปน
ที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีวัฒนธรรม และประเพณีตางๆ มีผลิตภัณฑพ้ืนบาน ที่ไดรับ
ความสนใจจากนักทองเที่ยว และผูมาเยือน เชน ผาไหมมัดหมี่ที่อําเภอชนบท นอกจากนี้ยังมี
แหลงทองเที่ยวที่สวยงามและสะดวกในการคมนาคมตลอดป  
  
 จังหวัดขอนแกน แบงการปกครองออกเปน 20 อําเภอ 3 ก่ิงอําเภอ ไดแก อําเภอ
เมือง อําเภอภูเวียง อําเภอบานไผ อําเภอพล อําเภอน้ําพอง อําเภอชุมแพ อําเภอมัญจาคีรี 
อําเภอหนองเรือ อําเภอกระนวน อําเภอหนองสองหอง อําเภอชนบท อําเภอสีชมพู อําเภอแวง
นอย อําเภอแวงใหญ อําเภออุบลรัตน อําเภอบานฝาง อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอพระยืน 
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อําเภอเปอยนอย อําเภอภูผามาน ก่ิงอําเภอหนองนาคํา ก่ิงอําเภอซําสูง และก่ิงอําเภอโคกโพธิ์
ชัย รวมพ้ืนที่ประมาณ 10,855,991 ตารางกิโลเมตร  
 
 ทิศเหนือ ติดตอจังหวัดอุดร หนองบัวลําภู และ จังหวัดเลย 
 ทิศใต ติดตอจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย 
 ทิศตะวันออก ติดตอจังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก ติดตอจังหวัดเพชรบูรณ และ จังหวัดชัยภูม ิ
 
 ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน, 2550) 

 
ภาพที ่2.19. แสดงการแบงพ้ืนที่ของจังหวัดขอนแกน 
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 ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในอําเภอเมือง รถ
โดยสารประจําทาง ว่ิงบริการหลายสาย มีที่พักบริการ หลายระดับ ตั้งแตหองพักราคายอมเยาว 
ไปจนถึงโรงแรมระดับหาดาว สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัย ที่สงเสริมศักยภาพ ทางการทองเที่ยว 
ดวย ขอนแกนมีพ้ืนที่ประมาณ 10,885 ตารางกิโลเมตร 
 
 จังหวัดขอนแกนอยูหางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต 449 กิโลเมตร จาก
กรุงเทพฯ ใชเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลัก
กิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเขาทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผานจังหวัดนครราชสีมาถึง
จังหวัดขอนแกน  
 
 อีกเสนทางหนึ่ง เมื่อถึงสระบุรีแลวตรงไปตามถนนสระบุรี-ลํานารายณ แยกขวาเขา
เสนทางมวงคอม-ดานขุนทด-ชัยภูมิ-ขอนแกน หรือสระบุรี-อําเภอลํานารายณ-อําเภอเทพสถิต-
ชัยภูมิ-อําเภอมัญจาคีร-ีอําเภอพระยืน-ขอนแกน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน, 2550) 

 
ภาพที ่2.20. แสดงการเสนทางการคมนาคมเขตเมืองจังหวัดขอนแกน 
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 2.4.4. ขอมูลทั่วไปจังหวัดอุดรธานีโดยสังเขป แบงการศึกษาออกเปน 4 ดาน คือ 
 
  1. ดานภูมิศาสตร 
  2. ดานการใชประโยชนที่ดิน 
  3. ดานเศรษฐกิจ 
 4. ดานการทองเที่ยว 
 
 ดานภูมิศาสตร 
 จังหวัดอุดรธานี เปนจังหวัดใหญที่เปนศูนยกลางการคมนาคมและการทองเที่ยวทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังเปนดินแดนที่มีอารยธรรมเกาแกแหงหนึ่ง
ของโลก นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและมีหัตถกรรมผาขิตที่มีชื่อเสียงอีกดวย  
 
 จังหวัดอุดรธานี แบงการปกครองออกเปน 20 อําเภอ คือ อําเภอเมืองอุดรธานี 
อําเภอหนองวัวซอ อําเภอหนองหาน อําเภอบานผือ อําเภอบานดุง อําเภอกุมภวาป อําเภอ
โนนสะอาด อําเภอเพ็ญ อําเภอน้ําโสม อําเภอกุดจับ อําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ อําเภอ
ทุงฝน อําเภอสรางคอม อําเภอไชยวาน อําเภอหนองแสง อําเภอนายูง อําเภอพิบูลยรักษ 
อําเภอกูแกว และอําเภอประจักษศิลปาคม  
 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดขอนแกนและกาฬสินธุ 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดสกลนคร  
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดเลย และหนองบัวลําภู 
 
 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม มีความแปรปรวน
ของกระแสอากาศสูง อุณหภูมิสูง แดดจา อากาศแหงแลงและอาจมีพายุฤดูรอนในชวงดังกลาว 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม มักมีฝนทิ้งชวง
ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ถึงตนเดือนกรกฎาคม จะไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอนในทะเล
จีนใต ปริมาณฝนประมาณปละ 1,400 – 1,500 มิลลิเมตร/ ป 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ฤดูนี้จะมีมวลอากาศ
เย็นโดยทั่วไปและจากประเทศจีน ตลอดจนอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแผลง
มาปกคลุมเปนระยะๆ 
 
 ดานการใชประโยชนที่ดิน 
 ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในอําเภอเมือง รถ
โดยสารประจําทาง ว่ิงบริการหลายสาย มีที่พักบริการ หลายระดับ ตั้งแตหองพักราคายอมเยาว 
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ไปจนถึงโรงแรมระดับหาดาว สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัย ที่สงเสริมศักยภาพ ทางการทองเที่ยว 
ดวย จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี, 2550) 

 
ภาพที ่2.21. แสดงการแบงพ้ืนที่ของจังหวัดอุดรธาน ี

 
 ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 จังหวัดอุดรธานีจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึง
สระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเขาทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผาน
นครราชสีมา ขอนแกน ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร ทําใหการเดินทางไป
ยังจังหวัดอุดรธานี มีความสะดวกสบายมาก ทั้งทางบกและทางอากาศ 
 
  การรถไฟแหงประเทศไทย จัดบริการรถไฟว่ิงระหวางกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ หนวยบริการเดินทาง การรถไฟแหงประเทศไทย 
 
 นอกจากนี้  ยังมีรถโดยสารประจําทางเดินทางไปจังหวัดใกลเคียงคือ จังหวัด
หนองคาย เลย ขอนแกน หนองบัวลําภู สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงใหม 
เชียงราย ระยอง เปนตน ซึ่งจะออกทุก ๆ 30-40 นาที  
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ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี, 2550) 

 
ภาพที ่2.22. แสดงการเสนทางการคมนาคมเขตเมืองจังหวัดอุดรธานี 

 
     2.4.5. ขอมูลทั่วไปจังหวัดมุกดาหารโดยสังเขป แบงการศึกษาออกเปน 4 ดาน คือ 
 
  1. ดานภูมิศาสตร 
  2. ดานผังเมืองมุกดาหาร 
  3. ดานเศรษฐกิจ 
 4. ดานการทองเที่ยว 
 
 ดานภูมิศาสตร 
 จังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยเปนจังหวัดชายแดนของไทย มีแมน้ําโขงเปนเสนก้ันพรมแดน ตั้งอยูที่เสนรุงที่ 16-17 
องศาเหนือและเสนแวงที่ 104 – 105 องศาตะวันออก มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,339.83 ตร.กม. หรือ 
2,712,394 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 642 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอนาแก อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และอําเภอเตา
งอย จังหวัดสกลนคร 
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 ทิศใต ติดตอกับอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
และอําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนก้ันพรมแดน 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ และอําเภอ
เมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 
 
 1. ลักษณะภูมิประเทศ  
 ทางทิศเหนือและทิศใตของจังหวัดเปนที่ราบสูง ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาภูพาน มี
ลักษณะเปนปาไม ปาทึบ สวนทิศตะวันออกเปนที่ราบสลับปาไม มีแมน้ําโขงเปนเสนก้ัน
พรมแดนระหวางไทยกับลาว มีความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ราบรอยละ 20 ของ
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ มีพ้ืนที่ปาไมประมาณ 831,988 ไร 
(1,456.69 ตารางกิโลเมตร) คิดเปนรอยละ 30.67 ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด 
 
 2. ลักษณะภูมิอากาศ แบงออกไดเปน 3 ฤดูกาล ดังนี ้
 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม มีความแปรปรวน
ของกระแสอากาศสูง อุณหภูมิสูง แดดจา อากาศแหงแลงและอาจมีพายุฤดูรอนในชวงดังกลาว 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม มักมีฝนทิ้งชวง
ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ถึงตนเดือนกรกฎาคม จะไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอนในทะเล
จีนใต ปริมาณฝนประมาณปละ 1,400 – 1,500 มิลลิเมตร/ ป 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ฤดูนี้จะมีมวลอากาศ
เย็นโดยทั่วไปและจากประเทศจีน ตลอดจนอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแผลง
มาปกคลุมเปนระยะๆ 
 
 วิวัฒนาการและการตั้งถิ่นฐานของเมือง  
 ในปจจุบันการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในเขตผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร โดยพิจารณา
ประกอบกับภาพถายทางอากาศ มีลักษณะการกระจายตัวออกเปนแนวราบ   ตามระบบ
โครงขายคมนาคมสายหลักของเมือง   บริเวณที่มีความหนาแนนสูงอยูบริเวณใจกลางเมือง
ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารทางเหนือและดานตะวันตกเฉียงเหนือของเขตผังเมือง
รวม  มีการกระจายตัวของชุมชนออกไปตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 212,2042,ถนน 
รพช.มห.11040 และถนนสําโรงชายโขงเหนือ  สําหรับบริเวณรอบนอกของเขตผังเมืองรวม
เมืองมุกดาหาร  ซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล มีลักษณะเปนชุมชนเกษตรกรรมที่มีการตั้งถิ่นฐาน
แบบเกาะกลุมรวมกันอยูอยางหนาแนนในชุมชน   โดยมี วัด และโรงเรียนเปน
ศูนยกลาง  สําหรับระบบคมนาคมขนสงระหวางพ้ืนที่ภายในเขตผังเมืองรวมมุกดาหารกับ
ชุมชนใกลเคียง มีระบบโครงขายคมนาคม ที่เชื่อมโยงเขาถึงกันไดอยางสะดวกและทั่วถึง  
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ที่มา: Google Inc, 2009 

ภาพที่ 2.23. แสดงแผนที่ทางอากาศ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ป 2550 
 
 ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร 

ในการวาง และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร เปนการวางผังการใชประโยชน
ที่ดินแตละประเภท เพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวของประชากรในอนาคต โดยกําหนดใหมี
การขยายตัวในพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธตอเนื่องกับชุมชนเดิม พิจารณาใหกิจกรรมที่มีความ
เก่ียวของสัมพันธกันอยูอยางใกลชิดตามสภาพที่ควรจะเปน โดยคํานึงถึงสภาพปจจุบัน และ
แนวโนมการขยายตัวของชุมชนในอนาคต และการสงวนพ้ืนที่เกษตรกรรมไมใหเปลี่ยนการใช
ประโยชนที่ดินตามความจําเปน และกําหนดใหมีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเปนโครงขาย 
สามารถสรุปการกําหนดการใชประโยชนที่ดินใน จังหวัดมุกดาหาร ไดดังนี้ 
 

ประเภทการใชที่ดิน 
พื้นที่ 

ไร ตร.กม. รอยละ 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 4,027 6.444 7.55 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง(สีสม) 557 0.890 1.04 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) 171 0.273 0.32 
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 3,454 5.526 6.47 
คลังสินคา (สีเม็ดมะปราง) 241 0.386 0.45 
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 38,189 61.103 71.57 
ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) 

289 0.463 0.54 
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สถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) 510 0.816 0.96 
สถาบันศาสนา (สีเทา) 504 0.807 0.95 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
(สีน้ําเงิน) 

1,219 1.951 2.29 

ถนน ซอย หวย 4,202 6.720 7.86 
รวม 53.363 85.38 100 

ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
 

ตารางที่ 2.6. แสดงสรปุการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร, 2550) 
ภาพที่ 2.24. แสดงผังเมืองรวมมุกดาหาร พ.ศ. 2549 

 
 ดานเศรษฐกิจ 
 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดมุกดาหาร
ในชวงป พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2551 ของแตละสาขาการผลิต ชวงเวลาดังกลาวมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมเพ่ิมข้ึน 4,262 ลานบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 9.5 ตอป ซึ่งเมื่อ
พิจารณา การเปลี่ยนแปลงมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2544-2551 การ
ผลิตในภาคเกษตรกรรมและการปศุสัตวมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเพ่ิมข้ึนมากที่สุด เปน
จํานวน 1,743 ลานบาท (อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 12.53 ตอป) รองลงมา ไดแก 
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อุตสาหกรรมการผลิตเปนจํานวน 1,103 ลานบาท(อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 15.41 ตอป) 
และดานการศึกษา เปนจํานวน 1,051 ลานบาท (อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 11.56 ตอป) 
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจาณาอัตราการขยายตัวของภาคโรงแรมและภัตตาคาร จะมีอัตราการ
ขยายตัวในเชิงบวกถึงรอยละ 8.36 
 

ประเภทของการคาและบริการ 
พ.ศ. 
2544 

พ.ศ. 
2551 

การเปลี่ยนแปลง
มูลคา (ลานบาท) 

อัตราการขยายตัว 
(เฉลี่ยรอยละ/ป) 

ภาคเกษตรกรรม 1,472 3,262 1,790 12.35 
การเกษตรกรรมและปศุสัตว 1,403 3,146 1,743 12.53 
การประมง 68 116 48 18.48 
นอกภาคเกษตรกรรม 6,493 10,819 4,326 7.61 
การเหมืองแรและถลุงแร 68 87 19 4.77 
อุตสาหกรรมการผลิต 705 1,808 1,103 15.41 
การผลิตพลังงานไฟฟา กาซธรรมชาติ และประปา 125 194 69 6.64 
การกอสราง 452 797 345 8.65 
การคาสงและคาปลีก 1,825 2,205 380 2.97 
โรงแรมและภัตตาคาร 47 79 32 8.36 
การคมนาคมขนสง 391 606 215 7.30 
การบริการทางการเงิน 212 644 432 18.76 
อสังหาริมทรัพย 392 455 63 2.21 
การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 727 999 272 4.82 
การศึกษา 923 1,974 1,051 11.56 
การสาธารณสุข และสังคมสงเคราะห 447 742 295 7.76 
การบริการสังคม – ชุมชน 171 216 45 3.52 
การจางงานในครัวเรือน 10 13 3 3.92 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2551 
ตารางที่ 2.7. แสดงการเปลี่ยนแปลงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด พ.ศ.2544 -2551 

 
การวิเคราะหจุดออน-จุดแข็งของจังหวัดมุกดาหาร (SWOT analysis) เปนการ

วิเคราะหตามขอมูลและการสํารวจวิจัยโดยการเคหะแหงชาติรวมกับบริษัท เอ-เซเวน คอร
ปอเรชั่น จํากัด ในโครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง และแผนปองกันแกไข
ปญหาชุมชนแออัดระดับพ้ืนที่ ปงบประมาณ 2550 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 
1. จุดแข็ง (Strength) 

 - มีทําเลที่ตั้งอยูบนเสนทางการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
ตะวันออก-ตะวันตก ภายใตโครงการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
 - เมืองการคาชายแดนเชื่อมโยงการคาขายแขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว 
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 - การบริการข้ันพ้ืนฐาน ทั้งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหบริการ ครบ 
  4)  ภาคการคาและบริการ เปนภาคการคาที่มีสวนแบงในมูลคารวม

ผลิตภัณฑ จังหวัดมากที่สุด สอดคลองกับบทบาทเปนเมืองการคาชายแดน 
  5)  ประชากรสวนใหญของจังหวัด (รอยละ 52.52) เปนผูมีงานทํา สวน

ผูที่วางงานนั้นมีเพียงรอยละ 1.07 เทานั้น 
  6)  เอกลักษณทางชาติพันธุมีความโดดเดน 
  7)  แหลงทองเที่ยวมีความหลากหลาย นับตั้งแตตลาดการคาอินโดจีน 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 2) จุดออน (Weakness) 
  1)  ระบบการคมนาคมขนสง โดยเฉพาะทางอากาศและทางน้ํา ยัง

ไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร 
  2)  ปญหาการกัดเซาะพ้ืนที่ริมฝงโขง สงผลกระทบตอความมั่นคงใน

การอยูอาศัยของบานเรือนริมตลิ่ง โดยเฉพาะในพ้ืนที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร และพ้ืนที่ตอเนื่อง 
  3)  การจัดการบริการการศึกษาในพ้ืนที่ ยังไมมีสถาบันการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 
  4)  ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดยังมีสวนแบงในมูลคาผลิตภัณฑมวล

รวมนอยที่สุดแสดงใหเห็นถึงการขาดความตอเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
  5) เมื่อเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 19 จังหวัด มุกดาหารเปนจังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเปน
ลําดับที่13 ของภาค รวมทั้งมีรายไดตอหัวประชากรในลําดับทาย ๆ ของภาค 

  6) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในรอบ 10 ปที่ผานมา เศรษฐกิจ
ของมุกดาหารขยายตัวไมมากนัก เพียงเฉลี่ยรอยละ 0.62 ตอปเทานั้น 

 3) โอกาส (Opportunities) 
  1) ความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศ จะเปนการเปดโอกาส 

หรือชองทางในการพัฒนาจังหวัดได 
  2) ยุทธศาสตรการพัฒนาจากภาครัฐไดสงเสริมการพัฒนาจังหวัด

มุกดาหารตามศักยภาพ ไมวาจะเปนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร 

 4) ภาวะคุกคาม (Threat) 
  1) ประเด็นความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศ อาจเกิดความ

ลาชาในการปฏิบัติ เนื่องจากจะตองประสานงานกับหลายฝาย 
  2) ในฐานะเมืองการคาชายแดนตามลําน้ําโขง มีจังหวัดอ่ืน ๆ หรือจุด

การคาชายแดนในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่เปนคูแขงที่สําคัญในการเปนแหลงการคา และแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ 
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3.  ดานการทองเที่ยว 
 1.   แหลงทองเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร 
  1) ศาลเจาพอเจาฟามุงเมือง ตัง้อยูบนถนนสองนางสถิตในเขตเทศบาล
เมือง ในบริเวณศาลฯ มีหลักเมืองประดิษฐานอยูดวย ชาวเมืองมุกดาหารถือวาศาลเจาพอเจา
ฟามุงเมืองเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ ปกปกรักษาเมืองมุกดาหารใหอยูรมเย็นเปนสุข ในวันข้ึน 15 
คํ่า เดือน 6 ของทุกป ชาวเมืองมุกดาหารจะมีพิธีบวงสรวงเจาพอเจาฟามุงเมือง เพ่ือความเปน
สิริมงคล 
  2) ศาลเจาแมสองนางพ่ีนอง ถนนสําราญชายโขงริมแมน้ํา ติดกับทา
ดานตรวจคนเขาเมือง ชาวจังหวัดมุกดาหารถือวาศาลเจาแมสองนางพ่ีนอง เปนสถานที่
ศักด์ิสิทธิ์คูกับศาลเจาพอเจาฟามุงเมือง ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 ของทุกป ชาวจังหวัด
มุกดาหารจะจัดใหมีพิธีบวงสรวงเจาพอเจาฟามุงเมืองและเจาแมสองนางพ่ีนองพรอมกัน 
  3) วัดศรีมงคลใต เปนวัดที่ประดิษฐานพระเจาองคหลวง พระพุทธรูปกอ
อิฐถือปูน  เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง สรางข้ึนกอนตั้งเมืองมุกดาหาร องคมีขนาดหนาตัก
กวาง 2.20 เมตร สวนสูงเฉพาะองคถึงยอดพระเมาลี 2 เมตร สูงจากฐาน 3 เมตร 
  4) พระพุทธสิงหสอง (วัดศรีบุญเรือง) ตั้งอยูที่ถนนสําราญชายโขงในตัว
เมืองมุกดาหาร ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธสิงหสอง ซึ่งเปนพระพุทธรูปทอง
สัมฤทธิ์ ในเทศกาลสงกรานต ชาวมุกดาหารไดกระทําพิธีอัญเชิญพระพุทธสิงหสองไป
ประดิษฐานบนแทน เพ่ือใหประชาชนทั่วไปไดสรงน้ําเปนประจําทุกป 
  5) อุทยานแหงชาติมุกดาหาร ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติดงบังอ๋ี 
ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอเมืองมุกดาหารและอําเภอดอนตาล หางจากตัวเมือง 17 กม. โดยใช
เสนทางมุกดาหาร-ดอนตาล ประกอบดวยภูเขาสูงชันหลายลูก ยอดเขาสูงสุดคือ ยอดภูจอมสี 
สูงจากระดับน้ําทะเล 420 เมตร สภาพปาสวนใหญเปนปาไมเต็ง-รัง และปาเบญจพรรณ และ
ยังเปนแหลงกําเนิดของลําหวยหลาย แถบบริเวณเชิงเขาเปนปาไผข้ึนสลับเปนแนว หลาย
บริเวณเปนหนาผาสูงและลานหินกวาง มีหินรูปรางแปลกๆ มากมาย ซึ่งภาษาทองถิ่นเรียก
ลักษณะเชนนี้วา “เทิบ” บางอันมีรูปรางคลายรม เห็ดขนาดใหญ ไอพน มงกุฎ ดอกบัวบาน รอง
เทาบูท เกงจีน สถูป และจานบิน เปนตน  
  6) หอแกวมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ตั้งอยูในตัวเมือง
ของจังหวัดมุกดาหาร สรางข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวทรงครองราชยครบ 50 ป หอแกวมุกดาหารมีลักษณะเปนหอคอยรูปทรงกระบอก มี
ความสูง 65.50 เมตร บนยอดสูงสุดเปนที่ตั้งของ "ลูกแกวมุกดาหาร" การข้ึนไปชมจะมีลิฟต
และบันไดเวียนอํานวยความสะดวก โดยมีชั้นสําหรับชมนิทรรศการและทัศนียภาพรอบดาน 
นอกจากจะเห็นเมืองมุกดาหารในมุมสูงแลว ยังสามารถมองเห็นเมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะ
เขต ที่อยูอีกฝงของแมน้ําโขงไดอยางชัดเจน  
  7) ภูมโนรมย หางจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางทิศใต ตามถนนตัดใหม 
สายบานมโนรมย –คําอาฮวน อยูในเขตพ้ืนที่ของอุทยานแหงชาติมุกดาหาร ซึ่งเปนสถานที่ที่

DPU



77 
 

 

ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ บริเวณโดยรอบเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองมุกดาหารได
ทั้งหมด  
  8) ตลาดอินโดจีน ใจกลางเมืองมุกดาหารติดริมแมน้ําโขง จําหนาย
เครื่องใชไฟฟา เครื่องสําอาง อาหารการกิน ของที่ระลึก บรรยากาศของตลาดอินโดจีนคึกคัก
ตั้งแตเชาจรดเย็นโดยเฉพาะถาเปนวันหยุดเสาร-อาทิตย ซึ่งผูคนจะไปจับจายซื้อของกันมาก
เปนพิเศษ และตลาดอินโดจีนมุกดาหารมีกลวยไมขายทุกวัน อีกทั้งอยูใกลดานศุลกากรจังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งสามารถเดินทางไปยัง สปป.ลาวไดทางเรือ 
  9) สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) สะพาน
มิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงทาง
บกในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ตัวสะพานมีความยาว 1,600 เมตร สะพาน
แหงนี้ชวยเชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การคา การเอ้ืออํานวยตอการที่ไทยจะเปน
ศูนยกลางในการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคแมน้ําโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขากับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  2. แหลงทองเที่ยวภายในอําเภออ่ืนๆ 
  1) แกงกะเบา (อ. หวานใหญ) เปนแกงหินยาวเหยียดตามลําน้ําโขง 
บนฝงก็ยังมีลานหินกวางใหญเปนที่พักผอนไดอยางดี ในฤดูแลงน้ําลดจนเห็นเกาะแกงกลางน้ํา 
และหาดทรายสวยกวาฤดูอ่ืนๆ  
  2) สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี (อ. หวานใหญ) หรือวัดสอง
คอน เปนโบสถคริสตสรางแบบสถาปตยกรรมสมัยใหม ที่มีความสวยงามและใหญที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เคยไดรับรางวัลสถาปตยกรรมดีเดน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ
บรมราชูปถัมภ ป 2539 มีหุนข้ีผึ้งของนักบุญราศรีทั้งเจ็ด บริเวณกวางขวางและมีพ้ืนที่ติดกับ
แมน้ําโขง 
  3) อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว (อ. ดอนตาล) เปนภูเขาที่มีความสูง
ประมาณ 423 เมตร บนรอยตอเขต 3 จังหวัด ที่ยอดภูสระดอกบัว มีแองหินขนาดกวาง
ประมาณ 2-3 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร อยู 5-6 แอง มีน้ําขังตลอดป มีบัวพันธุขนาดเล็ก
ข้ึนอยูเต็มสระ และบริเวณเดียวกันมีถ้ําขนาดใหญเคยเปนที่อยูอาศัยของ ผูกอการราย
คอมมิวนิสต (ผกค.) สามารถจุคนไดถึง 100 คน  
  4) กลองมโหระทึก (อ. ดอนตาล) ปจจุบันไดเก็บรักษาไวที่วัดมัชฌิมา
วาส (วัดกลาง) เปนกลองสัมฤทธิ์หนา กลองดังกลาวเชื่อวาอายุไมต่ํากวา 3,000 ป เปนกลองที่
พวกขาและขอมโบราณเก็บสะสมไว คนพบเมื่อป พ.ศ. 2481 ที่บริเวณริมตลิ่งแมน้ําโขง บาน
นาทามของลาว 
  5) หอยสมัยหิน (อ. ดอนตาล) มีลักษณะคลายหอยสังข ฝงอยูในดิน
ลึกประมาณ 40 ฟุต พบที่โคกหินแดง บานนายอ ตําบลเหลาหมี อําเภอดอนตาล จากการวิจัย
ของกรมทรัพยากรธรณีทําใหทราบวา เปลือกโลกบริเวณนี้มีอายุประมาณ 27 ลานป หอยเปน
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หินนี้ขุดพบเปนแหงที่ 3 ของโลก บริเวณที่พบเปลือกหอยนี้ปรากฎวาเปนชั้นหินปูนหนา
ประมาณ 1 ฟุต 
  6) อางเก็บน้ําชลประทานหวยข้ีเหล็ก (อ. นิคมคําสรอย) ตั้งอยูบน
เสนทาง 212 หางจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ 23 กม. อยูเหนือวนอุทยานภูหมู บริเวณ
เหนืออางเก็บน้ําจะเปนทะเลสาบขนาดใหญ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีทิวทัศนสวยงาม 
  7) วัดภูดานแต (อ. นิคมคําสรอย) วัดภูดานแตหรือวัดภูแตหรือวัดพุท
โธธัมมะธะโร ตั้งอยูริม ถนนชยางกูร ทางหลวงหมายเลข 212 บานชัยมงคล ตําบลโชคชัย 
อําเภอนิคมคําสรอย ในบริเวณวัดเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญปางหามมาร มี
ธรรมจักรเปลงรัศมีอยูดานบน 
  8) น้ําตกตาดโตน (อ.หนองสูง) อยูหางจากอําเภอหนองสูงไปทางทิศ
ใต และอยูหางจากอําเภอคําชะอีไปทางทิศตะวันตก ตามถนนสาย 2030 ระยะทางประมาณ 18 
กม. ระยะน้ําตกสูง 7 เมตร กวาง 30 เมตร มีแองน้ําสําหรับเลนน้ําได 
  3. เทศกาลและศิลปวัฒนธรรม 
  ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ยึดมั่นและสืบทอดประเพณีซึ่งสวนใหญไดรับ
อิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ เชน ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ 
ประเพณีปดบาน ประเพณีสวงเฮือ ประเพณีแหกัณฑหลอน พิธีกรรมโซถั่งบ้ัง พิธีเหยา พิธี
บายศรีสูขวัญ การรําเตยหัวดอนตาล การรําวงภูไท การลําผญา เปนตน 
  งานประเพณีที่สําคัญของจังหวัดมุกดาหาร ไดแก งานประเพณีแขงเรือออก
พรรษาระหวางจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต จัดข้ึนในวันที่ 13-15 คํ่าเดือน 11 ของ
ทุกป งานกาชาดและงานประจําปของจังหวัดมุกดาหาร จัดข้ึนประจําทุกปในชวงเดือนธันวาคม 
 
 2.4.6. การรวมมือที่สําคัญของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
 

ตั้งแตโลกยุคสมัยสงครามเย็น ลัทธิการเมืองการปกครองถูกแบงออกเปนสองข้ัว
ใหญๆ คือโลกเสรีนิยมและโลกสังคมนิยม ประเทศตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งไดรับ
อิทธิพลเหลานี้ดวย สงผลใหการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศเปนไปอยางไมราบรื่น 
จากสภาพดังกลาวทําใหภูมิภาคชายแดนของไทยในชวงสงครามเย็นมีสภาพเปนพ้ืนที่ลาหลัง
ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่อ่ืนๆที่อยูในประเทศ 
(โสภารัตนและคณะ, 2549, บทที่1, น.1) ซึ่งสงผลตอธุรกิจการทองเที่ยวของภูมิภาค ทั้งๆที่
เปนสถานที่ที่ควรคาแกการทองเที่ยว และมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 
เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงในปพ.ศ. 2532 การปรับเปลี่ยนนโยบายทางดานเศรษฐกิจ

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งย่ิงใหญใหกับหลายๆประเทศ เชน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ใชรูปแบบของการคาแบบเสรีนิยม เขามาปฏิรูประบบเศรษฐกิจ นโยบายทาง
เศรษฐกิจตางๆที่ทําใหเวียดนาม กัมพูชา และจีนมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วมาก 
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เชน จะเห็นไดวาเวียดนามมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอันดับสองของเอเชีย รอง
จากจีน โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 7.5 – 8% (วิกรม, 2550, -) ซึ่ง
ความรวมมือในการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบานในหลายชวงปที่ผาน
มา กอใหเกิดผลลัพธที่ดีตอประเทศในอนุภูมิภาคนี้ 

 
กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady Choa 

Phraya Mekong Economic Cooperation Strategy) ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่ง
ริเริ่มและดําเนินการโดยธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) โดยมี
แผนงานหลากหลายแบบทั้งที่เปนพหุภาคีและทวิภาคี(กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ,สํานัก
อาเซียน, 2550, น.1-22) นโยบายที่สําคัญ แสดงวิสัยทัศน 3 ดานในการพัฒนาคือ การ
เชื่อมโยง (Connectivity) การแขงขัน (Competitiveness) และความรูสึกเปนชุมชนเดียวกัน 
(Community) ซึ่งความรวมมือตางๆในประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง แบงออกเปนสาขา
ตางๆ รวม 9 สาขา ไดแก คมนาคมขนสง โทรคมนาคม พลังงาน การคา การลงทุน การเกษตร 
สิ่งแวดลอม การทองเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยในทางปฏิบัติกําหนดใหมีแผน
ลําดับความสําคัญสูง (GMS Flagship Programs) รวม 11 แผนงาน ไดแก 

 
 1. แผนงานพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจหรือระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-
South Economic Corridor) 
 2. แผนงานพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจหรือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – 
ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 
 3. แผนงานพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) 
 4. แผนงานพัฒนาเครือขายโทรคมนาคม (Telecommunications Backbone) 
 5. แผนงานซื้อ-ขายไฟฟาและการเชื่อมโยงเครือขายสายสงไฟฟา (Regional 
Power Interconnection and Trading Arrangements) 
 6. แผนงานการอํานวยความสะดวกการคาและการลงทุนขามพรมแดน 
(Facilitating Cross-Border Trade and Investment) 
 7. แผนงานเสริมสรางการมีสวนรวมและความสามารถในการแขงขันของ
ภาคเอกชน (Enhancing Private Sector Participation and Competitiveness) 
 8. แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทักษะความชํานาญ (Developing 
Human Resource and Skills Competencies) 
 9. กรอบยุทธศาสตรพัฒนาสิ่งแวดลอม (Strategic Environment Framework) 
 10. แผนงานการปองกันน้ําทวมและการจัดการทรัพยากรน้ํา (Flood Control 
and Water Resource Management) 
 11. แผนงานการพัฒนาการทองเที่ยว (GMS Tourism) 
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 2.4.7 แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจหรือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor) 
 

แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) 
เปนการเชื่อมโยงพ้ืนที่ดานตะวันออกจากเวียดนาม ผานสปป.ลาว บนเสนทางR 9 ขามสะพาน
แมน้ําโขงแหงที่ 2 เขาสูไทย และไปสูสหภาพพมา หรืออาจเรียกไดวาเปนเสนทางเชื่อมโยง
ระหวางทะเลจีนใตกับทะเลอันดามัน โดยมีระยะทางรวมประมาณ 1,450 กิโลเมตร โดย
เสนทาง R9 มีจุดเชื่อมโยงเมืองสําคัญตางๆ ดังนี้ คือเมืองเมาะละแหมง เมียวะดี (พมา) เขาสู
ประเทศไทยที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เขาสูจังหวัดพิษณุโลก ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร 
เขาสูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ แขวงสะหวันนะเขต แดนสะหวัน และเขาสู
ประเทศเวียดนามเปนประเทศสุดทายที่เมืองลาวบาว  เว ดองฮา และสิ้นสุดที่ดานัง  

 
EWEC มีจุดที่เชื่อมตอกับเสนทางในแนวเหนือ-ใตหลายเสนทาง ไดแก (1) ยางกุง- 

ดาไว(2)เชียงใหม-กรุงเทพฯ (3) หนองคาย- กรุงเทพฯ (4) เสนทางหมายเลข 13 ในลาว และ 
(5) ทางดวน 1A ในเวียดนาม EWEC จึงมีบทบาทสําคัญในการเปนทางเปดไปสูทาเรือสําหรับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภาคกลางของลาว รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหแกเมือง
ขนาดกลางหลายเมืองในประเทศ GMS 4 ประเทศวัตถุประสงคของการริเริ่ม EWEC คือ (1) 
เพ่ือเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจและอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน 
และการพัฒนาระหวางประเทศลาว พมา ไทย และเวียดนาม (2) เพ่ือลดตนทุนการขนสงใน
พ้ืนที่ และทําใหการเคลื่อนยายสินคาและคนโดยสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ (3) เพ่ือลด
ความยากจน สนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่ชายแดนเพ่ิมรายไดในกลุมคนที่มี
รายไดต่ํา สรางโอกาสการจางงานสําหรับสตรี และสงเสริมการทองเที่ยวนอกจากนี้ EWEC ยัง
เนนการสรางโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและการทองเที่ยว 

 
การพัฒนาตามแนวทางของโครงการ EWEC นั้น ทําใหจังหวัดมุกดาหารเพ่ิม

ศักยภาพดานการทองเที่ยวมากข้ึน เนื่องจากเปนจุดเชื่อมตอกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่สอง หรือ สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาวแหงที่ 2 (Thai-Laos Friendship Bridge 2) ข้ึนที่จังหวัดมุกดาหารเพ่ือเชื่อมตอ
เสนทาง EWEC และยังทําใหรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาจังหวัดมุกดาหารใหเปนศูนยกลางการ
กระจายสินคา (Distribution Center) เพ่ือเปนศูนยกลางการกระจายและแลกเปลี่ยนสินคา
นานาชาติ ซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจระหวางประเทศในภูมิภาคอินโดจีน 
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ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, สํานักอาเซียน, 2550, น.4 
 

ภาพที่ 2.25. แสดงแผนที่ประเทศในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) และ
แสดงเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 
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2.5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

นาถฤดี มณีเนตร และ ชมนาด ไชยประสิทธิ์ (2547) ไดศึกษาในเรื่อง การศึกษา
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสถานบริการที่พักแรมแบบประหยัดในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษา พบวา 1) นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาดวยรถยนตสวนตัว 
รองลงมาคือรถโดยสารปรับอากาศ 2) คาใชจายในการพักแรม 301-400 บาทตอคืน 3) 
นักทองเที่ยวสวนใหญเลือกพักโรงแรมที่มีราคาประหยัด 2-3 วัน 4) คาใชจายที่นักทองเที่ยวใช
มากที่สุดคือ คาอาหาร (36.4%) รองลงมาคือคาของที่ระลึก (27%) โดยนักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจในดานกายภาพและการบริการของโรงแรมตางๆ  

 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กนกพร ศิริโรจน (2545) อัญมณี ชํากรม (2543) 

กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ (2541) วรางคณา ถาวรวิริยะตระกูล และสุพัตรา สรอยเพ็ชร (2545) โดย
ปจจัยในการตัดสินใจเขาพัก อันทําใหเกิดความพึงพอใจ มีดังนี้ 1) อัตราคาที่พัก 2) ทําเลที่ตั้ง 
3) ความสะอาด 4) การใหบริการของพนักงาน 5) การรักษาความปลอดภัย 6) ขนาดพ้ืนที่
หองพัก 7) บรรยากาศและความสวยงามของที่พัก 8) องคประกอบตางๆและสิ่งอํานวยความ
สะดวก ซึ่งวรางคณา ถาวรวิริยะตระกูลและคณะไดศึกษาเพ่ิมเติมพบวา สถานที่พักแรมที่ผูพัก
แรมใหความสนใจมากที่สุด คือ ที่พักพรอมอาหารเชา (Bed and Breakfast) ที่พักโฮมสเตย 
และ ที่พักแบบระยะยาว (Longstay) 

 
รุงโรจน สีเหลืองสวัสด์ิ (2547) ไดศึกษาในเรื่อง การพัฒนามาตรฐานอาชีพ

อุตสาหกรรมการโรงแรมไทย ผลการศึกษา สรุปไดวา 1) ปจจุบันแรงงานมีการศึกษาสูงข้ึนแต
อัตราวางงานกลับมากข้ึนดวยอันเนื่องมาจากการขาดทักษะวิชาชีพ การพัฒนาแรงงานไม
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 2) นักศึกษาการโรงแรม มีปญหาดานการรับเขาทํางาน 
กลาวคือ เนนลําดับข้ัน มากกวาเนนสมรรถนะ จึงทําใหผูที่จบมาใหมตองเริ่มตนตั้งแตฝกงาน 
ทําใหเงินเดือนต่ํา 3) รัฐบาลขาดการสนับสนุนดานพัฒนาวิชาชีพ ทั้งๆที่ประเทศไทยมีการ
ลงทุนสูงแตไมมีคุณภาพ 4) จุดเดนของบริการโรงแรมไทยที่เปนเอกลักษณระดับสากล คือ 
การตอนรับแบบไทย (Thai Hospitality) เชน การไหวอยางสุภาพออนนอม ย้ิมสยาม กลาว
สวัสดี เปนตน 5) การเรียนจบมาสูง ไมจําเปนที่จะไดตําแหนงสูง ดังนั้น ควรมีการเรียนรู
ปฏิบัติงานระดับลางดวย 6) ควรมีการฝกอบรมพนักงานอยูเสมอ ทั้งที่เปนพนักงานและ
ผูเชี่ยวชาญดานโรงแรม 

 
รภัส ศิลปศรีกุล (2547) สรุปการวัยในการศึกษาเรื่อง การศึกษาโครงสรางตลาดและ

กลยุทธการตลาดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา 1) ธุรกิจโรงแรม
ในกรุงเทพฯเปนตลาดก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาด 2) อัตราสวนขนาดธุรกิจเทากับ 52.01 ซึ่งแสดงให
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เห็นวา โรงแรมรายใหญ 3 อันดับแรกมีขนาดยอดขายเฉลี่ย สูงกวา ยอดขายโดยเฉลี่ยของ
ธุรกิจโรงแรมอ่ืนๆ ที่เหลือ 3) โรงแรมสวนใหญมีหองพัก 60-150 หอง อัตราคาหองพักเฉลี่ย 
500 – 999 บาท มีอัตราเขาพักเฉลี่ยรอยละ 60-79 4) โรงแรมสวนมากไมไดอยูในเครือ โดย
การศึกษาไดระบุอุปสรรคในการพัฒนาโรงแรมใหมวา 1) ขาดเงินทุนและทําเล 2) ตองใชกล
ยุทธทางการตลาดระยะสั้น 3) การตั้งราคาคาพักไวหลายราคาเพ่ือสรางความแตกตางและ
ดึงดูดลูกคา 4) ในระยะยาวควรมีการปรับปรุงหองพักเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคาอยูเสมอ 

 
ขนิตฐา วงษคําจันทร (2546) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการ

ของโรงแรมอุบลแกรนด ผลการศึกษา สรุปไดวา 1) ลูกคาสวนใหญเพศหญิง อายุ 20-30 ป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจาง พนักงานเอกชน รายไดเฉลี่ย 5,000 – 10,000 บาท 
2) มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของ ใกลชุมชนคมนาคมทําใหสะดวกสบายในการเขาพัก 
(ทําเล) 3) ลูกคาที่ใชหองประชุมสัมมนาสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 20-30 ป รายได 5,000 – 
10,000 บาท 4) พึงพอใจสุดในเรื่องของการบริการของพนักงาน (การบริการ) 5) ลูกคาชาย
ใชดิสโกเธคมากที่สุด อายุ 20-30 ป การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจมากที่สุดดาน
สินคาและการบริการ เรื่องนักรองมีคุณภาพ 

 
สายขวัญ ขวัญคํา (2548) ศึกษาเรื่อง โครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมโรงแรมใน

จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบวา โครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดยโสธรมี
ลักษณะ เปนตลาดผูขายนอยราย กระจุกตัวสูง มีอุปสรรคในการเขาสูตลาดคืออุปสรรค
ทางดานวัตถุดิบ การประหยัดตอขนาด ดานการลงทุน และดานการสงเสริมการขาย กลยุทธ
ทางการตลาดที่นิยมคือ มุงเนนการใหคุณภาพบริการ และการสรางความประทับใจในการ
ใหบริการเพ่ือเพ่ิมจํานวนลูกคา แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดยโสธร ไดแก 
ผูประกอบการรวมมือกับภาครัฐจัดตั้งระบบฐานขอมูล และนโยบายใหลูกคาในตางประเทศ
สามารถเขาถึงบริการของโรงแรมในจังหวัดยโสธรไดโดยตรง มีศูนยขอมูลและการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว โดยเฉพาะความรูทางดานภาษา 

 
กันฑิมาลย ริมพืชพันธุ  (2549) ศึกษาในเรื่อง กลยุทธการตลาดการทองเที่ยว

ชายแดน กรณีศึกษาสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาไดแก จุด
แข็ง คือ จังหวัดมุกดาหารเปนเมืองการคาชายแดน มีความหลากหลายทางธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมนาสนใจ จุดออนคือ ขาดการรวมมือของผูประกอบการดาน
การทองเที่ยวในจังหวัด ขาดมาตรฐาน และขาดการประชาสัมพันธ โอกาส คือ การไดรับการ
สนับสนุน และมีแผนการทองเที่ยวโดยรัฐบาล ตลอดจนการเปดใชสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 
2 อุปสรรค คือ ภาวะผันผวนของน้ํามัน และภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา และผลการศึกษาดานสวน
ประสมทางการตลาด (4Ps) คือ ปรับปรุงผลภัณฑ (Product) ที่มีอยูแลว และสรางกิจกรรม
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ใหมๆข้ึน ทางดานราคา (Price) สรางตัวเลือกทางราคาใหลูกคาสามารถเลือกราคาที่เหมาะสม
ได สวนชองทางจําหนาย (Place) ใหความสําคัญกับอินเตอรเน็ตและหนวยบริการทองเที่ยว 
และ การสงเสริมการตลาด (Promotion) ควรประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหรูจัก
จังหวัดฯ มากข้ึน 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 
3.1. ประเภทของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ในลักษณะการศึกษาจากการคนหาความจริง
ในสภาพปจจุบัน และรวบรวมขอเท็จจริงโดยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)  
 
3.2. พื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัยและเก็บขอมูล 
 
 พ้ืนที่ในการศึกษาคือ พ้ืนที่ในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจาก
เปนพ้ืนที่ที่มีโรงแรมราคาประหยัดเปนจํานวนมากที่สุดในจังหวัด โดยระยะเวลาในการเก็บ
ขอมูลและสํารวจลักษณะทางกายภาพ คือ ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2552 ผานการนําเสนอดวยภาพถาย แผนภูมิ ตารางและการบรรยาย 
 
3.3. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 
 3.3.1. การจําแนกประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร และกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยาง จะเปนการเลือกหนวยกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 2 

กลุม และแบงกลุมตัวอยางเปน 6 กลุม รวม 110 กลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้  
 
 หนวยกลุมตัวอยาง ภาคเหนือตอนลาง 

กลุมที่  1 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม เขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 20 
ตัวอยาง ไดแก 

-   เจาหนาที่บริหารจัดการทองถิ่น จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   เจาหนาที่บริหารจัดการดานการทองเที่ยว จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 1 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 

5 ตัวอยาง 
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-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 2 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 
5 ตัวอยาง 

กลุมที่ 2 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 20 
ตัวอยาง ไดแก 

-   เจาหนาที่บริหารจัดการทองถิ่น จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   เจาหนาที่บริหารจัดการดานการทองเที่ยว จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 1 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 2 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 5 ตัวอยาง 

 หนวยกลุมตัวอยาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 กลุมที่ 3 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 
20 ตัวอยาง ไดแก 

-   เจาหนาที่บริหารจัดการทองถิ่น จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   เจาหนาที่บริหารจัดการดานการทองเที่ยว จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 1 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 2 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 5 ตัวอยาง 
กลุมที่ 4 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 

20 ตัวอยาง ไดแก 
 -   เจาหนาที่บริหารจัดการทองถิ่น จํานวน 5 ตัวอยาง 
 -   เจาหนาที่บริหารจัดการดานการทองเที่ยว จํานวน 5 ตัวอยาง 
 -   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 1 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 5 ตัวอยาง 
 -   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 2 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 5 ตัวอยาง 
 กลุมที่ 5 ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม เขตอําเภอเมือง จังหวัดมุดาหาร จํานวน 20 
ตัวอยาง ไดแก 
 -   เจาหนาที่บริหารจัดการทองถิ่น จํานวน 5 ตัวอยาง 
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 -   เจาหนาที่บริหารจัดการดานการทองเที่ยว จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 1 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดมุดาหาร 

จํานวน 5 ตัวอยาง 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 2 ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดมุดาหาร 

จํานวน 5 ตัวอยาง 
กลุมที่ 6 นักวิชาการทางดานธุรกิจโรงแรม จํานวน 10 ตัวอยาง ไดแก 
-   สถาปนิกและนักบริหารโรงแรม จํานวน 10 ตัวอยาง 

 
หมายเหตุ 

-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 1 คือ โครงการที่มีการบริหารธุรกิจเชิงการลงทุน 
-   ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภทที่ 2 คือ โครงการที่มีการบริหารธุรกิจเชิงครอบครัว 

 
3.3.2. วิธีการศึกษา 
1.  ทําการศึกษาจากขอมูลเอกสาร บทความ และงานวิจัย รวมทั้งขอมูลตางๆ ใน 

เก่ียวกับการแนวคิดหลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ ใน
เขตจังหวัดตามแนวพ้ืนที่ EWEC 

2.  ทําการรวบรวม และศึกษาขอมูลตางๆ ออกเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้ 
-  ขอมูลรายละเอียดทั่วไปที่เก่ียวของกับทางดานเศรษฐกิจ อาทิเชน ความรวมมือ

ระหวางประเทศ, ความเปนมาและความสําคัญของการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor: EWEC) และปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยวในจังหวัดแนวเขต 
EWEC พ้ืนที่ 5 จังหวัด 

-  ขอมูลรายละเอียดทั่วไปที่เก่ียวของกับทางดานสภาพที่ตั้งและสังคม อาทิเชน 
ขอบเขตของการศึกษาและสถานที่ตั้ง, การทองเที่ยวในจังหวัดแนวเขต 
EWEC พ้ืนที่ 5 จังหวัด, ศึกษาสถานที่ตั้งของในจังหวัดแนวเขต EWEC 
พ้ืนที่ 5 จังหวัด, ผังเมืองรวมในจังหวัดแนวเขต EWEC พ้ืนที่ 5 จังหวัด, 
สภาพและขอมูลโดยทั่วไปในจังหวัด และกฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติ
โรงแรม และกฎกระทรวง 
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-  ขอมูลรายละเอียดทั่วไปที่ เก่ียวของกับทางดานการออกแบบ อาทิเชน 
มาตรฐานการออกแบบผังบริเวณโรงแรม ทฤษฎีการออกแบบโรงแรม และ
ทฤษฎี Hospitality Design 

- ขอมูลรายละเอียดทั่วไปที่เก่ียวของกับทางดานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 
อาทิเชน การบริหารจัดการทางกายภาพ ในโรงแรม , ความพึงพอใจลูกคา
สูงสุด และการบริหารจัดการพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพ 

3.  รวบรวมขอมูลทั้ง 4 ดาน รวม 6 กลุม มีทั้งหมด 110 หนวยกลุมตัวอยาง วิเคราะห 
ปรับปรุง แกไข เพ่ือวางกรอบแนวทาง และสรางกลุมคําถาม 

4.  นําแนวทางที่ได ไปสรางแบบสอบถาม เพ่ือดําเนินการสอบถามจากกลุมตัวอยาง 
ทั้ง 4 ดาน รวม 6 กลุม มีทั้งหมด 110 หนวยกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะห ปรับปรุง เพ่ือสรุปหากรอบในการศึกษาเปรียบเทียบ 

5.  วิเคราะหและสังเคราะหความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของกับโรงแรมขนาดกลาง ใน
จังหวัดแนวเขต EWEC พ้ืนที่ 5 จังหวัด โดยจําแนกเปน 3 กลุม คือ (1) 
นักทองเที่ยว (2) ผูประกอบการโรงแรม (3) สถาปนิกผูเชี่ยวชาญดานการตลาด
โรงแรม 

6.  เสนอแนะแนวทาง หลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ ใน
จังหวัดแนวเขต EWEC พ้ืนที่ 5 จังหวัด 

7.  ออกแบบโรงแรมตนแบบ จากการสรุปปจจัยทางบริหารจัดการกายภาพ ที่ไดจาก
การวิจัย ในจังหวัดแนวเขต EWEC พ้ืนที่ 5 จังหวัด 

 
3.4. เครื่องมือในการวิจัย 
 
 การออกแบบเครือ่งมือวิจัยในการวิจัยในครั้งนี้ ไดมีการศึกษาจากแนวคิด และทฤษฎี
ที่เก่ียวของ รวมไปถึงการสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญทั้งในภาคสวนของผูประกอบการและภาค
สวนของสถาปนิกผูออกแบบโรงแรมราคาประหยัด 
 
 3.4.1. แบบสัมภาษณ 

เปนการเก็บขอมูลเก่ียวกับปจจัยในการจัดการทรัพยากรทางกายภาพโดยสัมภาษณ
ในสวนของผูประกอบการโรงแรมราคาประหยัด แบบสัมภาษณเปนแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview) โดยแบงการสัมภาษณ เปน 2 สวนหลักๆ คือ ดานบริหารจัดการการ
บํารุงรักษาอาคาร (Facilities Operations and Maintenance) จัดการบริหารจัดการบริการที่
เก่ียวของ (Facilities Support Service) สวนเรื่องของการออกแบบจะเปนการสัมภาษณ
สถาปนิกผูออกแบบโรงแรม โดยมีเคาโครงคราวๆเปนตัวกําหนดแนวทางการสัมภาษณ ดังนี้ 
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 1. การบริหารจัดการทางกายภาพ ใชการสัมภาษณในสวนของผูประกอบการ 
ดานบริหารจัดการการบํารุงรักษาอาคาร (Facilities Operations and Maintenance) ซึ่ง
ประกอบไปดวยเนื้อหา 3 สวนหลักๆ ไดแก งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม และงานระบบ 
ซึ่งโครงสรางของแบบสอบถาม มี 4 สวนคือ 
   1) การกําหนดนโยบายและแผนงานในงานการบํารุงรักษาอาคาร 
  2) ปญหาที่เกิดข้ึนในงานดานการบํารุงรักษาอาคาร 
  3) วิธีการและแนวทางการปองกันปญหาดานงานบํารุงรักษาอาคาร 
  4) ขอเสนอแนะดานงานการบํารุงรักษาอาคาร 
 
 2. การบริหารจัดการทางกายภาพ ใชการสัมภาษณในสวนของผูประกอบการ 
ดานบริหารจัดการบริหารจัดการบริการที่เก่ียวของ  (Facilities Support Service) ซึ่ง
ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ คือ ระบบงานรักษาความปลอดภัย ระบบงานทําความสะอาด และ
ระบบงานบริการ ซึ่งโครงสรางของแบบสอบถาม มี 4 สวนคือ 
  1) การกําหนดนโยบายและแผนงานในดานบริหารจัดการบริการที่
เก่ียวของ 
  2) ปญหาที่เกิดข้ึนในงานดานบริหารจัดการบริการที่เก่ียวของ 
  3) วิธีการและแนวทางการปองกันปญหาดานบริหารจัดการบริการที่
เก่ียวของ 
  4) ขอเสนอแนะดานบริหารจัดการบริการที่เก่ียวของ 
 

3. แนวทางการออกแบบโรงแรมราคาประหยัดโดยสัมภาษณในสวนของสถาปนิก
ผูออกแบบโรงแรมราคาประหยัด แบบสัมภาษณเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 
โดยแบงโครงสรางแบบสอบถามเปน 6 สวนหลัก คือ 

 1) การออกแบบวางผังอาคารโรงแรม (Site and master planning)  
 2)   การออกแบบพ้ืนที่ในแตละชั้น (Typical floor) 
 3)  การออกแบบในแตละหองพัก (Typical room)  
 4)  การออกแบบพ้ืนที่สาธารณะทั้งในสวนของการตอนรับและโถงพักคอย 

(Public space design and front of house)  
 5)  การออกแบบพ้ืนที่สวนหองเครื่อง งานระบบและสวนที่เปนหนวย

ควบคุมและบริหารโรงแรม (Back of house)  
 6)  การออกแบบภูมิทัศนภายนอกอาคาร โดยแบงเปน 3 สวนยอยคือ 

บริเวณลานจอดรถ บริเวณอาคารโดยรอบในเขตของโรงแรม และภูมิสถาปตยกรรม 
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 3.4.2. แบบสอบถาม 
 
 ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลทางดาน พฤติกรรมความตองการพ้ืนที่ใช
สอยภายในโรงแรมราคาประหยัด และพฤติกรรมดานความพึงพอใจในพ้ืนที่โรงแรมราคา
ประหยัดตามโดยความตองการพ้ืนที่ใชสอย เปนแบบสอบถามแบบตารางที่ 3.1 
 
ดานความตองการพ้ืนที่ใชสอย ดานพฤติกรรมดานความพึงพอใจในพ้ืนที่ 
สาเหตุที่เขาพักโรงแรมราคาประหยัด 5 อันดับ
แรก โดยทฤษฎีที่เก่ียวของในบทที่ 2 คือ 
พฤติกรรมลูกคา และแรงจูงใจในการเขาพัก 
ลักษณะของพ้ืนที่ที่ตองการโดยใหเลือกจาก
รูปภาพ 3 รูปภาพ โดยแตละภาพใชหลักการ
ของแนวคิด และทฤษฎีในบทที่ 2 ดานทฤษฎี
พฤติกรรมลูกคา และ การออกแบบโรงแรม ใน
แตละหัวขอ 
1) ลักษณะหองพักที่ตองการ (Typical room) 

- หองนอน 
- หองน้ํา 

2) ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะทั้งในสวนของ
การตอนรับและโถงพักคอย (Public space 
design and front of house)  

 - ลอบบ้ี (Lobby) 
 - สวนตอนรับ (reception) 
 - สวนพักผอน 
 - รานคา 
 - ทางเดินระหวางชั้น 
 - รานอาหาร 
 - หองประชุม 

 

ใหเรียงลําดับความตองการโดยแบงเปนการ
พิจารณา 4 ดาน คือ 

1) ดานความปลอดภัย  
2) ดานความสะอาด 
3) ความสะดวก 
4) การบริการ 

 
 
 

 
ตารางที่ 3.1. แสดงโครงสรางแบบสอบถามตอความตองการพ้ืนที่และความพึงพอใจ 
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ดานความตองการพ้ืนที่ใชสอย ดานพฤติกรรมดานความพึงพอใจในพ้ืนที่ 
3) การออกแบบภูมิทัศนภายนอกอาคาร โดย
แบงเปน  

- บริเวณลานจอดรถ 
- บริเวณอาคารโดยรอบในเขตของ

โรงแรมและภูมิสถาปตยกรรม 

 

กิจกรรมที่มีการใชสอยมากที่สุด 3 อันดับแรก 
โดยทฤษฎีที่เก่ียวของในบทที่ 2 คือ พฤติกรรม
ลูกคา และแรงจูงใจในการเขาพัก 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองการ โดยใหเลือก
มา 1 รายการ โดยใชทฤษฎีที่เก่ียวของในบทที่ 
2 คือ แนวคิดเรื่องโรงแรมราคาประหยัด และ 
แนวคิดทฤษฎี FM 
สิ่งที่คาดหวังและขอเสนอแนะวาจะไดรับจาก
โรงแรม ใหระบุ 

 
ตารางที่ 3.1. (ตอ) แสดงโครงสรางแบบสอบถามตอความตองการพ้ืนที่และความพึงพอใจ 

 
3.5. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 

3.5.1. แบบสัมภาษณ 
  

ผูวิจัยไดมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือออกแบบสัมภาษณ
ซึ่งตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและสถิติ ผูเชี่ยวชาญทางดานสถาปตยกรรมและ 
ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการทางกายภาพ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จากนั้น จึงนํามาปรับแกตามคําเสนอแนะแลวนําไปเก็บขอมูลภาคสนาม 
 

3.5.2. แบบสอบถาม 
 
 1. ผูวิจัยศึกษาจาก ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหการสัมภาษณในเรื่องของ ปจจัยใน
ดานการจัดการทรัพยากรทางทางกายภาพคือ ดานการจัดการบํารุงรักษาอาคาร (Facilities 
Operations and Maintenance) ดานการจัดการบริการที่เก่ียวของ (Facilities Support 
Service) และ แนวทางการออกแบบโรงแรมราคาประหยัด กับผูประกอบการ เพ่ือใชเปน
ประเด็นในการสอบถามความตองการของลูกคา 
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 2. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ เพ่ือสรางเครื่องมือแบบสอบถามโดยใช
ศึกษาในเรื่องพฤติกรรมและความตองการพ้ืนที่ใชสอย และ ความพึงพอใจในแตละประเด็นที่มี
ตอโรงแรมราคาประหยัด 
 3. ดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการ ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) เพ่ือตรวจสอบความนาเชื่อถือ โดยตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย
และสถิติ ผูเชี่ยวชาญทางดานสถาปตยกรรมจํานวน และผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพ 
  4. ดําเนินการทดสอบกับประชากรในการวิจัย คือนักทองเที่ยว จํานวน 20 
ตัวอยาง (เพ่ิมเติม) โดยมีการสอบถามถึงการปรับแกแบบสอบถาม ความเขาใจเนื้อหาในแตละ
ขอ และขอเสนอแนะที่ควรเพ่ิมเติมในแบบสอบถาม 
 
3.6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนในการศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือและข้ันตอนใน
การดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยแยกเปนการศึกษา ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม ดานการออกแบบ ดานการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ โดยรายละเอียดของ
การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของสามารถศึกษาไดจาก
บทที่ 2 ซึ่งเปนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

2. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสังเกต ถายรูป พ้ืนที่ของโรงแรมที่
อยูขอบขายของโรงแรมราคาประหยัดในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหาร รวมไปถึงขอมูลจากโรงแรม
ราคาประหยัดในอําเภอเมือง เขตพ้ืนที่ 5 จังหวัด โดยแบงการเก็บขอมูลทางกายภาพเปน
สวนๆภายในโรงแรม คือ การวางผังอาคารโรงแรม (Site and master planning) ลักษณะพ้ืนที่
ในแตละชั้น (Typical floor) การจัดการทรัพยากรทางกายภาพในแตละหองพัก (Typical room) 
การจัดการทรัพยากรทางกายภาพพ้ืนที่สาธารณะทั้งในสวนของการตอนรับและโถงพักคอย 
(Public space design and front of house) การจัดการทรัพยากรทางกายภาพพ้ืนที่สวนหอง
เครื่อง งานระบบและสวนที่เปนหนวยควบคุมและบริหารโรงแรม (Back of house) การจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพภายนอกอาคาร โดยแบงเปน 3 สวนหลักคือ บริเวณลานจอดรถ 
บริเวณอาคารโดยรอบในเขตของโรงแรม และภูมิสถาปตยกรรม 

 
3. สอบถามพฤติกรรมและความตองการในการใชพ้ืนที่ใชสอยสวนตางๆของโรงแรม

โดยใชแบบสอบถามกับกลุมของลูกคา ซึ่งแบงกลุมของลูกคาออกเปน 4 ประเภทคือ 
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นักทองเที่ยวชาวไทย นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ พนักงานขาย (Salesman) ที่ใชที่พักแรม
ในการพักแรมเพ่ือทําธุรกิจ นักธุรกิจหรือเจาหนาที่ทางราชการ 

 
4. ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยกําหนดหัวขอ

ในการตอบคําถามไวเปนแนวทาง สัมภาษณถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
ปญหาที่เกิดข้ึน และการแสดงความคิดเห็นของผูประกอบการโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรทางกายภาพโรงแรมราคาประหยัด โดย
ผูประกอบการโรงแรมราคาประหยัดในอําเภอเมือง เขตพ้ืนที่ 5 จังหวัด 

 
5. ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยกําหนดหัวขอ

ในการตอบคําถามไวเปนแนวทาง สัมภาษณสถาปนิกผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบโรงแรม 
เก่ียวกับแนวทางการออกแบบโรงแรมราคาประหยัดที่ เหมาะสม ทั้งทางดานตนทุน 
สถาปตยกรรม และสอดคลองกับความตองการทางดานกายภาพ 

 
6. วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ และวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณ 

และการแสดงความคิดเห็นของประชากร 3 กลุมดังที่ไดเก็บขอมูลมา คือ กลุมของลูกคา 
ผูประกอบการ และสถาปนิก 

 
โดยแบงการเก็บขอมูลออกเปนสองชวง ตามตารางที่ 3.2 คือการเก็บขอมูลดาน

พฤติกรรมความตองการพ้ืนที่ใชสอย ประกอบกับ มาตรฐานของโรงแรมที่พัก พฤติกรรมดาน
ความพึงพอใจในพ้ืนที่ แนวทางในการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ และแนวทางในการ
ออกแบบโรงแรมราคาประหยัด ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะหผลแลวจะไดปจจัยตางๆในการจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพ และในดานการออกแบบ เพ่ือนําเสนอแนวทางในการออกแบบโรงแรม
ราคาประหยัดตนแบบใหสอดคลองกับผลชองการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด 
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ตัวแปรที่ศึกษา แหลงขอมูล การเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล 
พฤติกรรมดานความ
พึงพอใจในพ้ืนที่ใช
สอย 

- กลุมลูกคา - แบบสอบถาม - คาเฉลี่ย( Mean) คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) และ รอยละ 
(Percentage) 
- วิเคราะหระดับ
ความพึงพอใจตาม 
Likert Scale 

มาตรฐานของโรงแรม
ที่พัก 

- เอกสารทางดาน
มาตรฐานโรงแรม 
- เอกสารทางดาน
กฎหมาย 

- การทบทวน
วรรณกรรม 

- การวิเคราะหเนื้อหา 

พฤติกรรมดานความ
พึงพอใจในพ้ืนที่ที่มี
ความสัมพันธกับ
ลูกคา 

- กลุมลูกคา - แบบสอบถาม - คา Correlation 

วิธีการจัดการ
ทรัพยากรทาง
กายภาพโรงแรม
ราคาประหยัด 

- ผูประกอบการ
โรงแรม 
 

- แบบสัมภาษณ 
(มีโครงสราง) 
 

- การวิเคราะหเนื้อหา 
- การวิเคราะห
ความถี่ 
- การวิเคราะหคา
ความสอดคลอง
ภายใน (IC) 

วิธีการออกแบบทาง
กายภาพโรงแรม
ราคาประหยัด 

- สถาปนิก 
 

- แบบสัมภาษณ  
(มีโครงสราง) 

- การวิเคราะหเนื้อหา 
- การวิเคราะห
ความถี่ 
- การวิเคราะหคา
ความสอดคลอง
ภายใน (IC) 

 
ตารางที่ 3.2. แสดงการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลของแตละตัวแปร 
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3.7. การวิเคราะหและแปรผลขอมูล 
 

ผูวิจัยไดทําการรวบรวมจากการสอบถามและสัมภาษณแลวจะมีการวิเคราะหขอมูล 
โดยสามรถสรุปเชิงเนื้อหาไดดังนี้ 

 
 1.วิเคราะหแบบสอบถาม ใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Qualitative data analysis) 
โดยใชวิธีวิเคราะหบนโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Science) โดย
ใชการวิเคราะหแยกเปนสวนๆ ตามแบบสอบถาม ดังตอไปนี้ 
 
   1) พฤติกรรมความพึงพอใจในพ้ืนที่ใชสอย โดยใชสถิติการวิเคราะหคาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และคารอยละ (Percentage) 
   สําหรับเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนระดับความพึงพอใจนั้น ใช
คาเฉลี่ยซึ่งการแปลความหมายของขอมูลใชวิธี Likert Scale มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
   คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
   5.00 – 4.21 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.21 – 4.41 มีระดับความพึงพอใจมาก 
   3.40 – 2.61 มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   2.60 – 1.81 มีระดับความพึงพอใจนอย 
   1.80 – 1.00 มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
   2) พฤติกรรมดานความตองการทางดานกายภาพ ที่มีความสัมพันธกับลูกคา 
ใชสถิติการวิเคราะหจาก คาสหสัมพันธ (Correlation) โดยมีประเด็นการวิเคราะห ดังตอไปนี้ 
    
 1. ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา กับ สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก 
  2. ความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก 
  3. ความสัมพันธระหวาง รายได กับ ราคาหองพักที่ตองการ 
     4. ความสัมพันธระหวาง รายได กับ สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
 
 2. วิเคราะหแบบสัมภาษณของผูประกอบการและสถาปนิก โดยใชวิธีการวิเคราะห
เชิงคุณลักษณะ (Qualitative data analysis) โดยวิเคราะหความเปนเหตุเปนผลกันของ
สวนประกอบตางๆและความสัมพันธของสวนประกอบตางๆ ของเนื้อหา (Content Analysis) 
และผลของการสัมภาษณผูประกอบการและสถาปนิก ใชวิธีการวิเคราะหดังนี้ 
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   1) การวิเคราะหขอมูลวิธีการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ โรงแรมราคา
ประหยัด ใชสถิติการวิเคราะหความถี่ และการวิเคราะหคาความสอดคลองภายใน (Internal 
Consistency: IC) ระหวางผูประกอบการ 10 ทาน 
   2) การวิเคราะหขอมูลวิธีการออกแบบทางกายภาพ โรงแรมราคาประหยัด ใช
สถิติการวิเคราะหความถี่ และการวิเคราะหคาความสอดคลองภายใน (Internal Consistency: 
IC) ระหวางสถาปนิก 3 ทาน 
 

โดยที่คา IC หมายถึง คาความสอดคลองภายในของความคิดเห็นของ
ผูประกอบการทั้ง 10 ทานเก่ียวกับความเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพ หรือถาเปนเรื่องการออกแบบ จะเปนการพิจารณาคา IC ระหวางสถาปนิก 3 ทาน 
  0 หมายถึง เห็นวาไมจําเปนในโรงแรมราคาประหยัด 
  1 หมายถึง เห็นวาจําเปนในโรงแรมราคาประหยัด 
      ทั้งนี้ คาที่รับไดตองมากกวา หรือเทากับ 0.5 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัย ในหัวขอเรื่อง นวัตกรรมการสรางรูปแบบ
การตลาดสมัยใหม เพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย กรณีศึกษา โรงแรมขนาดกลางในเขต
จังหวัดแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ไดมีแนวทางในการศึกษา และวิเคราะหขอมูล 
ดังตอไปนี้ 
 
4.1. แนวทางการศึกษาวิจัย 

 
 แนวทางการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ นั้น มาจากผูประกอบการ ลูกคาผูใชงาน 
และ นักจัดการทางการตลาด ผูเชี่ยวชาญทางสรางรูปแบบและวางกลยุทธทางการตลาด
โรงแรม ซึ่งแบงการวิเคราะหขอมูลเปน 6 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 
 ตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยแยกเปนการศึกษา ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการออกแบบ ดานการจัดการทรัพยากรทางการตลาด โดย
รายละเอียดของการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ
สามารถศึกษาไดจากบทที่ 2 ซึ่งเปนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ซึ่งประกอบไปดวยประเด็นยอยดังนี้ 
 1. ขอมูลดานนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรม 
 2. ขอมูลพ้ืนฐานอาคารโรงแรม 
 3. ขอมูลดานการจัดการทางการตลาดในโรงแรม 
  
 ตอนที่ 2 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสังเกต ถายรูป พ้ืนที่ของ
โรงแรมที่อยูขอบขายของโรงแรมราคาประหยัดในตัวเมืองจังหวัดกรณีศึกษา รวมไปถึงขอมูล
จากโรงแรมราคาประหยัดในเขตเทศบาลและชุมชน อําเภอเมือง เขตพ้ืนที่ 5 จังหวัด โดยแบง
การเก็บขอมูลทางกายภาพเปนสวนๆภายในโรงแรม คือ การวางผังอาคารโรงแรม (Site and 
master planning) ลักษณะพ้ืนที่ในแตละชั้น (Typical floor) การจัดการทรัพยากรในแตละ
หองพัก (Typical room) การจัดการทรัพยากรทางกายภาพพ้ืนที่สาธารณะทั้งในสวนของการ
ตอนรับและโถงพักคอย (Public space design and front of house) และสวนที่เปนหนวย
ควบคุมและบริหารโรงแรม (Back of house) การจัดการทรัพยากรทางกายภาพภายนอก
อาคาร โดยแบงเปน 3 สวนหลักคือ บริเวณลานจอดรถ บริเวณอาคารโดยรอบในเขตของ
โรงแรม และภูมิสถาปตยกรรม 
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 ตอนที่ 3 สอบถามพฤติกรรมและความตองการในการใชพ้ืนที่ใชสอยสวนตางๆของ
โรงแรมโดยใชแบบสอบถามกับกลุมของลูกคา ซึ่งแบงกลุมของลูกคาออกเปน 4 ประเภท คือ 
นักทองเที่ยวชาวไทย นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ พนักงานขาย (Salesman) ที่ใชที่พักแรม
ในการพักแรมเพ่ือทําธุรกิจ นักธุรกิจ หรือเจาหนาที่ทางราชการดังตอไปนี้ 
 1. ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 2. ความพึงพอใจตอชนิดของหองพักที่ตองการใชสอย 
 3. ความพึงพอใจตอลักษณะของวัสดุภายในหองพัก 
 4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก 
 5. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
 6. ความพึงพอใจตอลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ภายนอกอาคาร 
  
 ตอนที่ 4 ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยกําหนด
หัวขอในการตอบคําถามไวเปนแนวทาง สัมภาษณถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรทางการ
ตลาดปญหาที่เกิดข้ึน และการแสดงความคิดเห็นของผูประกอบการโรงแรมในอําเภอเมือง 
จังหวัดกรณีศึกษา เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดการทางการตลาด โดยผูประกอบการโรงแรม
ราคาประหยัดในอําเภอเมือง เขตพ้ืนที่ 5 จังหวัดกรณีศึกษา 
 
 ตอนที่ 5 วิเคราะหความสัมพันธ โดยใชการวิเคราะห Chi-Square สถานะทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถามดานอาชีพ และรายได กับการจัดการพ้ืนที่หองพักประเภทตางๆ ใน
โรงแรมราคาประหยัด ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห ดังตอไปนี้ 
  1. ความสัมพันธระหวาง อาชีพของผูตอบแบบสอบถามกับ ประเภทของหองพัก 
  H0: อาชีพของผูตอบแบบสอบถามไมมีผลตอการเลือกประเภทของหองพัก 
  H1: อาชีพของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการเลือกประเภทของหองพัก 
  α = 0.05 
 2. ความสัมพันธระหวาง รายไดผูตอบแบบสอบถามกับ ประเภทของหองพัก 
  H0: รายไดของผูตอบแบบสอบถามไมมีผลตอการเลือกประเภทของหองพัก 
  H1: รายไดของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการเลือกประเภทของหองพัก 
  α = 0.05 
  
 ตอนที่ 6 การสํารวจประเด็นดานการออกแบบพ้ืนที่และลักษณะทางกายภาพใน
โรงแรมราคาประหยัด โดยใชแบบสัมภาษณเพ่ือเสนอแนวทางในการออกแบบโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งใชพ้ืนที่อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร เปนกรณีศึกษา โดยคํานึงถึงขอมูลจากผูเก่ียวของ 2 ฝาย คือ ขอมูลจาก
ผูประกอบการ (จากการวิเคราะหในตอนที่ 2) และ ขอมูลการใชพ้ืนที่ของนักทองเที่ยว (จาก
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การวิเคราะหในตอนที่ 4 และ 5) ประกอบกับการแสดงความคิดเห็นโดยสถาปนิกผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบโรงแรม 3 ทาน โดยใชการวิเคราะหทางดานเนื้อหา การวิเคราะหความถี่ และ
คาความสอดคลองภายใน (Internal Consistency: IC) ซึ่งประเด็นในการสัมภาษณ ดังตอไปนี้ 
  1. วิธีการวางผังอาคารโรงแรมทั้งหมด (Site and master planning) 
  2. วิธีการวางผังในแตละชั้น (Typical floor) 

3. วิธีการวางผังในแตละหองพัก (Typical room) 
4. วิธีการวางผังพ้ืนที่สาธารณะ ทั้งในสวนของการตอนรับและโถงพักคอย (Public 

space design and front of house) 
5. วิธีการวางผังภายนอกอาคารและภูมิสถาปตยกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.1. แสดงแนวทางในการศึกษาวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 
 

การทบทวนวรรณกรรม +การศึกษาเบื้องตน  

การสัมภาษณแบบมีโครงสราง  
ผูประกอบการ 10 ราย 

การสังเกต ถายภาพ และจด
บันทึก สถานที่จริง วิเคราะหขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณ
ผูประกอบการ 

การสํารวจความพึงพอใจใน
พื้นที่ใชสอย โดยใช

แบบสอบถามกับกลุมลูกคา วิเคราะหขอมูล
แบบสอบถามลูกคา 

คาความสอดคลอง
ภายใน 

(Internal 
Consistency) 

คาความถ่ี คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และคารอยละ 

การสํารวจความสัมพันธ ของ
ความตองการทางกายภาพกับ

ลูกคา โดยใชแบบสอบถาม 

วิเคราะหคา  
(Chi-Square) 

การสัมภาษณประเด็นดาน
การออกแบบลักษณะทาง

กายภาพกับสถาปนิก 

คาความสอดคลอง
ภายใน 

(Internal 
Consistency) 

วิเคราะหขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณ

สถาปนิก 
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4.2. การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตโดยผูวิจัยและสัมภาษณผูประกอบการ 
 

4.2.1 ภาพรวมของโรงแรมราคาประหยัดในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณของผูประกอบการนั้น การดําเนินงานใน
โรงแรมราคาประหยัด โดยผูประกอบการอิสระแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง เปน
โรงแรมราคาประหยัดที่ระยะเวลาการเปดทําการต่ํากวา 30 ป และ ประเภทที่สอง โรงแรมราคา
ประหยัดที่ระยะเวลาการเปดทําการมากกวา 30 ป  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ที่มา: สํารวจและวิเคราะหโดยผูวิจัย เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2552) 

แผนภาพที ่4.2. แสดงการเปรียบเทียบสัดสวนของอายุอาคารโรงแรมราคาประหยัด 
 

1. ประเภทที่หนึ่ง เปนโรงแรมราคาประหยัดที่ระยะเวลาการเปดทําการต่ํากวา 30 ป 
โรงแรมราคาประหยัดที่เปดบริการมาแลว ที่นอยกวา 30 ปนั้น มีความสอดคลองตามการศึกษา 
สวนแบงทางการตลาดและลักษณะของโรงแรมราคาประหยัด โดย โรเปอร และ คารมูช 
(Roper and Carmouche, 1989) กลาวคือ โรงแรมราคาประหยัดเหลานี้มีลักษณะเปนโรงแรม
ราคาประหยัดระดับบน (Upper-tier budget hotel) ลักษณะ คือ มีบริการสวนลดหองพัก มีหอง
ประชุม หองรับรอง หองพักผอนและสิ่งอํานวยความสะดวกคอนขางครบครัน สวนสาธารณะมี
ขนาดเล็ก โดยมีการลดขนาดของ front และ back-of-house ดวย มีจํานวนหองพักตั้งแต 50-
100 หองข้ึนไป ซึ่งการกอสรางโรงแรมในตลาดประเภทนี้มักจะ สรางอาคารใหมอยางเดียว
เนื่องจากผูประกอบการสวนมากจะมีเงินทุนมาก โดยบริการภายในโรงแรมมีความยืดหยุนมาก 
ใกลเคียงกับโรงแรมปกติทั่วไป และสวนมากจะมีตราสินคา (Brand) ประจําโรงแรม 
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แตสิ่งที่ไมมีความสอดคลองบางอยาง เชน บางแหงไมมีหองประชุม หรือ หองรับรอง
ใดๆเลย อันเนื่องมาจากการตั้งโครงการโรงแรมราคาประหยัดดังกลาว ไมมีนโยบายในการ
ตอบสนองความตองการใชงานพ้ืนที่หองตางๆ เหลานี้ กับลูกคา ซึ่งลูกคาตองการเขามา
พักผอนเพียงอยางเดียวเทานัน้ แตอยางไรก็ตาม บางแหงมีหองอาหาร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
ลักษณะการใชงานใหเปนหองประชุมได โดยโรงแรมที่เขาขายเปนโรงแรมราคาประหยัด
ระดับบน (Upper-tier budget hotel) อันไดแก  

 
1. โรงแรมมุกธารา จํานวนหองพัก 126 หอง เปดทําการมาแลว 16 ป 
2. โรงแรมกิมเจ็กซิน 2 จํานวนหองพัก 60 หอง เปดทําการมาแลว 5 ป 
3. โรงแรมทรัพยมุกดาภูมิเพลส จํานวนหองพัก 56 หอง เปดทําการมาแลว 4 ป 

 
โดยผังโครงสรางบริหารจัดการขององคกรจะเปนแบบบริหารโดยผูจัดการ ซึ่ง

สวนมากเปนเจาของกิจการดวย ซึ่งมีผังการบริหารจัดการ ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.3. แสดงผังองคกรการบริหารจัดการภายในโรงแรมราคาประหยัด 
 

4.2.2 สถานที่ตั้งของโรงแรมราคาประหยัดกลุมกรณีศึกษา 
 
 1. ที่ตั้งของโรงแรมราคาประหยัดกลุมตัวอยางวิจัย 
 
 สถานที่ตั้งของโรงแรมสวนใหญ จะอยูบริเวณตัวเมืองของพ้ืนที่กรณีศึกษา โดนสวน
ใหญแลว จะตั้งอยูในพ้ืนที่ศูนยกลางหรือเขตเทศบาลเมือง หรือศูนยราชการของจังหวัด ที่คอน
ไปในทิศทางที่ใกลกับแมน้ําโขง ซึ่งบริเวณนั้น เปนบริเวณที่มีสถานที่ทองเที่ยว และสิ่งอํานวย

ผูจัดการ / เจาของกิจการ 

ผูชวยผูจัดการ 

ฝายตอนรับ
และบริการ

ขอมูล 

ฝายบริการ 

ฝายชาง
เทคนิค 

ฝายทําความ
สะอาดและ 

แมบาน 

ฝายการเงิน ฝาย
กฎหมาย 

ฝายพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย 

ฝายบริหาร 

นักจัดการทางการตลาด 
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ความสะดวกของเมืองอยูอยางหนาแนน เชน สถานที่ราชการ รานคา รานอาหาร ตลาด ชุมชน 
เปนตน โรงแรมบางสวนที่นอกเหนือจากนั้น จะเปนโรงแรมที่กระจายตัวอยูริมถนนใหญ ซึ่ง
สามารถเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว ถึงแมวา จะไมไดอยูใกลแหลงทองเที่ยว หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากนัก แตจุดขายของโรงแรมเหลานี้ ก็คือ เขาถึงไดงาย สะดวก และมีจราจรที่ไมคับค่ัง
มากนัก ไมเหมือนโรงแรมที่อยูคอนไปทางแนวแมน้ําโขง ที่มีทั้งชุมชน และสวนจุดนัดพบของ
เมือง เวลามีคณะทองเที่ยวมายังจังหวัดพ้ืนกรณีศึกษาตัวอยางเหลานี้ 
 
 ดังนั้น ขอดี และ ขอเสียของโรงแรมที่ตั้งอยูสถานที่ๆ ตางกันนั้น ลวนแลวแตมีจุด
ขายที่ทางผูประกอบการนํามาเสริม เพ่ือใหศักยภาพของทําเลที่ตั้ง มีความโดดเดนข้ึนมา 
มากกวาการที่จะทุมเงินซื้อที่ดินราคาแพงในเมืองแลวสรางโรงแรมที่มีตนทุนราคาสูง แตสิ่ง
สําคัญที่นาสังเกตคือ การจัดตั้งโรงแรมราคาประหยัดนั้นจะอยูติดกับถนนเสนหลักของเมือง ไม
วาจะเปนทําเลที่อยูภายในชุมชนกลางเมือง หรือชานเมืองก็ตาม (ดังภาพที่ 4.4) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา: โดยผูวิจัย, 2552) 

แผนภาพที่ 4.4. แสดงตําแหนงที่ตั้งของโรงแรมที่เปนประชากร 
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 2. ระบบการคมนาคมขนสง 
 
 ทําเลที่ตั้งโรงแรมโดยสวนมากแลว จะอยูติดกับถนนเสนหลัก สามารถเดินทางเขาถึง
ไดสะดวก รวดเร็ว โดยทางรถยนต ซึ่งเปนพาหนะหลักที่ผูที่เดินทางมายังจังหวัดกรณีศึกษา 
ใชเดินทางเขามาในเขตเทศบาลเมือง ของอําเภอเมือง จังหวัดกรณีศึกษานั้น มีสถานีขนสง
เพียงแหงเดียว จากการสํารวจโดยผูวิจัย โรงแรมที่อยูในรัศมี 2 กิโลเมตรของสถานีขนสงนั้น 
ไดแก โรงแรมทรัพยมุกดาภูมิเพลส โรงแรมมุกธารา และโรงแรมชื่นขวัญ อินน (สวนสุนีย 
บังกาโลว นั้นอยูในรัศมีดวย แตวา มิใชกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้) 
 
 

สวนทางเรือดานศุลกากรกรณศึกษานั้น ตั้งอยูในเขตของชุมชนหนาแนนริมแมน้ําโขง 
และสถานที่ทองเที่ยว ก็คือ ตลาดอินโดจีน โดยมีโรงแรมที่อยูในรัศมี 1 กิโลเมตรจากดาน
ศุลกากรคือ โรงแรมฮ่ัวนํา โรงแรมฮองกง โรงแรมบานริมสวน โรงแรมไดมอนดเฮาส โรงแรม
แสนสุข และโรงแรมริเวอรซิตี้ (สวนที่เหลือที่ไมใชกลุมตัวอยางคือ โรงแรมคําศรีทองไชย 
โรงแรมบรรทมเกษมและโรงแรมทรัพยมุกดาแกรนดโฮเทล) (ดังภาพที่ 4.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา: โดยผูวิจัย, 2552) 

แผนภาพที่ 4.5. แสดงระบบการคมนาคมของเขตพ้ืนที่กรณีศึกษา ที่สัมพันธกับทําเลที่ตั้ง 
  
 3. แหลงทองเที่ยว 
 
 การดําเนินกิจการโรงแรม (กรณีศึกษา) ในเขตที่เปนแหลงทองเที่ยวนั้น ก็เปนอีกจุด
ขายหนึ่ง ที่สงผลกระทบตออัตราการเขาพัก นอกเหนือจากการเลือกเขาพักของกลุม
นักทองเที่ยว ที่เนนความสะดวกสบายแลว ยังทําใหลดระยะเวลาการเดินทางไปยังแหลง
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ทองเที่ยวนั้นๆ อีกดวย และยังทําใหสามารถซึมซับบรรยากาศ การไดมาทองเที่ยวในบริเวณ
นั้นไดเพ่ิมเติมอีกดวย 
 
 จากการสํารวจโดยผูวิจัย พบวา โรงแรมสวนใหญในเขตพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้งหมดนั้น
อยูติดกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญๆ โดยประชากรของโรงแรมที่อยูติดกับแหลงทองเที่ยวที่มาก
ที่สุดคือ แหลงทองเที่ยวตลาดอินโดจีน โดยมีโรงแรมอยูใกลในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร 
ทั้งหมด 12 แหง สวนแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ที่ตั้ งอยูถัดมาจากตลาดอินโดจีน เชน 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลเจาพอหลักเมือง ศาลเจาพอเจาฟามุงเมือง และศาลเจา
แมสองนางสถิต เปนตนนั้น มีโรงแรมอยูในรัศมี 1 กิโลเมตรไมต่ํากวา 10 แหง (ดังภาพที่ 4.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โดยผูวิจัย, 2552 

แผนภาพที่ 4.6. แสดงแหลงทองเที่ยวพ้ืนที่กรณีศึกษา ซึ่งสัมพันธกับทําเลที่ตั้งโรงแรม 
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 4. ความสัมพันธของยาน ตลาด ชุมชน และทําเลที่ตั้งโรงแรม 
 - ยาน ในพ้ืนที่กรณีศึกษานั้น ผู วิจัยไดทําการสรุปจากการสํารวจและทบทวน
วรรณกรรม สามารถสรุปไดวา ยานทั้งหมดในเขตเมือง พ้ืนที่กรณีศึกษานั้น มีทั้งหมด 5 ยาน
ใหญๆ (ดังภาพที่ 4.7) ไดแก  
 หมายเลข 1 ยานที่พักอาศัยชานเมืองทิศเหนือ ซึ่งยานนี้มีจุดเดนของยานคือ เปน
ยานที่อยูติดกับชุมชนริมแมน้ําโขง ติดถนนเลียบแมน้ําโขงมุงหนาไปสูสะพานมิตรภาพไทย – 
ลาว แหงที่สอง อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวนอกอําเภอเมืองได เชน แกงกะ
เบา และ อนุสรณสถาณแหงมรณสักขี โบสถคริสตวัดสองคอน เปนตน 
 
 หมายเลข 2 ยานที่พักอาศัยชานเมืองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนยานที่คอนขางหาง
จากถนนเสนหลัก สวนมากเปนชุมชนของหมูบานจัดสรร และชุมชนของชาวบาน 
 หมายเลข 3 ยานที่พักอาศัยชานเมืองทิศตะวันตก (เมืองใหม) ซึ่งยานนี้มีจุดเดนคือ 
เปนยานที่อยูติดกับทางหลวงแผนดิน หมายเลข 212 หรือ ถนนชยางกูร มุงหนาทางทิศเหนือ
ไปยังอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หรือสกลนครได หรือมุงหนาลงทางทิศใต ไปยังอําเภอ
นิคมคําสรอย อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ที่
สําคัญเปนยานเมืองใหมที่มีแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 2042 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ 
เสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก มุงหนาไปทางทิศตะวันตก สูอําเภอคําชะอี 
อําเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม เปนตน ยานนี้เปนยานใหมที่
เกิดข้ึนจากการกระจายตัวของเมือง (Urban sprawl) 
 
 หมายเลข 4 ยานที่พักอาศัยหนาแนนกลางเมือง อาจกลาวไดวาเปนยานพาณิชยก
รรมหลักของเมืองดวยก็ได เปนยานที่ตั้งของศูนยราชการ ตลาด โรงเรียน หางสรรพสินคา 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ จํานวนของโรงแรมในยานนี้มีความ
หนาแนนมาก สวนใหญจะเปนโรงแรมที่เกิดข้ึนมาใหม มีอายุเฉลี่ยไมเกิน 30 ป และมีโรงแรม
ระดับ 4 ดาวถึงสองแหงในยานนี้ 
 
 หมายเลข 5 ยานที่พักอาศัยหนาแนนริมแมน้ําโขง (ริมแมน้ําโขง) เปนยานเกาของ
เมือง โดยเปนยานพาณิชยกรรมหลักของเมืองเกา และมีแหลงทองเที่ยวมากที่สุดที่เปนจุดเดน
ของพ้ืนที่กรณีศึกษา คือ ตลาดอินโดจีน ศาลเจาพอหลักเมือง ศาลเจาพอเจาฟามุงเมือง และ
ศาลเจาแมสองนางสถิต เปนตน อายุของโรงแรมในเขตนี้มีความเกาแกมาก มีโรงแรมที่มีอายุ
ถึง 54 ป ในเขตนี้ดวยคือ โรงแรมฮ่ัวนํา 
 
 หมายเลข 6 ยานที่พักอาศัยชานเมืองทิศใต เปนยานที่เกิดข้ึนมาใหมเชนกันกับ เมือง
ใหมตางๆ ของพ้ืนที่กรณีศึกษา ไดเกิดจากการกระจายตัวของเมืองตามทิศทางริมฝงแมน้ําโขง 
บริเวณนี้มีจุดหมายตา (Landmark) เชน หอนาฬิกา 
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 - ตลาด คือ สถานที่ที่มีความสําคัญ อยางมากของสังคมประเทศไทย โดยสวนใหญ
แลว มีการกระจัดกระจายดัว ทั้งในเขตพ้ืนที่ตัวเมืองและชานเมือง โดยตลาดที่เปนแหลง
ทองเที่ยว ก็คือ ตลาดอินโดจีน และ ตลาดราตรี เปนตน สวนตลาดที่เหลือ เปนตลาดสดของ
เทศบาลและเอกชน ไดแก ตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 และตลาดพรเพชร อีกทั้ง
ยังมีตลาดเล็กๆที่คอนขางเกาแก ก็คือ ตลาดหาแยก ซึ่งเปนตลาดที่อยูใกลกับชุมชนของชาว
เวียดนามหนาแนนดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: วาดและเก็บขอมูลโดยผูวิจัย, 2552 

แผนภาพที่ 4.7. แสดงยานชุมชนและตลาดในเขตเมือง ซึ่งสัมพันธกับทําเลที่ตั้งโรงแรม 
 

4.2.3. การสํารวจและเก็บขอมูลทางกายภาพโรงแรมราคาประหยัด จากกลุมตัวอยาง 
10 แหง จาการสัมภาษณผูประกอบการโรงแรม 
 
 การศึกษาจากโรงแรมกลุมตัวอยางทั้ง 10 แหงนั้น ที่ไดจากการสุมแบบแบงภาคชั้น 
(Stratified Sampling Method) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการโรงแรมราคาประหยัด 
พรอมทั้งศึกษาขอมูลจากการสังเกต ถายภาพ และจดบันทึก มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 1. โรงแรมฮองกง จํานวนหองพัก 10 หอง 
 2. โรงแรมแสนสุขบังกะโล จํานวนหองพัก 17 หอง 
 3. โรงแรมไดมอนด เฮาส จํานวนหองพัก 16 หอง 
 4.  โรงแรมฮ่ัวนํา จํานวนหองพัก 29 หอง 

DPU



107 
 

 

 5.  โรงแรมบานริมสวน จํานวนหองพัก 34 หอง 
 6.  โรงแรมทรัพยมุกดาภูมิเพลส จํานวนหองพัก 56 หอง 
 7.  โรงแรมกิมเจ็กซิน 2 จํานวนหองพัก 60 หอง 

  8.  โรงแรมริเวอรซิตี้ จํานวนหองพัก 66 หอง 
 9.  โรงแรมชื่นขวัญ อินน จํานวนหองพัก 74 หอง 
 10. โรงแรมมุกธารา จํานวนหองพัก 126 หอง 

 
โรงแรมฮองกง จังหวัดมุกดาหาร 
  
 ขอมูลดานการทองเที่ยวและพ้ืนที่ใชสอย 
 สถานที่ตั้งที่เลขที่ 108 ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร เปนโรงแรมที่มีทําเลที่
ตั้งใจกลางเมือง ซึ่งนับไดวาเปนโรงแรมที่มีการกอตั้งข้ึนในยุคแรกๆในจังหวัดมุกดาหาร อายุ
ของอาคาร 40 ป โดยโครงสรางเปนโครงสรางแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ใกลกับแหลงชุมชน
หนาแนนมากของเมือง สถานีตํารวจ รานคา และธนาคาร ซึ่งระยะทางจากโรงแรมถึงตลาดอิน
โดจีนประมาณ 300 เมตร ตลาดราตรี 200 เมตร ศาลากลาง และศูนยราชการ 500 เมตร 
 
 (1)  ความเห็นดานกลยุทธในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 
  - ทําเล ควรอยูใกลชุมชนและสถานที่สําคัญๆ เพ่ือสะดวกตอการเขาถึง 
  - สิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน
เพียบพรอมทุกอยาง และควรคํานวณเงินลงทุนใหเหมาะสมและครอบคลุมการลงทุนดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก เนื่องจากโรงแรม เปนสถานที่ที่ซึ่งตองมีการบริการอยูเสมอ และเห็นวาผู 
  - เงินลงทุน โรงแรมฮองกงใชเงินลงทุนทั้งหมด 15 ลานบาท  
  - จํานวนหองพัก โรงแรมฮองกงมีหองพักทั้งหมด 10 หอง 
 (2)  ลูกคาผูใชงานอาคาร 
  - ประเภทของนักทองเที่ยว  
   1. นักธุรกิจหรือขาราชการ 
   2. นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
   3. พนักงานขาย 
   4. นักทองเที่ยวประเทศเพ่ือนบาน 
  - ประเภทของกลุมนักทองเที่ยวหรือผูมางานกิจกรรม  
   1. ผูเขาพักมาเปนคู 
   2. ผูเขาพักมาคนเดียว 
   3. ผูเขาพักมาเปนครอบครัว ประมาณ 4 คน 
   4. ผูเขาพักมาเปนคณะทองเที่ยว ประมาณ 40 คน 
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 สวนลูกคาที่มาใชงานอาคารเพ่ือจัดสัมมนา หรือประชุมนั้น ไมมี เนื่องจากที่โรงแรม
ไมมีสวนบริการจัดการประชุมสัมมนา 
 
 ขอมูลพ้ืนฐานอาคารโรงแรม 
 (1)  ลักษณะอาคารภายนอกโดยรวม เปนอาคาร 2 ชั้น 
  - โครงสรางหลัก (เสา คาน ฐานราก) เปนคอนกรีตเสริมเหล็กอายุอาคาร 40 ป 
  - โครงสรางรอง (พ้ืน ผนัง หลังคา) เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 (2) ลักษณะทางกายภาพภายในโรงแรม 
  - ชนิดของหองพัก  
   หองพักแบบเตียงเด่ียว (Single bed room) จํานวน 25 หอง โดยมีอัตราคา
เขาพักตอคืน 180 บาท 
   หองพักแบบเตียงคู (Double bed room) จํานวน 2 หอง โดยมีอัตราคาเขา
พักตอคืน 220 บาท 
  - วัสดุและการตกแตงภายใน เปนการตกแตงตามสถาปตยกรรมโมเดิรนในยุค
แรกๆ พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค ผนังฉาบปูนเรียบ สวนที่เปนฝาฉาบปูนเรียบเปน Slab และประตู
หนาตางสวนใหญเปนบานเกล็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.1. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรมฮองกง 
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 (3) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก  
   ไดแก โทรทัศน โทรศัพท ตูเย็น พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
 (4) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา 
   ไดแก สบู กระดาษชําระ ผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา 
 (5) สวนบริการดานหนา (Lobby) 
   ไดแก เคานเตอรตอนรับ และ ชุดเกาอ้ีนั่งพัก 
 (6) สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
   ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
 (7) สวนบริการสวนหลัง (Back of the house: BOH) 
   ไดแก ระบบสื่อสาร คือ ระบบโทรศัพท และ ระบบเสาอากาศโทรทัศน 
   ระบบรักษาความปลอดภัย คือ โทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
 (8) พ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
   ไมมีภูมิสถาปตยกรรมอาคาร 
  
 ขอมูลดานการกลยุทธการบริหารและการตลาด 
 จากการศึกษาขอมูล รูปแบบของแนวทางการจัดการตลาดของโรงแรมนี้ เปนลักษณะ
ของบอกตอ และมีกลุมลูกคาเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเปนโรงแรมเกาแกของจังหวัด สวนกล
ยุทธการจัดการทางการตลาด มีการดําเนินงานบางครั้งคราว ตามเทศกาลของจังหวัด สวน
ใหญแลวจะใชระบบ เชน การลดราคา การเพ่ิมอาหารเชา เปนตน 
 
โรงแรมแสนสุข จังหวัดพิษณุโลก 
 
 ขอมูลดานการทองเที่ยวและพ้ืนที่ใชสอย 
 สถานที่ตั้งเลขที่ 2 ถนนเอกาทศรถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปน
โรงแรมที่มีอายุเกาแกถึง 30 ป (พ.ศ. 2522) ประกอบกิจการมาแลว 3 รุน โครงสรางเปนแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ึงงานไม ตั้งอยูใกลกับชุมชนหนาแนนปานกลางของเมือง ในยานนี้จะมี
จุดเดนของยานคือ รานอาหารเวียดนามและแหลงพานิชยกรรมเกาแก ระยะหางจากตลาดอิน
โดจีนประมาณ 400 เมตร ตลาดราตรี 400 เมตร ศาลากลางและศูนยราชการ 800 เมตร 
 
   (1) ความเห็นดานกลยุทธในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 
  - ทําเล ควรอยูใกลตลาดและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เนื่องจากเขาถึงไดงายและ
สะดวก และกลุมลูกคาที่มาพักโรงแรมราคาประหยัดเปนกลุมที่มีรายไดปานกลางถึงนอย หรือ
เปนผูที่ตองการประหยัดเงิน ดังนั้น เรื่องของการอยูใกลแหลงชุมชนจะชวยเหลือการประหยัด
ของลูกคาและชวยตัดสินใจไดงายข้ึน 
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  - กฎหมาย การใชที่ปรึกษากฎหมายเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากโรงแรมเปนธุรกิจ
เฉพาะ ดังนั้น การศึกษากฎหมายใหครอบคลุม จึงเปนสิ่งที่จําเปน 
  - สิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ การมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียบพรอมตอ
ความจําเปน และตองควบคูไปกับการบริการที่ดีเย่ียม 
  - เงินลงทุน โรงแรมแสนสุขใชเงินลงทุนทั้งหมด 15 ลานบาท 
  - จํานวนหองพัก โรงแรมแสนสุขมีจํานวนหองพักทั้งหมด 17 หอง 
   (2) ลูกคาผูใชงานอาคาร 
  -  ประเภทของนักทองเที่ยว (เรียงลําดับจากมากไปหานอย) 
   1. นักทองเที่ยวชาวไทย 
   2. พนักงานขาย (Saleman) 
   3. นักธุรกิจหรือขาราชการ 
   4. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยสวนมากเปนชาวตะวันตก (อเมริกา ยุโรป) 
รองลงมาคือ ประเทศเพ่ือนบาน (ลาว เวียดนาม) และชาวตะวันออก (จีน ญี่ปุน เกาหลี) 
  -  ประเภทของกลุมนักทองเที่ยวหรือผูมางานกิจกรรม 
   1. ผูเขาพักมาเปนคู 
   2. ผูเขาพักมาเปนครอบครัว ประมาณ 4 คน 
   3. ผูเขาพักมาคนเดียว 
   4. ผูเขาพักมาเปนคณะทองเที่ยว ประมาณ 40 คน 
  สวนลูกคาที่มาใชงานอาคาร เพ่ือจัดสัมมนาหรือประชุมนั้น ไมมี เนื่องจากที่
โรงแรมไมมีสวนบริการจัดการประชุมสัมมนา 
 
 ขอมูลพ้ืนฐานอาคารโรงแรม 
   (1)  ลักษณะอาคารภายนอกโดยรวม เปนอาคารชั้นเดียว 
  - โครงสรางหลัก (เสา คาน ฐานราก) เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก อายุอาคาร 30 ป 
  - โครงสรางรอง (พ้ืน ผนัง หลังคา) เปนกระเบ้ือง งานไม 
  (2) ลักษณะทางกายภาพภายในโรงแรม 
  - ชนิดของหองพัก  
   หองพักแบบเตียงเด่ียว (Single bed room) จํานวน 14 หอง พ้ืนที่ตอหอง 14 
ตารางเมตร โดยมีอัตราคาเขาพักตอคืน 280 บาท 
   หองพักแบบเตียงคู (Double bed room) จํานวน 3 หอง พ้ืนที่ตอหอง 16 
ตารางเมตร โดยมีอัตราคาเขาพักตอคืน 350 บาท 
  - วัสดุและการตกแตงภายใน เปนการตกแตงตามสถาปตยกรรมโมเดิรนในยุค
แรกๆ พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค ผนังฉาบปูนเรียบ สวนที่เปนฝาฉาบปูนเรียบเปน Slab ติดยิปซัม
บอรด และประตูหนาตางสวนใหญเปนงานไม ลักษณะหองพักตั้งอยูเปนหลังๆติดกัน สามารถ
จอดรถไดหนาหองพักแตละหลัง 
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  (3) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก  
   ไดแก โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน 
  (4) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา 
   ไดแก สบู กระดาษชําระ ผาเช็ดหนา 
  (5) สวนบริการดานหนา (Lobby) 
   ไดแก เคานเตอรตอนรับ และ จุดบริการเครื่องด่ืม 
  (6) สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
   ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
  (7) พ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
  มีสวนหยอมขนาดเล็กดานหนาและมีลานจอดรถ จอดได 7 คัน พ้ืนที่ทั้งหมด 100 
ตารางเมตร รวมพ้ืนที่หนาหองพัก ที่เปนที่จอดรถไดนั้น สามารถจอดไดประมาณ 20 คัน 
 
 ขอมูลดานการจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารโรงแรม 
  (1) รายรับ-รายจายของโรงแรม 
   รายรับ 
   ชวง Low Season (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน) มีอัตราเขาพักเฉลี่ย 3 
หองตอวัน คิดเปนรอยละ 17.64 รายไดเฉลี่ย 840 บาทตอวัน 
   ชวง Hign Season (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม) มีอัตราเขาพัก
เฉลี่ย 14 หองตอวัน คิดเปนรอยละ 82.65 รายไดเฉลี่ย 4,000 บาทตอวัน 
   รายไดจากการเขาพักตอเดือนมากที่สุด เทากับ 60,000 บาท โดยเดือนที่มี
ลูกคาเขาพักมากที่สุดคือเดือน ธันวาคม เดือนที่มีลูกคาเขาพักนอยที่สุดคือเดือน กรกฎาคม 
   รายไดสวนอ่ืนๆ ไดจากรานสะดวกซื้อ (ในสวนบริการเครื่องด่ืม) คิดเปนเงิน
เฉลี่ย 3,000 บาทตอเดือน 
   รายจาย 
   คาไฟฟาเฉลี่ย 20,000 บาท / เดือน 
   คาประปาเฉลี่ย 300 บาท / เดือน 
   คาโทรศัพทเฉลี่ย 600 บาท / เดือน 
   คาโทรทัศนและเคเบิลทีวีเฉลี่ย 300 บาท / เดือน 
   คาดูแลรักษาความปลอดภัย จาง In-house 500 บาท/ เดือน / คน มีจํานวน
พนักงานทั้งหมด 1 คน 
   คาบริการทําความสะอาด จาง In-house 4,500 บาท / เดือน / คน มีจํานวน
พนักงานทั้งหมด 5 คน คิดเปนเงินเดือนทั้งหมด 22,500 บาท ตอ เดือน 
 (2)  การปฏิบัติการและซอมบํารุง (Operation and Maintenance) 
    - การดูแลและรักษาซอมบํารุ งโครงสรางหลัก สถาปตยกรรม ภูมิ
สถาปตยกรรม และการดูแลและรักษาซอมบํารุงงานระบบ  
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 กําหนดนโยบายและดูแลความเรียบรอยโดยผูจัดการ โดยแบงการทํางานเปนการ
ซอมแซมตามสถานการณ ไมมีการวาจาง In-house ใหอยูในการควบคุม ลักษณะในการดูแล
จะเปนการปฏิบัติการเมื่อเกิดปญหาแลวจึงวาจางชางทองถิ่นเพ่ือปฏิบัติการเทานั้น โดย
ผูประกอบการใหเหตุผลในการปฏิบัติการและซอมบํารุงแบบนี้คือ การไมวาจางใหสูญเงินเดือน
ที่ตองจายไปใหเสียเปลา เนื่องจากปญหาเหลานี้ไมคอยเกิดข้ึน ระบบของโรงแรมราคาประหยัด
ไมไดซับซอน การจาง Out-source เมื่อเกิดปญหา นอกจากประหยัดแลว ยังมีความเชี่ยวชาญ
ดานการซอมแซมกวาการจางแลวทําการฝกงาน (Training) ดวยตนเอง  
 (3) การบริการที่เก่ียวของ (Facility Support Service) 
  - ดานการรักษาความปลอดภัยและอัคคีภัย มีการวาจางพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 1 คน ทํางานในตอนเวลากลางคืน (18.00 – 05.00 น.) ประกอบกับการมีเจาหนาที่
ตํารวจแวะเวียนมาตรวจตลอด 24 ชั่วโมง 
  - ดานการรักษาความสะอาด นโยบายหลัก คือ หองพักและหองน้ําตองสะอาด
มาเปนอันดับ 1 โดยมีผูรับผิดชอบคือพนักงานทําความสะอาด 3 คน ทํางานทุกวัน เวลา 8.00 
วันละ 1 ครั้ง โดยมีบริการทําความสะอาดตามที่ลูกคาสั่งและหลังลูกคาออกจากหองทุกครั้งดวย 
อีกทั้งยังมีการทําความสะอาดโดยละเอียดทั้งอาคาร ในทุกๆ 30 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.2. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรมแสนสุข 
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 ขอมูลดานการกลยุทธการบริหารและการตลาด 
สิ่งสําคัญของการบริหารกิจการคือ ความสะอาดของหองพัก ทั้งที่เปนสวนหองนอน

และหองน้ํา อีกทั้งการบริหารบุคคลที่เปนพนักงานก็มีความสําคัญ เนื่องจากบางครั้ง การ
ลาออก หรือมีการหยุดงานกะทันหันทําใหเกิดผลกระทบตอการบริหารงาน ปญหาใหญที่มีการ
หยุดยาวของพนักงาน ก็คือ การหยุดไปทํานา เก่ียวขาว เนื่องจากเปนการจางแรงงานชาวบาน
ธรรมดาเขามาทํางาน เปนแรงงานที่ไมใชมืออาชีพหรือผูที่จบการโรงแรมมาโดยตรง ดังนั้น 
การบริหารเรื่องเหลานี้อาจตองลงไปลงมือทําเอง 
 
โรงแรมไดมอนด เฮาส จังหวัดตาก 
 
 ขอมูลทั่วไปและประวัติโรงแรม 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 1-18 ซอยจันเทพ 2 ถนนสมุทรศักดารักษ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก เปนโรงแรมที่เกาแกกวาสิบปที่แลว ทําเลเดิมเปนทรัพยสินของมรดก และอยู
ในเขตเมืองตาก จากการสัมภาษณผูประกอบการใหขอมูลวา แตกอนโรงแรมยังไมมีการ
แขงขันกันมาก ทําเลของไดมอนดเฮาส อยูในทําเลที่เหมาะสม ใกลกับแหลงทองเที่ยว คือ 
ตลาดอินโดจีน จึงทําใหมีลูกคามาก แตตอนนี้ อัตราการเขาพักไมเหมือนแตกอน เนื่องจากการ
แขงขันสูงข้ึนมาก ทําเลที่ตั้งของไดมอนด เฮาส อยูใกลกับแหลงทองเที่ยวตลาดอินโดจีน
ประมาณ 500 เมตร แหลงพาณิชยกรรม รานอาหาร ประมาณ 100 – 200 เมตรการเขาถึง
โรงแรมเขาออกไดสองทาง คือ ถนนพิทักษสันติราษฎร และถนนสมุทรศักดารักษ อยูไมหาง
จากตัวเมืองมากนัก ทําใหสามารถเดินทางมายังโรงแรมไดโดยสามลอเครื่อง 

 
  (1) ความเห็นดานกลยุทธในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 
    - ทําเล ควรอยูใกลตลาด และแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เนื่องจากเขาถึงไดงาย 
    - สิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ กับการมีสิ่งอํานวยความสะดวก เก่ียวกับการ
เขาออกและการคมนาคมขนสงเปนสิ่งสําคัญ 
    - เงินลงทุน โรงแรมไดมอนด เฮาส ใชเงินลงทุนทั้งหมด 5 ลานบาท 
    - จํานวนหองพัก โรงแรมไดมอนด เฮาส มีจํานวนหองพักทั้งหมด 16 หอง 
  (2) ลูกคาผูใชงานอาคาร 
     -  ประเภทของนักทองเที่ยว  
    1. นักธุรกิจหรือขาราชการ 
    2. พนักงานขาย (Saleman) 
    3. นักทองเที่ยวชาวไทย 
    4. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยสวนมากเปนชาวประเทศเพ่ือนบาน (ลาว 
เวียดนาม) รองลงมาเปนชาวตะวันตก (อเมริกา ยุโรป) และชาวตะวันออก (จีน ญี่ปุน เกาหลี) 
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    -  ประเภทของกลุมนักทองเที่ยวหรือผูมางานกิจกรรม 
   1. ผูเขาพักมาเปนคู 
   2. ผูเขาพักมาคนเดียว 
   3. ผูเขาพักมาเปนครอบครัว 
   4. ผูเขาพักมาเปนคณะทองเที่ยว 
  สวนลูกคาที่มาใชงานอาคารเพ่ือจัดสัมมนาหรือประชุมนั้น ไมมี เนื่องจากที่
โรงแรมไมมีสวนบริการจัดการประชุมสัมมนา 
 
 ขอมูลพ้ืนฐานอาคารโรงแรม 
  (1) ลักษณะอาคารภายนอกโดยรวม เปนอาคาร 2 ชั้น แยกเปนหลังๆ 
  - โครงสรางหลัก (เสา คาน ฐานราก) เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก อายุอาคาร 15 ป 
  - โครงสรางรอง (พ้ืน ผนัง หลังคา) เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนกระเบ้ือง 
หลังคากระเบ้ือง สวนหนาตางเปนกรอบอลูมิเนียมกรุกระจกสีชา สถาปตยกรรมภายนอกเปน
แบบโพสตโมเดิรน มีที่มาจากชื่อโรงแรมซึ่งหมายถึง “เพชร” โดยมีเปลือกอาคารเปนเหลี่ยม
คลายมุมเพชร จากการสอบถามลูกคาบางทานบอกวา คลายกับใบหนาของคน 
  (2) ลักษณะทางกายภาพภายในโรงแรม 
    - ชนิดของหองพัก  
   หองพักแบบเตียงเด่ียว (Single bed room) จํานวน 16 หอง อัตราคาเขาพักตอ
คืน 300 บาท 
    - วัสดุและการตกแตงภายใน โดยสวนมากเปนงานคอนกรีตฉาบ พ้ืนปูดวยหิน
ขัดและหินออน ฝาแบเรียบไมมีกรุยิปซัม สวนประตูเปนไมอัด หนาตางบานเลื่อนเปนกรอบ
อลูมิเนียมกรุกระจกสีชา 
  (3) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก  
        ไดแก โทรทัศน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน พ้ืนที่จอดรถ 
  (4) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา 
   ไดแก สบู ผาเช็ดตัว 
  (5) สวนบริการดานหนา (Lobby) 
   มีเพียงหองที่เปนสวนของผูจัดการเทานั้น วิธีการตอนรับใชวิธีการออกมา
ตอนรับดานนอกและพูดคุย หลังจากนั้นก็ทําการเขาพักไดเลย 
  (6) สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
   ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง มีเพียงสวนบริการเครื่องด่ืมเทานั้น 
  (7) สวนบริการสวนหลัง (Back of the house: BOH) 
   ระบบปองกันอัคคีภัย คือ ถังดับเพลิงตั้งไวเปนจุดๆ 
   ระบบรักษาความปลอดภัย คือ ใชพนักงานรักษาความปลอดภัย 
   หองพนักงานที่ทําหนาที่เปนหองพักของฝายบริหารดวย 
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  (8) พ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
   ไมมีสวนหยอม มีเพียงที่จอดรถที่จอดไดในแตละหลังของหองพัก โดย
สามารถจอดไดทั้งหมด 16 คัน 
 
 ขอมูลดานการจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารโรงแรม 

(1)  รายรับ-รายจายของโรงแรม 
   รายรับ 
   ชวง Low Season (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน) มีอัตราเขาพักเฉลี่ย 3 
หองตอวัน คิดเปนรอยละ 18.75 รายไดเฉลี่ย 900 บาทตอวัน 
   ชวง Hign Season (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม) มีอัตราเขาพัก
เฉลี่ย 10 หองตอวัน คิดเปนรอยละ 62.50 รายไดเฉลี่ย 3,000 บาทตอวัน 
   รายจาย 
   คาไฟฟาเฉลี่ย 12,000 บาท / เดือน 
   คาประปาเฉลี่ย 5,000 บาท / เดือน 
   คาโทรศัพทเฉลี่ย 4,000 บาท / เดือน 
   คาโทรทัศนและเคเบิลทีวีเฉลี่ย 2,000 บาท / เดือน 
   คาดูแลรักษาความปลอดภัย จาง In-house 4,000 บาท / เดือน / คน คิดเปน
จํานวนพนักงานทั้งหมด 1 คน 
   คาบริการทําความสะอาด จาง In-house 4,000 บาท / เดือน / คน คิดเปน
จํานวนพนักงานทั้งหมด 1 คน 
 (2)  การปฏิบัติการและซอมบํารุง (Operation and Maintenance) 
  - การดูแลและรักษาซอมบํารุ งโครงสรางหลัก สถาปตยกรรม ภูมิ
สถาปตยกรรม และการดูแลและรักษาซอมบํารุงงานระบบ กําหนดนโยบายและดูแลความ
เรียบรอยโดยผูจัดการ โดยแบงการทํางานเปนการซอมแซมตามสถานการณ ไมมีการวาจาง 
In-house ใหอยูในการควบคุม ลักษณะในการดูแลจะเปนการปฏิบัติการเมื่อเกิดปญหาแลวจึง
วาจางชางทองถิ่นเพ่ือปฏิบัติการเทานั้น แตใหความสําคัญดานการซอมบํารุงระบบปรับอากาศ
ที่เปนระบบแยก (Split-type) ในแตละหอง เนื่องจากเปนสวนที่ถาเกิดปญหาจะทําใหคาไฟ
สูงข้ึน เชน การไมไดรับการลางไสกรองอากาศเทาที่ควร เปนตน โดยการวาจางจะจาง 
Outsource ทองถิ่นมาทําการซอมบํารุง ทุกๆ 6 เดือนตอป ผูประกอบการยังใหคําแนะนํา
เพ่ิมเติมดวยวา ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญหลังจากการซอมบํารุงเสร็จ 
 (3)  การบริการที่เก่ียวของ (Facility Support Service) 
  - ดานการรักษาความปลอดภัยและอัคคีภัย มีการวาจางพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 1 คน ทํางานในตอนเวลากลางคืน (18.00 – 05.00 น.) โดยตรวจตราทุกๆ 1 ชั่วโมง 
สวนดานการปองกันอัคคีภัยนั้น มีถังดับเพลิงและกระด่ิงเตือนภัยเปนจุดๆ 
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  - ดานการรักษาความสะอาด นโยบายหลัก คือ หองพักและหองน้ําตองสะอาด
มาเปนอันดับ 1 โดยมีผูรับผิดชอบคือพนักงานทําความสะอาด 1 คน ทํางานทุกวัน เวลา 8.00 
– 17.00 น. และหลังลูกคาออกจากหองทุกครั้งดวย อีกทั้งยังมีการทําความสะอาดโดยละเอียด
ทั้งอาคาร ในทุกๆ วันหลังจากวางงานบริการลูกคา 
 
 ขอมูลดานการกลยุทธการบริหารและการตลาด 
 สิ่งสําคัญของการบริหารกิจการคือ ความสะอาดของหองพัก และความปลอดภัยของ
ลูกคา เนื่องจากเปนกิจการครอบครัว และมีหองพักจํานวนนอย ทําใหสามารถมาดูแลสอดสอง
ดวยตนเองได ปญหาลักเล็กขโมยก็ไมเกิดเนื่องจากอาคารแยกออกจากกันชัดเจน สวนเรื่อง
ของการบริหารการเงินนั้น เห็นวา ถามีการเก็บคาบริการเปนชั่วโมงอาจจะไดรายไดมากกวา 
เนื่องจาพฤติกรรมการพักชั่วคราวของลูกคามีมากกวา แตการเก็บอัตราเขาพักเปนชั่วโมง
ดังกลาว ตองมีการขอใบอนุญาตที่แตกตาง และสวนมากจะขอไดยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.3. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรมไดมอนด เฮาส 
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ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.4. แสดงบรรยากาศภายในโรงแรมไดมอนด เฮาส 
 
โรงแรมฮั่วนํา จังหวัดขอนแกน 
  
 ขอมูลดานการทองเที่ยวและพ้ืนที่ใชสอย 

สถานที่ตั้ งเลขที่  36 ถนนหนาเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
โทร (043) 611137 Fax (043) 611197  

โรงแรมฮ่ัวนํา เปนโรงแรมเกาแกของจังหวัดขอนแกน ดําเนินการมาแลวกวา 54 ป 
โดยเริ่มแรกกิจการเปนโรงแรมที่ดําเนินงานภายในครอบครัว โดยอาคารแบงเปน สองสวนคือ 
สวนดานหนา และสวนดานหลัง 

สวนดานหนา เปนอาคารราชพัสดุ ซึ่งกอนจะทําการตกแตงหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การใชงานจะตองทําเรื่องและขออนุญาตกับทางสวนบริหารทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึ่ง
รูปแบบของอาคารนั้นจะมีการกําหนดและควบคุมลักษณะสถาปตยกรรมภายนอกใหเปนไป
ตามขอระบุของสํานักงานราชพัสดุ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรูปลักษณใหเปนไปตามความ
ตองการของผูประกอบการจึงทําไดยากและไมสามารถเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามความคิดและ
การออกแบบอิสระไดมากนัก สวนอาคารราชพัสดุดานหนานี้  มีอายุอาคารถึง 54 ป 
สวนประกอบของอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ึงงานไม  
 ลักษณะสถาปตยกรรมภายนอกเปนแบบโมเดิรน จากการสัมภาษณผูประกอบการ
นั้น ไดขอมูลเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารเการาชพัสดุนี้ ซึ่งไดทําการปรับปรุงเมื่อ 24 ปที่แลว 
โดยปรับเปลี่ยนอาคารบางสวนที่เปนวัสดุไม ใหเปนวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก เชน โครงสราง
อาคารบางสวน สวนตอขยายอาคารดานหลัง (ติดตอกับอาคารใหมอายุ 40 ป) เปลือกอาคาร
และลักษณะประกอบเปลือกอาคารเปนวัสดุประเภทคอนกรีต เหล็กดัด โดยสวนมากทาสีขาว 
 (1) ความเห็นดานกลยุทธในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 
  - ทําเล ควรอยูใกลแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เนื่องจากเขาถึงไดงายและสะดวก 
เรื่องของชื่อเสียงและรักษาความเปนเอกลักษณ เพราะเนื่องจากฮ่ัวนําไดเปรียบในแงของการ
ยืนระยะเปดบริการมานาน การพูดปากตอปากเปนสิ่งสําคัญ 
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   - กฎหมาย การศึกษากฎหมายเปนเรื่องสําคัญ อีกทั้งโรงแรมฮ่ัวนํายังตองมีการศึ
กาถึงระเบียบของการใชอาคารราชพัสดุอีกดวย ดังนั้น การปรับปรุงอาคารแตละครั้งจะตองมี
การขออนุญาตสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยกอน 
   - สิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ การมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียบพรอมตอ
ความจําเปน การบริการเหมือนฉันทมิตร เนื่องจาก กลุมลูกคาของโรงแรมฮ่ัวนําสวนมากจะ
เปนกลุมลูกคาเกา 
  - เงินลงทุน โรงแรมฮ่ัวนํา ใชเงินลงทุนทั้งหมด 10 ลานบาท โดยเปนการทํา
ตึกแถวราชพัสดุดานหนาเปนโรงแรมกอน เมื่อมีเงินทุนมากพอจึงซื้อที่ดินดานหลังเปนพ้ืนที่
โรงแรมสวนตอขยาย 
  - จํานวนหองพัก โรงแรมฮ่ัวนํา มีจํานวนหองพักทั้งหมด 29 หอง มีหองน้ํารวม
ทั้งหมด 8 หอง 
  (2)  ลูกคาผูใชงานอาคาร 
     -  ประเภทของนักทองเที่ยว (เรียงลําดับจากมากไปหานอย) 
    1. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยสวนมากเปนชาวตะวันตก (อเมริกา ยุโรป) 
รองลงมาคือ ชาวตะวันออก (จีน ญี่ปุน เกาหลี) และประเทศเพ่ือนบาน (ลาว เวียดนาม) 
ตามลําดับ 
    2. พนักงานขาย (Saleman) 
    3. นักทองเที่ยวชาวไทย 
    4. นักธุรกิจหรือขาราชการ 
    -  ประเภทของกลุมนักทองเที่ยวหรือผูมางานกิจกรรม 
    1. ผูเขาพักมาคนเดียว 
    2. ผูเขาพักมาเปนคู 
    3. ผูเขาพักมาเปนครอบครัว  
    4. ผูเขาพักมาเปนคณะทองเที่ยว 
  สวนลูกคาที่มาใชงานอาคารเพ่ือจัดสัมมนาหรือประชุมนั้น ไมมี เนื่องจากที่
โรงแรมไมมีสวนบริการจัดการประชุมสัมมนา 
 
 ขอมูลพ้ืนฐานอาคารโรงแรม 

 (1) ลักษณะอาคารภายนอกโดยรวม เปนอาคาร 3 ชั้น และ 2 ชั้นผสมผสานกัน 
สวนชั้นสาม (อาคารเกา) เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับดวยเสื่อน้ํามัน สวนชั้นสอง (ทั้งอาคาร
เกาและอาคารใหม) เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับดวยกระเบ้ืองยาง 

 (2) ลักษณะทางกายภาพภายในโรงแรม 
    - ชนิดของหองพัก มีหองพักทั้งหมด 29 หอง 
    แบบหองน้ํารวม มีพัดลม 
   หองพักแบบเตียงเด่ียว (Single bed room) อัตราคาเขาพักตอคืน 150 บาท 
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   หองพักแบบเตียงคู (Double bed room) อัตราคาเขาพักตอคืน 250 บาท 
    แบบหองน้ําในตัว เครื่องปรับอากาศ เคเบิลทีวี น้ําอุน 
   หองพักแบบเตียงเด่ียว (Single bed room) อัตราคาเขาพักตอคืน 300 บาท 
   หองพักแบบเตียงคู (Double bed room) อัตราคาเขาพักตอคืน 350 บาท 
     - วัสดุและการตกแตงภายใน 
 สถาปตยกรรมภายในเปนงานคอนกรีตก่ึงงานไม ซึ่งสวนที่เปนหองพักนั้น สวนใหญ
เปนงานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนที่เปนเฟอรนิเจอรภายในเปนเฟอรนิเจอรไมอัด ไมมีการ
ประดับตกแตงลวดลาย โถงทางเดินสวนที่เปนบันได ยังคงเปนไม แตระเบียงทางเดินไดรับการ
ปรับปรุงแยกวัสดุเปน 2 ประเภท คือ ชั้นสามเปนไม แตตั้งแตชั้นสองลงมาเปนกระเบ้ืองยาง 
  (3) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก 
   โทรทัศน โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน Wi-Fi Internet เคเบิล
ทีวี ถาตองการเตียงเสริม ลูกคาตองจายเพ่ิมเตียงละ 100 บาท หองราคา 350 บาทตอคืน จะมี
ตูเย็นขนาดเล็กใหบริการดวย 
  (4) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา 
   สบู ผาเช็ดตัว กระดาษชําระ 
  (5)  สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง  
   มีสวนบริการเครื่องด่ืม Wi-Fi Internet  
   หองน้ํารวมทั้งสวนลอบบ้ีและสวนหองพัก  
   สวนบริการหนังสือพิมพและนิตยสาร 
 (7) สวนบริการสวนหลัง (Back of the house: BOH) 
   หองแมบาน หองงานระบบประปา หองพนักงาน หองเก็บของ งานระบบ
ไฟฟาเปนแผงวงจรอยูใกลกับเคานเตอรตอนรับ 
   มีระบบปองกันอัคคีภัยดวยการเตือนสัญญานกระด่ิง มีปายบอกทางหนีไฟ
ชัดเจน มีถังดับเพลิงเปนจุดๆ พรอมทั้งตูไฟฉุกเฉิน 
   ระบบรักษาความปลอดภัย ใชแมบานสอดสองดูแลและในอนาคตมีแผนที่จะ
ติดตั้ง โทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
 (8) พ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
   ไมมีสวนหยอมหรือภูมิสถาปตยกรรม  มีลานจอดรถบริเวณก่ึงกลางตัว
อาคาร จอดรถได 8-9 คัน ในอนาคตมีแผนจะปรับปรุงจากพ้ืนคอนกรีตเปนอิฐบลอคตัวหนอน 
 
 ขอมูลดานการจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารโรงแรม 
  (1) รายรับ-รายจายของโรงแรม 
   รายรับ 
   ชวง Low Season (กรกฎาคม สิงหาคม) รายไดเฉลี่ย 2,000 บาทตอวัน 
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   ชวง Hign Season (พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม) รายไดเฉลี่ย 8,000 
บาทตอวัน 
 (2)  การปฏิบัติการและซอมบํารุง (Operation and Maintenance) 
  - การดูแลและรักษาซอมบํารุงโครงสรางหลัก สถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม  

เนื่องจากเปนอาคารเกา ดังนั้นผูบริหารที่ เปนรุนลูกตองการปรับเปลี่ ยนให
ภาพลักษณของโรงแรมดีข้ึน แตอุปสรรคคือ การที่ตองขออนุญาตกับทางสํานักงานทรัพยสิน
พระมหากษัตริย เนื่องจากเปนตึกราชพัสดุ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนภาพลักษณดานนอกจึงทํา
ไดยาก สวนตอเติมเล็กนอย เชน สวนประกอบภายในอาคาร มีการซอมบํารุงอยูเสมอ แตมี
นโยบายจะเปลี่ยนประตูที่เปนไมอัดที่ผุเกาออกไป และนําประตูไมแบบใหมใสระบบคียการด
เขามาแทน มีการติดมุงลวดในสวนเปดบางแหงของอาคาร เพ่ือปองกันแมลง และยุง 
 - การดูแลและรักษาซอมบํารุงงานระบบ  
 โรงแรมฮ่ัวนําไดแยกระบบไฟฟาออกเปน 2 สวน และมีระบบไฟสํารองดวย เพ่ือ
ปองกันการใชไฟฟาเกินกําลัง (Overload) เชน การเปดเครื่องทําน้ําอุนพรอมๆกันของลูกคา 
การเปดเครื่องปรับอากาศ เปนตน ดังนั้นเพ่ือปองกันการรับภาระที่มากเกินไป จึงมีการแยก
ระบบไฟฟาดังกลาว สวนการดูแลซอมแซมทําโดยชางทองถิ่นภายนอก 
 ระบบน้ําประปามีถังเก็บน้ํา 2 ถัง ใชวิธีการจายน้ําดวยแรงดันจากการสูบข้ึนไป
ขางบนอีก 1 ถัง รวมเปน 3 ถัง มีระบบกรองน้ําและใชชางทองถิ่น 
 (3) การบริการที่เก่ียวของ (Facility Support Service) 
 - ดานการรักษาความปลอดภัยและอัคคีภัย การปองกันอัคคีภัยโดยการติดตั้งถัง
ดับเพลิงไวเปนจุดๆ มีไซเรนเตือนภัย แตไมมีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) และไมมี
ระบบฉีดน้ํา ดับเพลิงอัตโนมัติ  (Sprinkle)  จากคําสัมภาษณของผูประกอบการเรื่ อง 
อาชญากรรมนั้น ตั้งแตเปดบริการมา 54 ป ไมเคยมีเหตุการณทางอาชญากรรม โจรกรรม
เกิดข้ึนเลย แมแตการลักเล็กขโมยนอย  
 เนื่องจากการทํางานจะเปนรูปแบบของการเชื่อใจคนในครอบครัว และการทํางาน
ของบุคลากกรจะมีความผูกพันมาก เชน แมบานบางคนอยูกับโรงแรมมาถึง 20 ป เปนตน หรือ
ถาลูกคาคนใดมีประวัติหรือพฤติกรรมการเขาพักไมเหมาะสม ทางโรงแรมก็มีนโยบายในการ
ปฏิเสธการเขาพักโดยออม เชน ลูกคาชาวอเมริกันทานหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมเสียงดังรบกวนหอง
รอบขาง ก็จะมีการปฏิเสธโดยออมวา หองเต็มแลว ไมสามารถใหเขาพักได ถามีพฤติกรรมใน
การคุกคามหรือรบกวนผูอ่ืน ทางโรงแรมจะไมอนุญาตใหเขาพักถึงแมวาจะเปนลูกคาเกาก็ตาม 
 - ดานการรักษาความสะอาด สวนตอนรับดานหนา (Front of House) 4 คน สวน
บริการดานหลัง (Back of House) 3 คน โดยมีรายละเอียดหนาที่คือ หนวยซักรีดซักลาง และ
แมบาน โดยผลัดเวรเขาทํางาน โดยมีทํางาน 2 ชวงคือ ชวงกลางวันและกลางคืน เวลาในการ
ทํางานในตอนกลางวันคือ 08.00 น.-16.00 น. และชวงเวลาในการทํางานตอนกลางคืนคือ 
ตั้งแตเวลาผลัดกะเปนตนไปจนเวลา 7.00น. ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยนั้น ไมมีพนักงาน
รักษาความปลอดภัย โดยผูประกอบการใหเหตุผลวา โรงแรมฮ่ัวนําเปนโรงแรมขนาดเล็ก การ
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ดูแลนั้นใชแมบานในการเฝาเคานเตอรตอนกลางคืน และปดสวนที่ไมไดใชงานในตอนกลางคืน
ลงบางสวน ก็เพียงพอแลว 
 - ดานการบริการทั่วไป การบริการดานหนานั้นจะมีการเนนการบริการเปนพิเศษ
ในชวงเวลา 07.00น.-11.30น. ซึ่งจะมีบริการอาหารเชางายๆ เชน อาหารเชาแบบอเมริกัน 
(American Breakfast) กาแฟ เครื่องด่ืมมอลตสกัด เครื่องด่ืม ขนมปง และอ่ืนๆ อยางงายๆ 
โดยไมมีหองอาหารในการรองรับ แตจะมีการรับประทานในลอบบ้ีไดเลย อีกทั้งยังมีมานั่งหิน
ออนดานหนาโรงแรม เพ่ือใหผูเขาพักสามารถออกไปนั่งชมเมืองมุกดาหารในขณะที่รับประทาน
อาหารไดอยางใกลชิด 
 
 ขอมูลดานการกลยุทธการบริหารและการตลาด 

ใชความมีชื่อเสียงและการพูดปากตอปาก เพราะเปนโรงแรมที่มีผูรูจักมาก และมีฐาน
ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาเกา และปจจุบันมีกลุมลูกคาใหมคือ ชาวตางชาติยุโรป อเมริกา ที่
ตองการพักโรงแรมในรูปแบบจายเปนรายวัน แตระยะยาว โดยเฉลี่ยแลวประมาณ 6-10 เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.5. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรมฮ่ัวนํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.6. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรมฮ่ัวนํา 
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ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.7. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรมฮ่ัวนํา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.8. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรมฮ่ัวนํา 
 
โรงแรมบานริมสวน จังหวัดขอนแกน 
  
 ขอมูลดานการทองเที่ยวและพ้ืนที่ใชสอย 
 สถานที่ตั้งเลขที่ 18 ถนนประชาสโมสร ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
โรงแรมบานริมสวน เปดบริการมาได 4 ป (พ.ศ.2548) อายุของอาคารประมาณ 4 ป ใช
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โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหลอในที่ ตั้งอยูในทําเลชุมชนหนาแนนปานกลาง เปนชุมชน
ที่มีการขยายตัวในชวงหลังเศรษฐกิจฟองสบู (พ.ศ. 2540) และทําเลที่ตั้งอยูในทิศทางการ
ขยายตัวของเมืองขอนแกนเมืองใหมทางดานทิศใต มีจุดเดนของยานคือ ใกลกับตลาดอินโดจีน
เพียง 200 เมตรเทานั้น ใกลกับแหลงขายสินคาปลีก รานอาหาร ผับ บาร และ Landmark ของ
เมืองมุกดาหาร คือ หอนาฬิกาเมืองขอนแกน โดยมีระยะทางหาง 1.5 กิโลเมตร 
  (1)  ความเห็นดานกลยุทธในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 
  -  ทําเล ควรติดกับถนนหลักหรืออยางนอยก็เปนถนนรองที่เขาออกสะดวก ถาอยู
ในซอยจะทําใหการเขาถึงไดยาก ไมเหมาะกับการตั้งโรงแรมที่พัก 
  -  กฎหมาย ศึกษาถึงรายละเอียดของพ้ืนที่จอดรถวามีรอยละเทาใด ตองมีระบบ
บําบัดน้ําเสียอยางไร  
  -  สิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ พ้ืนที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน
และถูกตองตามกฎหมาย โดยเฉพาะ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และจําเปนตองมี
ระบบเตือนภัยที่ชัดเจนและสําคัญ เพราะนอกจากจะเปนสิ่งอํานวยความสะดวกแลวยังตองเปน
สิ่งที่ไมกอใหเกิดพิษภัยแกผูเขาพัก 
   - เงินลงทุน การดําเนินงานโรงแรมราคาประหยัดนั้น มีการเขาพักที่อยูในอัตราที่
นอย ทําใหการคืนทุนอาจจะเกิดความลําบากได ดังนั้น ผูลงทุนควรลงทุนโดยการกูใหนอยที่สุด
เทาที่จะเปนไปได ในอีกทางหนึ่ง เปนการลดความเสี่ยงจากธุรกิจ เมื่อการทองเที่ยวตกต่ํา 
  -  จํานวนหองพัก การพิจารณาจํานวนหองพัก ควรมีความสัมพันธที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ที่จอดรถ และถูกตองตามกฎหมาย อีกทั้งการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ทําใหมีพ้ืนที่ของ
หองพักไดมากที่สุด 
  (2)  ลูกคาผูใชงานอาคาร 
  - ประเภทของนักทองเที่ยว  
  1.  พนักงานขาย (Salesman) 
  2.  นักทองเที่ยวชาวไทย 
  3.  นักธุรกิจหรือขาราชการ 
  4. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยสวนมากเปนชาวประเทศเพ่ือนบาน (ลาว 
เวียดนาม) รองลงมาคือ ชาวตะวันตก (อเมริกา ยุโรป) และชาวตะวันออก (จีน ญี่ปุน เกาหลี) 
  - ประเภทของกลุมนักทองเที่ยวหรือผูมางานกิจกรรม  
  1. ผูเขาพักมาคนเดียว 
  2. ผูเขาพักมาเปนคู 
  3. ผูเขาพักมาเปนครอบครัว 
  4. ผูเขาพักมาเปนคณะทองเที่ยว 
  5. ผูที่มาจัดงานสัมมนา งานประชุมกลุมเล็กๆ 
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 ขอมูลพ้ืนฐานอาคารโรงแรม 
  (1) ลักษณะอาคารภายนอกโดยรวม เปนอาคาร 2 ชั้น 
  - โครงสรางหลัก (เสา คาน ฐานราก) เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก อายุอาคาร 4 ป 
  - โครงสรางรอง (พ้ืน ผนัง หลังคา) เปนกระเบ้ือง งานไม ตกแตงดวยทรายลาง 
กรวดลาง อิฐมอญ ฝาเปนยิปซัมบอรดเรียบ 
  (2) ลักษณะทางกายภาพภายในโรงแรม 
  - ชนิดของหองพัก  
     หองพักแบบเตียงใหญ จํานวน 34 หอง พ้ืนที่ตอหอง 28 ตารางเมตร อัตราคา
เขาพักตอคืน หองละ 300 บาท 
  - วัสดุและการตกแตงภายใน เปนการตกแตงตามสถาปตยกรรมรวมสมัย 
(Contemporary) พ้ืนปูกระเบ้ืองแกรนิตและกระเบ้ืองเซรามิคแผนใหญ ผนังฉาบปูนเรียบ สลับ
กับการตกแตงดวยอิฐมอญและทรายลาง สวนที่เปนฝา ติดยิปซัมบอรด หนาตางเปนงาน
อะลูมิเนียมกรุกระจกใสมีผามานบังแดด ประตูเปนประตู MDF ทาสีดํา ภายในหองทาสีขาว
ทั้งหมด หองน้ําติดกระเบ้ืองเซรามิคสีครีม ทั้งผนังและพ้ืน ฝาฉาบเรียบซอนงานระบบใตฝา
เพดานยิปซัมบอรด 
  (3) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก  
   ไดแก โทรทัศน โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ 
  (4) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา 
   ไดแก สบู กระดาษชําระ ผาเช็ดตัว เครื่องทําน้ําอุน 
  (5) สวนบริการดานหนา (Lobby) 
   ไดแก เคานเตอรตอนรับ ชุดโซฟานั่งพัก จุดบริการเครื่องด่ืม จุดบริการ
หนังสือพิมพนิตยสาร และ Wi-Fi Internet 
  (6) สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
   ชุดโซฟานั่งพัก จุดบริการเครื่องด่ืม จุดบริการหนังสือพิมพนิตยสาร และ Wi-
Fi Internet Wi-Fi Internet (อยูในบริเวณเดียวกับลอบบ้ี) 
  (7) สวนบริการสวนหลัง (Back of the house: BOH) 
   ไดแก หองลางจาน ขนาด 4 ตารางเมตร  
   หองซัก อบ รีด ขนาด 8 ตารางเมตร 
   ระบบไฟฟา ขนาด 8 ตารางเมตร 
   ระบบประปา ขนาด 10 ตารางเมตร 
   ระบบปองกันอัคคีภัย คือ ถังดับเพลิง หัวดับเพลิง ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ
(รวมกับบันไดหลัก) 
   ระบบติดตอสื่อสาร ไดแก ระบบโทรศัพทระหวางหอง ระบบ Wireless 
Internet และระบบเคเบิลทีวี 
   ระบบรักษาความปลอดภัย คือ ใชพนักงานรักษาความปลอดภัย 
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   หองพนักงาน ขนาด 6 ตารางเมตร 
  (8) พ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
   มีสวนหยอมโดยรอบดานหนา ตกแตงดวยเครื่องปนดินเผา และเครื่อง
หัตถกรรมทองถิ่น และมีลานจอดรถ จอดได 36 คัน พ้ืนที่ทั้งหมด 1600 ตารางเมตร 
 
 ขอมูลดานการจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารโรงแรม 
  (1) รายรับ-รายจายของโรงแรม 
   รายรับ 
   ชวง Low Season (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน) มีอัตราเขาพักเฉลี่ย 20 
หองตอวัน คิดเปนรอยละ 60 รายไดเฉลี่ย 5,000 บาทตอวัน 
   ชวง Hign Season (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม) มีอัตราเขาพัก
เฉลี่ย 65 หองตอวัน คิดเปนรอยละ 65 รายไดเฉลี่ย 7,000 บาทตอวัน 
   รายไดเฉลี่ยตอเดือน 200,000 บาท และยังมีรายไดอ่ืนๆอีกจากการขาย
สินคาในรานสะดวกซื้อคิดเปนเงินเฉลี่ย 10,000 บาทตอเดือน และการติดตั้งจุดบริการซักรีด 
คิดเปนเงินเฉลี่ย 7,000 บาทตอเดือน ดังนั้นรายไดทั้งหมดของโรงแรมบานริมสวนในแตละ
เดือนเทากับ 217,000 บาท 
   รายจาย 
   คาไฟฟาเฉลี่ย 30,000 บาท / เดือน 
   คาประปาเฉลี่ย 9,000 บาท / เดือน 
   คาโทรศัพทเฉลี่ย 1,000 บาท / เดือน 
   คาโทรทัศนและเคเบิลทีวีเฉลี่ย 500 บาท / เดือน 
   คาซอมบํารุงงานระบบ จาง In-house 5,000 บาท/ เดือน / คน มีจํานวน
พนักงานทั้งหมด 7 คน รวมรายจายคาจางพนักงานซอมบํารุงงานระบบ 35,000 บาท 
   คาดูแลรักษาความปลอดภัย จาง In-house 5,000 บาท/ เดือน / คน มี
จํานวนพนักงานทั้งหมด 1 คน รวมรายจายคาจางพนักงานซอมบํารุงงานระบบ 5,000 บาท 
   คาบริการทําความสะอาด จาง In-house 4,500 บาท / เดือน มีแมบาน
ภายในโรงแรมจํานวนประมาณ 5 คน รวมคาใชจายคาทําความสะอาดทั้งหมด 22,500 บาท 
   รวมรายจายทั้งหมด 103,000 บาทตอเดือน 
 
 (2)  การปฏิบัติการและซอมบํารุง (Operation and Maintenance) 
  - การดูแลและรักษาซอมบํารุงโครงสรางหลัก สถาปตยกรรม และภูมิ
สถาปตยกรรม ใหความสําคัญกับนโยบายดานความสะอาดกับพ้ืนที่ตางๆ ในโรงแรมมากกวา
การซอมบํารุงงานโครงสรางเพราะมีความแขงแรงคงทนจากการเลือกวัสดุที่คอนขางมีคุภาพ
ตั้งแตแรกอยูแลว 
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  - การดูแลและรักษาซอมบํารุงงานระบบ ใหความสําคัญกับงานดูแลซอมบํารุง
งานปรับอากาศ โดย Outsource ทุกๆ 6 เดือน จํานวนพนักงาน 3 คน ใหความสําคัญกับงาน
ดูแลซอมบํารุงงานระบบปองกันอัคคีภัยโดย Outsource ทุกๆ 1 ป งานดูแลซอมบํารุงงาน
ระบบสื่อสารโดย Outsource ทุกๆ 1 ป 
 (3) การบริการที่เก่ียวของ (Facility Support Service) 
 - ดานการรักษาความปลอดภัยและอัคคีภัย มีการวาจางพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 1 คน ทํางานในตอนเวลากลางคืน (18.00 – 06.00 น.) และทําการเดินลาดตระเวน
ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงโดยรอบอาคาร 
 - ดานการรักษาความสะอาด มีนโยบายทําความสะอาดในหองพักและหองน้ําทุก
วัน รวมไปถึงสวนกลางของอาคาร ทุกวัน โดยแมบานจํานวน 5 คน มีบริการทําความสะอาดถึง
หองทุกวันเวลา 8.00 – 17.00 น. 
 
 ขอมูลดานการกลยุทธการบริหารและการตลาด 
 สิ่งสําคัญของการบริหารกิจการ คือ การตั้งเปาหมายถึงกลุมลูกคาหลัก และมองถึง
ศักยภาพของนักทองเที่ยวในบริเวณพ้ืนที่นั้นๆ เพราะการตั้งโรงแรมผูที่มาพักไมใชจะเปน
นักทองเที่ยวเสมอไป อีกทั้งการประชาสัมพันธตลอดจนภาพลักษณก็เปนสิ่งสําคัญ ที่จะทําให
กิจการสําเร็จได สวนการบริการในโรงแรมที่สําคัญ คือ การทําใหเกิดความสะอาดตลอดเวลา 
และมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของลูกคามากอนเปนอันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที ่4.9. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรมบานริมสวน 
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ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.10. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรมบานริมสวน 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.11. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรมบานริมสวน 
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ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.12. แสดงบรรยากาศบริเวณสวนหยอมและการประดับตกแตงโรงแรมบานริมสวน 
 

โรงแรมทรัพยมุกดาภูมิเพลส จังหวัดมุกดาหาร 
 
  ขอมูลอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  สถานที่ตั้งเลขที่ 33/777 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร โรงแรมทรัพยมุกดาภูมิเพลส เปนโรงแรมที่กอตั้งข้ันมาใหม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 โดยเปนโรงแรมที่มีเครือขายบริหารงานในจังหวัดมุกดาหารมากที่สุด คือ มีโรงแรม
ในเครือทรัพยมุกดาทั้งหมด 3 แหง ไดแก โรงแรมทรัพยมุกดา โรงแรมทรัพยมุกดาแกรนดโฮ
เทล และโรงแรมทรัพยมุกดาภูมิเพลส 
  โรงแรมทรัพยมุกดาภูมิเพลส มีหองพักทั้งหมด 56 หอง แบงเปนหองพักแบบ 
เตียงเด่ียว (Single bedroom) 36 หอง เตียงคู (Double bedroom) 20 หอง  
  มีบริการจองผานอินเตอรเน็ตและบริการจองรถโดยสารนําเที่ยว อีกทั้งทําเลที่ตั้ง
ของโรงแรมอยูติดกับสถานีขนสง ซึ่งมีบริการรถรับสงไปยังแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ถนนชยางกูร และศูนยการคาเทสโกโลตัส 
      (1)  ความเห็นดานกลยุทธในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 
  -  ทําเล ควรติดกับถนนหลักหรืออยางนอยก็เปนถนนรองที่เขาออกสะดวก ถาอยู
ในซอยจะทําใหการเขาถึงไดยาก ไมเหมาะกับการตั้งโรงแรมที่พัก 
  -  กฎหมาย ศึกษาถึงรายละเอียดของพ้ืนที่จอดรถวามีรอยละเทาใด ตองมีระบบ
บําบัดน้ําเสียอยางไร  
  -  สิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ พ้ืนที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน
และถูกตองตามกฎหมาย โดยเฉพาะ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และจําเปนตองมี
ระบบเตือนภัยที่ชัดเจนและสําคัญ เพราะนอกจากจะเปนสิ่งอํานวยความสะดวกแลวยังตองเปน
สิ่งที่ไมกอใหเกิดพิษภัยแกผูเขาพัก 
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   - เงินลงทุน การดําเนินงานโรงแรมราคาประหยัดนั้น มีการเขาพักที่อยูในอัตราที่
นอย ทําใหการคืนทุนอาจจะเกิดความลําบากได ดังนั้น ผูลงทุนควรลงทุนโดยการกูใหนอยที่สุด
เทาที่จะเปนไปได ในอีกทางหนึ่ง เปนการลดความเสี่ยงจากธุรกิจ เมื่อการทองเที่ยวตกต่ํา 
  -  จํานวนหองพัก การพิจารณาจํานวนหองพัก ควรมีความสัมพันธที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ที่จอดรถ และถูกตองตามกฎหมาย อีกทั้งการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ทําใหมีพ้ืนที่ของ
หองพักไดมากที่สุด 
      (2)  ลูกคาผูใชงานอาคาร 
  - ประเภทของนักทองเที่ยว  
  1.  พนักงานขาย (Salesman) 
  2.  นักทองเที่ยวชาวไทย 
  3.  นักธุรกิจหรือขาราชการ 
  4. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยสวนมากเปนชาวประเทศเพ่ือนบาน (ลาว 
เวียดนาม) รองลงมาคือ ชาวตะวันตก (อเมริกา ยุโรป) และชาวตะวันออก (จีน ญี่ปุน เกาหลี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.13. แสดงบรรยากาศโรงแรมทรัพยมุกดาภูมิเพลส 
 

  - ประเภทของกลุมนักทองเที่ยวหรือผูมางานกิจกรรม  
  1. ผูเขาพักมาคนเดียว 
  2. ผูเขาพักมาเปนคู 
  3. ผูเขาพักมาเปนครอบครัว 
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  4. ผูเขาพักมาเปนคณะทองเที่ยว 
  5. ผูที่มาจัดงานสัมมนา งานประชุมกลุมเล็กๆ 
 
ขอมูลดานการกลยุทธการบริหารและการตลาด 
 สิ่งสําคัญของการบริหารกิจการ คือ การตั้งเปาหมายถึงกลุมลูกคาหลัก และมองถึง
ศักยภาพของนักทองเที่ยวในบริเวณพ้ืนที่นั้นๆ เพราะการตั้งโรงแรมผูที่มาพักไมใชจะเปน
นักทองเที่ยวเสมอไป อีกทั้งการประชาสัมพันธตลอดจนภาพลักษณก็เปนสิ่งสําคัญ ที่จะทําให
กิจการสําเร็จได สวนการบริการในโรงแรมที่สําคัญ คือ การทําใหเกิดความสะอาดตลอดเวลา 
และมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของลูกคามากอนเปนอันดับแรก 
 
โรงแรมกิมเจ็กซิน 2 จังหวัดอุดรธานี 
 
  ขอมูลอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  95/1 ถนนพิพักษพนมเขต ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปน
โรงแรมในเครือ กิมเจ็กซิน ซึ่งเปนเครือขายโรงแรมที่มี 2 แหง คือ โรงแรมกิมเจ็กซิน และ
โรงแรมกิมเจ็กซิน 2 ตั้งอยูในยานใจกลางเมืองอุดรธานี ซึ่งเปนยานพาณิชยกรรมหลัก ที่สําคัญ 
โรงแรมในเครือกิมเจกซิน จะอยูติดกับตลาดสดเทศบาล 2 และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 
อีกทั้งยังอยูใกลกับแหลงรานคาใหม และรานอาหาร ผับ บาร ในยานที่โรงแรมกิมเจ็กซิน 2 
ตั้งอยูนั้น มีโรงแรมระดับ 4 ดาว คือ โรงแรมพลอยพาเลซ ตั้งอยูดวย สวนหางสรรพสินคาที่
ใกลที่สุด คือหางเตีย บวน ฮวด และยังมีรานสะดวกซื้อ รานหนังสือ รานอินเตอรเน็ต ฯลฯ อีก
มากมาย โรงแรมกิมเจ็กซิน 2 มีทั้งหมด 4 ชั้น ราคาที่พักประมาณ 280-380 บาทตอคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.14. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรมกิมเจ็กซิน 2 
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ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.15. แสดงบรรยากาศภายในสวนตอนรับโรงแรมกิมเจ็กซิน 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.16. แสดงบรรยากาศภายในหองพักโรงแรมกิมเจ็กซิน 2 
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โรงแรมริเวอรซิต้ี จังหวัดอุดรธานี 
  
  ขอมูลดานการทองเที่ยวและพื้นที่ใชสอย 
  สถานที่ตั้งเลขที่ 28 ถนนอุดรวิถี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปน
โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัด ที่มีอายุปานกลาง คือประมาณเกือบ 20 ป จุดเดนของโรงแรม
นี้ก็คือ ไดรับการสรางสวนตอเติมโรงแรม ซึ่งในอนาคตจะเปนโรงแรมที่มีสวนตอขยายออกไป 
เกิดเปนโรงแรมใหมที่มีความสูงมากที่สุดในจังหวัดมุกดาหาร โรงแรมริเวอรซิตี้ตั้งอยูใกลกับ
รอยตอชุมชนหนาแนนปานกลางของเมือง กับยานชานเมืองทิศใต ในยานนี้จะมีจุดเดนของยาน
คือ รานอาหารผับ บาร และยานพาณิชยกรรมใหม ตลาดสด และในขณะเดียวกันก็เดินทางไป
ยังแหลงทองเที่ยวไดงายคือ ตลาดอินโดจีน (800 เมตร) 
 
  ขอมูลพ้ืนฐานอาคารโรงแรม 
  (1) ลักษณะอาคารภายนอกโดยรวม เปนอาคาร 4 ชั้น 
   - โครงสรางหลัก (เสา คาน ฐานราก) เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   - โครงสรางรอง (พ้ืน ผนัง หลังคา) เปนคอนกรีตฉาบเรียบ บุผนังดวยพรม 
หรือวอลลเปเปอร พ้ืนเปนพ้ืนไมปารเก เพดานไมระแนงเคลือบสี ตามทางเดินเปนฝายิปซัม 
พ้ืนบุดวยพรมสีแดงทั้งตึก 
  (2) ลักษณะทางกายภาพภายในโรงแรม 
   - ชนิดของหองพัก  
   หองพักแบบเตียงเด่ียว (Single bed room) อัตราคาเขาพักตอคืน 750 บาท 
   หองพักแบบเตียงคู (Double bed room) อัตราคาเขาพักตอคืน 850 บาท 
   หรือถาตองการเตียงเสริม สามารถเพ่ิมเติมได อัตราอยูที่ เตียงละ 300 บาท 
   - วัสดุและการตกแตงภายใน เปนการตกแตงตามสถาปตยกรรมโมเดิรนใน
ยุคแรกๆ พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค ผนังฉาบปูนเรียบ บุดวยพรมหรือวอลลเปเปอร (ลอบบ้ี) ตาม
ทางเดินบุพรมสีแดง ในหองเนนวัสดุตกแตงเปนไม ทั้งพ้ืนละฝา ประตูเปนประตูไม MDF สวน
หนาตางเปนวัสดุอะลูมิเนียมกรุกระจกใส ตกแตงดวยผามาน 
  (3) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก  
   ไดแก โทรทัศน โทรศัพท ตูเย็น บริการขอมูล กระดาษ เครื่องปรับอากาศ  
  (4) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา 
   ไดแก สบู กระดาษชําระ ผาเช็ดหนา อางอาบน้ํา ยาสระผม กระดาษชําระ 
ผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา แกวน้ํา เครื่องทําน้ําอุน 
  (5) สวนบริการดานหนา (Lobby) 
   ไดแก เคานเตอรตอนรับ ชุดโซฟานั่งพัก จุดบริการเครื่องด่ืม และจุดบริการ
หนังสือพิมพ นิตยสาร 
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  (6) สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
   หองอาหาร หองประชุมสัมมนา รานสะดวกซื้อ คาราโอเกะ สระวายน้ํา และ
พ้ืนที่บริการอินเตอรเน็ต (บริเวณเดียวกับลอบบ้ี) 
  (7) สวนบริการสวนหลัง (Back of the house: BOH) 
   ไดแก หองซัก อบ รีด  
   หองพนักงาน 
   หองครัว และพ้ืนที่ลางจาน 
   หองระบบไฟฟา ประปา สวนระบบปรับอากาศเปนแบบ Split Type 
   ระบบลิฟต 1 ตัว 
   ระบบโทรทัศน Cable TV 
   ระบบWi-Fi Internet 
   ระบบปองกันอัคคีภัย คือ ถังดับเพลิง หัวดําเพลิง บันไดหนีไฟ 3 แหง (รวม
บันไดหลัก 1 ชุด) Smoke Detector 
   ระบบรักษาความปลอดภัย คือ โทรทัศนวงจรปด (CCTV) และ พนักงาน
รักษาความปลอดภัย 
  (8)  พ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
   มีสวนหยอมขนาดเล็กดานหนาและมีลานจอดรถ จอดไดประมาณ 50 คัน 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.17. แสดงบรรยากาศภายนอกโรงแรมริเวอรซิตี ้
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ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.18. แสดงบรรยากาศบริเวณสวนตอนรับและสวนอํานวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.19. แสดงบรรยากาศภายในหองพักและบริเวณโถงทางเดินระหวางหอง 

DPU



135 
 

 

โรงแรมชื่นขวัญ อินน จังหวัดพิษณุโลก 
   
  ขอมูลดานการทองเที่ยวและพ้ืนที่ใชสอย 
  สถานที่ตั้งเลขที่ 74 ถนนพระบรมไตรโลกนาถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โรงแรมชื่นขวัญ อินน เปนโรงแรมที่เกาแกแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก อายุ
มากกวา 20 ป  
  (1) ความเห็นดานกลยุทธในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 
  ปญหาที่เกิดข้ึนกับโรงแรมราคาประหยัดในขณะนี้คือ การถูกคุกคามโดยอพารต
เมนตเปดเชารายวัน เนื่องจากอพารตเมนตรายวันจะแยงลูกคาแลว แตการที่ไมไดจดทะเบียน
เปนโรงแรมตามระเบียบ ขอบังคับของกฎหมาย ทําใหการเสียภาษีนั้นตางกัน ทําใหสงผล
กระทบตอการดําเนินกิจการโรงแรมทั้งทางตรงและทางออม ผูที่อยูรอดไดในสถานการณ
ปจจุบันคือผูที่มีฐานะมั่งค่ัง สวนผูประกอบการรายยอยที่ไมมีทางเลือกก็ไมสามารถนํารายได
มาปรับปรุงหรือดูแลรักษาได จนอาคารตองชํารุดทรุดโทรม หรือตองปดกิจการไป 
  - ทําเล ที่ตั้งทําเลควรอยูใกลกับถนนหลักหรือถนนใหญ หรือสามารถเขาออกได
สะดวกมีปายบอกทาง ประกอบกับการประชาสัมพันธที่ดี 
  - กฎหมาย การศึกษากฎหมายเก่ียวอาคารใหครบถวน เชน พรบ.อาคาร พรบ.
โรงแรม หรือ ขอกําหนดของเทศบาล 
  - สิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ การมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียบพรอมตอ
ความจําเปน และตองควบคูไปกับการบริการที่ดีเย่ียม ที่สําคัญ ตองมีความสงบเงียบ 
  - จํานวนหองพัก โรงแรมชื่นขวัญ อินน มีจํานวนหองพักทั้งหมด 17 หอง 
  - สิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ การมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียบพรอมตอ
ความจําเปน และตองควบคูไปกับการบริการที่ดีเย่ียม 
   - เงินลงทุน โรงแรมแสนสุขใชเงินลงทุนทั้งหมด 15 ลานบาท 
   - จํานวนหองพัก โรงแรมชื่นขวัญ อินน มีจํานวนหองพักทั้งหมด 74 หอง 
  (2)  ลูกคาผูใชงานอาคาร 
   -  ประเภทของนักทองเที่ยว  
     1. พนักงานขาย (Saleman) 
     2. นักธุรกิจหรือขาราชการ 
     3. นักทองเที่ยวชาวไทย 
     4. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยสวนมากเปนประเทศเพ่ือนบาน (ลาว 
เวียดนาม) รองลงมาคือชาวตะวันตก (อเมริกา ยุโรป) และชาวตะวันออก (จีน ญี่ปุน เกาหลี) 
  -  ประเภทของกลุมนักทองเที่ยวหรือผูมางานกิจกรรม 
     1. ผูเขาพักมาคนเดียว 
    2. ผูเขาพักมาเปนคู 
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    3. ผูเขาพักมาเปนครอบครัว ประมาณ 4 คน 
    4. ผูเขาพักมาเปนคณะทองเที่ยว ประมาณ 40 คน 
    5. ผูเขาพักเนื่องจากมาประชุมสัมมนา 
 
 ขอมูลพ้ืนฐานอาคารโรงแรม 
  (1) ลักษณะอาคารภายนอกโดยรวม เปนอาคาร 4 ชั้น 
  - โครงสรางหลัก (เสา คาน ฐานราก) เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  - โครงสรางรอง (พ้ืน ผนัง หลังคา) บริเวณลอบบ้ีเปนผนังคอนกรีตทาสีขาว พ้ืน
กระเบ้ืองเซรามิคสีเลือดหมู ฝาเปนบุซัม เฟอรนิเจอรเปนงานไม สวนหองพักนั้น สังเกตไดวา
จะเนนงานบุไมอัดที่ผนังในทุกหอง พ้ืนเปนกระเบ้ืองเซรามิคสีขาว ผาเพดานบุดวยยิปซัมสีขาว 
  (2)  ลักษณะทางกายภาพภายในโรงแรม 
  - ชนิดของหองพัก  
   หองพักแบบเตียงเด่ียว (Single bed room) พัดลม อัตราคาเขาพักตอคืน 250 
บาท สิ่งอํานวยความสะดวกคือ พัดลม และโทรทัศน 
   หองพักแบบเตียงเด่ียว (Single bed room) มีเครื่องปรับอากาศ อัตราคาเขาพัก
ตอคืน 350 บาท สิ่งอํานวยความสะดวกคือ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน และเครื่องทําน้ําอุน 
   หองพักแบบเตียงเด่ียว VIP (Single bed room VIP) อัตราคาเขาพักตอคืน 450 
บาท สิ่งอํานวยความสะดวกคือ เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น โทรทัศน และเครื่องทําน้ําอุน 
  (3) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก  
   ไดแก โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน ตูเย็น พัดลม 
  (4) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา 
   ไดแก สบู กระดาษชําระ ผาเช็ดตัว แกวน้ํา 
  (5) สวนบริการดานหนา (Lobby) 
   ไดแก เคานเตอรตอนรับ และ จุดบริการเครื่องด่ืม 
  (6) สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
   หองประชุมสัมมนาขนาดเล็ก (เปนลักศณะของหองอเนกประสงค) 
  (7) สวนบริการสวนหลัง (Back of the house: BOH) 
   ไดแก หองซัก อบ รีด 
   หองครัว 
   หองพนักงาน  
   ระบบปองกันอัคคีภัย คือ ถังดับเพลิงตั้งไวเปนจุดๆ 
   ระบบรักษาความปลอดภัย คือ ใชพนักงานรักษาความปลอดภัย 
  (8) พ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
   มีสวนหยอมขนาดเล็กดานหนาและมีลานจดรถ จอดได 100 คัน  
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ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม และ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.20. แสดงบรรยากาศภายในสวนตอนรับโรงแรมชื่นขวัญ อินน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.21. แสดงบรรยากาศภายในสวนตอนรับโรงแรมชื่นขวัญ อินน 
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ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.22. แสดงบรรยากาศภายในหองพักโรงแรมชื่นขวัญ อินน 
 
โรงแรมมุกธารา จังหวัดตาก 
  
  ขอมูลดานการทองเที่ยวและพ้ืนที่ใชสอย 
  สถานที่ตั้ง 207 ถนนประชานฤมิตร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
โรงแรมมุกธารา เปนโรงแรมที่มีโครงสรางแบบ Double Loaded Corridor และมีการขยายตัว
แบบทางตั้ง (Vertical) เปนอาคารสูง 7 ชั้น ที่แรกในจังหวัด (โรงแรมที่เปนอาคารสุงแหงแรก 
ตอมาถูกทําลายสถิติดวยโรงแรมพลอยพาเลซ โรงแรมมุกธารา และโรงแรมริเวอรซิตี้สวนตอ
ขยาย) อยูใกลกับมุกดาหารเมืองใหม จุดเดนคือ อยูติดกับถนนสายหลัก คือ ถนนเสนทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก หมายเลข 2042 หรือ ถนนสายหลักของเมืองคือ ถนน
พิทักษพนมเขต ตัดกับถนนเชื่อมระหวางจังหวัด คือ ถนนชยางกูร อยูใกลกับแหลงการคาเกา
ของเมือง รานคาปลีก สถานีขนสง (800 เมตร) ถนนเลี่ยงเมือง และ ยานพาณิชยกรรม 
  (1) ความเห็นดานกลยุทธในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 
    - ทําเล ควรอยูในเขตชุมชน ติดถนนหลักทําใหสามารถไปมาไดสะดวก 
โดยเฉพาะการอยูใกลกับแหลงที่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายอ่ืนไดงาย และที่สําคัญถาใกล
แหลงทองเที่ยวก็ย่ิงจะเพ่ิมจุดขายใหโรงแรมข้ึนไปอีก 
    - กฎหมาย พระราชบัญญัติการกอสรางตางๆ (พรบ .อาคาร)  ของทั้ง
กระทรวงมหาดไทยและทางเทศบาลเมืองมุกดาหาร พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งบริษัท และกฎหมายใหมยังระบุไวดวยวา โรงแรมตองมีการติดตั้งระบบ
รักษาความปลอดภัยดวยโทรทัศนวงจรปด (CCTV) รวมไปถึงผูที่จะเปนผูประกอบกิจการ
โรงแรมไดนั้น ตองจบการศึกษาดานการโรงแรมมาดวย 
   -  สิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวก 3 ขอหลักที่ควรมีคือ 
การบริการอาหาร หองประชุม และการบริการดานการทองเที่ยว 
   - เงินลงทุน โรงแรมมุกธาราใชเงินลงทุนทั้งหมด 150 ลานบาท 
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   - จํานวนหองพัก โรงแรมมุกธารามีจํานวนหองพักทั้งหมด 126 หอง 
  (2) ลูกคาผูใชงานอาคาร 
   - ประเภทของนักทองเที่ยว  
     1. นักทองเที่ยวชาวไทย 
     2. พนักงานขาย (Saleman) 
     3. นักธุรกิจหรือขาราชการ 
     4. นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยสวนมากเปนชาวประเทศเพ่ือนบาน (ลาว 
เวียดนาม) รองลงมา คือ ตะวันตก (อเมริกา ยุโรป) และชาวตะวันออก (จีน ญี่ปุน เกาหลี) 
   - ประเภทของกลุมนักทองเที่ยวหรือผูมางานกิจกรรม 
      1. ผูเขาพักมาเปนคณะทองเที่ยว ประมาณ 35- 40  
     2. ผูเขาพักเพ่ือจัดสัมมนาประชุม ประมาณ 60-180 คน 
     3. ผูเขาพักมาเปนครอบครัว ประมาณ 5-10 คน 
     4. คนผูเขาพักมาเปนคู 
     5. ผูเขาพักมาคนเดียว 
 
    ขอมูลพ้ืนฐานอาคารโรงแรม 
    (1) ลักษณะอาคารภายนอกโดยรวม เปนอาคารชั้นเดียว 
      - โครงสรางหลัก (เสา คาน ฐานราก) เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก อายุอาคาร 16 ป 
  - โครงสรางรอง (พ้ืน ผนัง หลังคา) เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสีขาวทั้งหมด 
   (2) ลักษณะทางกายภาพภายในโรงแรม 
  - ชนิดของหองพัก  
    หองพักแบบเตียงเด่ียว (Single bed room) มีจํานวน 30 หอง พ้ืนที่ตอหอง 35 
ตารางเมตร อัตราคาเขาพักตอคืน 600 บาท 
    หองพักแบบเตียงคู (Double bed room) จํานวน 70 หอง พ้ืนที่ตอหอง 35 
ตารางเมตร อัตราคาเขาพักตอคืน 600 บาท 
    หองพักแบบเตียงใหญ (King size bed room) จํานวน 22 หอง พ้ืนที่ตอหอง 72 
ตารางเมตร อัตราคาเขาพักตอคืน 1,200 บาท 
    หองพักแบบอ่ืนๆ จํานวน 4 หอง พ้ืนที่ตอหอง 140 ตารางเมตร อัตราคาเขาพัก
ตอคืน 2,000 บาท 
  - วัสดุและการตกแตงภายใน เปนการตกแตงตามสถาปตยกรรมโมเดิรน มี
ลักษณะเรียบงาย พ้ืนบุดวยพรมในสวนของทางเดินทั้งหมด ยกเวนสวนที่เปนลอบบ้ีซึ่งปูดวย
หินออน ผนังคอนกรีตติดผายิปซัมบอรด ประตูเปน MDF สวนหนาตางเปนอะลูมิเนียมกรุ
กระจกสีชา การตกแตงลอบบ้ีมีขอนาสังเกตคือ เฟอรนิเจอรแบบจีนและเปนเฟอรนิเจอรทองถิ่น 
   (3) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก  

DPU



140 
 

 

   ไดแก โทรทัศน โทรศัพท ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ บริการขอมูลตางๆ 
กระดาษเครื่องเขียน 
   (4) สิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา 
   ไดแก สบู อางอาบน้ํา ยาสระผม กระดาษชําระ ผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา หมวก
อาบน้ํา เครื่องทําน้ําอุน 
   (5) สวนบริการดานหนา (Lobby) 
   ไดแก เคานเตอรตอนรับ ชุดโซฟานั่งพัก จุดบริการเครื่องด่ืม และ จุดบริการ
หนังสือพิมพ นิตยสาร 
   (6) สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
   ไดแก หองอาหาร หองประชุม ศูนยบริการนักทองเที่ยว รานอินเตอรเนต 
   (7) สวนบริการสวนหลัง (Back of the house: BOH) 
   ไดแก หองซัก อบ รีด  
   หองพนักงาน 
   หองครัว และพ้ืนที่ลางจาน 
   หองระบบไฟฟา ประปา สวนระบบปรับอากาศเปนแบบ Split Type 
   ระบบโทรทัศน Cable TV 
   ระบบWi-Fi Internet 
   ระบบลิฟต 2 ตัว 
  ระบบปองกันอัคคีภัย คือ ถังดับเพลิง หัวดําเพลิง บันไดหนีไฟ Smoke Detector 
  ระบบรักษาความปลอดภัย คือ โทรทัศนวงจรปด (CCTV) และพนักงานรักษา
ความปลอดภัย 
       (8) พ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
   มีสวนหยอมขนาดเล็กดานหนาและมีลานจอดรถ จอดได 40 คัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม และ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.23. แสดงบรรยากาศโดยรอบกอนถึงโรงแรมมุกธารา 
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ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.24. แสดงบรรยากาศโดยรอบโรงแรมมุกธารา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ถายโดยผูวิจัย ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 4.25. แสดงบรรยากาศสวนตอนรับโรงแรมมุกธารา 
 

4.2.3. การวิเคราะหขอมูลการจัดการทรัพยากรทางกายภาพโรงแรมราคาประหยัด 
โดยใชแบบสัมภาษณผูประกอบการ 
 
  ประกอบกับการใหความคิดเห็นของผูประกอบการโรงแรมถึงนโยบายตางๆในดาน
การจัดการทรัพยากรทางกายภาพ ความสัมพันธของ การปฏิบัติการและการบํารุงรักษา 
(Operation and Maintenance) และการจัดการบริการที่เก่ียวของ (Facilities Support 
Service) ซึ่งประกอบไปดวยประเด็นยอยแบงเปนชวง กอนกอสราง และ หลังกอสราง ซึ่ง
จําแนกรายละเอียดไดดังนี้ 
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  1. กอนการกอสราง 
  ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง  
 - การตั้งอยูในเขตชุมชน การอยูในชุมชนทําใหโรงแรมสามารถลดพ้ืนที่สิ่งอํานวย
ความสะดวกลงไดตาม การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชนที่มีอยูใกลเคียงได รานคา 
สถานบันเทิง ตลาด หรือรานบริการอินเตอรเน็ตและโทรศัพทระหวางประเทศ 
 - ติดถนนหลัก เพราะสามารถจะทําใหเขาถึงไดงาย และมองเห็นไดจากระยะไกลๆ 
ผูประกอบการไมแนะนําใหสรางโรงแรมอยูในซอย หรือถนนที่มีความลึกมากๆ ซึ่งมีความ
ลําบากในการเขาถึง สอดคลองกับลักษณะของผูเขาพักนั้น สวนใหญเปนพนักงาน (Salesman) 
และ นักทองเที่ยว ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่ตองการ เดินทางมาถึง แลวพักผอนเพียงอยางเดียว ไม
ตองการจะใชพ้ืนที่มากไปกวาการเขานอน สวนลูกคาที่เปนนักธุรกิจและขาราชการนั้น ตองการ
เขาพักเพ่ือนอนพักผอน โดยมีบางสวนตองการออกไปยานสถานบันเทิงใกลๆ สวนการประชุม
นั้น สวนมากจะมีการจัดการประชุมในโรงแรมขนาดใหญของจังหวัด โรงแรมราคาประหยัด
สวนมากจึงไมมีหองประชุมสําหรับรองรับพ้ืนที่การใชงานเพ่ิมมากข้ึน 
 - ใกลแหลงทองเที่ยว เชน ใกลกับสถานที่ที่ผูคนรูจักไดงาย เชน ตลาดอินโดจีน ริม
ฝงแมน้ําโขงในระยะ 10 กิโลเมตร หรือตามแนวตั้งแตสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 Landmark 
ของจังหวัด สถานที่ที่คนพลุกพลานและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก อีกทั้งยังเปนศูนยกลาง
ของชุมชนด้ังเดิมของคนไทย (ตลาดและวัด) เปนตน 
 
 ปจจัยดานกฎหมายและขอบัญญัติของเมือง  ตามกฎหมายที่กําหนด ไดแก 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติควบคุมสิ่งแวดลอมในกรณีเกิน 79 หอง 
พระราชบัญญัติโรงแรม และพระราชบัญญัติการผังเมือง โดยเฉพาะการศึกษาการใชประโยชน
ที่ดินของจังหวัดพ้ืนที่กรณีศึกษา 
 ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก ศึกษาจากพฤติกรรมความตองการใชพ้ืนที่ของ
ลูกคาที่มาพักโรงแรมราคาประหยัด ซึ่งสวนมาเขาพักโดยการนอนพักผอน เทานั้น แสดงให
เห็นวา สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักนั้น มีความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากชวงเวลาที่ลูกคา
ใชสอยพ้ืนที่ในโรงแรมนั้น มีมากที่สุดในหองพัก 
 ปจจัยดานเงินลงทุน ซึ่งสงผลไปยังจํานวนหองพัก ตัวแปรที่เปนปจจัยภายนอกที่
สําคัญมากอันดับตนๆ คือ เงินการลงทุน ซึ่งจะกําหนดการใชประโยชนในผืนที่ดินใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยปริมาณของหองพักจะมีปริมาณรอยละมากที่สุด คือ รอยละ 70 – 75 
ตอพ้ืนที่ใชสอยทั้งหมด 
 

2. หลังการกอสราง  
ประเด็นการพิจารณาตามทฤษฎีการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ คือ การบริหาร

จัดการประสิทธิภาพดาน คน (People) กระบวนการการทํางาน (Process) และ สถานที่ 
(Place) ซึ่งเปนแนวความคิดหลักของการบริหารจัดการในศาสตรดานนี้ 
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โดยศึกษาผูวิจัย ไดใหความสําคัญเนนบูรณาการ รวมไปกับการปฏิบัติการและการ
บํารุงรักษา (Operation and Maintenance) และการจัดการบริการที่เก่ียวของ (Facilities 
Support Service) ของทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูภายในอาคาร ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.8. แสดงรายละเอียดของการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ 
 
 ปจจัยดานการปฏิบัติการและการบํารุงรักษา (Operation and Maintenance) โดย
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ก็คือ  
 1) การดูแลและซอมบํารุงงานระบบ (Mechanical and Engineering) 
 ผูประกอบการใหความสําคัญกับการรักษาซอมบํารุงงานระบบมากที่สุด โดยมีคา
ความสอดคลองภายใน เทากับ 0.80 โดยหนวยงานที่ใชคือใช หนวยงานนอก (Out-source) 
ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบริการงานชางในทองถิ่น ในการดูแลดานเทคนิคตางๆ เชน งานระบบ
ไฟฟา ประปา และมีราคาถูกกวาการจางชางซอมงานระบบมาประจําไว เนื่องจากโรงแรมราคา
ประหยัดไมมีระบบที่ซับซอนมาก การเรียกจางจึงสามารถทําไดในกรณีที่เกิดปญหาเทานั้น 
 งานระบบที่ผูประกอบการใหความสําคัญมากที่สุด คือ งานระบบไฟฟาและระบบปรับ
อากาศ เนื่องจากมีความใกลชิดกับสุขภาพของลูกคาที่สุด และใหความเห็นสอดคลองกันวา 
การดูแลสภาพเครื่องใชไฟฟาใหดีอยูเสมอ จะทําใหสามารถลดตนทุนคาไฟฟาได 

การบํารุงรักษาอาคาร 
Operations and Maintenance (O&M) 

 

การบริการที่เกี่ยวของ 
Facilities Support Service 

การดูแลและซอมบํารุงโครงสรางอาคาร 
(Building Structure) 

การดูแลและซอมบํารุงสถาปตยกรรมอาคาร 
(Architecture) 

 

การดูแลและซอมบํารุงงานระบบ 
(Mechanical and Engineering) 

งานบริการรักษาความปลอดภัย 
(Safety and Security Service) 

งานบริการทําความสะอาด 
(Cleaning Service) 

การบริการของพนักงาน 
(Staff Service) 
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 2) การดูแลและรักษาซอมบํารุงงานสถาปตยกรรมอาคาร (Architecture) 
 ผูประกอบการใหความสําคัญกับการ การดูแลและรักษาซอมบํารุงงานสถาปตยกรรม
อาคาร  มีคาความสอดคลองภายใน เทากับ 0.70 โดยใหความสําคัญกับการดูแลเปลือกอาคาร
ดานนอก และบริเวณสวนหยอมซึ่งเปนพ้ืนที่บอบบางและเสียหายไดมากกวาโครงสรางของ
อาคาร อีกทั้งยังเปนหนาตาของอาคารที่บงชี้สภาพของอาคารวามีความนาเขาพักหรือไม 
หนวยงานที่ใชในการบํารุงรักษาสถาปตยกรรมอาคาร คือ หนวยงานภายใน (In-house) ซึ่ง
เปนชางที่จางไวประจํา สวนมากทํางานดานงานระบบไดบาง โดยมีจํานวน 1-2 คน 
 
 3) การดูแลและรักษาซอมบํารุงโครงสราง (Building Structure) 
 ผูประกอบการใหความสําคัญกับการ ดูแลโครงสรางนอยที่สุด คือ มีคาความ
สอดคลองภายใน เทากับ 0.20 เนื่องจากเห็นวา โครงสรางของอาคารมีลักษณะแข็งแรง
เพียงพออยูแลวตั้งแตการควบคุมการกอสราง และเปนพ้ืนที่ที่ปรับเปลี่ยนไดยาก เห็นไดจาก
การสํารวจประกอบการสัมภาษณสอดคลองกัน คือ อายุโรงแรมที่กอตั้ง มีคาสูง คือ 30 – 40 ป  
 
 ปจจัยดานการบริการที่เก่ียวของ (Facilities Support Service) เรียงตามลําดับจาก
มากไปหานอย ก็คือ  
 1) งานบริการทําความสะอาด (Cleaning service) 
 ผูประกอบการใหความสําคัญกับงานบริการทําความสะอาดมากที่สุด คือ มีคาความ
สอดคลองภายใน เทากับ 1.00 ซึ่งเปนคาที่แสดงถึงความสอดคลองสูงสุด เนื่องจากความ
สะอาดเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการบริการของโรงแรม ลักษณะทางกายภาพและสุขภาพของลูกคา
ไดรับผลกระทบโดยตรง  
 เวลาในการทําความสะอาดคือ ทําความสะอาดในหองพักที่วางทุกเชา เวลา 8.00 น. 
ทุกหอง สวนหองที่มีการเขาพักนั้น จะมีการเขาทําความสะอาดหลังการ Check-out ของลูกคา
ทุกครั้ง สวนหองพักที่เหลือหรือตกคางจากการทําความสะอาด จะมีเวลาในการทําความสะอาด
ไมเกิน 17.00 น. ของทุกวัน หนวยงานที่รับผิดชอบคือ หนวยงานภายใน (In-house) คือ 
แมบาน โดยมีอัตราการจางอยูที่ 3-5 คน 
 การขยะไปทิ้งทําโดยแมบาน โดยจะนําไปทิ้งในชวง 04.00 น. – 08.00 น. เพ่ือนํา
ขยะไปทิ้งรอรถขยะของเทศบาลมาเก็บ 
 
 2) งานบริการดานการรักษาความปลอดภัย (Security Service) ผูประกอบการให
ความสําคัญกับงานบริการรักษาความปลอดภัย มีคาความสอดคลองภายใน เทากับ 1.00 ซึ่ง
เปนคาที่แสดงถึงความสอดคลองสูงสุด ความสําคัญของชีวิต ทรัพยสิน ของลูกคา ในขณะที่
การดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับอาคารก็มีความสําคัญเทาๆกัน การจางพนักงานรักษา
ความปลอดภัย เปนหนวยงานภายใน (In-house) เนื่องจาก การประกอบอาชีพ พนักงานรักษา
ความปลอดภัยอิสระ มีอยูมากในชนชั้นแรงงานในจังหวัด แตการใชกลองโทรทัศนวงจรปด 
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(CCTV) ยังคงมีในเพียงบางโรงแรมเทานั้น เนื่องจากผูประกอบการเห็นวา ยังคงไมคุมคา
เทากับการจางงานพนักงานรักษาความปลอดภัย  
 
 นโยบายการรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ คือ การตรวจตราของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ทุกๆ 2 ชม. (07.00 น. – 17.00น.) แลวทําการเปลี่ยนกะพนักงาน ซึ่งมีการเดินตรวจ
ตรา ทุกๆ 1 ชม. รอบอาคาร (17.00 น. – 07.00 น.) โดยการปดพ้ืนที่บางสวนของโรงแรม เชน 
ปดสวนดานหลังที่ติดกับหองครัว 
 

ปจจัยการจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพ 

(ผูประกอบการทั้งหมด 10 
ราย) 

เห็น
ดวย  

ไม
เห็น
ดวย 

Internal 
Consistency 

(IC) 

ประเภทของ
หนวยงาน 

เวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากร
(คน) 

หมายเหตุ In-
hou
se 

Out-
sour
ce 

การ
ปฏิบัติการ
และการ

บํารุงรักษา 
(Operation 
& Mainte 
nance) 

งานระบบ 8 2 0.80   

แลวแตกรณี 

- 

เรียกชางซอมทองถ่ิน 
เชน ราน

เคร่ืองปรับอากาศ ราน
ซอมเคร่ืองใชไฟฟา 

งาน
สถาปตยกรรม

อาคาร 
7 3 0.70   

07.00 -17.00 
1-2 

ชางประจําที่สามารถ
แกไขครอบคลุมไปถึง

งานระบบไดในเบื้องตน 

งานโครงสราง
อาคาร 2 8 0.20   

แลวแตกรณี 
- 

แทบจะไมมีกรณีความ
ชํารุดทางดานโครงสราง

เทาใดนัก 

การบริการที่
เกี่ยวของ 
(Facilities 
Support 
Service) 

ดานความ
สะอาด 10 0 1.00   04.00 -17.00 

 1-3 นอกเหนือเวลามีแมบาน
รับผิดชอบประจํา 1 คน 

ดานรักษา
ความปลอดภัย 10 0 1.00   07.00-17.00 

17.00-07.00 1-2 สองชวง 

ดานการ
บริการ 7 3 0.70   07.00-17.00 

17.00-07.00 1-2 สองชวง 

 
ตารางที ่4.1. แสดงการวิเคราะหปจจัยที่ผูประกอบการใหความเห็นดานการปฏิบัติการและการ

บํารุงรักษา และดานการบริการที่เก่ียวของ จากการใชคาความสอดคลองภายใน 
 

3) งานบริการดานการบริการของพนักงาน (Staff Service) ผูประกอบการให
ความสําคัญกับการบริการของพนักงานสอดคลองกัน คือ มีคาเทากับ 0.70 ซึ่งการบริการของ
พนักงานสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา และการอํานวยความสะดวกใหเหมาะสมกับการเขา
พัก แตก็ยังมีการจางพนักงานประจําในจํานวนนอย เชน พนักงานใหบริการขอมูล พนักงาน
ตอนรับ เปนตน ซึ่งวิธีการแกไขปญหาและตนทุนในการจางงานฝายบริการ คือ การใช
พนักงานตอนรับ (Reception) ปฏิบัติงาน 1-2 คน ในการทําหนาที่เกือบทุกอยางรวบทั้งหมด 
เทานั้น เชน การเดินออกไปตอนรับเอง การใหขอมูลลูกคา การติดตอสื่อสารตางๆ ทั้งกับลูกคา 
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 4.2.4. การวิเคราะหทิศทางการประกอบการโรงแรมราคาประหยัด  
   
 จากการสํารวจ เก็บขอมูลดวยการสังเกต ถายภาพ จดบันทึก และสัมภาษณ
ผูประกอบการดังหัวขอที่ผานมา ทําใหสามารถวิเคราะหทิศทางการประกอบการโรงแรมใน
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารไดดังแผนภาพที่ 4.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: จากการวิเคราะหขอมูลโดยผูวิจัย, 2552 
แผนภาพที่ 4.9. แสดงการวิเคราะหทิศทางการประกอบการโรงแรม 

อธิบายสัญลักษณ 
 เสนแสดงความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นแลวปจจุบัน 
 เสนแสดงความสัมพันธคาดวาจะเกิดในอนาคต 
      เคร่ืองหมายแสดงกิจการท่ีอาจผิดกฎหมาย หรือ
 ลักลอบดําเนินการ * 

โรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

ผูประกอบการเกาแก / กงสี ผูประกอบการรายใหม 

ปดกิจการ 
/ เซง 

ไมมีแรงกระตุนในอาชีพ
โรงแรม ขาดทุน 

มีแรงกระตุนในอาชีพโรงแรม 
หรือ มีทุน ไดกําไร 

เปล่ียนลักษณะการ
ใชงาน 

หองพักราย
ช่ัวโมง * 

มานรูด * 

กิจการนอก
ระบบ 

ทุนสูง และ มั่งคั่งทาง
การเงิน 

ทุนต่ํา 

ปรับปรุงโรงแรม
ใหทันสมัย 

อนุรักษลักษณะเฉพาะตัว 
และความเกาแก 

โรงแรมราคา
ประหยัดแหง

ใหม 
2 – 3 ดาว 

ท่ีพักราคา
ประหยัดแหงใหม 

หองพัก / 
อพารตเมนต

รายวัน * 

โรงแรม 4 ดาว 
หรือโรงแรม

ขนาดใหญขึ้น 

มีจุดขายดานการ
ปรับปรุงอาคารเกา 

(Renovation) 

มีจุดขายดานอนุรักษ 
ความคงสภาพเดิม 
(Conservation) 

มีจุดขายดานการ
ฟนฟูอาคารเกา 
(Revitalization) 

โรงแรมริมแมนํ้าโขง  หรือโรงแรมกลางเมือง 
(ทําเลไดเปรียบ) 
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 จากการวิเคราะหแผนภาพ สามารถแยกโรงแรมที่เกิดข้ึน ตามชวงเวลาที่โรงแรมได
เกิดข้ึน เปน 2 ชวงคือ ผูประกอบการเกาแก หรือ กงสี และ ผูประกอบการรายใหม โดยมี
รายละเอียดของการพัฒนากิจการ ดังตอไปนี้ 
 

1. ผูประกอบการเกาแก หรือ กงสี  
 

เมื่อกิจการโรงแรมแรกเริ่มนั้น มาจากการริเริ่มทําโรงแรมในยุคแรกๆที่เมืองเพ่ิงเกิด
ไดไมนาน อาจจะเปนชวงเวลาที่จังหวัดมุกดาหารยังคงเปนอําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
อยูในขณะนั้น กิจการโรงแรมจะดําเนินการโดยคนรุนปู หรือ รุนบิดา ซึ่งสวนมากการ
ดําเนินการจะเปนลักษณะกงสี หรือ ภายในครอบครัวคนจีนอพยพ  

เมื่อมีการเปดดําเนินการไดซักพัก โรงแรมจะไดกําไรเพ่ือมาตอทุนไดจํานวนหนึ่ง 
หรือวากิจการจะดําเนินตอไปดวยลักษณะเทาทุนหรือขาดทุน ก็จะสงผลกระทบไปยังการ
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผูประกอบการเหลานั้น โดยจะแยกการตัดสินใจออกเปน 2 
ดาน ไดแก 

 
1) มีแรงกระตุนเนื่องจากกิจการทํากําไรได ดําเนินกิจการแลวไปไดดี หรือวาสามารถ

เลี้ยงตัวเองได ทําใหกิจการอยูรอดมานานหลายป จนสามารถเปนมรดกทางอสังหาริมทรัพย 
ตกทอดมาจนถึงรุนลูกรุนหลานได ซึ่งก็จะเกิดการตัดสินใจในการดําเนินงานอีกครั้ง ในชวงการ
บริหารดวยรุนลูกหลาน อาทิเชน 

 
 - การปรับปรุงโรงแรมใหทันสมัย โรงแรมลักษณะนี้จะกลายเปนโรงแรมที่มี
ลักษณะรวมสมัย เชน โรงแรมบูติค เปนตน 
 
 - การอนุรักษลักษณะเฉพาะตัวและมีจุดขายดานความเกาแก โรงแรมลักษณะนี้จะ
เปนโรงแรมเกาที่มาจากกิจการครอบครัวดังที่กลาวมา หรือโรงแรมที่เกิดจากผูประกอบการ
กงสีอ่ืนๆปดกิจการแลวทําการขายกิจการเพ่ือดําเนินการตอก็เปนได ดังจะเห็นไดจากใน
ปจจุบัน (พ.ศ. 2552) โรงแรมบรรทมเกษมไดปดกิจการลง และประกาศขายกิจการแลว โดยที่
ตึกมีความเกาแกอยางมาก อาจเปนทางเลือกที่เปนไปไดทั้งเชิงอนุรักษหรือปรับปรุงใหม ไดทั้ง
2 แนวทาง 

แตอยางไรก็ตาม แมวาทิศทางการพัฒนาจะเปนไปในทางใด โรงแรมที่มีความเกาแก
หรือดําเนินกิจการกงสีมานาน มักจะไดเปรียบดานทําเลเพราะเกิดข้ึนพรอมๆกับเมืองยุคแรกๆ  
อีกทั้งยังอยูในชุมชนที่มีความสําคัญหรือใจกลางเมือง 
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 2) ไมมีแรงกระตุน เนื่องจากกิจการไมสามารถทํากําไรได เกิดสภาวะขาดทุน ทํา
ใหการดําเนินกิจการโรงแรมเกิดอุปสรรค ไมสามารถดําเนินการตอได ดังนั้น พฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูประกอบการจึงมี 2 แนวทาง ไดแก 

 
 - การขายกิจการ (เซง) หรือ การขายอสังหาริมทรัพยทั้งหมด ซึ่งผูที่มาทําการซื้อ

อสังหาริมทรัพยก็จะตัดสินใจวาจะทํากิจการตอ ปรับปรุงฟนฟูใหม (Revitalization) ในแนวทาง
ของการปรับปรุงอาคารเกา (Renovation) หรือ คงสภาพเดิม (Conservation) หรือ การทําลาย 
(Demolition) 

 - การเปลี่ยนลักษณะการใชงาน เปนการดําเนินกิจการตอของเจาของกิจการเดิม 
แตมีแนวทางในการดําเนินกิจการและการบริหารที่เปลี่ยนไป เชน การลักลอบเปดกิจการเปน
หองพักรายชั่วโมง เปดกิจการเปนมานรูดโดยไมไดรับอนุญาต หรือปรับเปลี่ยนลักษณะการใช
งานใหมในลักษณะที่นอกระบบ ผิดตอขอกฎหมายเก่ียวกับอาคาร หรือพระราชบัญญัติโรงแรม 

 
 2.  ผูประกอบการรายใหม 
   
 การกอตั้งกิจการโรงแรมในปจจุบัน ตองใชตนทุนมากมหาศาล ซึ่งนอกจากตองคลอย
ตามสภาพเศรษฐกิจแลว การแขงขันระหวางผูประกอบการทั้งที่เปนรายใหม และรายเกาที่
ยังคงอยู ยังคงเปนสิ่งที่กอใหเกิดอุปสรรค และแขงขันสูงข้ึนเรื่อยๆ ตอการดําเนินกิจการ
โรงแรม 
 จากการสังเกต ทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณผูประกอบการ ไดขอสรุปวา 
ผูประกอบการรายใหมมี 2 ประเภท ดังตอไปนี้ 
 
 1) ผูประกอบการที่มีทุนในการดําเนินกิจการสูง หรือมีความมั่งค่ังทางการเงิน 
ผูประกอบการในลักษณะนี้ สามารถทําการซื้อที่ดินหรือมีโอกาสเลือกทําเลในการกอตั้งโรงแรม
ไดมากกวาผูประกอบการที่โดนบีบดวยตนทุนที่ต่ํากวา แตในอีกนัยหนึ่ง การตั้งกิจการโรงแรม
ของผูประกอบการในลักษณะนี้ อาจจะไมใชการประกอบการโรงแรมราคาประหยัด เพราะการมี
ทุนรอนสูง แรงจูงใจในการตัดสินใจสรางโรงแรมขนาดใหญที่อยูในทําเลที่มีศักยภาพ สามารถ
ทําผลกําไรใหไดดีกวา 
 อนึ่ง การตัดสินใจดังกลาวขางตน อยูที่การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของ
ผูประกอบการเองทั้งหมด 
 
 2) ผูประกอบการที่มีทุนในการดําเนินกิจการนอย จะเปนผูประกอบการที่ดําเนินการ
โรงแรมราคาประหยัดแหงใหมข้ึนมา ซึ่งสามารถแยกออกเปน 2 กรณี คือ 
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  - การผูประกอบกิจการโรงแรมราคาประหยัดแหงใหม โรงแรมเหลานี้ทําถูกตอง
ตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติโรงแรม และตองการผันตัวเองใหเปนโรงแรมที่มีความ
ทันสมัย ตอบสนองตอกลุมลูกคาที่เปนคนฐานะปานกลาง หรือประกอบกิจการที่มีขนาดใหญ
มากข้ึนในอนาคต 
  - การประกอบกิจการเปนอพารตเมนตรายวันหรือหองเชารายวัน ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาที่เปนอุปสรรคตอโรงแรมที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย เนื่องจากตนทุนของอพารต
เมนตรายวันนั้นต่ํากวา ที่สําคัญ การจายภาษีนั้นแตกตางจากการจดทะเบียนเปนโรงแรม ทํา
ใหเกิดการแยงลูกคาระหวางผูประกอบการโรงแรมราคาประหยัด และอพารตเมนตรายวัน ซึ่ง
นอกจากนั้นแลว ยังมีการประกอบกิจการบนพ้ืนฐานของการปรับเปลี่ยนลักษณะการใชอาคาร 
ที่ไมเปนไปตามลักษณะของอาคาร บางแหงมีการดําเนินกิจการที่ไมสอดคลองกับกฎหมาย 
หรือยังไมมีกฎหมายที่ออกมารองรับเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกทุกฝาย 
 

4.2.5. วิเคราะหลักษณะการจัดการทรัพยากรกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ลักษณะของการจัดการทรัพยากรทางกายภาพในดานสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น แต
ละโรงแรมในอําเภอเมืองจัหวัดมุกดาหารจะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป แตก็มีจุดรวม
บางอยางที่อยูภายใตแนวคิดของโรงแรมราคาประหยัด (Pannell, Kerr & Foster Associates, 
1986 อางถึงใน Roper and Carmouche, 1989, p.25) ซึ่งมีแนวคิด ดังตอไปนี้  

 
1.  โรงแรมที่มีราคาคาเขาพักต่ํา (Budget) 
2.  การบริการที่จํากัด (Limited Service)  
3.  ดําเนินงานดวยความประหยัด (Economy management) และสอดคลองกับ

ลักษณะของการดําเนินการโรงแรมราคาประหยัด (BusinessWeek, 2552, p.71)  
 

 ก็คือ โรงแรมที่อยูในมาตรฐานระหวาง 2 ดาวและ 3 ดาว อัตราคาพักตอคืนของ
โรงแรมโดยผูประกอบการไทยจะอยูที่ 500 – 1,500 บาทตอคืน โดยมีการจัดเตรียมการบริการ
สิ่ง อํานวยความสะดวก ซึ่งสํารวจโดยผู วิจัย โดยการสังเกตเชิงประจักษ (Empirical 
Observation) ประกอบกับการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) กับ
ผูประกอบการ ดังนี้ 
 

4.2.6. วิเคราะหลักษณะการจัดการทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในหองพัก 
 
 การใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักนั้น เปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงตอลูกคา
ที่มาพักในโรงแรม แตเนื่องจากการที่เปนโรงแรมราคาประหยัด ทําใหเกิดขอจํากัดดานการ
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ใหบริการที่เต็มรูปแบบ บางสิ่งอาจจะถูกตัดออกไปบาง แตก็ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน
อยู จากการศึกษาเรื่องโรงแรมราคาประหยัด มีการใหคําจํากัดความคือ โรงแรมที่พักที่มีขนาด
เล็ก และราคาไมแพง ใหบริการแบบเปนกันเอง โดยเนนความสะอาด สะดวกสบาย มีการจัด
อุปกรณข้ันพ้ืนฐาน ไดแก สบู แชมพู โทรทัศน ตูเย็น เครื่องทําน้ําอุน และเครื่องปรับอากาศ 
ใหแกแขกอยางครบถวน แตไมหรูหรา (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549, น.250) ซึ่งจากการสังเกต
และบันทึกขอมูลโดยผูวิจัยนั้น ลักษณะความเห็นของผูประกอบการกับการบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวก มีความสอดคลองกับการจํากัดความดังกลาว 
 
 สิ่งอํานวยความสะดวกที่ผูประกอบการใหความสําคัญมาเปนอันดับตนๆคือ สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่สรางความบันเทิง และความผอนคลายแกผูเขาพัก เชน โทรทัศน และ 
เครื่องปรับอากาศ สวนการบริการเรื่องอาหารและเครื่องด่ืมนั้น จะจํากัดในวงแคบ มีเพียงการ
บริการเครื่องด่ืมพ้ืนฐาน เชน น้ําเปลา น้ําอัดลม และน้ําผลไม ซึ่งมีการจัดไวใหบริการใน
สวนกลาง ซึ่งเมื่อมีการเขาพัก จะมีการบริการนําไปแชไวในตูเย็น ตามแตละหองที่มีการเปด
เขาพัก ซึ่งในทางกลับกัน ถาหองใดไมมีการเขาพัก จะไมมีการเสียบปลั๊กตูเย็น และแช
เครื่องด่ืมใดๆไว อันเนื่องมาจาก นโยบายการประหยัดการใชพลังงานเกินความจําเปนของ
โรงแรมนั่นเอง 
 
 การจํากัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร ก็เชนกัน เนื่องจากการสันทนาการ หรือการ
ออกไปทํากิจกรรมของลูกคาภายในตัวจังหวัดมุกดาหาร หรือแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ สงผลทําให
การทํากิจกรรมภายในโรงแรมมีไมมากนัก หรือในอีกทางหนึ่ง โรงแรมจะเปนสื่อกลางในการ
บริการติดตอตัวแทนการทํากิจกรรมในภาคสวนอ่ืนๆ แทนการจัดกิจกรรมภายในโรงแรมเอง 
เชน การบริการรถจักรยานเสือภูเขา (Mountain bike service) การบริการติดตอรถตูทองเที่ยว
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม หรือ สถานที่ทองเที่ยว
สําคัญๆ เปนตน 
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 จากตารางที่ 4.2. พบวา โดยสวนมากการจัดการทรัพยากรทางกายภาพดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกในหองพักนั้น ในอันดับแรกผูประกอบการทั้ง 10 กลุมตัวอยางการวิจัย 
เลือกที่จะบริการโทรทัศนและเครื่องปรับอากาศ จํานวนทั้งหมด 10 แหง คิดเปนรอยละ 100 สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ใหมีใหอันดับตอมาคือ ตูเย็น ซึ่งมีใหบริการในโรงแรมจากกลุตัวอยาง
งานวิจัยทั้งหมด 8 แหง คิดเปนรอยละ 80 โทรศัพท มีใหบริการ 7 แหง คิดเปนรอยละ 70 
เครื่องด่ืม มีใหบริการ 6 แหง คิดเปนรอยละ 60 พัดลม มีใหบริการ 3 แหง คิดเปนรอยละ 30  
การบริการขอมูลตางๆและการบริการกระดาษ เครื่องเขียน มีใหบริการ 2 แหง คิดเปนรอยละ 
20  และอินเตอรเน็ตไรสาย (Wireless internet) มีใหบริการในโรงแรมราคาประหยัดกลุม
ตัวอยางเพียงแหงเดียวเทานั้น คิดเปนรอยละ 10 สวนเครื่องเลนซีดี ดีวีดี วิทยุ นาฬิกา และ
อ่ืนๆนั้น ไมพบวามีการใหบริการเลย 
 

4.2.7. วิเคราะหลักษณะการจัดการทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในหองน้ํา 
 
 สวนสําคัญของหองพักอีกสวนหนึ่ง คือ หองน้ํา ซึ่งโรงแรมราคาประหยัดทั่วๆไป จะ
มีหองน้ําสองประเภท คือ หองน้ํารวม และหองน้ําในตัวหองพัก ซึ่งโรงแรมบางแหงอาจจะมี
เพียงหองน้ํารวม (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2543 อางถึงใน พิมพรรณ ขอดเฝอ, 2544, น.10) แตจากการ
สํารวจของผูวิจัยนั้น โรงแรมราคาประหยัดในกลุมตัวอยางของงานวิจัย เปนโรงแรมที่มีหองน้ํา
ในตัวหองพักทั้งหมด จะมีหองน้ํารวมหองใหญในสวนตอนรับ (Lobby) ดวย ซึ่งการบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกในหองน้ํา จะประกอบไปดวยเครื่องสุขภัณฑพ้ืนฐาน เชน ชักโครก อางลาง
หนา ราวแขวนผา ที่ใสกระดาษชําระ ฝกบัว กอกน้ํา กระจกสองหนา เปนตน สวนอางอาบน้ํา 
ที่จะมีเพียงโรงแรมบางแหงใหบริการ 
 
 จากตารางที่ 4.3. พบวา การบริการสบู และถังขยะ เพ่ือสุขอนามัยในหองน้ําเปนสิ่ง
สําคัญมาเปนอันดับ 1 ซึ่งคิดเปน รอยละ 100 รองลงมาคือ การบริการกระดาษชําระ ผาเช็ดตัว 
และเครื่องทําน้ําอุน คิดเปนรอยละ 90 ยาสระผม ผาเช็ดหนา และแกวน้ํา คิดเปนรอยละ 30 
อางอาบน้ําคิดเปน รอยละ 20 และสุดทายคือ หมวกอาบน้ําและถุงใสผาอนามัย คิดเปนรอยละ 
10 สวนที่อ่ืนๆ ก็คือ ไดรเปาผมและแปรงสีฟน ไมมีการใหบริการลูกคาแตอยางใด 
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4.2.8. วิเคราะหลักษณะการจัดการทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในสวนตอนรับ (Lobby) 
 

สวนตอนรับของโรงแรมเปนสวนสําคัญของโรงแรมที่มีผลตอความรูสึกนาเขาพักของ
ลูกคาโดยตรง เนื่องจากเปนสวนที่ลูกคาจะพบเห็นไดที่แรก และสามารถสรางบรรยากาศ
เพ่ือใหเกิดความประทับใจแรก (First impression) ของลูกคาได (Bitner, 1992, p.57-71) ซึ่ง
สวนที่เปนพ้ืนที่การบริการ เรียกวา Servicescape นั้น ประกอบไปดวยอิทธิพลของปจจัยตางๆ 
อันไดแก  

1. Ambient conditions คือ สภาพของบรรยากาศโดยรอบ คือ 1) แสง (Light) 2) สี 
(Color) 3) เสียง (Noise) 4) กลิ่น (Smell) 5) ลักษณะสภาพแวดลอม (Environmental 
Condition) 

2. Space/Function คือ ลักษณะของพ้ืนที่และการใชงาน ประโยชนใชสอยในแตละ
หอง หรือการกําหนดการใชพ้ืนที่ 

3. Sign, Symbols, and Artifact คือ เครื่องหมาย สัญลักษณ และสวนประดับ 
ตกแตงที่มนุษยทําข้ึน 

 
จากการสํารวจโดยผูวิจัยและการสัมภาษณผูประกอบการสามารถสรุปไดวา ในกลุม

ตัวอยางศึกษาวิจัย 10 แหง พบวา สิ่งอํานวยความสะดวกในสวนตอนรับ มีการจัดเตรียม
เคานเตอรตอนรับไวเพ่ือใหลูกคาติดตอ และเปนสวนสําคัญที่ใหพนักงานประจําทํางานตลอด
ทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยคิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ จุดบริการเครื่องด่ืม คิดเปนรอย
ละ 80 ชุดโซฟานั่งพัก คิดเปนรอยละ 70 และอันดับสุดทายคือ จุดบริการหนังสือพิมพ/นิตยสาร 
คิดเปนรอยละ 60 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.3.  

 
จากการวิเคราะหพฤติกรรม พบวา การเขาพักโรงแรมราคาประหยัดนั้น การมีสวน

ปฏิสัมพันธกับลูกคาและการติดตอเขาหองพักจะเกิดข้ึนในบริเวณที่เปนสวนของเคานเตอร
ตอนรับเทานั้น ซึ่งเมื่อปฏิบัติแลวเสร็จ ลูกคาจะเขาหองพักทันที หรือเมื่อลูกคาออกจากหองพัก 
จะไมมีการหยุดพักในสวนตองรับ (Lobby) เทาใดนัก จะมีเพียงการแวะอานหนังสือพิมพบาง 
หรือการซื้อเครื่องด่ืมเล็กๆนอยๆ แตที่ไดจากการสังเกตของผูวิจัย สวนตอนรับนี้ อาจมีการวาง
สิ่งของหรือกลองสินคา ซึ่งลูกคานําติดตัวมา หรือนํามาขาย ซึ่งวิเคราะหไดวา เกิดจาก
พฤติกรรมของลูกคาพนักงานขาย (Salesman) ซึ่งเปนลูกคาสวนใหญของโรงแรมประเภทนี้ 
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ที่มา: โดยผูวิจัย, 5 ธันวาคม 2552 
ภาพที่ 4.26. แสดงการฝากวางของในสวนตอนรับของลูกคาพนักงานขาย (Salesman) 

 
4.2.9. วิเคราะหลักษณะการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกสวนกลาง 
  
 สิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่สวนกลางของโรงแรมราคาประหยัด อาจจะมีไมก่ีชนิด 
แตก็ถือไดวา เปนสวนสําคัญที่ชวยในการบริการลูกคาในสิ่งที่จําเปนบางอยาง เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกสบายในการบริการที่จํากัดเหลานั้น และยังเปนสวนที่ชวยในการสรางรายไดใหกับ
โรงแรมอีกทางหนึ่งดวย 
 
 ปจจัยพ้ืนฐานที่สงผลตอการเลือกชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลางที่
เหมาะสมนั้น มาจากความตองการพ้ืนฐานของพฤติกรรมลูกคา เชน การรับประทานอาหาร
งายๆ การจัดเตรียมหองประชุมสัมมนาขนาดเล็ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเปนหองเอนกประสงค
ได และรานอินเตอรเน็ต ซึ่งจําเปนตอการติดตองานและการสื่อสารในยุคปจจุบัน แตสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดสําหรับโรงแรมราคาประหยัด ที่เปนจุดรวมและนิยมมีไวบริการคือ หองน้ํารวม ซึ่ง
ผูประกอบการเห็นวา ลูกคาของโรงแรมราคาประหยัด มีความพึงพอใจที่จะใชหองน้ํารวม โดย
ที่ในหองพักไมมีหองน้ําให แลกเปลี่ยนกับการที่ไดหองพักที่อัตราคาเขาพักถูกลง 
 
 สิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่สวนกลางของโรงแรมราคาประหยัด จากกรณีศึกษาใน
บททบทวนวรรณกรรม และการสํารวจโดยผูวิจัยนั้น มีรายการสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิเชน 
หองน้ํารวม อินเตอรเน็ตไรสาย รานอาหาร หองประชุม รานอินเตอรเน็ต สระวายน้ํา หองคารา
โอเกะ รานสะดวกซื้อ ศูนยบริการนักทองเที่ยว เปนตน 
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 จากตารางที่ 4.5. พบวา สิ่งอํานวยความสะดวก อันดับแรกที่ผูประกอบการใหบริการ
คือ หองน้ํารวม คิดเปนรอยละ 70 รองลงมาคือ การบริการสัญญาอินเตอรเน็ตไรสาย 
(Wireless Internet: Wi-Fi) คิดเปนรอยละ 40 แตมีแนวโนมสูงข้ึนไปถึงรอยละ 80 เนื่องจากมี
ผูประกอบการสวนที่เหลือ ใหความเห็นวา ไดรับการเรียกรองจากลูกคาใหมรการติดตั้งบริการ
สัญญาณอินเตอรเน็ตดังกลาว เพ่ือความสะดวกในการติดตองาน การหาขอมูล และสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
 
 สิ่งอํานวยความสะดวกลําดับถัดมาคือ รานอาหารและหองประชุม คิดเปนรอยละ 30 
ซึ่งผูประกอบการใหความเห็นโดยเฉพาะเก่ียวกับหองประชุมวา สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะ
การใชงานไปเปนการใชงานแบบอ่ืนได เชน หองจัดเลี้ยงขนาดเล็ก หองจัดกิจกรรมพิเศษ 
ตามแตที่ลูกคาตองการเชาในราคาที่ถูกกวา ตอมาคือการบริการรานอินเตอรเน็ต (Internet 
caf?) คิดเปนรอยละ 20 สาเหตุที่เปนรานอินเตอรเน็ตนั้น เนื่องจากมีการเปดใหบริการกอนที่
อุปกรณอินเตอรเน็ตไรสายจะถูกลง คอมพิวเตอรและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในรานจึง
คอนขางเกา และขาดการดูแลเอาใจใส 
 
 นอกจากนั้น บางโรงแรมยังมีสระวายน้ําใหบริการ หองคาราโอเกะ รานสะดวกซื้อ 
และศูนยบริการนักทองเที่ยว ซึ่งโรงแรมที่จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ไว จะเปน
โรงแรมที่มีจํานวนหอง 60 หองข้ึนไป และดําเนินการโดยผูประกอบการที่มีตนทุนในการ
กอสราง 60 ลานบาทข้ึนไป ผูประกอบการยังใหความเห็นเพ่ิมเติมวา ศูนยบริการนักทองเที่ยว
ของโรงแรมควรมีการจัดไวสําหรับลูกคา เพราะเปนสวนหนึ่งที่สามารถชวยเหลือลูกคาดานการ
ทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเพ่ิมรายไดจากการประชาสัมพันธโรงแรม
และการทองเที่ยวมุกดาหาร ตลอดจนการทองเที่ยวภูมิภาคอินโดจีนนี้ ซึ่งวิธีการที่เหมาะสม
และมีราคาประหยัดคือ การเชื่อมตอศูนยบริการนักทองเที่ยว กับสื่อทางอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนที่
นิยมในการสืบคนขอมูลทางดานการทองเที่ยวและที่พักแรมของลูกคาในปจจุบัน (ดังภาพที่ ) 
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ที่มา: จากการวิเคราะหการสัมภาษณผูประกอบการ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
แผนภาพที่ 4.10. แสดงรูปแบบประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวที่สัมพันธกับโรงแรม 

 
4.2.10. วิเคราะหลักษณะการจัดการทรัพยากรทางกายภาพสวนงานหลังบาน (Back 

of the House: BOH) 
 
 งานระบบในโรงแรมและสวนของการบริหารอาคารถูกเรียกรวมกันวา สวนของงาน
หลังบาน (Back of the House: BOH) (Rutes and Penner and Adams, 2001, น.312-325) 
ของโรงแรมราคาประหยัดจะงานสวนหลังบานและงานระบบ ไมซับซอนมากเทากับโรงแรม
ระดับสูงหรือโรงแรมขนาดใหญ การบริหารจัดการเปนรูปแบบงายๆ เพียงพอตอการบํารุงรักษา
และควบคุมดูแลโรงแรม ซึ่งโดยสวนมากแลวจะมีฝายบริหารอาคาร ไดแก หองสวนบริหาร
อาคาร (Administration office) และสวนของพนักงาน ไดแก หองซักอบรีด หองพักพนักงาน 
หองครัว หองลางจานและทําความสะอาด เปนตน 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมทองถิ่น ศูนยบริการนักทองเที่ยว 

โรงแรมทองถิ่น 

โรงแรมทองถิ่น 

โรงแรมทองถิ่น ศูนยบริการนักทองเที่ยว 

ศูนยบริการนักทองเที่ยว 

ศูนยบริการนักทองเที่ยว 
ศูนยบริการ

นักทองเที่ยวกลาง 
ของจังหวัด 

การสืบคนขอมูลออนไลน 

การประชาสัมพันธ 

การรับฟงขอคิดเห็น
นักทองเที่ยว 

การสงเสริมการ
ทองเที่ยวภูมิภาค 

รายไดกลับคืนสูภาคการโรงแรม กระจายรายไดสูทองถิ่น 

โรงแรมราคาประหยัด 
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 จากตารางที่ 4.6. พบวา หองสวนบริหารอาคารนั้น เปนพ้ืนที่ที่มีมากที่สุดในจํานวน
โรงแรมกลุมตัวอยางทั้งหมด คิดเปนรอยละ 90 เนื่องจากการประกอบการโรงแรม 
ผูประกอบการไดมีการควบคุมดวยตนเอง ซึ่งมีโรงแรมเพียงแหงเดียวที่ไมมีหองสวนบริหาร 
เนื่องจากผูประกอบการมีสํานักงานที่อยูแยกตางหากจากตัวโรงแรมเทานั้น รองลงมาคือ สวน
ของหอง ซักอบ รีด คิดเปนรอยละ 80 จากจํานวนโรงแรมกลุมตัวอยาง 10 แหง ซึ่งเปนหองที่
จําเปนในการชวยดูแลรักษาเรื่องความสะอาด ซึ่งเปนปจจัยหลักของการโรงแรม อีกทั้งยังเปน
หองของแมบานที่มีการใชงานอุปกรณทําความสะอาด ในทุกๆ วัน 
 
 หองพนักงาน มีการจัดเตรียมไวในโรงแรม คิดเปนรอยละ 80 จากจํานวนโรงแรม
กลุมตัวอยาง 10 แหง โดยที่มีหองลางจาน คิดเปน รอยละ 70 และหองครัว คิดเปนรอยละ 30 
ตามลําดับ โดยที่หองครัวนั้น จะมีความสัมพันธกับสวนของโรงแรมที่จัดเตรียมอาหารใหกับ
ลูกคา และโรงแรมที่มีรานอาหาร 
 

4.2.11. วิเคราะหลักษณะการจัดการทรัพยากรทางกายภาพสวนงานระบบประกอบ
อาคาร (Mechanical and Electrical) 
 
 งานระบบประกอบอาคาร เปนสวนที่มีความสัมพันธกันอยางแยกกันไมได งานระบบ
ประกอบอาคาร ยังมีผลตอการจัดการทรัพยากรทางกายภาพอ่ืนๆอีกดวย เชน การจัดวางสิ่ง
อํานวยความสะดวกและลักษณะพ้ืนที่ใชสอยใหมีความสัมพันธกับงานระบบตางๆ ในภาคสวน
ของโรงแรม งานระบบมีความสําคัญกับการวางผังและการออกแบบโรงแรมโดยตรง ซึ่งสงผล
ตอปจจัยดานอ่ืนๆ เชน ปจจัยดานความสะอาด ปจจัยดานความปลอดภัย และปจจัยดานการ
ติดตอสื่อสาร 
 
 มาตรฐานของการจัดวางงานระบบประกอบอาคารนั้น ตองเปนไปตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ขอบังคับตามผังเมือง และพระราชบัญญัติโรงแรม ตลอดจนการบังคับตาม
มาตรฐานของสมาคมโรงแรมแหงประเทศไทย ซึ่งเปนกฎหมายที่จําเปนตอชีวิตและทรัพยสิน
ของทั้งลูกคาผูเขาพักและผูประกอบการเอง 
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4.3. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามลูกคาโรงแรม 
 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ไดทําการเก็บขอมูลโดยทําแบบสอบถาม 
(Questionnaires) สําหรับลูกคาโรงแรมราคาประหยัด ในเขตพ้ืนที่กรณีศึกษา ซึ่งดําเนินการ
สอบถามในชวงระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยทําการกระจายการเก็บขอมูลไปตามโรงแรม
กลุมตัวอยาง 10 แหง จํานวน 110 ชุดแบบสอบถาม โดยมีการวิเคราะหแยกตามปจจัยตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
 1. ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยจะเปนการสอบถามถึงขอมูลพ้ืนฐานของ
ลูกคาที่เขามาพักโรงแรม ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จุดประสงคในการ
เขามาพักโรงแรมในเขตพ้ืนที่กรณีศึกษา และ วิธีการเดินทางมายังพ้ืนที่กรณีศึกษา เพ่ือทําการ
วิเคราะหดานพฤติกรรม และกิจกรรมของลูกคาโรงแรมราคาประหยัด 
 2. ความพึงพอใจตอชนิดของหองพักที่ตองการใชสอย เปนการสอบถามถึงความพึง
พอใจตอชนิดของหองพักและพ้ืนที่ใชสอย ไดแก ลักษณะของหองพักและเตียงนอนที่ตองการ 
อัตราคาเขาพักตอคืน ปจจัยในการตัดสินใจเขาพัก แหลงของสื่อและลักษณะสื่อที่ใชเลือกที่พัก 
ตลอดจนแนวโนมในการกลับมาเยือนตัวจังหวัดอีกในอนาคต เพ่ือวิเคราะหถึงแนวโนมของการ
กลับมาเยือนซึ่งนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงวางแผนดานกลยุทธการตลาด 
 3. ความพึงพอใจตอลักษณะของวัสดุภายในหองพัก เปนการสอบถามถึงความพึง
พอใจในรูปแบบ บรรยากาศ และลักษณะทางกายภาพของหองพัก อันเปนสวนสําคัญที่สงผล
ตอความพึงพอใจของลูกคาไดมากที่สุด โดยแยกประเด็นเปน 5 ลักษณะรูปแบบ (Theme) และ
แนวคิดทางสถาปตยกรรม (Architectural concept) ที่แตกตางกัน ไดแก  
  3.1 ลักษณะสถาปตยกรรมแบบรวมสมัย เนนการใชวัสดุไม และปองกันเสียง
รบกวนโดยการบุพรม และหนังโทนสีหองเปนสีรอน มีจุดเดนคือ สิ่งอํานวยความสะดวก เงียบ
และสลัว   
  3.2 ลักษณะสถาปตยกรรมแบบสมัยใหม เนนลวดลายและสีสันฉูดฉาดเนนสีขาว
และความสวางโดยแสงธรรมชาติ มีจุดเดนคือ การออกแบบ และการใชสีสัน 
  3.3 ลักษณะสถาปตยกรรมแบบรวมสมัย เนนการใชใชวัสดุพ้ืนถิ่นเขามาตกแตง 
ระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ มีจุดเดนคือ สภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติความเปนพ้ืนถิ่น 
  3.4 ลักษณะสถาปตยกรรมแบบสมัยใหม เนนการตกแตงดวยเฟอรนิเจอรที่มี
ลวดลาย มีจุดเดนคือ หองขนาดกะทัดรัด เนนการดึงดูดดวยเฟอรนิเจอรที่มีลวดลายวิจิตร 
  3.5 ลักษณะสถาปตยกรรมแบบสมัยใหม ตกแตงอยางงายตามมาตรฐาน มีจุดเดน
คือ แสงธรรมชาติ หองแบบมาตรฐานด้ังเดิม (Traditional and most common) 
 4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงแรม เปนการสอบถามถึงลักษณะ
ของสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่พึงมี บนพ้ืนฐานของโรงแรมประหยัด ใหมีความเหมาะสม
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กับความจําเปน ความตองการของลูกคา ซึ่งนํามาสูทิศทางของการวางแผนทางกายภาพ อัน
เปนจุดรวมระหวางผูประกอบการและลูกคา โดยสิ่งอํานวยความสะดวกแบงเปน 5 สวนหลักคือ 
  4.1 สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก 
  4.2 สิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา 
  4.3 สิ่งอํานวยความสะดวกในหองสวนตองรับ 
  4.4 สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
  4.5 พ้ืนที่ภายนอกอาคาร 
 5. การแสดงความคิดเห็นตอลักษณะพฤติกรรมและความพึงพอใจในโรงแรมราคา
ประหยัดเปรียบเทียบกับผลของการศึกษาวิจัยที่ผานมา เชน แนวคิดเรื่องโรงแรมราคาประหยัด
ทั้งในและตางประเทศ แนวคิดดายพฤติกรรมพ้ืนที่ใชสอย แนวคิดดานการจัดการทางกายภาพ 
ประเด็นดานนโยบายเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก และทฤษฎีการออกแบบ
เพ่ือการตอนรับขับสู (Hospitality design) 
 
4.4. ผลการวิเคราะหขอมูลตามแบบสอบถามดานขอมูลทั่วไปของลูกคา 

 
4.4.1. ผลการวิเคราะหขอมูลตามแบบสอบถามดานขอมูลทั่วไปของลูกคา 

 
 การตอบแบบสอบถามดานขอมูลทั่วไปเก่ียวกับกาน เพศ อายุ รายได หรือระดับ
การศึกษา ตลอดจนจุประสงคและการเดินทางมายังจังหวัดมุกดาหารนั้น เพ่ือทําการวิเคราะห
ถึงลักษณะ และประเภทของลูกคาโรงแรมราคาประหยัดวา เปนไปในทิศทางใด ซึ่งจะมีผลตอ
การศึกษาปจจัยและแนวโนมดานการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ และ
การตลาดของโรงแรมราคาประหยัดที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดานขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล ดังตอไปนี้ 

 
เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

เพศชาย 109 54.50 
เพศหญิง 91 45.50 

รวม 200 100.00 
 

ตารางที่ 4.8. แสดงจํานวนและรอยละสถานภาพทั่วไปดานเพศ 
 
 กลุมประชากรในงานวิจัย ไดแก ลูกคาโรงแรมราคาประหยัดในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 200 คน จากตารางที่ 4.8 เพศของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย
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จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 54.50 เพศหญิง 91 คน คิดเปนรอยละ 45.50 ซึ่งจํานวนของ
เพศชายและเพศหญิง มีความใกลเคียงกัน และคอนขางเทากัน 

 
อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 30 ป 51 25.50 
30 – 50 ป 117 58.50 
50 ปข้ึนไป 32 16.00 

รวม 200 100.00 
คาสูงสุด (Maximum) (ป) 82 
คาต่ําสุด (Minimum) (ป) 18 

คาเฉลี่ย ( X )(ป) 38.53 

 
ตารางที่ 4.9. แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพทั่วไปดานอายุ 

 
 ดานขอมูลอายุของผูตอบแบบสอบถาม จากตารางที่ 4.9 พบวา อายุของผูตอบ
แบบสอบถามจากจํานวนทั้งหมด 200 คน แบงเปนชวงอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 51 คน คิด
เปนรอยละ 25.50 อายุอยูในชวง 30 – 50 ป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 58.50 และอายุ 
50 ปข้ึนไป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16.00 โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุสูงสุด 82 ป 
อายุต่ําสุด 18 ป อายุเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามคือ 38.53 ป หรือประมาณ 39 ป 

 
ตารางที่ 4.10. แสดงจํานวนและรอยละสถานภาพทั่วไปดานระดับการศึกษา 

 
 ดานขอมูลระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม จากตารางที่ 4.10 พบวา ระดับ
การศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีสูงสุด เปนจํานวน 100 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวาระดับ ม.6 หรือ ต่ํากวาระดับปวช. 16 8.00 
ระดับชั้น ม.6 หรือ ระดับปวช. 28 14.00 
ระดับปวส. หรือ ระดับอนุปริญญา 19 9.50 
ระดับปริญญาตร ี 100 50.00 
สูงกวาระดับปริญญาตร ี 37 18.50 

รวม 200 100.00 
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คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี เปนจํานวน 37 
คน คิดเปนรอยละ 18.50 ถัดมาคือ การศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. จํานวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 14.00 การศึกษาระดับปวส. หรือ อนุปริญญา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และ 
ต่ํากวาระดับ ม.6 หรือ ต่ํากวาระดับปวช. จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.00 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.11. แสดงจํานวนและรอยละสถานภาพทั่วไปดานอาชีพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.11. แสดงการเปรียบเทียบดานอาชีพ 
 
 จากตารางที่ 4.11 และแผนภาพที่ 4.11. พบวา สถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามในดานอาชีพ ไดแก อาชีพคาขายธุรกิจสวนตัว มีจํานวนมากที่สุด คือ จํานวน 70 
คน คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมา ไดแก พนักงานขาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 21.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 28 คน คิดเปนรอยละ 14.00 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 26 คน คิดเปน

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

คาขาย ธุรกิจสวนตัว 70 35.00 
พนักงานขาย 42 21.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 28 14.00 
นักเรียน นักศึกษา 26 13.00 
อ่ืนๆ 24 12.00 
รับราชการ 10 5.00 

Total 200 100.00 
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รอยละ 13.00 อาชีพอ่ืนๆ เชน รับจาง พนักงานบริษัทฯ ผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ เปนตน 
จํานวน 24 คน รอยละ 12.00 และอาชีพรับราชการ จํานวน 10 คน รอยละ 5.00 ตามลําดับ 
 

รายได จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 27 13.504 
10,000 - 15,000 บาท 23 11.505 
15,001 - 20,000 บาท 42 21.001 
20,001 - 25,000 บาท 34 17.002 
25,001 - 30,000 บาท 31 15.503 
30,001 - 35,000 บาท 20 10.006 
35,001 - 40,000 บาท 12 6.007 
40,001 - 45,000 บาท 3 1.509 
45,001 - 50,000 บาท 3 1.509 
มากกวา 50,000 บาท 5 2.508 

รวม 200 100.00 

ชวงเฉลี่ยของรายได ( X ) 15,001 - 20,000 บาท และ  
20,001 - 25,000 บาท 

   
ตารางที่ 4.12. แสดงจํานวนและรอยละสถานภาพทั่วไปดานรายได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4.12. แสดงการเปรียบเทียบดานรายได 
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 จากตารางที่ 4.12 และแผนภาพที่ 4.12. พบวาสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามในดานรายไดคือ ผูตอบแบบสอบถามมีชวงรายได 15,001 - 20,000 บาท มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 21.00 
 รองลงมาคือ ชวงรายได 20,001 - 25,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17.00 
ชวงรายได 25,001 - 30,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 15.50 รายไดต่ํากวา 10,000 
บาท จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ชวงรายได10,000 - 15,000 บาท จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 11.50 ชวงรายได 30,001 - 35,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.00 
ชวงรายได 35,001 - 40,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.00 รายไดมากกวา 50,000 
บาท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.50 และชวงรายได 40,001 - 45,000 บาท และ 45,001 - 
50,000 บาท จํานวน 3 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 2.50 อยูในลําดับสุดทาย ตามลําดับ 
 

จุดประสงคในการมาเขาพักโรงแรม จํานวน รอยละ 
ทองเที่ยวในจังหวัดกรณีศึกษา 120 30.20 
เพ่ือทองเที่ยวตางประเทศ เชน ลาว เวียดนาม 89 22.40 
เพ่ือทองเที่ยวในจังหวัดใกลเคียงจังหวัดกรณีศึกษา 52 13.10 
เพ่ือติดตอธุรกิจการคา 47 11.80 
เพ่ือการประชุมสัมมนา 23 5.80 
เพ่ือติดตอราชการ หรือ งานรัฐวิสาหกิจ 22 5.50 
เพ่ือเย่ียมญาติพ่ีนอง 22 5.50 
เพ่ือการศึกษา ทัศนศึกษา 18 4.50 
อ่ืนๆ 4 1.00 

รวม 397 100.00 
  

ตารางที่ 4.13. แสดงจํานวนและรอยละจุดประสงคในการมาเขาพักโรงแรม 
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ภาพที่ 4.13. แสดงการเปรียบเทียบจุดประสงคการมาเขาพักโรงแรม 
 
 จากตารางที่ 4.13 และแผนภาพที่ 4.13. พบวา การมาเขาพักโรงแรม อันดับแรกคือ 
การเขามาทองเที่ยวในจังหวัดมุกรณีศึกษา รอยละ 30.20 อันดับถัดมาคือ เพ่ือทองเที่ยว
ตางประเทศ เชน ลาว เวียดนาม คิดเปนรอยละ 22.40 เพ่ือทองเที่ยวในจังหวัดใกลเคียงจังหวัด 
คิดเปนรอยละ 13.10 เพ่ือติดตอธุรกิจการคา คิดเปนรอยละ 11.80 เพ่ือการประชุมสัมมนา คิด
เปนรอยละ 5.80 เพ่ือติดตอราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีคาเทากันกับเพ่ือเย่ียมญาติพ่ีนอง คือ 
คิดเปนรอยละ 5.50 เพ่ือการศึกษา ทัศนศึกษา คิดเปนรอยละ 4.50 และอันดับสุดทายคือ มา
ดวยจุดประสงคอ่ืนๆ เชน มาเย่ียมเยียนเพ่ือน คนรูจัก มาแสดงกิจกรรมของจังหวัด ซึ่งจากการ
วิเคราะหนั้น แสดงใหเห็นวา มีแนวโนมมาทํากิจกรรมของทางราชการมากกวา รอยละ 1.00 
 

วิธีการเดินทางมายังจังหวัดมุกดาหาร จํานวน (คน) รอยละ 
รถยนตสวนตัว 127 63.50 
รถประจําทาง 47 23.50 
รถบัสของคณะทัวร 21 10.50 
เครื่องบิน 3 1.50 
เรือโดยสาร 1 0.50 
รถไฟ 1 0.50 

รวม 200 100.00 
 

ตารางที่ 4.14. แสดงจํานวนและรอยละวิธีการเดินทางมายังจังหวัดกรณีศึกษา 
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 จากตารางที่ 4.14. พบวา วิธีการเดินทางมายังจังหวัดกรณีศึกษาของผูตอบ
แบบสอบถาม อันดับแรกคือ การเดินทางมาดวยรถยนตสวนตัว คิดเปนรอยละ 63.50 ซึ่งมีคา
มากเกินครึ่งหนึ่งของการเดินทางแบบอ่ืนๆ ซึ่งไดแก การเดินทางดวยระบบขนสงมวลชนตางๆ 
ไดแก รถประจําทาง รถบัสคณะทัวร เครื่องบิน เรือโดยสาร และรถไฟ ตามลําดับ 
 อนึ่ง กรณีจังหวัดมุกดาหาร การเดินทางมาดวยรถบัสคณะทัวรนั้น จํานวนผูที่
เดินทางมากับคณะทัวร เฉลี่ย คิดเปนจํานวนประมาณ 45 คน สวนการเดินทางมาดวย
เครื่องบินนั้น สวนใหญมีการลงที่ทาอากาศยานนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานีและตอรถตูหรือ
รถยนตสวนตัว มายังจังหวัดมุกดาหาร ในกรณีที่เดินทางมาดวยเรือโดยสารนั้น เปนเรือ
โดยสารขามฟากจากแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกรณี
สุดทายคือ การเดินทางโดยรถไฟนั้น เปนการเดินทางมาลงยังสถานีรถไฟขอนแกน แลวตอรถ
โดยสารมายังจังหวัดมุกดาหาร 
 
 4.4.2. ผลการวิเคราะหขอมูลตามแบบสอบถามดานความพึงพอใจตอชนิดของ
หองพักที่ตองการใชสอยและปจจัยในการตัดสินใจเขาพัก 
 

ประเภทของหองพัก จํานวน 
(คน) รอยละ 

เตียงคู (double bedroom) 109 54.50 
เตียงเด่ียว (single bedroom) 67 33.50 
เตียงใหญ (King-size bedroom) 24 12.00 

รวม 200 100.00 
   

ตารางที่ 4.15. แสดงจํานวนและรอยละของประเภทหองพักที่ลูกคาเลือกเขาพัก 
 
 ดานขอมูลจากการตัดสินใจเลือกประเภทของหองพักนั้น จากตารางที่ 4.15. พบวา 
ประเภทของหองพักที่ลูกคาเลือกเขาพักนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกเขาพักหองพัก
แบบเตียงคู (double bedroom) คิดเปนรอยละ 54.50 รองลงมา หองพักแบบเตียงเด่ียว 
(single bedroom) คิดเปนรอยละ 33.50 และ หองพักแบบเตียงใหญ คิดเปนรอยละ 12.00  
 จากการวิเคราะหพบวา ผูเดินทางมานั้น เลือกเขาพักแบบเตียงคูเนื่องจากทาง
โรงแรมมีการจัดหองพักใหเลือกเพียงประเภทเดียว กลาวในอีกทางหนึ่งคือ ไมสามารถเลือก
ประเภทของหองพักได อีกทั้งสวนใหญลูกคามักมาดวยกันไมก่ีคน ถาเปนการเขาพักแบบกลุม
ใหญ จะใชการเปดหองพักหลายๆหองแทน หรือขอใชบริการเตียงเสริม มีเพียงบางโรงแรม
เทานั้นที่มีประเภทของหองใหเลือกพัก สวนหองพักเตียงเด่ียวนั้น  ผูเขาพักมักเปนพนักงาน
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หรือผูที่มาติดตอราชการ ทําธุระอ่ืนๆ โดยสวนใหญจะเดินทางมาเพียงคนเดียว ซึ่งถาเปน
หองพักที่มีเตียงใหญ มักจะมีราคาแพง เกินความจําเปนในการเขาพัก 
 

อัตราคาหองพัก จํานวน 
(คน) รอยละ 

300 - 500 บาท 80 40.00 
500 - 800 บาท 76 38.00 
800 - 1,000 บาท 23 11.50 
100 - 300 บาท 12 6.00 
มากกวา 1,000 บาท 9 4.50 

รวม 200 100.00 
 

ตารางที่ 4.16. แสดงจํานวนและคารอยละของอัตราคาหองพัก 
 
  จากตารางที่ 4.16. พบวา อัตราคาหองพักตอคืนตอหองนั้น ผูตอบแบบสอบถาม
เลือกที่จะพักในอัตราคาหองพักประมาณ 300-500 บาทตอคืน คิดเปนรอยละ 40.00 นอกนั้น
จะเปนหองพักในอัตรา 500-800 บาทตอคืน คิดเปนรอยละ 38.00 800-1,000 บาทตอคืน คิด
เปนรอยละ 11.50 100-300 บาทตอคืน คิดเปนรอยละ 6.00 และมากกวา 1,000 บาทตอคืน 
คิดเปนรอยละ 4.50 ตามลําดับ ซึ่งผูตอบแบบสอบถามใหเหตุผลวา การที่เลือกหองพักราคา 
300-500 บาทนั้น เปนราคาที่ไมถูกเกินไป หรือแพงเกินไป เหมาะสมกับฐานรายได อีกทั้งยัง
ตองพิจารณาปจจัยอ่ืนๆชวยเหลือดวย ซึ่งบางครั้ง การที่เลือกหองพักที่มีอัตราที่ถูกเกินไป 
โรงแรมที่เขาพักมักจะไมสะอาด ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน ไมปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน สวนหองพักที่มีราคาแพงมากกวา 800 บาทข้ึนไปถึงหลักพันบาทนั้น ผูตอบ
แบบสอบถามจะเลือกพักในกรณีที่ตองการความสะดวกสบายมากกวา การมานอนหลับ
พักผอนที่โรงแรมราคาประหยัดเพียงอยางเดียว เชน ไปเที่ยวกับครอบครัว จัดงานสัมมนา
ขนาดใหญ เปนตน 
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ตารางที่ 4.17. 

แสดงปจจัยในการตัดสินใจเขาพักโรงแรมราคาประหยัด อันดับที่ 1-2 คํานวณ  
และพิจารณาโดยการใชชุดคําสั่ง Syntax 

 
 
 

อันดับ 1 จํานวน 
(คน) รอยละ 

การรักษาความปลอดภัย 7 3.5 
การใหบริการของพนักงาน 6 3.0 
ขนาดพ้ืนที่ 2 1.0 
ความสะอาด 44 22.0 
ทําเลที่ตั้ง 42 21.0 
บรรยากาศและความสวยงาม 25 12.5 
องคประกอบสิ่งอํานวยความสะดวก 27 13.5 
อัตราคาเขาพัก 47 23.5 

รวม 200 100.0 

อันดับ 2 จํานวน 
(คน) รอยละ 

การรักษาความปลอดภัย 17 8.5 
การใหบริการของพนักงาน 6 3.0 
ความสะอาด 56 28.0 
ทําเลที่ตั้ง 49 24.5 
บรรยากาศและความสวยงาม 20 10.0 
องคประกอบสิ่งอํานวยความสะดวก 22 11.0 
อัตราคาเขาพัก 30 15.0 

รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 4.18. 
แสดงปจจัยในการตัดสินใจเขาพักโรงแรมราคาประหยัด อันดับที่ 3-4 คํานวณ  

และพิจารณาโดยการใชชุดคําสั่ง Syntax 
 

อันดับ 3 จํานวน 
(คน) รอยละ 

การรักษาความปลอดภัย 26 13.0 
การใหบริการของพนักงาน 15 7.5 
ขนาดพ้ืนที่ 6 3.0 
ความสะอาด 41 20.5 
ทําเลที่ต้ัง 39 19.5 
บรรยากาศและความสวยงาม 17 8.5 
องคประกอบสิ่งอํานวยความสะดวก 22 11.0 
อัตราคาเขาพัก 34 17.0 

รวม 200 100.0 

อันดับ 4 จํานวน 
(คน) รอยละ 

การรักษาความปลอดภัย 37 18.5 
การใหบริการของพนักงาน 26 13.0 
ขนาดพ้ืนที่ 6 3.0 
ความสะอาด 31 15.5 
ทําเลที่ตั้ง 23 11.5 
บรรยากาศและความสวยงาม 32 16.0 
องคประกอบสิ่งอํานวยความสะดวก 22 11.0 
อัตราคาเขาพัก 23 11.5 

รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 4.19. 
แสดงปจจัยในการตัดสินใจเขาพักโรงแรมราคาประหยัด อันดับที่ 5-6 คํานวณ  

และพิจารณาโดยการใชชุดคําสั่ง Syntax 
 

อันดับ 5 จํานวน 
(คน) รอยละ 

การรักษาความปลอภัย 36 18.0 
การใหบริการของพนักงาน 36 18.0 
ขนาดพ้ืนที่ 16 8.0 
ความสะอาด 13 6.5 
ทําเลที่ตั้ง 15 7.5 
บรรยากาศและความสวยงาม 34 17.0 
องคประกอบสิ่งอํานวยความสะดวก 30 15.0 
อัตราคาเขาพัก 20 10.0 

รวม 200 100.0 

อันดับ 6 จํานวน 
(คน) รอยละ 

การรักษาความปลอดภัย 28 14.0 
การใหบริการของพนักงาน 43 21.5 
ขนาดพ้ืนที่ 24 12.0 
ความสะอาด 8 4.0 
ทําเลที่ตั้ง 11 5.5 
บรรยากาศและความสวยงาม 34 17.0 
องคประกอบสิ่งอํานวยความสะดวก 36 18.0 
อัตราคาเขาพัก 16 8.0 

รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 4.20. 
แสดงปจจัยในการตัดสินใจเขาพักโรงแรมราคาประหยัด อันดับที่ 7-8 คํานวณ  

และพิจารณาโดยการใชชุดคําสั่ง Syntax 
 
 
 
 

อันดับ 7 จํานวน 
(คน) รอยละ 

การรักษาความปลอดภัย 32 16.0 
การใหบริการของพนักงาน 45 22.5 
ขนาดพื้นที ่ 43 21.5 
ความสะอาด 6 3.0 
ทําเลที่ตั้ง 13 6.5 
บรรยากาศและความสวยงาม 29 14.5 
องคประกอบสิ่งอํานวยความสะดวก 18 9.0 
อัตราคาเขาพัก 14 7.0 

รวม 200 100.0 อันดับ 8 จํานวน 
(คน) รอยละ 

การรักษาความปลอดภัย 17 8.5 
การใหบริการของพนักงาน 22 11.0 
ขนาดพ้ืนที่ 103 51.5 
ความสะอาด 1 .5 
ทําเลที่ตั้ง 8 4.0 
บรรยากาศและความสวยงาม 9 4.5 
องคประกอบสิ่งอํานวยความสะดวก 24 12.0 
อัตราคาเขาพัก 16 8.0 

รวม 200 100.0 
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 การพิจารณาลําดับโดยชุดคําสั่ง Syntax ในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ Statistic 
Package for Social Science (SPSS) โดยใชวิธีพิจารณาคาความถี่ของการจัดลําดับในแตละ
ครั้งวาตัวเลือกใดมีคามากที่สุด ซึ่งจะเปนตัวแทนของลําดับนั้น แตมีความเปนไปไดที่ตัวเลือก
บางตัว อาจจะเปนตัวแทนของลําดับมากกวา 1 ลําดับ ดังนั้นจะพิจารณาโดยการเรียงลําดับที่ 1 
แลวหาคาความถี่จากมากไปนอย เปนขอยุติในการจัดลําดับ 
 
 จากตารางที่ 4.17. ถึง ตารางที่ 4.20. ขางตนพบวา ปจจัยในการตัดสินใจเขาพัก
โรงแรมราคาประหยัดของลูกคา พบวา อันดับแรกคืออัตราคาเขาพัก รองลงมาคือ ความสะอาด 
ทําเลที่ตั้ง การรักษาความปลอดภัย การใหบริการ องคประกอบตางๆและสิ่งอํานวยความ
สะดวก ขนาดพ้ืนที่ของหองพัก และบรรยากาศและความสวยงาม ตามลําดับ 
 ซึ่งสอดคลองตามการศึกษาและวิจัยที่เก่ียวของดานที่พักราคาประหยัด ของนาถฤดี 
มณีเนตร ชมนาด ไชยประสิทธิ์ (2547) กนกพร ศิริโรจน (2545) อัญมณี ชํากรม (2543) 
กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ (2541) วรางคณา ถาวรวิริยะตระกูล และสุพัตรา สรอยเพ็ชร (2545) แต
จะแตกตางในเรื่องลําดับการใหความสําคัญในแตละปจจัยเทานั้น 
 
 4.4.3. ผลการวิเคราะหขอมูลตามแบบสอบถาม ดานความพึงพอใจตอลักษณะของ
วัสดุและบรรยากาศภายในหองพัก 
 
 การตัดสินใจของลูกคาในการเขาพักนั้น วัสดุทางสถาปตยกรรม ซึ่งสงผลตอรูปแบบ
และลักษณะทางกายภาพ มีผลโดยตรงกับลักษณะบรรยากาศที่เกิดข้ึนภายในหองพักของ
โรงแรม ซึ่งขอจํากัดของโรงแรมราคาประหยัดคือ การใชวัสดุที่ไมซับซอน เรียบงาย ราคาถูก 
จนบางครั้งทําใหเกิดสวนประกอบทางสถาปตยกรรมที่ไมลงตัว ไมสวยงาม สงผลตอระดับ
ความพึงพอใจของลูกคา ทําใหการกลับมาพัก หรือการกลาวถึงบรรยากาศของโรงแรมนั้นใน
ดานลบ มีผลเสียหายตออัตราการเขาพักได 
 ลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกันในแบบสอบถามนั้น มาจากการคัดเลือก
กรณีศึกษาโรงแรมราคาประหยัดตางๆ ที่ไดมาตรฐาน และมีความโดดเดนเฉพาะตัวทั้งในและ
ตางประเทศ ซึ่งรายละเอียดของกรณีศึกษาตางๆที่นํามาเปนตัวแทนของการตัดสินใจเลือกใน
แบบสอบถามนี้นั้น สามารถศึกษาไดจากบททบทวนวรรณกรรม ซึ่งในข้ันตอนการวิเคราะหนั้น 
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ มีระดับการใหคะแนนและการแปลผล ดังนี้ 
 
 ลักษณะทางกายภาพหองพักตางๆ มีรายละเอียดและลักษณะทางสถาปตยกรรม 
ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.21. แสดงลักษณะทางกายภาพของหองพักแบบตางๆ 

คําอธิบายลักษณะทางกายภาพ รูปภาพแสดงลักษณะทางกายภาพ 
    1. ลักษณะหองพักแบบที่ 1 เปนหองที่มี
ลักษณะสถาปตยกรรมแบบรวมสมัย เนนการใช
วัสดุไม และปองกันเสียงรบกวนโดยการบุพรม 
และหนังโทนสีหองเปนสีรอน มีจุดเดนคือ สิ่ง
อํานวยความสะดวก เงียบและสลัว 

 
 
 
 
 
 

     2. ลักษณะหองพักแบบที่ 2 เปนหองที่มี
ลักษณะสถาปตยกรรมแบบสมัยใหม เนน
ลวดลายและสีสันฉูดฉาดเนนสีขาวและความ
สวางโดยแสงธรรมชาติ มีจุดเดนคือ การ
ออกแบบ และการใชสีสัน 

 
 
 
 
 
 

    3. ลักษณะหองพักแบบที่ 3 เปนหองที่มี
ลักษณะสถาปตยกรรมแบบรวมสมัย เนนการใช
ใชวัสดุพื้นถิ่นเขามาตกแตง ระบายอากาศดวย
วิธีธรรมชาติ มีจุดเดนคือ สภาพแวดลอมที่เปน
ธรรมชาติความเปนพื้นถิ่น 

 
 
 
 
 
 

    4. ลักษณะหองพักแบบที่ 4 เปนหองที่มี
ลักษณะสถาปตยกรรมแบบสมัยใหม เนนการ
ตกแตงดวยเฟอรนิเจอรที่มีลวดลาย มีจุดเดนคือ 
หองขนาดกะทัดรัด เนนการดึงดูดดวย
เฟอรนิเจอรที่มีลวดลายวิจิตร 

 
 
 
 
 
 

   5. ลักษณะหองพักแบบที่ 5 เปนหองที่มี
ลักษณะสถาปตยกรรมแบบสมัยใหม ตกแตง
อยางงายตามมาตรฐาน มีจุดเดนคือ แสง
ธรรมชาติ หองแบบมาตรฐานด้ังเดิม 
(Traditional and most common) 
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ตารางที่ 4.22. แสดงความพึงพอใจตอลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศหองพักแบบตางๆ 

 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางกายภาพ 
และบรรยากาศของหอง 

รูปภาพแสดงลักษณะทาง
กายภาพ 

คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจ( X ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
หองพักแบบที่ 1 ลักษณะสถาปตยกรรมแบบ
รวมสมัย เนนการใชวัสดุไม และปองกันเสียง
รบกวนโดยการบุพรม และหนังโทนสีหองเปนสี
รอน จุดเดนคือ สิ่งอํานวยความสะดวก เงียบ
และสลัว 

 3.99 0.92 

หองพักแบบที่ 2 ลักษณะสถาปตยกรรมแบบ
สมัยใหม เนนลวดลายและสีสันฉูดฉาด เนนสี
ขาวและความสวางโดยแสงธรรมชาติ จุดเดนคือ 
การออกแบบ และการใชสีสัน  
 

 3.91 0.91 

หองพักแบบที่ 3 ลักษณะสถาปตยกรรมแบบ
รวมสมัย เนนการใชใชวัสดุพื้นถิ่นเขามาตกแตง 
ระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ จุดเดนคือ 
สภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติความเปนพื้นถิ่น 
  

 4.00 1.02 

หองพักแบบที่ 4 ลักษณะสถาปตยกรรมแบบ
สมัยใหม เนนการตกแตงดวยเฟอรนิเจอรที่มี
ลวดลาย จุดเดนคือ หองขนาดกะทัดรัด เนนการ
ดึงดูดดวยเฟอรนิเจอรที่มีลวดลายวิจิตร 
  

 3.44 1.10 

หองพักแบบที่ 5 ลักษณะสถาปตยกรรมแบบ
สมัยใหม ตกแตงอยางงายตามมาตรฐาน 
จุดเดนคือ แสงธรรมชาติ หองแบบมาตรฐาน
ด้ังเดิม (Traditional and most common)  
 

 3.32 1.13 
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 จากตารางที่ 4.22. พบวา หองพักแบบที ่1 ซึ่งมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบรวมสมัย 
เนนการใชวัสดุไม และปองกันเสียงรบกวนโดยการบุพรม และหนังโทนสีหองเปนสีรอน จุดเดน
คือ สิ่งอํานวยความสะดวก เงียบและสลัว นั้น มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ ( X ) อยูในระดับ 
มาก คิดเปน 3.99 คะแนน โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.92 
 หองพักแบบที่ 2 ซึ่งมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบสมัยใหม เนนลวดลายและสีสัน
ฉูดฉาด เนนสีขาวและความสวางโดยแสงธรรมชาติ จุดเดนคือ การออกแบบ และการใชสีสัน 
นั้นมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ ( X ) อยูในระดับ มาก คิดเปน 3.91 คะแนน โดยมีคาความ
แปรปรวนรวม เทากับ 0.91 
 หองพักแบบที ่3 ซึ่งมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบรวมสมัย เนนการใชใชวัสดุพ้ืนถิ่น
เขามาตกแตง ระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาต ิจุดเดนคือ สภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติความ
เปนพ้ืนถิ่น นั้น มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ ( X ) อยูในระดับ มาก คิดเปน 4.00 คะแนน โดย
เปนรูปแบบของหองพักที่มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุดในแบบหองทั้งหมด มีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.02 
 หองพักแบบที่ 4 ซึ่งมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบสมัยใหม เนนการตกแตงดวย
เฟอรนิเจอรที่มีลวดลาย จุดเดนคือ หองขนาดกะทัดรัด เนนการดึงดูดดวยเฟอรนิเจอรที่มี
ลวดลายวิจิตร นั้น มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ ( X ) อยูในระดับ ปานกลาง คิดเปน 3.43 
คะแนน โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.10 
 หองพักแบบที่ 5 ซึ่งมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบสมัยใหม ตกแตงอยางงายตาม
มาตรฐาน จุดเดนคือ แสงธรรมชาติ หองแบบมาตรฐานด้ังเดิม (Traditional and most 
common) นั้น มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ ( X ) อยูในระดับ ปานกลาง คิดเปน 3.32 คะแนน 
โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.13 
 สวนการวิเคราะหผลจากความแตกตางในการใหคะแนนนั้น พิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) ที่มีคานอย พบวา ลักษณะทางกายภาพของ
หองพักที่มีความเห็นตรงกันมากที่สุดคือหองพักแบบที่ 2 โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.91 รองลงมาคือ แบบที่ 1 แบบที ่3 แบบที่ 4 และแบบที่ 5 ตามลําดับ 
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 4.4.4. ผลการวิเคราะหขอมูลตามแบบสอบถาม ดานความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความ
สะดวกในบริเวณตางๆ 
 
 1. สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก 
 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักนั้น มีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับลูกคาที่เขา
พักโรงแรม ในกรณีของโรงแรมราคาประหยัดนั้น จะมีขอจํากัดดานสิ่งอํานวยความสะดวก การ
บริหารจัดการทางกายภาพที่ปฏิบัติ ตองสอดคลองกับความคุมคาและจําเปนมากที่สุด โดย
ไมใหเกิดการสูญเสียโดยเปลาประโยชน ซึ่งจากแบบสอบถามสามารถสรุปสิ่งอํานวยความ
สะดวกในหองพัก รวมถึงหองน้ําที่อยูติดกับหองพักไดดังนี้ 
 

สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก จํานวนความเห็น (N) รอยละ 

เครื่องปรับอากาศ 188 19.00 
โทรทัศน 187 18.90 
ตูเย็น 174 17.60 
ถังขยะ 112 11.30 
อินเตอรเน็ต 87 8.80 
โทรศัพท 75 7.60 
บริการขอมูลตางๆ 64 6.50 
พัดลม 36 3.60 
เครื่องเลนซีดี ดีวีดี 23 2.30 
นาฬิกา 22 2.20 
กระดาษ เครื่องเขียน 19 1.90 
วิทยุ 3 0.30 
อ่ืนๆ 1 0.10 

รวม 991 100 
 

ตารางที่ 4.23. แสดงการเลือกสิ่งอํานวยความสะดวกหองพักที่คิดวาจําเปน 
 
 จากตารางที่ 4.23. การเลือกสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักที่ผูตอบแบบสอบถามคิด
วาจําเปน 5 อันดับแรกคือ เครื่องปรับอากาศ คิดเปนรอยละ 19.00 รองลงมาไดแก โทรทัศน 
ตูเย็น ถังขยะ และบริการอินเตอรเน็ตภายในหองพัก 
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ตารางที่ 4.24. แสดงการเลือกสิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ําที่คิดวาจําเปน 

 จากตารางที่ 4.24. พบวา การเลือกสิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ําที่ผูตอบ
แบบสอบถามคิดวาจําเปน 5 อันดับแรกคือ สบู คิดเปนรอยละ 17.40 รองลงมาคือ เครื่องทํา
น้ําอุน ผาเช็ดตัว ยาสระผม และ ถังขยะ ตามลําดับ 
 

สิ่งอํานวยความสะดวกสวนตอนรับ จํานวนความเห็น 
(N) รอยละ 

เคานเตอรตอนรับ 184 31.90 
ชุดโซฟานั่งพัก 178 30.90 
จุดบริการหนังสือพิมพ นิตยสาร 113 19.60 
จุดบริการเครื่องด่ืม 100 17.40 
อ่ืนๆ 1 0.20 

รวม 576 100 
   

ตารางที่ 4.25. แสดงการเลือกสิ่งอํานวยความสะดวกในสวนตอนรับที่คิดวาจําเปน 

สิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา จํานวนความเห็น 
(N) รอยละ 

สบู 175 17.40 
เครื่องทําน้ําอุน 159 15.80 
ผาเช็ดตัว 158 15.70 
ยาสระผม 92 9.10 
ถังขยะ 88 8.70 
ไดรเปาผม 39 3.90 
ผาเช็ดหนา 34 3.40 
อางอาบน้ํา 32 3.20 
แปรงสีฟน 31 3.10 
หมวกอาบน้ํา 20 2.00 
ถุงใสผาอนามัย 16 1.60 
อ่ืนๆ 9 0.90 

รวม 1,006 100.00 

DPU



182 
 

 

 
 จากตารางที่ 4.25. พบวา การเลือกสิ่งอํานวยความสะดวกในสวนตอนรับที่ผูตอบ
แบบสอบถามคิดวาจําเปน 3 อันดับแรก คือ เคานเตอรตอนรับ คิดเปนรอยละ 31.90 รองลงมา
คือ ชุดโซฟานั่งพัก และจุดบริการหนังสือพิมพ นิตยสาร ตามลําดับ 
  

สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง จํานวนความเห็น 
(N) รอยละ 

หองอาหาร รานอาหาร (restaurant) 185 18.60 
รานสะดวกซื้อ (minimart) 154 15.50 
ศูนยบริการนักทองเที่ยว (tourist information) 108 10.90 
สระวายน้ํา (swimming pool) 102 10.30 
นวดแผนโบราณ (Thai massage) 81 8.20 
หองออกกําลังกาย (fitness room) 69 7.00 
รานอินเตอรเนต็ (internet Cafe) หรือ Wi-Fi internet 65 6.60 
รานกาแฟ (coffee shop) 54 5.40 
รานซัก อบ รีด (laundry service) 52 5.20 
หองประชุม (meeting room) 45 4.50 
หองคาราโอเกะ (karaoke room) 42 4.20 
ผับ บาร (pub & bar) 35 3.50 

รวม 992 100.00 
 

ตารางที่ 4.26. แสดงการเลือกสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลางที่คิดวาจําเปน 
 
 จากตารางที่ 4.26. พบวา การเลือกสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลางที่ผูตอบ
แบบสอบถามคิดวาจําเปน 5 อันดับแรกคือ หองอาหาร รานอาหาร คิดเปนรอยละ 18.60 
อันดับตอมาคือ รานสะดวกซื้อ ศูนยบริการนักทองเที่ยว สระวายน้ํา และ นวดแผนโบราณ ซึ่ง
จากการวิเคราะห จะเห็นไดวา ผูตอบแบบสอบถามตองการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เนนไป
ทางดานการใหความผอนคลายทางสุขภาพ ซึ่งไดแก สระวายน้ํา นวดแผนโบราณ หองออก
กําลังกาย และ การใหบริการขอมูล ไดแก ศูนยบริการนักทองเที่ยว และการบริการอินเตอรเน็ต 
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แผนภาพที่ 4.14. แสดงการวิเคราะหแบงกลุมสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
 

พ้ืนที่ภายนอกอาคาร จํานวนความเห็น 
(N) รอยละ 

ลานจอดรถ 173 18.40 
สวนหยอม 156 16.60 
รานคา 147 15.70 
รานขายสินคาที่ระลึก 144 15.40 
จุดพักคอย ศาลา 114 12.20 
สวนตกแตงอ่ืนๆ (เชน น้ําพุ น้ําตก ประติมากรรม) 113 12.00 
ลานกิจกรรม 89 9.50 
อ่ืนๆ 2 0.20 

รวม 938 100.00 
  

ตารางที่ 4.27. แสดงการเลือกสิ่งลักษณะการใชงานพ้ืนที่ภายนอกอาคารทีคิ่ดวาจําเปน 
 
 จากตารางที่ 4.27. พบวา การเลือกสิ่งลักษณะการใชงานพ้ืนที่ภายนอกอาคารที่
ผูตอบแบบสอบถามคิดวาจําเปน 5 อันดับแรก ไดแก ลานจอดรถ คิดเปนรอยละ 18.40 
รองลงมาคือ สวนหยอม รานคา รานขายสินคาที่ระลึก และ จุดพักคอย ศาลา ตามลําดับ 
 
 

กลุมบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกพ้ืนฐาน 

กลุมบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานสุขภาพ 

กลุมบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานขอมูล 

หองอาหาร 
รานอาหาร 

รานสะดวก
ซื้อ 

สระวายน้ํา นวดแผน
โบราณ 

หองออกกําลัง
กาย 

ศูนยบริการ
นักทองเที่ยว 
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 4.4.5. ผลการวิเคราะหขอมูลตามแบบสอบถามดานการแสดงทัศนคติตอลักษณะ
พฤติกรรมและความพึงพอใจในโรงแรมราคาประหยัด เปรียบเทียบกับผลของการศึกษาวิจัยที่
ผานมา 
 
 การแสดงทัศนคติตอลักษณะพฤติกรรมและความพึงพอใจในโรงแรมราคาประหยัด
เปรียบเทียบกับผลของการศึกษาวิจัยที่ผานมา เชน แนวคิดเรื่องโรงแรมราคาประหยัดทั้งใน
และตางประเทศ แนวคิดดานพฤติกรรมพ้ืนที่ใชสอย แนวคิดดานการจัดการทางกายภาพ 
ประเด็นดานนโยบายเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก และทฤษฎีการออกแบบ
เพ่ือการตอนรับขับสู (Hospitality design) ซึ่งผูตอบแบบสอบถามไดตอบตามความคิดเห็นและ
ประสบการณจริง ซึ่งผลการวิเคราะหที่ไดนั้น สามารถบงบอกถึงลักษณะของพฤติกรรมลูกคา
ภายในหองพัก วาเปนอยางไร ตรงตามทฤษฎีและแนวคิดวิจัยที่ผานมาหรือไม โดยมีแนว
ทางการพิจารณา และการแปลผลทัศนคติและขอคิดเห็น ดังตอไปนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ( X ) การแปลผล 

5.00 – 4.50 เห็นดวยอยางย่ิง 
4.49 – 3.50 เห็นดวย 
3.49 – 2.50 ไมแนใจ 
2.49 – 1.50 ไมเห็นดวย 
1.49 – 1.00 ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

 
ตารางที่ 4.28. แสดงคะแนนเฉลี่ยความเห็นทัศนคติดานพฤติกรรมและการแปลผล 

 
 ซึ่งจากตารางที่ 4.28. นั้นสามารถแบงการวิเคราะหเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ทานมาพักโรงแรมที่มีอัตราคาพักตอคืนราคาประหยัด เนื่องจากตองการ
เพ่ือพักผอน นอนหลับ เทานั้น ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็น ( X ) เทากับ 4.18 
สรุปทัศนคติวา มีความเห็นดวยกับประเด็นนี้ โดยพฤติกรรมการมาเขาพักของลูกคานั้น 
ตองการเพียงที่พัก ใชเพ่ือพักผอนนอนหลับกอนทํากิจกรรมอ่ืนๆ มากกวาการใชโรงแรมเปน
สถานที่นอกเหนือจากที่พักแรม ซึ่งสอดคลองกับประเด็นที่ 2 ดังตอไปนี้ 
 
 ประเด็นที่ 2 ทานมาพักโรงแรมที่มีอัตราคาพักตอคืนราคาประหยัด เนื่องจากตองการ
ออกไปทํากิจกรรม ธุระ หรือทองเที่ยว นอกโรงแรม ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยความ
คิดเห็น ( X ) เทากับ 4.24 สรุปทัศนคติวา มีความเห็นดวยกับประเด็นนี้ โดยการทํากิจกรรม
ภายนอกโรงแรมเปนจุดมุงหมายหลัก สอดคลองกับแนวคิดดานโรงแรมราคาประหยัด 
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พฤติกรรมของลูกคาโรงแรมราคาประหยัด เนนการออกไปทองเที่ยว หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ 
มากกวาใชเวลาอยูในโรงแรม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549, น.245 ประกิจ ชินอมรพงษ, 2552) 
 
 ประเด็นที่ 3 ทานคิดวาโรงแรมที่อัตราคาพักตอคืนต่ํา ยอมตองยอมรับวามีความ
จําเปนจะตองตัดสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางออกไป ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยความ
คิดเห็น ( X ) เทากับ 4.20 สรุปทัศนคติวา มีความเห็นดวยกับประเด็นนี้ โดยลูกคามีความ
เขาใจในการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จํากัดอยูแลว และยอมรับที่จะเขาพักในโรงแรม
ที่สิ่งอํานวยความสะดวกไมหลากหลาย แลกกับการที่ไดอัตราคาเขาพักที่ต่ํา สอดคลองกับ
ลักษณะพฤติกรรมของลูกคาโดยทั่วไปจากการศึกษา ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2543 อางถึงใน พิมพรรณ 
ขอดเฝอ, 2544, น.10) ซึ่งกลาวถึงที่พักราคาประหยัดวา ที่พักแบบนี้ จะถูกกวาที่พักขนาด
กลางและขนาดใหญ  การบริการอยูในระดับมาตรฐาน แตอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกจะมี
นอยกวา ที่พักเหลานี้จะเนนความสะอาด ความสะดวกสบายและจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐานใหแก
แขกอยางครบถวน แตไมหรูหรา หรือเปนวัสดุอุปกรณราคาแพง งดการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม ภายในหองพัก การจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐาน สําหรับแขกไมหรูหรา การบริการที่ได
มาตรฐานแตราคาประหยัด คือนโยบายสําคัญของโรงแรมประเภทนี้ 
 

ประเด็นที่ 4 การเขาถึงโรงแรมที่พักไดงาย คือโรงแรมที่มีความดึงดูดใหอยากใช
บริการ ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็น ( X ) เทากับ 4.05 สรุปทัศนคติวา มี
ความเห็นดวยกับประเด็นนี้ โดยลูกคาใหความสําคัญการการเขาถึงเหนือสิ่งอ่ืนใด เนื่องจาก
โรงแรมราคาประหยัดที่อยูในทําเลที่ดี เขาถึงงาย จะชวยใหมีความสะดวกสบายในการเดินทาง
ไปยังที่ตางๆ อีกทั้งยังสามารถเดินทางเขาสูเสนทางหลักที่เปนเสนทางสําคัญๆ ซึ่งสอดคลอง
จากการสํารวจกลุมตัวอยางโรงแรมราคาประหยัด โดยสวนใหญสถานที่ตั้งของโรงแรมจะอยูติด
กับถนนหลักซึ่งสามารถเดินทางเขาถึงไดงาย เชน ถนนสมุทรศักดารักษ ถนนพิทักษพนมเขต 
ถนนชยางกูร ถนนพิทักษสันติราษฎร และถนนมุกดาหาร –  ดอนตาล สอดคลองกับการศึกษา
เก่ียวกับลกัษณะของโรงแรมราคาประหยัดที่มักมีทําเลที่ตั้งในสถานที่สําคัญๆ ของเมือง และ
เปนสถานที่ที่เขาถึงไดงาย (ประกิจ ชินอมรพงษ, 2552) 

 
ประเด็นที่ 5 โรงแรมราคาประหยัดถึงแมวาจะไมมีการบริการที่เต็มรูปแบบ แตสิ่งที่

ขอใหมีอยูและทําใหเกิดความพึงพอใจคือ ความสะอาด ความสะดวก ผลการวิเคราะหพบวา 
คาเฉลี่ยความคิดเห็น ( X ) เทากับ 4.36 สรุปทัศนคติวา เห็นดวยกับประเด็นนี้ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับ หลักนโยบายตามมาตรฐานของการโรงแรม ที่ประกอบไปดวย ความสะอาด 
ความสะดวก ความปลอดภัย และการบริการ นั้น ประเด็นดังกลาวเปนประเด็นสําคัญในการ
พิจารณาการเขาพัก ซึ่งการบริการในโรงแรมราคาประหยัดนั้นมีขอจํากัด หากแตวา
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องคประกอบสําคัญ คือ ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปนพ้ืนฐาน มีความสะอาดและ
ความสะดวกเปนปจจัยเสริม (นิศา ชัชกุล, 2550, น.178) 

 
ประเด็นที่ 6 การนําวัสดุทองถิ่นมาใชในโรงแรมที่พัก และการตบแตงใหเกิด

ความรูสึกพ้ืนถิ่น ทําใหทานเกิดความพึงพอใจ ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็น 
( X ) เทากับ 4.20 สรุปทัศนคติวา มีความเห็นดวยกับประเด็นนี้ โดยลูกคามีความเห็นดวยที่จะ
มีการสงเสริมการใชวัสดุทองถิ่นเขามาตบแตงภายในหองพัก ซึ่งมีความสอดคลองใน
สาระสําคัญของการพัฒนาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก กรอบความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady Choa Phraya Mekong Economic 
Cooperation Strategy) ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) โดยมีแผนการพัฒนาควบคูไปกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัดมุกดาหาร ที่เรงสงเสริมเอกลักษณประจําจังหวัดที่มีความโดดเดน 
สอดคลองกับการศึกษาจุดแข็ง จุดออน (SWOT analysis) ตามการศึกษาของการเคหะ
แหงชาติ และ บุญศิริ สุขพรอมสรรพ (2548) 

 
 ประเด็นที่ 7 ทานคิดวาโรงแรมที่มีลักษณะคลายบรรยากาศบาน (Home-like style) 
เปนโรงแรมที่นาเขาพัก ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็น ( X ) เทากับ 3.73 สรุป
ทัศนคติวา มีความเห็นดวยกับประเด็นนี้ โดยการตบแตงหองพักและลักษณะทางกายภาพที่ให
บรรยากาศคลายบานพักอาศัย จะมีความนาเขาพัก สอดคลองกับทฤษฎีการออกแบบเพ่ือการ
ตอนรับขับสู (Hospitality design) และการศึกษาของ ซิกูออว และ เอนซ (Siguaw and Enz, 
1999, p.44-49) ซึ่งปจจัยเหลานี้ตองตั้งอยูในพ้ืนฐานของการออกแบบภายในหองพัก พ้ืนที่
สาธารณะ ตลอดจนบรรยากาศโดยรวมของโรงแรม  
 
 ประเด็นที่ 8 ทานใชเวลาในหองพักของโรงแรม พ้ืนที่บริเวณเตียงนอนมากที่สุด ผล
การวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็น ( X ) เทากับ 4.29 สรุปทัศนคติวา มีความเห็นดวย
กับประเด็นนี้ โดยพฤติกรรมในการเขาพักของลูกคาสวนใหญคือการพักผอนนอนหลับ และใช
เวลาในสวนของเตียงนอนมากที่สุด แตอยางไรก็ตาม ผลที่ไดไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
แรนซเลย และ อิงแกรม (Ransley & Ingram, 2001, p.82) ที่ทําการศึกษาระยะเวลาที่ลูกคาใช
งานในแตละพ้ืนที่ของหองพัก โดยผลการศึกษาดังกลาวพบวา ลูกคาสวนใหญใชเวลาในพ้ืนที่
ของหองน้ํารอยละ 50 และหองนอน(รวมกับพ้ืนที่ผอนคลาย) รอยละ 50 อยางละครึ่งตอครึ่ง ซึ่ง
อาจกลาวไดในอีกทางหนึ่งวา พฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่แรนซเลย และ อิงแกรม ศึกษา มี
ความแตกตางจากพฤติกรรมของกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยนี้ 

DPU



187 
 

 

 ประเด็นที่ 9 ทานใชเวลาในหองพักของโรงแรม พ้ืนที่บริเวณหองน้ํามากที่สุด ผลการ
วิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็น ( X ) เทากับ 2.46 สรุปทัศนคติวา ไมเห็นดวยกับ
ประเด็นนี้ ซึ่งแสดงใหเห็นวาลูกคาไมไดมีพฤติกรรมใชพ้ืนที่ในหองน้ํามากกวา ซึ่งตาม
การศึกษาของแรนซเลย และอิงแกรม ไดกลาวถึงพฤติกรรมที่มีการใชหองน้ําของลูกคา ที่มี
ระยะเวลาสูงถึงรอยละ 50 ของระยะเวลาที่ใชในพ้ืนที่ของหองพักทั้งหมด แสดงถึงความไม
สอดคลองกัน 
 

ประเด็นที่ 10 เมื่อทานพิจารณาภาพลักษณของโรงแรม ทานใหความสําคัญกับการ
ใชสีบนผนัง และพ้ืนผิวตางๆ มากกวาการใชแสงและรูปแบบของอาคารที่สุด ผลการวิเคราะห
พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็น ( X ) เทากับ 3.38 สรุปทัศนคติวา ไมแนใจกับขอคิดเห็นนี้ อาจจะ
เพราะเนื่องจากการรับรูที่แตกตางกันของแตละบุคคล และแสดงใหเห็นถึงความไมสอดคลอง
กับการศึกษา ของ คันทรีแมน และ จาง (Countryman และ Jang 2006, p.534-545) ที่กลาว
วา ผลกระทบดานบรรยากาศตอการรับรูของลูกคามากที่สุดไปนอยที่สุดคือ สี (Color) แสง 
(Lighting) และ รูปแบบ (Style) ตามลําดับ 

 
ประเด็นที่ 11 เมื่อทานเขาพักโรงแรม ทานตองการทราบวาโรงแรมนั้นมีระบบการ

รักษาความปลอดภัย เปนอยางไร ที่สุด ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็น ( X ) 
เทากับ 3.86 สรุปทัศนคติวา เห็นดวยกับประเด็นนี้ โดย สอดคลองกับการศึกษาของ โกรเน
นบูม และ โจนส (Groenenboom และ Jones, 2003, p.14-19) ซึ่งลูกคาตองการความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมาเปนอันดับแรก และยินยอมที่จะใหมีการตรวจตราและการ
รักษาความปลอดภัยที่รัดกุม 

 
ประเด็นที่ 12 ทานคิดวา โรงแรมที่ใหความรูสึกตอนรับ ไมควรมีการรักษาความ

ปลอดภัยที่เขมงวดมากเกินไป ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็น ( X ) เทากับ 3.16 
สรุปทัศนคติวา ไมแนใจกับประเด็นนี้ โดยการรักษาความปลอดภัยที่เขมงวดนั้น สามารถ
เปนไปไดโดยไมกาวกายกันกับบรรยากาศในการตอนรับขับสูของโรงแรม สอดคลองกับ
การศึกษาของ โกรเนนบูม และ โจนส (Groenenboom และ Jones, 2003, p.14-19) ที่กลาววา 
มีความสมดุลระหวางการรักษาความปลอดภัยและการบริการในโรงแรม ซึ่งรับรองไดวา ไมเกิด
การกาวกายซึ่งกันและกัน (Hospitality and Ensuring Security) อีกทั้งยังสามารถ บริหาร
จัดการระบบรักษาความปลอดภัยใหเปนสัดสวน เพ่ิมความมั่นใจใหกับลูกคาไดอีกทางหนึ่ง 

 
ประเด็นที่ 13 ความสะอาดคือหัวใจหลักของโรงแรมที่พัก เปนประเด็นหลักในการทํา

ธุรกิจโรงแรม เพราะมีผลตอสุขภาพและการเขาพักของลูกคา และเปนหัวใจหลักของการบริการ 
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ซึ่งความสะอาดตองมีอยูโดยทั่วไป เชน หองพัก หองน้ํา สวนตอนรับ หองอาหาร และรวมถึง
ความสะอาดของพนักงานดวย ผลปรากฏวาคาเฉลี่ยความคิดเห็น ( X ) เทากับ 4.56 สรุป
ทัศนคติวา เห็นดวยอยางย่ิงกับประเด็นนี้ โดยประเด็นที่มีการศึกษาเรื่อง Dynamic 
benchmarking of hotel service quality (Min, Hokey and Min, Hyesung and Chung, 
2002, p.302-301) มีความสอดคลองกัน และไดพบวา คุณภาพของการบริการภายในโรงแรมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคาวา ที่ระดับความสําคัญ 5 อันดับแรกที่สงผลคือ ความ
สะอาด (Cleanliness) ความเงียบสงบ (Quietness) ความสบายของการนอนบนเตียง 
(Comfort of bed/pillows) คุณภาพของสวนประกอบตางๆของโรงแรม (Quality and 
sufficiency of fixtures) บรรยากาศในโรงแรม (Atmosphere) 

 
ประเด็นที่ 14 ทานคิดวาที่พักที่ดี ควรอยูในทําเลของแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เชน 

ตลาดอินโดจีน หอแกวมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เปนตน นั้น ผลปรากฏวาคาเฉลี่ย
ความคิดเห็น ( X ) เทากับ 4.04 สรุปทัศนคติวา เห็นดวยกับประเด็นนี้ สอดคลองกับการ
กําหนดทําเลที่ตั้งของโรงแรมที่มักจะเกิดข้ึนพรอมกับยานตางๆภายในจังหวัด ถึงแมวาจะถูก
จํากัดดานสิ่งอํานวยความสะดวกก็ตาม แตยานที่มีความเจริญ และโรงแรมนั้นอยูบริเวณ
เดียวกัน สามารถทําใหเกิดการเก้ือหนุน และทดแทนสวนที่ขาดหายไปได เชน ยานธุรกิจที่มี
รานคามากมาย สามารถดึงดูดใหผูคนเขามาจับจายใชสอย ทางดานภาคโรงแรมก็ไดใหบริการ
ที่พักซึ่งอยูใกลชิดกับยานนั้น การเดินทางไปสูแหลงทองเที่ยวมีความงายข้ึน เปนตน อาจจะ
กลาวในอีกนัยยะหนึ่งวา เปนสถานการณที่ทําใหสองฝายไดรับประโยชน (win-win situation) 

 
ประเด็นที่ 15 ทานคิดวาการเชื่อมโยงระหวางการสรางงานในชุมชน ของจังหวัด

มุกดาหาร ควรมีความสัมพันธกับการโรงแรมในทองถิ่น นั้น ผลปรากฏวาคาเฉลี่ยความคิดเห็น 
( X ) เทากับ 4.16 สรุปทัศนคติวา เห็นดวยกับประเด็นนี้ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
อนุภูมิภาคฯ ซึ่งควรมีการสงเสริมใหภาคการโรงแรมมีความสัมพันธในเชิงเก้ือหนุนกับทองถิ่น
มากกวานี้ และนโยบายที่สําคัญ คือ แสดงวิสัยทัศน 3 ดานในการพัฒนาคือ การเชื่อมโยง 
(Connectivity)  การแข ง ขัน  ( Competitiveness)  และความรู สึ ก เปนชุ มชน เ ดียว กัน 
(Community) ประเทศ (โสภารัตนและคณะ, 2549 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ,สํานัก
อาเซียน, 2550, น.1-22) 
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ตารางที่ 4.29. แสดงขอคิดเห็นลักษณะพฤติกรรมและความพึงพอใจในโรงแรมราคาประหยัด 

 
 
 

หัวขอแสดงความคิดเห็น 
คาเฉลี่ยความ
คิดเห็น ( X ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ทานมาพักโรงแรมที่มีอัตราคาพักตอคืนราคาประหยัด เนื่องจากตองการเพื่อ
พักผอน นอนหลับ เทานั้น 

4.18 0.73 

ทานมาพักโรงแรมที่มีอัตราคาพักตอคืนราคาประหยัด เนื่องจากตองการ
ออกไปทํากิจกรรม ธุระ หรือทองเที่ยว นอกโรงแรม 

4.24 0.69 

ทานคิดวาโรงแรมที่อัตราคาพักตอคืนต่ํา ยอมตองยอมรับวามีความจําเปน
จะตองตัดสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางออกไป 

4.20 0.79 

การเขาถึงโรงแรมที่พักไดงาย คือโรงแรมที่มีความดึงดูดใหอยากใชบริการ  4.05 0.73 
โรงแรมราคาประหยัดถึงแมวาจะไมมีการบริการที่เต็มรูปแบบ แตสิ่งที่ขอใหมี
อยูและทําใหเกิดความพึงพอใจคือ ความสะอาด ความสะดวก 

4.36 0.63 

การนําวัสดุทองถิ่นมาใชในโรงแรมที่พัก และการตบแตงใหเกิดความรูสึกพื้น
ถิ่น ทําใหทานเกิดความพึงพอใจ 

4.20 0.72 

ทานคิดวาโรงแรมที่มีลักษณะคลายบรรยากาศบาน (Home-like style) เปน
โรงแรมที่นาเขาพัก 

3.73 0.85 

ทานใชเวลาในหองพักของโรงแรม พื้นที่บริเวณเตียงนอนมากที่สุด  4.29 0.72 
ทานใชเวลาในหองพักของโรงแรม พื้นที่บริเวณหองน้ํามากที่สุด  2.46 1.03 
เม่ือทานพิจารณาภาพลักษณของโรงแรม ทานใหความสําคัญกับการใชสีบน
ผนัง และพื้นผิวตางๆ มากกวาการใชแสงและรูปแบบของอาคาร  

3.38 0.89 

เม่ือทานเขาพักโรงแรม ทานตองการทราบวาโรงแรมนั้นมีระบบการรักษา
ความปลอดภัย เปนอยางไร  

3.86 0.81 

ทานคิดวา โรงแรมที่ใหความรูสึกตอนรับ ไมควรมีการรักษาความปลอดภัยที่
เขมงวดมากเกินไป 

3.16 1.10 

ความสะอาดคือหัวใจหลักของโรงแรมที่พัก  4.56 0.66 
ทานคิดวาที่พักที่ดี ควรอยูในทําเลของแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เชน ตลาดอิน
โดจีน หอแกวมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เปนตน  

4.04 0.76 

ทานคิดวาการเช่ือมโยงระหวางการสรางงานในชุมชน ของจังหวัดมุกดาหาร 
ควรมีความสัมพันธกับการโรงแรมในทองถิ่น 

4.16 0.73 
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4.4.6. ขอมูลตามแบบสอบถามในสวนของการวิเคราะหเนื้อหาขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 การวิเคราะหความคิดเห็นเพ่ิมเติมนั้น เปนสวนเพ่ิมเติมที่ผูตอบแบบสอบถามให
คําแนะนําในดานตางๆ ซึ่งมีสวนประกอบของเนื้อหาเปนไปในดานการโรงแรมและการพัฒนา
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 (ขอสงวนนาม) อาชีพ นักศึกษา อายุ 24 ป ใหความเห็นวา “สถานที่ทองเที่ยวตางๆมี
มากมาย ถึงแมวาจะมีอุทยานแหงชาติมุกดาหาร ก็ตาม แตคิดวายังไมคอยเปนที่รูจักของคน
โดยสวนมาก โดยเฉพาะสําหรับคนตางชาติ” 
 (ขอสงวนนาม) อาชีพ นักศึกษา อายุ 23 ป ใหความเห็นวา “สถานที่ทองเที่ยวตางๆมี
มากมาย ควรใหการสงเสริมและประชาสัมพันธมากกวานี้” 
 (ขอสงวนนาม) อาชีพ นักศึกษา อายุ 24 ป ใหความเห็นวา “จังหวัดตางๆ ในการวิจัย
เปนจังหวัดที่อยูบนเสนทาง ยุทธศาสตรที่เหมาะสม สามารถเดินทางไปยังภูมิภาคอินโดจีนได
งาย เหมาะกับการทองเที่ยวในประเทศเพ่ือนบาน” 
 (ขอสงวนนาม) อาชีพ นักศึกษา อายุ 24 ป ใหความเห็นวา “ควรมีการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวมากกวานี้ เพราะยังไมรูจักสถานที่สําคัญๆในจังหวัดมากนัก อีกทั้งจุดแข็งของ
จังหวัด คือ เสนทางผานไปยังประเทศเพ่ือนบาน สามารถเปนแหลงที่พักแรมระหวางทางไดดี” 
 (ขอสงวนนาม) อาชีพ นักดนตรี อายุ 22 ป ใหความเห็นวา “การประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการทองเที่ยวของจังหวัดยังไมเปนที่รูจักมากนัก นาจะมีการทําการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษใหมากข้ึน อาจมีการพาไปเที่ยวสถานที่แปลกๆที่รูจักกันเฉพาะคนในพ้ืนที่หรือแนะนํา
รานคาอาหารทองถิ่นที่หากินไมไดในพ้ืนที่อ่ืนๆใหมากกวานี้ และมุกดาหารมีจุดแข็งคือ เปน
เมืองที่สามารถไปยังที่ อ่ืนๆไดงาย จึงนาสนับสนุนใหนักทองเที่ยวไมใชแคมาใชจังหวัด
มุกดาหารเพียงแคทางผาน แตควรทําใหรูสึกมีเปาหมายที่ชัดเจนในการมายังจังหวัดมุกดาหาร 
สวนขอเสนอแนะดานการโรงแรมนั้น โดยสวนตัวแลว คิดวา ผูที่มีความตองการพักในที่พัก
ราคาประหยัดนั้น ไมคอยคํานึงถึงสิ่งอํานวยความสะดวกเทาที่ควร ยกตัวอยางเชน ทีวี จะมี
หรือไมมีก็ได แตสิ่งสําคัญที่สุดที่คาดหวังจากโรงแรมราคาประหยัดคือรอยย้ิม มิตรภาพ ความ
เปนกันเอง และความสะอาด ในสวนของหองพักจุดสําคัญอยูที่การถายเทของอากาศในหองพัก
มากกวาการตกแตงใหหรูอลังการ เพียงแคตกแตงอยางเรียบงายโดยใชวัสดุที่หาไดจากทองถิ่น
เทานั้นก็เพียงพอแลว การบริการซึ่งจะทําใหผูมาใชพ้ืนที่เกิดความประทับใจและอยากมาอีก
นาจะเปนแรงผลักดันที่ดีที่สุดสําหรับโรงแรมราคาประหยัด” 
 (ขอสงวนนาม)  อาชีพ นักศึกษา อายุ 24 ป ใหความเห็นวา “จังหวัดมุกดาหารมีจุด
แข็งคือเปนจังหวัดชายแดนติดกับประเทศลาว สามารถพัฒนาใหเปนเมืองทองเที่ยวได และทํา
ใหมีรายไดสูประชาชนในบริเวณแหลงทองเที่ยว แตมีขอเสียคือแมเปนเมืองชายแดนแตอาจจะ
เปนเพียงทางผานไปยังประเทศลาวเทานั้น ซึ่งอาจจะดึงใหคนเขามาทองเที่ยวไดไมมากนัก 
และอาจตองมีกลยุทธบางอยางในการดึงคนใหทองเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารมากข้ึน” 
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 (ขอสงวนนาม) อาชีพ นักศึกษา อายุ 24 ป ใหความเห็นวา “มุกดาหารเปนจังหวัด
หนึ่งที่อยูบนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ มีความสําคัญการพัฒนาภูมิภาคอินโดจีน” 
 (ขอสงวนนาม) อาชีพ นักวิจัย อายุ 25 ป ใหความเห็นวา “มุกดาหารเปนแหลง
จับจายซื้อของ ที่มีสินคาใหเลือกซื้อไดมากมาย สามารถขามไปยังประเทศลาวได แตยังคงมี
อุปสรรคในการเดินทาง คือ ไกล เดินทางไมคอยสะดวก และไมมีสนามบิน” 
 (ขอสงวนนาม)  อาชีพ นักศึกษา อายุ 21 ป ใหความเห็นวา “จุดแข็งคือมีการติดตอ
กับประเทศลาวไดงาย และมีความเปนเอกลักษณในตัวสูงอยูแลว แตขาดการประชาสัมพันธ
เก่ียวกับรานอาหารข้ึนชื่ออ่ืนๆ และไมมีการสงเสริมสินคาในพ้ืนที่ ทําใหคนในจังหวัดขาด
รายได ไมมีการรวมเปนกลุมกอน มีคนบางสวนเทานั้นที่มีรายไดมาก อยากใหโรงแรม รานคา
สินคาพ้ืนเมือง รานอาหาร รวมมือกันอยางเปนระบบภายใตการนําของรัฐ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกนักทองเที่ยว และเปนการกระจายรายไดแกคนในจังหวัดดวย และนักทองเที่ยวจะได
พบของดีเมืองมุกดาหารจริงๆ” 
 (ขอสงวนนาม)  อาชีพ พนักงานบริษัท อายุ 25 ป ใหความเห็นวา “การขาดการ
ประชาสัมพันธในวงกวาง ทําใหคนไมรูจักจังหวัดเทาที่ควร และไมสามารถดึงดูดใจใหไปเที่ยว
ไดมากพอ” 
  (ขอสงวนนาม) อาชีพ คาขาย อายุ 23 ป ใหความเห็นวา “จังหวัดมุกดาหารมีจุดแข็ง
คือ เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย เปนเอกลักษณ โดดเดนทางธรรมชาติ นา
ชม เปนจังหวัดพรมแดนระหวางประเทศ ที่มีการเขาออกของคนเดินทางจํานวนมาก สินคาที่
ขายริมชายแดนริมโขงเปนสินคาที่หลากหลาย ทําใหมีการจับจายใชสอย มีเม็ดเงินหมุนเวียน
แพรสะพัดในจังหวัดและตอคนในชุมชน มีจุดออนคือ คนมักคิดวาเปนจังหวัดเล็กๆ ไมรูจักมาก
นัก หากเผยแพรขอมูลใหคนภายนอกไดรับรูถึงของดีของเมืองนี้  ก็จะเปนสิ่งที่ดึงดูดให
นักทองเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารไดมากข้ึนเรื่อยๆ” 
 (ขอสงวนนาม)  อาชีพ แมบาน อายุ 40 ป ใหความเห็นวา “มาเที่ยวดูพญานาค 
เพราะมีพระจากหนองคายบอกวา พญานาคจะมาปรากฏใหเห็นที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ก็
ไดมาและเห็นเปนบุญตา ตอนแรกมีสามตัว หลังจากเงียบหายไปซักครูก็นึกวาจะไมมีแลว ก็
กําลังจะกลับ แตจูๆก็มีพญานาคปรากฏมาเปนสิบตัว ขนลุกมาก ซึ่งหลังจากวันนั้นเห็นมีวีซีดี
พญานาคขายดวย และควรมีการจัดงานเฉลิมฉลองเก่ียวกับพญานาค หลังจากที่เปนเหตุการณ
ที่สําคัญและเปนที่นาสนใจของคนทั่วไป” 
 (ขอสงวนนาม) อาชีพ คาขาย อายุ 51 ป ใหความเห็นวา “จังหวัดมีจุดแข็งดาน
สถานที่ทองเที่ยว รานอาหารที่มีอยูมากมาย เปนของดีเมืองมุกดาหาร แตมีจุดออนคือ ของดี
ตางๆเหลานี้ยังขาดการประชาสัมพันธใหรูไดชัดเจน ตองมีการบอกใหชัดเจนหรือทําแผนที่ถึง
เสนทาง และรานอาหารวาอยูตรงไหนบาง” 
 (ขอสงวนนาม) อาชีพ พนักงานขาย อายุ 42 ป ใหความเห็นวา “ควรมีการ
ประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว สังคมเศรษฐกิจ และสงเสริมรานอาหารที่มีอยูหลากหลายให
โดดเดน ดังจะเห็นไดจาก รานอาหารเวียดนามที่มีหลากหลาย เต็มจังหวัด” 
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4.5. วิเคราะหความสัมพันธ โดยใชการวิเคราะห Chi-Square 
   
 วิเคราะหความสัมพันธ โดยใชการวิเคราะห Chi-Square สถานะทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามดานอาชีพ และ รายได กับการจัดการพ้ืนที่หองพักประเภทตางๆในโรงแรมราคา
ประหยัด ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห ดังตอไปนี้ 
 
  1) ความสัมพันธระหวาง อาชีพของผูตอบแบบสอบถามกับ ประเภทของหองพัก 
   H0 : อาชีพของผูตอบแบบสอบถามไมมีผลตอการเลือกประเภทของหองพัก 
   H1 : อาชีพของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการเลือกประเภทของหองพัก 
   α = 0.05 
  2) ความสัมพันธระหวาง รายไดผูตอบแบบสอบถามกับ ประเภทของหองพัก 
   H0 : รายไดของผูตอบแบบสอบถามไมมีผลตอการเลือกประเภทของหองพัก 
   H1 : รายไดของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการเลือกประเภทของหองพัก 
   α = 0.05 
 

อาชีพ 

ประเภทของหองพักที่ลูกคาเลือกพัก 

รวม เตียงเด่ียว 
(Single Bed 

Room) 

เตียงคู (Double 
Bed Room) 

เตียงใหญ 
(King Size 
Bed Room) 

คาขาย ธุรกิจสวนตัว 18 42 10 70 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 21 2 28 
นักเรียน นักศึกษา 15 5 6 26 
พนักงานขาย 20 21 1 42 
รับราชการ 2 8 0 10 
อ่ืนๆ 7 12 5 24 

รวม 67 109 24 200 
 

ตารางที่ 4.30. แสดงอาชีพของผูตอบแบบสอบถามและประเภทของหองพักที่เลือกเขาพัก 
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 4.5.1. ความสัมพันธระหวาง อาชีพของผูตอบแบบสอบถามกับ ประเภทของหองพัก 
 

การทดสอบเพ่ือหาความสัมพันธนี้  บงบอกถึงลักษณะของอาชีพของผูตอบ
แบบสอบถามที่เขามายังจังหวัดมุกดาหารวามีความสัมพันธกับการเลือกหองพักหรือไม 
อยางไร โดยมีการตั้งสมมติฐานไว ดังตอไปนี้ 
  H0 : อาชีพของผูตอบแบบสอบถามไมมีผลตอการเลือกประเภทของหองพัก 
  H1 : อาชีพของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการเลือกประเภทของหองพัก 
  α = 0.05 
 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม กับการเลือก
ประเภทของหองพัก พบวา อาชีพของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการเลือกประเภทของ
หองพัก ที่ระดับนัยสําคัญ α = 0.05 โดยมีคาสถิติ X2 = 30.465 ( p-value = 0.001 ) 
 
 4.5.2. ความสัมพันธระหวาง รายไดของผูตอบแบบสอบถามกับ ประเภทของหองพัก 
  
 การคิดคํานวณหาความสัมพันธระหวาง รายไดกับการเลือกเขาพักในหองประเภทใด
นั้น เปนไปในทิศทางใด มีความสัมพันธกันหรือไม โดยมีการตั้งสมมติฐานไวดังนี้ 
 
  H0 : รายไดของผูตอบแบบสอบถามไมมีผลตอการเลือกประเภทของหองพัก 
  H1 : รายไดของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการเลือกประเภทของหองพัก 
  α = 0.05 
 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 30.465a 10 .001 
Likelihood Ratio 33.622 10 .000 
Linear-by-Linear Association 1.215 1 .270 
N of Valid Cases 200   
a. 5 cells (27.8%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 1.20. 
ตารางที่ 4.31. แสดงผลการวิเคราะหขอมูลอาชีพของผูตอบแบบสอบถามกับ ประเภท

ของหองพัก โดยการวิเคราะหคา Chi-Square 
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ตารางที่ 4.32. แสดงรายไดของผูตอบแบบสอบถามและประเภทของหองพักที่เลือกเขาพัก 

 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดของผูตอบแบบสอบถาม กับการเลือก
ประเภทของหองพัก พบวา รายไดของผูตอบแบบสอบถามไมมีผลตอการเลือกประเภทของ
หองพัก ที่ระดับนัยสําคัญ α = 0.05 โดยมีคาสถิติ X2 = 20.159 ( p-value = 0.324 ) ซึ่งแสดง
ใหเห็นวา ความสัมพันธดังกลาว ระดับรายไดไมมีผลตอการเลือกหองพักแบบใด ซึ่งลวน
แลวแตความชอบและปจจัยอ่ืนๆ ของแตละบุคคล เชน การไมไดจองหองพักเอง การจอง
หองพักที่ใหญราคาแพงแตรายไดอาจจะนอย หรือ จองหองพักที่เล็กราคาถูก แตไดความคุมคา 
แมจะมีรายไดมากก็ตาม หรืออาจจะเปนไปในทางกลับกันไดทั้งสองทาง จากดังที่กลาวมา
ขางตนก็ได เปนตน 
 
 
 
 
 

รายได 

ประเภทของหองพักที่ลูกคาเลือกพัก 

รวม เตียงเด่ียว 
(Single Bed 

Room) 
เตียงคู (Double 

Bed Room) 

เตียงใหญ 
(King Size 
Bed Room) 

ต่ํากวา 10,000 บาท 13 8 6 27 
10,000 - 15,000 บาท 9 12 2 23 
15,001 - 20,000 บาท 14 24 4 42 
20,001 - 25,000 บาท 11 18 5 34 
25,001 - 30,000 บาท 11 18 2 31 
30,001 - 35,000 บาท 2 15 3 20 
35,001 - 40,000 บาท 3 9 0 12 
40,001 - 45,000 บาท 2 1 0 3 
45,001 - 50,000 บาท 1 1 1 3 
มากกวา 50,000 บาท 1 3 1 5 

รวม 67 109 24 200 
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4.6. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณสถาปนิก เพื่อสรางรุปแบบทางการตลาด 
 

 สถาปนิกผูออกแบบอาคาร มีความรูความเขาใจในการออกแบบอาคารเพ่ือตอบสนอง
ตอการใชงานของทั้งลูกคาที่เปนผูประกอบการ และ ผูเขาพัก และหลักการตลาดของโครงการ 
ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น สวนสําคัญในการออกแบบพ้ืนที่ที่เหมาะสมคือ การระดม
ความคิด (Brainstorms) ทั้งทางดานวิชาการ และประสบการณของสถาปนิก เพ่ือหาจุดรวมที่
เหมาะสมในการวางแผนการออกแบบและการกอสราง 
 

4.6.1. สถาปนิกกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ 
   
  การคัดเลือกสถาปนิกกลุมตัวอยางนั้น พิจารณามาจากการเปนสถาปนิกที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก และมีประสบการณดานการออกแบบโรงแรมในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากอน โดยเกณฑในการสุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) นั้น กําหนดใหครอบคลุมถึงความเชี่ยวชาญในแตละดาน แบงออกเปน
ตัวแทน 3 ทานคือ ตัวแทนสถาปนิกสายวิชาการมหพภาค ตัวแทนสถาปนิกสายทองถิ่น (กอง
ชางทองถิ่น) และ ตัวแทนสถาปนิกสายวิชาชีพ (ปฏิบัติจริง) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 1. ตัวแทนสถาปนิกสายวิชาการมหพภาค เปนตัวแทนสถาปนิกจากสังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชมงคลอีสาน จ.ขอนแกน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเชิงทฤษฎีการออกแบบ 
ประสบการณการทํางาน 8 ป 
 2. ตัวแทนสถาปนิกสายทองถิ่น (กองชางทองถิ่น) เปนตัวแทนสถาปนิกจาก สังกัด
สํานักงานกองชาง กรมโยธาธิการ จ.ขอนแกน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเชิงกฎหมาย การขออนุญาต 
การผังเมือง เปนตน ประสบการณการทํางาน 7 ป 
 3. ตัวแทนสถาปนิกสายวิชาชีพ (ปฏิบัติจริง) เปนตัวแทนสถาปนิกจากสังกัด
สํานักงานกองชาง กรมโยธาธิการ จ.มหาสารคาม ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเชิงการกอสราง ปฏิบัติ
จริง และการควบคุมงานกอสราง ประสบการณการทํางาน 9 ป 
 
 จากขอมูลในการสัมภาษณ สามารถที่จะสรุปเปนสาระสําคัญตางๆ ไดดังตอไปนี้ 
 แนวคิด (Concept) ในฐานะที่ทานไดเปนผูออกแบบโรงแรมราคาประหยัด ในพ้ืนที่
จังหวัดกรณีศึกษา จากการสัมภาษณแลว พอจะสรุปไดวา สถาปนิกสวนใหญ จะเนนการวาง
แนวความคิดและรูปลักษณของการออกแบบ ที่สอดคลองกับความตองการของผูวาจางเปน
หลัก มักจะไมคอยมีรูปลักษณที่แตกตางกันมากนัก จะเนนไปที่พ้ืนที่การใชสอยและความคุมคา
ในการดําเนินงานมากกวา ที่จะเนนความสวยงามของสถาปตยกรรม 
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 การสํารวจและวิเคราะห กลุมผูใชงาน (Users) หรือ ลูกคา (Customers) ของเปน
โรงแรมราคาประหยัด ในพ้ืนที่จังหวัดกรณีศึกษา โดยสวนใหญแลว จะเปนกลุมคนผูเขามาใช
อาคารนั้น มีอยู 3 ประเภทเปนหลัก อันไดแก นักทองเที่ยวทองถิ่นหรือตางชาติ ตัวแทน
จําหนายสินคาตางๆ และกลุมขาราชการ พนักงานบริษัท ที่มาอบรมสัมมนา ซึ่งกลุมคนทั้งหมด
เหลานี้ ก็จะเนนความสะดวกสบาย บนราคาที่ไมสูงมากนัก ซึ่งสงผลตอการวางแนวความคิดใน
การออกแบบโรงแรมเชนเดียวกัน 
 
 งบประมาณคาการกอสรางนั้น ไดมีแนวคิดอยางไร ในการออกแบบใหเหมาะสม ถา
งบประมาณอาจมีจํากัด เพราะเปนโรงแรมราคาประหยัด ในพ้ืนที่กรณีศึกษาตางจังหวัด 
เนื่องจากกลุมลูกคาสวนใหญ มักจะเปนขาจร และมีรายไดไมสูงมากนัก งบประมาณการ
กอสรางสวนใหญ จึงเปนเรื่องสําคัญตอการกําหนดกรอบในการออกแบบของสถาปนิก และการ
ทํางานกอสรางอยางมาก 
 
 การวางแผนในการทําแบบรางโครงการ เชน แบบ Preliminary หรือ การทํา Sketch 
Design มีแนวทางการบริหารจัดการ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสวนใหญแลว การ
ดําเนินงานของสถาปนิก มักจะจัดทําเปนแบบขออนุญาตและแบบกอสรางจริงไปเลย เพ่ือ
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการดําเนินงาน นอกจากผูวาจางมีความตองการที่จะขอใหมีการ
จัดทําแบบ Preliminary หรือ การทํา Sketch Design จึงคอยดําเนินการ 
 
 ระยะเวลาในการออกแบบ และการกอสราง มีแนวทางการบริหารจัดการ ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สวนใหญแลว โครงการที่ไดรับดําเนินการสวนใหญ จะเปนโครงการที่ไมมี
ขนาดใหญมากนัก ซึ่งพ้ืนที่โดยรวมแลว จะประมาณไมเกิน 8,000 ตารางเมตร จํานวนหอง
ประมาณ 60-75 หอง ความสูงของอาคาร มักจะไมเกิน 5 ชั้น อยางมากที่สุดก็ประมาณ 8 ชั้น 
ซึ่งโครงการลักษณะนี้ มักจะมีเวลาในการดําเนินงานประมาณ 4-6 เดือน 
 
 พ้ืนที่ใชสอย (Function) มีลักษณะแนวความคิดอยางไร เพ่ือที่จะตอบรับกับ
พฤติกรรมลูกคาโรงแรมราคาประหยัด ในพ้ืนที่กรณีศึกษาตางจังหวัด การดําเนินงานสวนใหญ 
ก็จะเนนความสอดคลองตอลักษณะรูปลักษณของอาคาร และงบประมาณคากอสราง โดยทั่วไป
แลว สิ่งที่เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สถาปนิกจะใหความสําคัญก็คือ ความสะดวกสบายในการสัญจร 
และความปลอดภัยในแงของความปลอดภัยตามขอกฎหมาย ที่กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เปนหลัก 
 การจัดการพ้ืนที่ในแตละสวน ของทั้ง ผังบริเวณโดยรวม (Master Plan) และ ผัง
อาคาร (Building Plan) นั้น มีแนวทางการวางรูปแบบของการจัดวาง zoning ของโรงแรมราคา
ประหยัด ในพ้ืนที่กรณีศึกษาตางจังหวัด เนื่องจากเปนอาคารที่ไมมีขนาดใหญมากนัก ประกอบ
กับงบประมาณ รวมทั้งระยะเวลาในการกอสรางมีจํากัด จึงสงผลในประเด็นที่เก่ียวกับผัง
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บริเวณโดยรวมสวนใหญ จะใหความสําคัญในเรื่องของที่จอดรถ และพ้ืนที่สีเขียวมากกวา ที่จะ
เปนการจัดภูมิทัศนสวยงาม และมีคาใชจายสูงๆ 
 
 เกณฑในการเลือกใช วัสดุกอสราง สวนใหญนั้น ไดคํานึงถึงความเหมาะสมกับความ
เปนพ้ืนถิ่น โดยเฉพาะ ตลอดจนความสัมพันธกับวัสดุพ้ืนถิ่นและสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น 
(Vernacular Architecture) ที่จะตองมีความสอดคลอง สวนหญแลวก็เปนวัสดุในทองถิ่น ที่ราคา
ไมสูงมากนัก หาไดงาย กอสรางไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งวิธีการติดตั้งและบํารุงรักษาที่ไม
สลับซับซอนมากนัก แตก็ยังมีบางโครงการ ก็ไดมีแนวคิดนําวัสดุทองถิ่น มาใชประดับตกแตง
อาคารบางตามสมควร ซึ่งสวนใหญแลว มักจะเปนวัสดุดินเผา วัสดุที่ทําจากไม หรือเซรามิค 
 
 แนวคิดหลักของการออกแบบทีส่อดคลองกับพฤติกรรมการทองเที่ยว การทํากิจกรรม
อ่ืนๆ เชน การสัมมนา การเขาพักเพ่ือทํากิจกรรมของจังหวัดในพ้ืนที่กรณีศึกษา ทั้งในแง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประเทศเวียดนาม หรืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยแตดิมแลว รูปแบบพ้ืนที่ใชสอย ที่เตรียม
ความพรอมสําหรับ การจัดสัมมนา หรือจัดเลี้ยงตางๆ เนื่องจากสวนใหญแลว ลักษณะของ
โรงแรมราคาประหยัดในพ้ืนที่กรณีศึกษานั้น คอนขางจะเนนไปที่ไปที่หองพักมากกวา เพราะ
ลงทุนนอยกวา และเปนการลงทุนครั้งเดียว ไมตองหาบุคลากรมาคอยบริหารจัดการมากนัก 
แตเมื่อในปจจุบัน กลุมลูกคาเปาหมาย แปรเปลี่ยนไป ทําใหโรงแรมราคาประหยัดก็ตองมีการ
ปรับเปลี่ยน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมเพ่ิมมากข้ึน ทั้งในแงของรายไดของตัวโรงแรมเอง และ
ความเหมาะสมในการบริหารจัดการดวย 
 
 การออกแบบที่สอดคลองกับนโยบายเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor: EWEC) ในเรื่องของการสงเสริมการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง และการสรางงานในทองถิ่น (อันซึ่งเคยเปนพ้ืนที่ทุรกันดาร สนามรบอินโดจีน) ที่ทํา
ใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งขอเสนอแนะ ในฐานนะที่เปนผูปฏิบัติวิชาชีพที่มีความ
เก่ียวของกับการพัฒนารูปลักษณของโครงการประเภทโรงแรมราคาประหยัด ในพ้ืนที่
กรณีศึกษา โดยสวนใหญแลว ในประเด็นนี้ ผูประกอบการจะคอนขางใหความสําคัญนอย มักจะ
เนนไปที่งบประมาณและระยะเวลาในการกอสรางมากกวา ซึ่งเปนประเด็นที่สําคัญมากกวา 
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บทท่ี 5 
 

บทสรุป 
 
 
 บทสรุปในการศึกษาวิจัย ในหัวขอเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบและบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพกรณีศึกษา โรงแรมขนาดกลางในเขตจังหวัดแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก ไดมีแนวทางในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
 
5.1. บทสรุป 
 โดยทั่วไปแลว ประเด็นในการพัฒนาโรงแรมขนาดกลางในเขตจังหวัดแนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก สามารถที่จะแบงไดออกเปน 2 ชวงระยะเวลา ดังตอไปนี้ 
  

5.1.1. กอนการกอสราง 
 ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง  
 - การตั้งอยูในเขตชุมชน การอยูในชุมชนทําใหโรงแรมสามารถลดพ้ืนที่สิ่งอํานวย
ความสะดวกลงไดตาม การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชนที่มีอยูใกลเคียงได รานคา 
สถานบันเทิง ตลาด หรือรานบริการอินเตอรเน็ตและโทรศัพทระหวางประเทศ 
 - ติดถนนหลัก เพราะสามารถจะทําใหเขาถึงไดงาย และมองเห็นไดจากระยะไกลๆ 
ผูประกอบการไมแนะนําใหสรางโรงแรมอยูในซอย หรือถนนที่มีความลึกมากๆ ซึ่งมีความ
ลําบากในการเขาถึง สอดคลองกับลักษณะของผูเขาพักนั้น สวนใหญเปนพนักงาน (Salesman) 
และ นักทองเที่ยว ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่ตองการ เดินทางมาถึง แลวพักผอนเพียงอยางเดียว ไม
ตองการจะใชพ้ืนที่มากไปกวาการเขานอน สวนลูกคาที่เปนนักธุรกิจและขาราชการนั้น ตองการ
เขาพักเพ่ือนอนพักผอน โดยมีบางสวนตองการออกไปยานสถานบันเทิงใกลๆ สวนการประชุม
นั้น สวนมากจะมีการจัดการประชุมในโรงแรมขนาดใหญของจังหวัด โรงแรมราคาประหยัด
สวนมากจึงไมมีหองประชุมสําหรับรองรับพ้ืนที่การใชงานเพ่ิมมากข้ึน 
 - ใกลแหลงทองเที่ยว เชน ใกลกับสถานที่ที่ผูคนรูจักไดงาย เชน ตลาดอินโดจีน ริม
ฝงแมน้ําโขงในระยะ 10 กิโลเมตร หรือตามแนวตั้งแตสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 Landmark 
ของจังหวัด สถานที่ที่คนพลุกพลานและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก อีกทั้งยังเปนศูนยกลาง
ของชุมชนด้ังเดิมของคนไทย (ตลาดและวัด) เปนตน 
 
 ปจจัยดานกฎหมายและขอบัญญัติของเมือง  ตามกฎหมายที่กําหนด ไดแก 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติควบคุมสิ่งแวดลอมในกรณีเกิน 79 หอง 
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พระราชบัญญัติโรงแรม และพระราชบัญญัติการผังเมือง โดยเฉพาะการศึกษาการใชประโยชน
ที่ดินของจังหวัดพ้ืนที่กรณีศึกษา 
 
 ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก ศึกษาจากพฤติกรรมความตองการใชพ้ืนที่ของ
ลูกคาที่มาพักโรงแรมราคาประหยัด ซึ่งสวนมาเขาพักโดยการนอนพักผอน เทานั้น แสดงให
เห็นวา สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักนั้น มีความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากชวงเวลาที่ลูกคา
ใชสอยพ้ืนที่ในโรงแรมนั้น มีมากที่สุดในหองพัก 
 
 ปจจัยดานเงินลงทุน ซึ่งสงผลไปยังจํานวนหองพัก ตัวแปรที่เปนปจจัยภายนอกที่
สําคัญมากอันดับตนๆ คือ เงินการลงทุน ซึ่งจะกําหนดการใชประโยชนในผืนที่ดินใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยปริมาณของหองพักจะมีปริมาณรอยละมากที่สุด คือ รอยละ 70 – 75 
ตอพ้ืนที่ใชสอยทั้งหมด 
 

5.1.2. หลังการกอสราง  
ประเด็นการพิจารณาตามทฤษฎีการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ คือ การบริหาร

จัดการประสิทธิภาพดาน คน (People) กระบวนการการทํางาน (Process) และ สถานที่ 
(Place) ซึ่งเปนแนวความคิดหลักของการบริหารจัดการในศาสตรดานนี้ โดยผูศึกษาวิจัย ไดให
ความสําคัญเนนบูรณาการ รวมไปกับการปฏิบัติการและการบํารุงรักษา (Operation and 
Maintenance) และการจัดการบริการที่เก่ียวของ (Facilities Support Service) ของทรัพยากร
ตางๆ ที่มีอยูภายในอาคาร ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 ปจจัยดานการปฏิบัติการและการบํารุงรักษา (Operation and Maintenance) โดย
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ก็คือ  
 1) การดูแลและซอมบํารุงงานระบบ (Mechanical and Engineering) 
 ผูประกอบการใหความสําคัญกับการรักษาซอมบํารุงงานระบบมากที่สุด โดย
หนวยงานที่ใชคือใช หนวยงานนอก (Out-source) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบริการงานชางใน
ทองถิ่น ในการดูแลดานเทคนิคตางๆ เชน งานระบบไฟฟา ประปา และมีราคาถูกกวาการจาง
ชางซอมงานระบบมาประจําไว เนื่องจากโรงแรมราคาประหยัดไมมีระบบที่ซับซอนมาก การ
เรียกจางจึงสามารถทําไดในกรณีที่เกิดปญหาเทานั้น 
  
 2) การดูแลและรักษาซอมบํารุงงานสถาปตยกรรมอาคาร (Architecture) 
 ผูประกอบการใหความสําคัญกับการ การดูแลและรักษาซอมบํารุงงานสถาปตยกรรม
อาคาร  โดยใหความสําคัญกับการดูแลเปลือกอาคารดานนอก และบริเวณสวนหยอมซึ่งเปน
พ้ืนที่บอบบางและเสียหายไดมากกวาโครงสรางของอาคาร อีกทั้งยังเปนหนาตาของอาคารที่
บงชี้สภาพของอาคารวามีความนาเขาพักหรือไม หนวยงานที่ ใช ในการบํารุ งรักษา
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สถาปตยกรรมอาคาร คือ หนวยงานภายใน (In-house) ซึ่งเปนชางที่จางไวประจํา สวนมาก
ทํางานดานงานระบบไดบาง โดยมีจํานวน 1-2 คน 
 
 3) การดูแลและรักษาซอมบํารุงโครงสราง (Building Structure) 
 ผูประกอบการใหความสําคัญกับการ ดูแลโครงสรางนอยที่สุด โดยโครงสรางของ
อาคารมีลักษณะแข็งแรงเพียงพออยูแลวตั้งแตการควบคุมการกอสราง และเปนพ้ืนที่ที่
ปรับเปลี่ยนไดยาก เห็นไดจากการสํารวจประกอบการสัมภาษณสอดคลองกัน คือ อายุโรงแรม
ที่กอตั้ง มีคาสูง คือ 30 – 40 ป  
 
 ปจจัยดานการบริการที่เก่ียวของ (Facilities Support Service) เรียงตามลําดับจาก
มากไปหานอย ก็คือ  
 1) งานบริการทําความสะอาด (Cleaning service) 
 ผูประกอบการใหความสําคัญกับงานบริการทําความสะอาดมากที่สุด ซึ่งเปนคาที่
แสดงถึงความสอดคลองสูงสุด เนื่องจากความสะอาดเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการบริการของ
โรงแรม ลักษณะทางกายภาพและสุขภาพของลูกคาไดรับผลกระทบโดยตรง  
  
 2) งานบริการดานการรักษาความปลอดภัย (Security Service) ผูประกอบการให
ความสําคัญกับงานบริการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเปนคาที่แสดงถึงความสอดคลองสูงสุด 
ความสําคัญของชีวิต ทรัพยสิน ของลูกคา ในขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับอาคาร
ก็มีความสําคัญเทาๆ กัน การจางพนักงานรักษาความปลอดภัย เปนหนวยงานภายใน (In-
house) เนื่องจาก การประกอบอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัยอิสระ มีอยูมากในชนชั้น
แรงงานในจังหวัด  
 
 3) งานบริการดานการบริการของพนักงาน (Staff Service) ผูประกอบการให
ความสําคัญกับการบริการของพนักงานสอดคลองกัน ซึ่งการบริการของพนักงานสงผลตอ
ความพึงพอใจของลูกคา และการอํานวยความสะดวกใหเหมาะสมกับการเขาพัก แตก็ยังมีการ
จางพนักงานประจําในจํานวนนอย 
 
 5.1.3. ทิศทางการประกอบการโรงแรมราคาประหยัด 
 ผูประกอบการเกาแก หรือ กงสี  
 โดยสวนใหญแลว จะมีการดําเนินงานใน 2 ดาน ไดแก 1) มีแรงกระตุนเนื่องจาก
กิจการทํากําไรได ดําเนินกิจการแลวไปไดดี หรือวาสามารถเลี้ยงตัวเองได ทําใหกิจการอยูรอด
มานานหลายป จนสามารถเปนมรดกทางอสังหาริมทรัพย ตกทอดมาจนถึงรุนลูกรุนหลานได 
และ 2) ไมมีแรงกระตุน เนื่องจากกิจการไมสามารถทํากําไรได เกิดสภาวะขาดทุน ทําใหการ
ดําเนินกิจการโรงแรมเกิดอุปสรรค ไมสามารถดําเนินงานได 
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 ผูประกอบการรายใหม 
 การกอตั้งกิจการโรงแรมในปจจุบัน ตองใชตนทุนมากมหาศาล ซึ่งนอกจากตองคลอย
ตามสภาพเศรษฐกิจแลว การแขงขันระหวางผูประกอบการทั้งที่เปนรายใหม และรายเกาที่
ยังคงอยู ยังคงเปนสิ่งที่กอใหเกิดอุปสรรค และแขงขันสูงข้ึนเรื่อยๆ ตอการดําเนินกิจการ
โรงแรม 

จากการสังเกต ทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณผูประกอบการ ไดขอสรุปวา 
ผูประกอบการรายใหมมี 2 ประเภท คือ 1) ผูประกอบการที่มีทุนในการดําเนินกิจการสูง หรือมี
ความมั่งค่ังทางการเงิน ผูประกอบการในลักษณะนี้ สามารถทําการซื้อที่ดินหรือมีโอกาสเลือก
ทําเลในการกอตั้งโรงแรมไดมากกวาผูประกอบการที่โดนบีบดวยตนทุนที่ต่ํากวา และ 2) 
ผูประกอบการที่มีทุนในการดําเนินกิจการนอย จะเปนผูประกอบการที่ดําเนินการโรงแรมราคา
ประหยัดแหงใหมข้ึนมา 
 

5.1.4. ลักษณะจัดการทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก 
 การใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักนั้น เปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงตอลูกคา
ที่มาพักในโรงแรม แตเนื่องจากการที่เปนโรงแรมราคาประหยัด ทําใหเกิดขอจํากัดดานการ
ใหบริการที่เต็มรูปแบบ บางสิ่งอาจจะถูกตัดออกไปบาง แตก็ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน
อยู จากการศึกษาเรื่องโรงแรมราคาประหยัด มีการใหคําจํากัดความคือ โรงแรมที่พักที่มีขนาด
เล็ก และราคาไมแพง ใหบริการแบบเปนกันเอง โดยเนนความสะอาด สะดวกสบาย มีการจัด
อุปกรณข้ันพ้ืนฐาน ไดแก สบู แชมพู โทรทัศน ตูเย็น เครื่องทําน้ําอุน และเครื่องปรับอากาศ 
ใหแกแขกอยางครบถวน แตไมหรูหรา  
 
 สิ่งอํานวยความสะดวกที่ผูประกอบการใหความสําคัญมาเปนอันดับตนๆคือ สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่สรางความบันเทิง และความผอนคลายแกผูเขาพัก เชน โทรทัศน และ 
เครื่องปรับอากาศ สวนการบริการเรื่องอาหารและเครื่องด่ืมนั้น จํากัดในวงแคบ มีเพียงการ
บริการเครื่องด่ืมพ้ืนฐาน เชน น้ําเปลา น้ําอัดลม และน้ําผลไม ซึ่งมีการจัดไวใหบริการใน
สวนกลาง ซึ่งเมื่อมีการเขาพัก มีการบริการนําไปแชไวในตูเย็น ตามแตละหองที่มีการเปดเขา
พัก ซึ่งในทางกลับกัน ถาหองใดไมมีการเขาพัก ไมมีการเสียบปลั๊กตูเย็น และแชเครื่องด่ืมใดๆ
ไว อันเนื่องมาจาก นโยบายการประหยัดการใชพลังงานเกินความจําเปนของโรงแรมนั่นเอง 
 
 การจํากัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร ก็เชนกัน เนื่องจากการสันทนาการ หรือการ
ออกไปทํากิจกรรมของลูกคาภายในตัวจังหวัดมุกดาหาร หรือแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ สงผลทําให
การทํากิจกรรมภายในโรงแรมมีไมมากนัก หรือในอีกทางหนึ่ง โรงแรมจะเปนสื่อกลางในการ
บริการติดตอตัวแทนการทํากิจกรรมในภาคสวนอ่ืนๆ แทนการจัดกิจกรรมภายในโรงแรมเอง 
เชน การบริการรถจักรยานเสือภูเขา (Mountain bike service) การบริการติดตอรถตูทองเที่ยว
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ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม หรือ สถานที่ทองเที่ยว
สําคัญๆ เปนตน 

 
5.1.5. ลักษณะจัดการทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา 

 สวนสําคัญของหองพักอีกสวนหนึ่ง คือ หองน้ํา ซึ่งโรงแรมราคาประหยัดทั่วๆไป จะ
มีหองน้ําสองประเภท คือ หองน้ํารวม และหองน้ําในตัวหองพัก ซึ่งโรงแรมบางแหงอาจจะมี
เพียงหองน้ํารวม นอกจากนั้น ยังจะมีหองน้ํารวมหองใหญในสวนตอนรับ (Lobby) ดวย ซึ่งการ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา จะประกอบไปดวยเครื่องสุขภัณฑพ้ืนฐาน เชน ชัก
โครก อางลางหนา ราวแขวนผา ที่ใสกระดาษชําระ ฝกบัว กอกน้ํา กระจกสองหนา เปนตน 
สวนอางอาบน้ํา ที่จะมีเพียงโรงแรมบางแหงใหบริการ 
 

5.1.6. ลักษณะจัดการทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในสวน
ตอนรับ (Lobby) 

โดยพฤติกรรมการเขาพักโรงแรมราคาประหยัดนั้น การมีสวนปฏิสัมพันธกับลูกคา
และการติดตอเขาหองพักจะเกิดข้ึนในบริเวณที่เปนสวนของเคานเตอรตอนรับเทานั้น ซึ่งเมื่อ
ปฏิบัติแลวเสร็จ ลูกคาจะเขาหองพักทันที หรือเมื่อลูกคาออกจากหองพัก จะไมมีการหยุดพักใน
สวนตองรับ (Lobby) เทาใดนัก จะมีเพียงการแวะอานหนังสือพิมพบาง หรือการซื้อเครื่องด่ืม
เล็กๆนอยๆ แตที่ไดจากการสังเกตของผูวิจัย สวนตอนรับนี้ อาจมีการวางสิ่งของหรือกลอง
สินคา ซึ่งลูกคานําติดตัวมา หรือนํามาขาย ซึ่งเปนพฤติกรรมหลักของลูกคาพนักงานขาย 
(Salesman) ที่เปนลูกคาสวนใหญของโรงแรมประเภทนี้ 

 
5.1.7. ลักษณะจัดการทรัพยากรทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 

 สิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่สวนกลางของโรงแรมราคาประหยัด อาจมีไมก่ีชนิด 
แตก็ถือไดวา เปนสวนสําคัญที่ชวยในการบริการลูกคาในสิ่งที่จําเปนบางอยาง เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกสบายในการบริการที่จํากัดเหลานั้น และยังเปนสวนที่ชวยในการสรางรายไดใหกับ
โรงแรมอีกทางหนึ่งดวย โดยปจจัยพ้ืนฐานที่สงผลตอการเลือกชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวก
สวนกลางที่เหมาะสมนั้น มาจากความตองการพ้ืนฐานของพฤติกรรมลูกคา เชน การ
รับประทานอาหารงายๆ การจัดเตรียมหองประชุมสัมมนาขนาดเล็ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
เปนหองเอนกประสงคได และรานอินเตอรเน็ต เปนตน 
 

5.1.8. ลักษณะจัดการทรัพยากรทางกายภาพสวนงานหลังบาน 
 โดยงานระบบในโรงแรมและสวนของการบริหารอาคารถูกเรียกรวมกันวา สวนของ
งานหลังบาน (Back of the House: BOH) ของโรงแรมราคาประหยัดจะงานสวนหลังบานและ
งานระบบ ไมซับซอนมากเทากับโรงแรมระดับสูงหรือโรงแรมขนาดใหญ การบริหารจัดการเปน
รูปแบบงายๆ เพียงพอตอการบํารุงรักษาและควบคุมดูแลโรงแรม ซึ่งโดยสวนมากแลวจะมีฝาย
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บริหารอาคาร ไดแก หองสวนบริหารอาคาร (Administration office) และสวนของพนักงาน 
ไดแก หองซักอบรีด หองพักพนักงาน หองครัว หองลางจานและทําความสะอาด เปนตน 
 

5.1.9. ลักษณะจัดการทรัพยากรทางกายภาพสวนงานระบบประกอบอาคาร 
(Mechanical and Electrical) 
 
 งานระบบประกอบอาคาร เปนสวนที่มีความสัมพันธกันอยางแยกกันไมได งานระบบ
ประกอบอาคาร ยังมีผลตอการจัดการทรัพยากรทางกายภาพอ่ืนๆอีกดวย เชน การจัดวางสิ่ง
อํานวยความสะดวกและลักษณะพ้ืนที่ใชสอยใหมีความสัมพันธกับงานระบบตางๆ ในภาคสวน
ของโรงแรม งานระบบมีความสําคัญกับการวางผังและการออกแบบโรงแรมโดยตรง ซึ่งสงผล
ตอปจจัยดานอ่ืนๆ เชน ปจจัยดานความสะอาด ปจจัยดานความปลอดภัย และปจจัยดานการ
ติดตอสื่อสาร โดยมาตรฐานของการจัดวางงานระบบประกอบอาคารนั้น ตองเปนไปตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบังคับตามผังเมือง และพระราชบัญญัติโรงแรม ตลอดจนการบังคับ
ตามมาตรฐานของสมาคมโรงแรมแหงประเทศไทย ซึ่งเปนกฎหมายที่จําเปนตอชีวิตและ
ทรัพยสินของทั้งลูกคาผูเขาพักและผูประกอบการเอง 
 

จากการศึกษาวิจัยนั้น ผูศึกษาวิจัยสามารถที่จะสรุปแผนผังโครงสรางการบริหาร
จัดการขององคกรจะเปนแบบบริหารโดยผูจัดการซึ่งสวนมากเปนเจาของกิจการดวย ที่มีความ
เหมาะสม ไดดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่5.1. แสดงผังองคกรการบริหารจัดการที่เหมาะสมภายในโรงแรมราคาประหยัด 

ผูจัดการ / เจาของกิจการ 

ผูชวยผูจัดการ 

ฝายตอนรับ
และบริการ

ขอมูล 

ฝายบริการ 

ฝายชาง
เทคนิค 

ฝายทําความ
สะอาดและ 

แมบาน 

ฝายการเงิน ฝาย
กฎหมาย 

ฝายพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย 

ฝายบริหาร 
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5.2. ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาของปจจัยที่มีผลตอการออกแบบและบริหารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ กรณีศึกษา โรงแรมขนาดกลางในเขตจังหวัดแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก 
– ตะวันตก พบวา การนําหลักการดังกลาวมาใชกับประเทศไทย กอใหเกิดคุณประโยชนตอการ
บริหารจัดการของธุรกิจประเภทนี้อยางย่ิง  
 
 โดยการสรางความรู ความเขาใจ กับผลที่ตอเนื่องมาจากการออกแบบและบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพ กรณีศึกษา โรงแรมขนาดกลางในเขตจังหวัดแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก ผูที่เก่ียวของ หนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา และหนวยงาน
เอกชน สามารถที่จะชวยสรางผานองคประกอบที่เก่ียวของ ไดดังตอไปนี้ 
 

- เผยแพรองคความรู สัมมนาวิชาการ ศึกษาวิจัย และสงเสริมการศึกษาเรื่องการ
ออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 

- พัฒนาเอกสาร ตําราวิชาการ หนังสือที่เก่ียวของ พรอมทั้งกฎระเบียบเรื่องการ
ออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพใหมีความทันสมัย สอดคลอง
กับชวงระยะเวลา 

- ดําเนินการอบรมระยะสั้น การศึกษาตอเนื่อง หรือการศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนา
องคความรูใหแกผูที่เก่ียวของ ในทุกๆ ฝาย ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

- ปรับปรุงหลักเกณฑ ระเบียบ วิธีดําเนินการ เพ่ือสรางเปนเสมือนคูมือในการ
บริหารจัดการทรัพยากร ประเภทโรงแรมราคาประหยัด ใหกับผูประกอบการ 

- กําหนดแนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากร ประเภทโรงแรม
ราคาประหยัด เพ่ือใชเปนการสรางองคความรู ใหกับผูที่เก่ียวของในการพัฒนา
โครงการลักษณะนี้ อาทิเชน สถาปนิก หรือผูประกอบการ 

 
เปนที่สังเกตวา ทั้งผูประกอบการ หรือสถาปนิก รวมทั้งลูกคาก็ดีนั้น ปจจุบัน แนวคิด

ในการออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ ประเภทโรงแรมราคาประหยัด มี
แนวโนมที่ปรับเปลี่ยนไป ตามอายุของโรงแรม กลุมที่มาบริหารจัดการ รวมทั้งสภาพแวดลอม
ทางดานเศรษฐกิจ การตลาด การใชประโยชนของที่ดิน และขอกฎหมายที่แปรเปลี่ยนไป ซึ่งใน
ประเด็นดังกลาวนี้ ก็นาจะเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในเชิงลักษณะที่เก่ียวของกับ ประเภท
โรงแรมราคาประหยัดนั้น มีความสอดคลองตอการพัฒนาโครงการไดในอนาคต ตอไป 

DPU



205 
 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร: การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป. คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545. 

ดว งจั น ท ร  อ า ภา รั ช รุ ต น , เ มื อ ง ใ น สั ง ค ม ไท ย . เ ชี ย ง ใ ห ม : สถ า บัน วิ จั ย สั ง ค ม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โรงพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542. 

ประเวศ วะสี, ยุทธศาศาสตรทางปญญาของชาติ: ยุทธศาสตรที่สําคัญที่สุดของสังคมทั้งหมด
รวมกันทํา. พิมพครั้งที่ 5 จํานวน 1,500 เลม, กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิช
ชิ่ง, 2542. 

ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม. พิมพครั้งที่ 
3 จํานวน 1,500 เลม, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพหมอชาวบาน, 2542. 

พระไพศาล วิสาโล และ ว.วชิรเมธี, วายทวนน้ํา ฝากระแสทุนดวยกระแสธรรม. พิมพครั้งที่ 2 
จํานวน 1,500 เลม, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, 2550. 

ยศวดี บุญยเกียรติ,  เมืองและชุมชน. พิมพครั้งที่ 2 จํานวน 1,500 เลม, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยและสภาพแวดลอม: มูลฐานทางพฤติกรรมเพ่ือการ
ออกแบบและวางแผน. พิมพครั้งที่ 3 จํานวน 1,500 เลม, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ, บทบาทและแนวคิดในพระบาทสมเด็จเจาอยูหัว ในการพัฒนา
เมือง ชุมชน และสถาปตยกรรมตามแนวพระราชดําริ. พิมพครั้งที่ 1 จํานวน 1,000 
เลม, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ จีบีพี เซ็นเตอร, 2552. 

สิงหนาถ แสงสีหนาถ, หลักการทางแนวความคิดชุมชนเมืองที่ย่ังยืนในบริบทของสังคมไทย. 
พิมพครั้งที่ 2 จํานวน 1,500 เลม, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2546. 

สิทธิพร ภิรมยรื่น, การออกแบบชุมชนเมืองที่นาอยูและย่ังยืน: ทฤษฎีและประสบการณ. “หนา
จั่ว” วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ: 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

DPU



206 
 

สุนัย เศรษฐบุญสราง, แนวทางปฏิบัติ 7 ข้ันสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพครั้งที่ 1 จํานวน 
1,000 เลม, กรุงเทพฯ: มูลนิธิวิถีสุข, 2549. 

ศรีเรือน แกวกังวาล, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกวัย : Lifespan Human Development. พิมพ
ครั้งที่ 6. จํานวน 1,000 เลม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 
กรกฎาคม 2538. 

อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพครั้งที่ 2 จํานวน 
1,000 เลม, กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2549. 

อรสุดา เจริญรัถ, เศรษฐกิจพอเพียงภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. พิมพครั้งที่ 7 
จํานวน 1,000 เลม, กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพดี, 2546. 

 
ภาษาอังกฤษ 
Lang John. Urban Design: The American Experience. New York: Van Nostrand 

Reinhold, 1994. 
Thackara, J., eds. Ernst Neufert Architect’ Data. 2nd ed. Great Britain: BSP 

Professional Books, 2002. 
Weston, Joe. Urban Planning and Environment in Patrice. England: Addison Wesley 

Longman, 1998.  
Weston, Joe. Urban Planning and Sustainable in Patrice. England: Addison Wesley 

Longman, 2003. 
 

DPU



205 
 

รายการอางอิง 
 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
กนกพร ศิริโรจน. (2545). กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ: 

กรณีศึกษาสถานที่พักแรม ถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร. การคนควาแบบอิสระ.
เชียงใหม: สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. (2550). แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) และ
เสนทางเศรษฐกิจที่สําคัญในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS). กรุงเทพฯ: สํานัก
อาเซียน. 

กันฑิมาลย ริมพืชพันธุ. (2549). กลยุทธการตลาดการทองเที่ยวชายแดน กรณีศึกษาสะพาน
ขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. ขอนแกน: สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว, บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

กฤษฎิ์ กาญจนกิตต.ิ (2541). ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม. การคนควาแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม: บัณฑิตวิทยาลัย
, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ขนิตฐา วงษคําจันทร. (2546). ความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการของโรงแรมอุบลแก
รนด. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2549). ระเบียบวิธีวิจัยทางการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร 
จํากัด. 

บัณฑิต จุลาสัย และ เสริชย โชติพานิช. (2547). การบริหารทรัพยากรกายภาพ. กรุงเทพ: 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พิมพรรณ ขอดเฝอ. (2544). การจัดการสถานพักแรมราคาประหยัด: กรณีศึกษา ศูนยฝกอบรม
และปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สถาบันราชภัฏเชียงใหม. การคนควาแบบ
อิสระ. เชียงใหม: สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว, คณะศิลปศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

มาลินี ศรีสุวรรณ. (2546). ความรูเก่ียวกับการออกแบบอาคารสาธารณะประเภทตางๆ. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

รภัส ศิลปศรีกุล. (2547). การศึกษาโครงสรางตลาดและกลยุทธการตลาดของธุรกิจโรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตรธุรกิจ). 
กรุงเทพฯ:สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ,ภาควิชาเศรษฐศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

DPU



206 
 

รุงโรจน สีเหลืองสวัสด์ิ. (2547). การพัฒนามาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมการโรงแรมไทย. 
วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร, ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ. 

วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล และ สุพัตรา สรอยเพ็ชร. (2545). การศึกษารูปแบบของแหลงที่พัก
แรมที่สนับสนุนการทองเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: กรณีศึกษา
จังหวัดหนองคาย.รายงานการวิจัย. ขอนแกน: สํานักวิทยบริการ, 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2549). การจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบงาน
สถาปตยกรรม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2541). พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วิรุจน สมโสภณ.(2550). แนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรกายภาพ. 
กรุงเทพฯ: สาขาวิชาสถาปตยกรรม, ภาควิชาสถาปตยกรรม, คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วีรทัศ วัชโรทัย. (2545). การบริหารจัดการและดูแลรักษาอาคารในอาคารสาขาธนาคารออม
สิน. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาสถาปตยกรรม, ภาควิชาสถาปตยกรรม, คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สมศักด์ิ คงเที่ยง และ อัญชลี โพธิ์ทอง.(2542). การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

สายขวัญ ขวัญคํา. (2548). โครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดยโสธร.รายงาน
การศึกษาอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. ขอนแกน: สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

โสภารัตน จารุสมบัต.ิ (2549). การศึกษาเบ้ืองตนเพ่ือพัฒนาขอเสนอโครงการ เรื่อง "การ
พัฒนาระเบียงตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) และการเปดสะพานขามแมน้ําโขง
ระหวางสะหวันนะเขต - มุกดาหาร : การศึกษาเพ่ือเตรียมวางระบบการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชายแดนดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติตามยุทธศาสตรการเปดประตูสูอินโด
จีน – เมืองการคาและการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร. (2552). ขอมูลจังหวัดมุกดาหาร เสนอ ดร.วีรชัย วีระเมธีกุล 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี. มุกดาหาร: สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร. 

อรรถพล จันทรสาขา. (2548). ความคาดหวังของประชาชนจากการสงเสริมการทองเที่ยว 
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

DPU



207 
 

อัญมณี ชํากรม (2543). ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมขนาดใหญในเขตอําเภอ
เมืองขอนแกน. รายงานการศึกษาปญหาพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. ขอนแกน: 
สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

 
Books 
 
Alexander, Keith. (1996). Facilities Management Theory and Practice. New York: Taylor 

and Francis. 
Kotler, P., J. T. Bowen, and J. C. Makens. (2006). Marketing for hospitality and tourism. 
 Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. 
Rutes, Walter A. and Penner, Richard H. and Adams, Lawrence. (2001) Hotel Design 

Planning and Development. Oxford: Gray Publishing, Architectural Press. 
Springer, T.J. (1997). Fundamentals of Facilities Management. Canada: Building 

Owners and Managers Institute International (BOMI). 
 
Articles 
 
Bitner, M. J. (1995). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers 
 and employees. Journal of Marketing. p.57-71. 
Choi, Tat Y. and Chu, Raymond.(2009). Level of Satisfaction among Asian and Western 

travellers. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University. 
Countryman, Cary C.and Jang, Soo Cheong. (2006). The effects of atmospheric 

elements on customer impression: the case of hotel lobbies. Hawaii and Indiana: 
Brigham Young University and Purdue University. 

Groenenboom, Karen and Jones, Peter. (2003). Issue of security in hotels. Guildford: 
School of Management Studies. 

Heide, Morten and Gr?nhaug, Kjell. (2009). Key Factors in Guests' Perception of Hotel 
Atmosphere. New York: Cornell Hospitality Quarterly. 

Kotabe, Masaaki. (1993). Efficiency vs. effectiveness orientation of global sourcing 
strategy: A comparison of U.S. and Japanese multinational companies. New 
York: Academy of management. p.107-109. 

Kotler, P. (1973). Atmospherics as a marketing tool. Journal of Marketing. pp.48-64. 
 

DPU



206 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



207 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามลูกคา 
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แบบสัมภาษณกลุมลูกคา 
 

แบบสัมภาษณฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบและบริหารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ กรณีศึกษา โรงแรมขนาดกลางในเขตจังหวัดแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก 
โดยความเห็นที่ทานไดตอบตามแบบสอบถามครั้งนี้ จะใชเปนประโยชนตอการศึกษาเชิงวิชาการ เฉพาะของการวิจัย
และศึกษานี้เทานั้น ทั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานผูใหความรวมมือในการสัมภาษณเปนอยางสูง อยางดียิ่งตอไป 
 
เนื้อหาของแบบสอบถาม 
  1. ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
  2. ความพึงพอใจตอชนิดของหองพักที่ตองการใชสอย 
  3. ความพึงพอใจตอลักษณะของวัสดุภายในหองพัก 
  4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก 
  5. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
 6. ความพึงพอใจตอลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ภายนอกอาคาร 

 
ตอนท่ี 1. ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม (คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  เลือกลงในชองวาง  ) 
 
1. เพศ    ชาย   หญิง 
2. อาย…ุ……………………………ป 
3. สถาณภาพ   โสด  แตงงานแลว  หยาราง 
 
4.ระดับการศึกษา   ตํ่ากวาระดับ ม.6 หรือ ตํ่ากวาระดับปวช.        ระดับช้ัน ม.6 หรือ ระดับปวช. 
  ระดับปวส. หรือ ระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญาตรี  

 สูงกวาระดับปริญญาตร ี
 

5.อาชีพ   คาขาย ธุรกิจสวนตัว     พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   นักเรียน นักศึกษา     พนักงานขาย 
   รับราชการ      อื่นๆ (โปรดระบุ............................................) 
 
6.รายได   ตํ่ากวา 10,000 บาท     10,000 บาท– 15,000 บาท 

 15,001 บาท– 20,000 บาท    20,001 บาท– 30,000 บาท 
 30,001 บาท– 35,000 บาท    35,001 บาท– 40,000 บาท 
 40,001 บาท– 45,000 บาท    45,001 บาท– 50,000 บาท 
 มากกวา 50,000 บาท 

7. จุดประสงคของทานในการมาเขาพักโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากกิจกรรมใด (ตอบไดหลายขอ) 
 ทองเท่ียวในจังหวัดมุกดาหาร    เพื่อติดตอราชการ หรือ งานรัฐวิสาหกิจ 
 ทองเท่ียวในจังหวัดใกลเคียงจังหวัดมุกดาหาร   เพื่อการศึกษา ทัศนศึกษา 
 ทองเท่ียวตางประเทศ เชน ลาว เวียดนาม   เพื่อการประชุมสัมมนา 
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 เพื่อติดตอธุรกิจการคา     เยี่ยมญาติพี่นอง 
 อื่นๆ (โปรดระบุ....................................................................................................) 
 
8. ทานเดินทางมาท่ีจังหวัดมุกดาหารดวยวิธีใด (ตอบได 1 ขอ) 
 รถยนตสวนตัว   รถประจําทาง     รถบัสของคณะทัวร จํานวนคนท่ีมา…… 
 เรือโดยสาร   เครื่องบิน ลงท่ี....................................  รถไฟ ลงท่ี........................................... 
 
ตอนท่ี 2. ความพึงพอใจตอชนิดของหองพักท่ีตองการใชสอย  (คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  เลือกลงในชองวาง ) 
 
1.  หองพักในโรงแรมแบบใดท่ีทานเลือกเขาพัก (ตอบได 1 ขอ) 
 เตียงเด่ียว (Single Bed Room)  เตียงคู (Double Bed Room)  เตียงใหญ (King Size Bed Room) 
2.  ราคาหองพักท่ีทานใชบริการอัตราเขาพักตอคืน ราคาเทาใด (ตอบได 1 ขอ) 
100-300 บาท    300-500 บาท     500-800 บาท   
 800-1,000 บาท    มากกวา 1,000 บาท 
3. ปจจัยในการตัดสินใจเขาพัก(กรุณา “เรียงลําดับ” โดยเขียนตัวเลขลงในชองวาง   
หมายเลข 1 =ใหความสําคัญมากที่สุด 2,3,4,5,..... = สําคัญรองลงมาตามลําดับ) 
………..อัตราคาท่ีพัก  
………..ทําเลท่ีต้ัง 
………..ความสะอาด 
………..การใหบริการของพนักงาน  
………..การรักษาความปลอดภัย 
………..ขนาดพื้นท่ีหองพัก 
………..บรรยากาศและความสวยงามของท่ีพัก  
………..องคประกอบตางๆและสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. การเลือกท่ีพักของทานนั้น ทานเลือกมาจากแหลงใด? 
 ดวยตนเอง    อินเตอรเน็ต    ใบปลิว    ปายประกาศ  
 หนังสือ นิตยสาร   โฆษณาทางวิทยุ   โฆษณาทางโทรทัศน 
5. ทานคิดวาจะกลับมาเยือนจังหวัดมุกดาหารอีกเม่ือใด? 
 1 เดือน   3 เดือน    6 เดือน  
 1 ป     ไมแนใจ    อื่นๆ (โปรดระบุ)……….. 
 
 
ตอนท่ี 3. ความพึงพอใจตอลักษณะของวัสดุภายในหองพัก 
1. หองพักแบบประหยัดแบบใดท่ีทานคิดวา มีบรรยากาศท่ีนาพึงพอใจในการเขาพัก (โปรดใสเคร่ืองหมายลงในชองที่
ทานใหความเห็น ( 5= เห็นดวยมาก, 4 = เห็นดวย, 3 = เฉยๆ, 2 = ไมเห็นดวย, 1 = ไมเห็นดวยมาก) 

ขอ ลักษณะของหองพัก คําอธิบาย ความเห็นตอลักษณะของหองพัก 
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ตอนท่ี 4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก 

5 4 3 2 1 
1  ลักษณะสถาปตยกรรมแบบ

รวมสมัย เนนการใชวัสดุไม 
และปองกันเสียงรบกวนโดย
การบุพรม และหนังโทนสี
หองเปนสีรอน 
จุดเดน : สิ่งอํานวยความ
สะดวก เงียบและสลัว 

     

2  ลักษณะสถาปตยกรรมแบบ
สมัยใหม เนนลวดลายและ
สีสันฉูดฉาด 
เนนสีขาวและความสวางโดย
แสงธรรมชาติ 
จุดเดน : การออกแบบ และ
การใชสีสัน 

     

3  
 
 
 
 

ลักษณะสถาปตยกรรมแบบ
รวมสมัย เนนการใชใชวัสดุ
พ้ืนถิ่นเขามาตกแตง ระบาย
อากาศดวยวิธีธรรมชาติ 
จุดเดน : สภาพแวดลอมที่เปน
ธรรมชาติความเปนพ้ืนถิ่น 

     

4  
 
 
 
 
 

ลักษณะสถาปตยกรรมแบบ
สมัยใหม เนนการตกแตงดวย
เฟอรนิเจอรที่มีลวดลาย 
จุดเดน : หองขนาดกะทัดรัด 
เนนการดึงดูดดวยเฟอรนิเจอร
ที่มีลวดลายวิจิตร 

     

5  ลักษณะสถาปตยกรรมแบบ
สมัยใหม ตกแตงอยางงายตาม
มาตรฐาน 
จุดเดน : แสงธรรมชาติ หอง
แบบมาตรฐานดั้งเดิม 
(Traditional and most 
common) 
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6.สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักท่ีตองการท่ีทานคิดวาจําเปน (ตอบได 5 ขอ) 
     โทรทัศน   โทรศัพท   ตูเย็น    เครื่องเลนซีดี ดีวีดี 
     พัดลม   วิทย ุ    เครื่องปรับอากาศ  นาฬิกา 
     บริการขอมูลตางๆ  กระดาษ เครื่องเขียน  อินเตอรเน็ต    ถังขยะ 
     อื่นๆ.................................................................... 
   สิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ําท่ีทานคิดวาจําเปน (ตอบได 5 ขอ) 
   สบู    อางอาบน้ํา   ยาสระผม   กระดาษชําระ 
   แปรงสีฟน   ผาเช็ดตัว   ผาเช็ดหนา   ไดรฟเปาผม  
   หมวกอาบน้ํา   เครื่องทําน้ําอุน   ถุงใสผาอนามัย  ถังขยะ 
   อื่นๆ....................................... 
 
ตอนท่ี 5. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง 
 
1. สิ่งอํานวยความสะดวกแบบใดท่ีทานคิดวาควรจะมีในสวนตอนรับ (Lobby) ของโรงแรมท่ีพัก (ตอบได 3 ขอ) 
 เคานเตอรตอนรับ    ชุดโซฟานั่งพัก    จุดบริการเครื่องด่ืม    
 จุดบริการหนังสือพิมพ นิตยสาร   อื่นๆ (โปรดระบุ)……………… 
2.สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลางท่ีทานคิดวาจําเปนในโรงแรมท่ีพัก (ตอบได 5 ขอ) 
    หองอาหาร รานอาหาร(Restaurant) 
   หองประชุม (Meeting room) 
   หองออกกําลังกาย (Fitness) 
   สระวายน้ํา (Swimming pool) 
   นวดแผนโบราณ (Thai Massage) 
   ผับ บาร (Pub & Bar) 
   หองคาราโอเกะ (Karaoke Room)  
   รานกาแฟ (Coffee shop) 
    รานสะดวกซื้อ (Minimart) 
    ศูนยบริการนักทองเท่ียว (Tourist Information) 
    รานอินเตอรเน็ต (Internet Cafe) หรือบริการ Wi-Fi Internet 
  รานซัก อบ รีด (Laundry service) 
            พื้นท่ีอื่นๆ............................................................................................................................... 
ตอนท่ี 6. ความพึงพอใจตอลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีภายนอกอาคาร 
สิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณพื้นท่ีภายนอกโรงแรมท่ีทานคิดวาจําเปน (ตอบได 5 ขอ) 
 สวนหยอม    รานขายสินคาท่ีระลึก   รานคา   ลานกิจกรรม   
 จุดพักคอย ศาลา   สวนตกแตงอื่นๆ (เชน น้ําพุ น้ําตก ประติมากรรม) 
 ลานจอดรถ   อื่นๆ(โปรดระบุ) ………………………………………………………... 

DPU



214 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามสถาปนิก 
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แบบสัมภาษณสถาปนิก 

 
แบบสัมภาษณฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบและ
บริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ  กรณีศึกษา โรงแรมขนาดกลางในเขตจังหวัดแนวพื้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก โดยความเห็นที่ทานไดตอบตามแบบสอบถามครั้งนี้ จะใชเปน
ประโยชนตอการศึกษาเชิงวิชาการ เฉพาะของการวิจัยและศึกษานี้เทานั้น ทั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ
ทานผูใหความรวมมือในการสัมภาษณเปนอยางสูง อยางดีย่ิงตอไป 
 
เนื้อหาของการสัมภาษณ 
ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 
ตอนที่ 2 เนื้อหาของการสัมภาษณ แบงออกเปน 10 หัวขอ ประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี ้
 2.1 แนวคิด (Concept) 
 2.2 กลุมผูใชงาน (Users) หรือ ลูกคา (Customers) 
 2.3 งบประมาณการกอสราง (Construction cost) 
 2.4 การวางแผนในการทํารางโครงการ/ วิธีการ (Method and Pre-lim) 
 2.5 ระยะเวลาในการออกแบบ และการกอสราง (Timing Schedule) 
 2.6 พื้นที่ใชสอย (Function) 
 2.7 การจัดพื้นที่และบริเวณตางๆ (Zoning) 
 2.8 วัสดุกอสราง (Construction Material and Design) 
 2.9 การออกแบบที่สอดคลองกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 
 2.10 ความเห็นตอนโยบายเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) ในเรื่องของการสงเสริมการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และการสรางงานในทองถิ่น 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ        ( คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  เลือกลงในชองวาง  ) 
 
1. เพศ    ชาย   หญิง 
2. อายุ………………………………ป 
3. ระดับการศึกษา   ระดับปวส. หรือ ระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญาตรี  

  สูงกวาระดับปริญญาตรี 
4.หนวยงานในสังกัด (โปรดระบุ)………………………………………………………............................................ 
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  ตอนท่ี 2 เนื้อหาของการสัมภาษณ    
 
1. ทานมีแนวคิด (Concept) อยางไร เมื่อทานไดเปนผูออกแบบโรงแรมราคาประหยัด ในพ้ืนที่จังหวัด
กรณีศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ทานคิดวา กลุมผูใชงาน (Users) หรือ ลูกคา (Customers) เปนใคร ถาเปนโรงแรมราคาประหยัดใน
พ้ืนที่จังหวัดกรณีศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เรื่องงบประมาณการกอสรางนั้น ทานมีแนวคิดอยางไรในการออกแบบใหเหมาะสม ถางบประมาณ
อาจมีจํากัด เพราะเปนโรงแรมราคาประหยัด ในพ้ืนที่ตางจังหวัด 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

DPU



 217

4. การวางแผนในการทํารางโครงการ เชน แบบ Preliminary หรือ การทํา Sketch Design ทานมีวิธีการ
และแนวคิดในการนําเสนอ ไดอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ระยะเวลาในการออกแบบ และการกอสราง ทานมีวิธีการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ ไดอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  พ้ืนที่ใชสอย (Function) มีลักษณะแนวคิดอยางไร เพ่ือใหตอบรับกับพฤติกรรมลูกคา ไดอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. การจัดการพ้ืนที่ในแตละสวน ของทั้ง ผังบริเวณโดยรวม (Master Plan) และ ผังอาคาร (Building 
Plan) นั้น มีการจัดวาง Zoning อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ทานมีแนวคิด และเกณฑในการเลือกใช วัสดุกอสราง อยางไร ใหมีความเหมาะสมกับความเปนพ้ืน
ถิ่น โดยเฉพาะความเปนพ้ืนถิ่นอีสาน ตลอดจนความสัมพันธกับวัสดุพ้ืนถิ่นและสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น 
(Vernacular Architecture) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ทานมีแนวคิดอยางไรในการออกแบบที่สอดคลองกับพฤติกรรมการทองเที่ยว การทํากิจกรรมอ่ืนๆ 
เชน การสัมมนา การเขาพักเพ่ือทํากิจกรรมของจังหวัดกรณีศึกษา ทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม หรืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. การออกแบบที่สอดคลองกับนโยบายเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) ในเรื่องของการสงเสริมการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง การสราง
งานในทองถิ่น (อันซึ่งเคยเปนพ้ืนที่ทุรกันดาร สนามรบอินโดจีน) ใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจได
อยางไร และมีขอเสนอแนะอยางไรเก่ียวกับเรื่องนโยบายนี้ ตอผูประกอบการในฐานะที่ทานเปนสถาปนิก 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

-  ขอขอบพระคุณที่ทานใหความรวมมือในการสัมภาษณเปนอยางสูง- 
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ภาคผนวก ค 
 

มาตรฐานกําหนดระดับโรงแรมไทย 
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มาตรฐานการกําหนดระดับโรงแรมไทย 
 

มาตรฐานโรงแรมตามที่สมาคมโรงแรมไทยระบุไว ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการทางกายภาพกับการออกแบบโรงแรมราคาประหยัด ใน
จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก: กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง
ศึกษาในขอบเขตของโรงแรมราคาประหยัดซึ่งถาแบงเปนโรงแรมตามระดับการบริการ (จํานวน
ดาว) ขอบเขตของงานวิจัยนี้ไดกําหนดไวที่ โรงแรม 1 ดาว และ 2 ดาว 

 
หมวดที่1. สถานที่ต้ัง สภาพแวดลอม สิ่งกอสรางทั่วไป และที่จอดรถ 
  1) สถานที่ตั้ง และการเดินทางเขาถึง 
 1.1) สถานที่ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับประเภทที่พักพอสมควร 

 1.2) การเดินทางปลอดภัย คอนขางสะดวก 
  2) ปายชื่อ สัญลักษณ 
 2.1) มีปายชื่อ หรือสัญลักษณของที่พักแสดงอยางชัดเจน ไมชํารุด  พรอมไฟ
สองสวางในเวลากลางคืนทั้งนี้  ปายชื่อหลักตองเปนภาษาไทยเห็นไดชัดอยูดานหนาหรือ
ดานบนภาษาตางประเทศ 
  3) สภาพแวดลอมและสิ่งกอสรางทั่วไป 
 3.1) สิ่งกอสรางทั่วไปในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย พรอมไฟสองสวาง 
  4) มีที่จอดรถและบริการรับสง 
 4.1) ที่จอดรถรับสง ผูเขาพักที่สะดวก ปลอดภัยภายใตสิ่งปกคลุม  
 4.2) การจัดทางสัญจรของรถ และคนเดินเทาที่สะดวก ปลอดภัย  
 4.3) มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีเปนอาคารจอดรถ)  
 4.4) มีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอในเวลากลางคืน 
 
หมวดที่ 2. โถงตอนรับ หองนํ้าสาธารณะ ลิฟต และทางสัญจรภายในอาคาร 
  1) โถงตอนรับ 

 1.1) พ้ืน ผนัง และเพดานอยูในสภาพดี สะอาด และมีการตกแตงพอสมควร 
 1.2) มีการระบายอากาศที่ดี 

 1.3) แยกบริเวณสูบบุหรี่ โดยตองมีปายหามสูบบุหรี่  แสดงไวอยางชัดเจน 
 1.4) มีพ้ืนที่นั่งพักคอย หรือบริการอเนกประสงคพอสมควร ที่อยูในสภาพดี 
 1.5) มี Safety Box (รวมที่จัดไวในหองพัก) ไมนอยกวา 20% ของจํานวน

หองพัก (เฉพาะ 2 ดาว) 
 1.6) มีโทรศัพทที่สามารถโทรทั้งภายใน และตางประเทศ (เฉพาะ 2 ดาว) 

  2) หองน้ําสาธารณะ 
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 2.1) อยูในบริเวณ และระยะที่ใชไดสะดวก ปลอดภัย สะอาด และไมรบกวนพ้ืนที่
ใชสอยอ่ืนๆ 
 2.2) แยกหองน้ําชาย – หญิง 
 2.3) มีการระบายอากาศที่ดี 
 2.4) มีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอ 
 2.5)  พ้ืนอยูในสภาพดี สะอาด ไมลื่น และระบายน้ําไดดี 
 2.6) ผนัง และเพดานอยูในสภาพดี และสะอาด 
 2.7) ประตู และอุปกรณอยูในสภาพดี และสะอาด 
 2.8) ขนาดของหองสุขา กวางไมนอยกวา 0.90 เมตร และมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
1.20 ตารางเมตร 
 2.9) ความสูงของเพดานไมนอยกวา 2.40 เมตร 
 2.10) มีโถสวมแบบนั่งราบที่อยูในสภาพใชงานไดดี และสะอาดอยางนอย 2 ชุด 
 2.11) มีโถปสสาวะชายที่อยูในสภาพใชงานไดดี และสะอาดอยางนอย 2 ชุด 
 2.12) มีอางลางมือ พรอมกระจกเงาที่อยูในสภาพใชงานไดดี และสะอาดอยาง
นอย 1 ชุด 
 2.13) มีสบูในภาชนะที่สะอาดบริเวณอางลางมือ (เฉพาะ 2 ดาว) 
 2.14) มีกระดาษชําระในภาชนะที่สะอาดในหองสวมทุกหอง 
 2.15) มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอางลางมือ  และในหองสวมทุกหอง 
 2.16) มีหองน้ําซึ่งมีองคประกอบ และอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับคนพิการอยาง
นอย 1 หอง (ยกเวนโรงแรมที่สรางกอน 1 ก.ย. 48) 
  3) สัญจรทางตั้ง ไดแก ลิฟต ซึ่งลิฟตจะอยูในเฉพาะโรงแรมที่มีความสูงมากกวา 4 
ชั้นข้ึนไป 
 3.1)  อยูในบริเวณและระยะที่ใชไดสะดวก โถงลิฟตมีพ้ืนที่เพียงพอแกการใชงาน 
 3.2)  ลิฟตมีจํานวน และขนาดเพียงพอแกการใชงาน 
 3.3)  เปนลิฟตที่มีคุณภาพ อยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
สะอาด และไดรับการดูแลรักษาอยางถูกตอง สม่ําเสมอ โดยผูชํานาญการ 
 3.4) โถงลิฟตมีสัญลักษณระบุชั้นทุกชั้น เห็นไดชัดเจนแมในเวลากลางคืน 
 3.5) โถงลิฟต และภายในลิฟตมีการระบายอากาศที่ดี 
 3.6) โถงลิฟต และภายในลิฟตมีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอ 
 3.7) โถงลิฟต และภายในลิฟตมีขอกําหนดเรื่องความปลอดภัย และคําแนะนํา
การใชลิฟตแสดงไวอยางชัดเจน 
 3.8) ภายในลิฟตมี Emergency Call หรือ Bell ที่อยูในสภาพใชงานไดดี 
 3.9) มีระบบควบคุมการทํางานของลิฟตในกรณีฉุกเฉินเมื่อไฟฟาดับขณะใชลิฟต
ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

DPU



223 
 

 

หมวดที่ 3. หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองนํ้า) 
  1) ทางเดินหรือระเบียงนอกหองพักทุกชั้น 
 1.1)  พ้ืน ผนัง เพดาน และราวระเบียงอยูในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย และมีการ
ตกแตงพอสมควร 
 1.2) ความกวางของทางเดินไมนอยกวา 1.50 เมตร 
 1.3) ความสูงของเพดานไมนอยกวา 2.40 เมตร 
 1.4) มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีที่เปน Double Loading Corridor) 
 1.5) มีแสงสวาง และมีไฟสองสวางเพียงพอ 
 1.6) มีแผนผังทางหนีไฟ หรือปายทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่อยู
ในสภาพใชงานไดดี  แสดงไวชัดเจน (ยกเวนกรณีเปนบานพัก) 
 1.7) มีไฟแสงสวางฉุกเฉินที่อยูในสภาพใชงานไดดี 
 1.8) กรณีเปนอาคารสูงไมเกิน 23 ม. ตองมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ กรณีเปน
อาคารสูงเกิน 23 ม.ตองมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายฉีดน้ําดับเพลิง ทั้งนี้ตองมีจํานวน
เพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน  ติดตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 
 1.9) มี Sprinkle ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูในตําแหนงที่
เหมาะสม (กรณีที่เปนDouble Loading Corridor และอาคารที่สรางหลัง พ.ศ. 2535 และสูง
มากกวา 23.00 เมตร) 
 1.10) มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ และอยูในตําแหนงที่เหมาะสม (กรณีที่เปน Double Loading Corridor และอาคารสูง
มากกวา 2 ชั้น) 
  1.11) หมายเลขหองไมชํารุด เห็นไดชัดเจนแมในเวลากลางคืน 
  2) ขนาดของหองพัก 
 2.1) โรงแรม 1 ดาว ไมนอยกวา 9 ตารางเมตร (ไมรวมหองน้ํา) 
 2.2) โรงแรม 2 ดาว ไมนอยกวา 18 ตารางเมตร (รวมหองน้ํา) 
  3) ความสูงของหองพัก 
 3.1) ไมนอยกวา 2.60 เมตร 
  4) องคประกอบภายในหองพัก 
 4.1) ประตู และอุปกรณทั่วไปอยูในสภาพดี และสะอาด 
 4.2) มีโซคลองประตู หรือสิ่งทดแทน ที่อยูในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ 
 4.3) มีตาแมว หรือสิ่งทดแทน ที่อยูในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ 
 4.4) มีแผนผังทางหนีไฟแสดงที่ประตู หรือบริเวณใกลเคียง และสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน 
 4.5) มีปลั๊กสําหรับอุปกรณไฟฟาอยางนอย 1 จุด 
 4.6) พ้ืนอยูในสภาพดี สะอาด 
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 4.7) ผนังอยูในสภาพดี สะอาด และตกแตงเหมาะสมกับประเภท และระดับที่พัก 
 4.8) เพดานอยูในสภาพดี สะอาด 
 4.9) ชองแสง หนาตาง และอุปกรณ อยูในสภาพดี และสะอาด 
 4.10) มีการระบายอากาศที่ดี 
 4.11) มีความเปนสวนตัว และปองกันสิ่งรบกวนการพักผอนไดอยางเหมาะสม 
 4.12) มีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอ 
 4.13) มี Sprinkle ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูในตําแหนงที่
เหมาะสม (กรณีที่เปนอาคารที่สรางหลัง พ.ศ. 2535 และสูงมากกวา 23.00 เมตร) 
 4.14) มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ และอยูใน ตําแหนงที่เหมาะสม (กรณีที่เปนอาคารสูงมากกวา 2 ชั้น) 
  5) เฟอรนิเจอรภายในหองพัก 

 5.1) มีที่วางสัมภาระอยางเพียงพอ และอยูในสภาพดี 
 5.2)  เตียงมีขนาดไมนอยกวา 0.90 (3') x 1.90 เมตร 
 5.3)  เตียงอยูในสภาพดี มีรูปแบบที่เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก 
 5.4)  ที่นอนอยูในสภาพดี สะอาด และประกอบดวยวัสดุที่มีคุณภาพ 

  6) เครื่องใชไฟฟาภายในหองพัก 
 6.1)  มีโทรทัศนสี ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว ที่อยูในสภาพใชงานไดดี  
 6.2) มีตูเย็นที่อยูในสภาพใชงานไดดี และสะอาด ไมนอยกวา 50% ของหองพัก  
  7) ของใชในหองพัก 
 7.1) มีระเบียบการใชหองพัก 
 7.2) มีหมอนที่อยูในสภาพดี สะอาด ไมนอยกวา 2 ใบ 
 7.3) มีผาปูเตียงที่อยูในสภาพดี และสะอาด 
 7.4) มีน้ําด่ืมบริการฟรี 2 ขวด (เฉพาะ 2 ดาว) 
 7.5) มีแกวน้ําที่สะอาด 2 ใบ (เฉพาะ 2 ดาว) 
 7.6) มีถังขยะที่สะอาด (เฉพาะ 2 ดาว) 
  8) หองน้ําในหองพัก 
 8.1) ประตู หรือทางเขา และอุปกรณอยูในสภาพดี และสะอาด 
 8.2) มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ สะอาด และไมมีเสียงรบกวน 
 8.3) มีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอ 
 8.4) พ้ืนอยูในสภาพดี สะอาด ไมลื่น และระบายน้ําไดดี 
 8.5) ผนังอยูในสภาพดี และสะอาด 
 8.6) เพดานอยูในสภาพดี และสะอาด 
 8.7) หองสุขา ขนาดกวางไมนอยกวา 0.90 เมตร และมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1.20 
ตารางเมตร และหองน้ําเมื่อรวมพ้ืนที่ใชงานทุกสวนในหองน้ําแลว ตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 2.50 
ตารางเมตร 
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 8.8) ความสูงของเพดานไมนอยกวา 2.40 เมตร 
 8.9) มีฝกบัวอาบน้ํา และอุปกรณที่อยูในสภาพดี และสะอาด 
 8.10) มีโถสวมแบบนั่งราบที่อยูในสภาพใชงานไดดี สะอาด และเสียงเบา 
 8.11) มีอางลางมือ พรอมกระจกเงาที่อยูในสภาพใชงานไดดี และสะอาด 
 8.12) มีผาเช็ดตัวผืนใหญ  ที่อยูในสภาพดี และสะอาด 2 ผืน 
 8.13) มีกระดาษชําระในภาชนะที่สะอาด ไมเปยกน้ํา 
 8.14) มีสบู 2 กอน หรือสบูเหลวในภาชนะที่สะอาด น้ําไมขัง 
 8.15) มีถังขยะที่สะอาด 
 
หมวดที่ 4. หองพักแบบ Suite และ Executive Floor 

(ในหมวดนี้จะเปนมาตรฐานของโรงแรมระดับ 4 ดาวและ 5 ดาวเทานั้น) 
 
หมวดที่ 5. หองอาหาร คอฟฟชอป บาร และครัว 
  1) หองอาหาร 

 1.1) พ้ืน ผนัง และเพดานอยูในสภาพดี สะอาด และมีการตกแตงพอสมควร 
 1.2)  มีการระบายอากาศที่ดี 
 1.3)  แยกบริเวณสูบบุหรี่ โดยตองมีปายหามสูบบุหรี่  แสดงไวอยางชัดเจน 
 1.4)  เฟอรนิเจอรอยูในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก 
 1.5)  ภาชนะ และอุปกรณตางๆครบถวน อยูในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับ

ประเภท และระดับของที่พัก กรณีที่เปนบุฟเฟ มีภาชนะ และอุปกรณเตรียมไวอยางเพียงพอ
ตลอดเวลา 

 1.6)  มีรายการอาหาร และเครื่องด่ืมที่มีรายละเอียด และราคาแสดงอยางชัดเจน 
(เฉพาะ 2 ดาว) 

 1.7)  อาหาร และเครื่องด่ืมมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และมีรสชาติอรอย  กรณีที่
เปนบุฟเฟ มีอาหาร และเครื่องด่ืมเตรียมไวอยางเพียงพอตลอดเวลา 

 1.8)  มีโทรศัพทที่สามารถโทรทั้งภายใน และตางประเทศบริการ (เฉพาะ 2 ดาว) 
  2) รานกาแฟ (Coffee Shop) 
 ไมไดกําหนดในมาตรฐานของโรงแรมระดับ 1 และ 2 ดาว 
  3) บาร (Bar) 
 ไมไดกําหนดในมาตรฐานของโรงแรมระดับ 1 และ 2 ดาว 
  4) หองครัว 
 4.1) อยูในบริเวณ และระยะที่สามารถบริการพ้ืนที่รับประทานอาหารไดอยาง
สะดวก และไมรบกวน พ้ืนที่ใชสอยอ่ืนๆ 
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 4.2) ทางเขา - ออก และชองระบายอากาศอยูในสภาพดี สะอาด สามารถ
ปองกันแมลง และสัตวพาหะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.3) ความสูงของเพดานไมนอยกวา 2.40 เมตร 
 4.4) พ้ืนอยูในสภาพดี สะอาด ไมลื่น ระบายน้ําไดดี ทําความสะอาดงาย 
 4.5) ผนัง และเพดานอยูในสภาพดี สะอาด ทําความสะอาดงาย 
 4.6) มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ และสะอาด (โดยเฉพาะบริเวณเตา) 
 4.7) มีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอ 
 4.8) ภาชนะ และอุปกรณตางๆ มีคุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่พัก อยูใน
สภาพดี สะอาด และจัดวางในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวก เปนระเบียบ ปลอดภัย 
 4.9) มีการจัดการกับขยะ และไขมันอยางมีประสิทธิภาพ ถูกสุขอนามัย 
 4.10) มีปายทางหนีไฟ หรือปายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่อยูในสภาพใชงานไดดี 
แสดงไวชัดเจน 
 4.11) มีไฟแสงสวางฉุกเฉินที่อยูในสภาพใชงานไดดี 
 4.12) กรณีเปนอาคารสูงไมเกิน 23 ม. ตองมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ กรณีเปน
อาคารสูงเกิน 23 ม. ตองมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายฉีดน้ําดับเพลิง ทั้งนี้ตองมีจํานวน
เพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน ติดตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 
 4.13) มี Sprinkle ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูในตําแหนงที่
เหมาะสม (กรณีเปนอาคารที่สรางหลัง พ.ศ. 2535 และสูงมากกวา 23.00 เมตร) 
 4.14) มี Smoke Detector หรือ Heat Detector และ Gas Detector ที่ใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูในตําแหนงที่เหมาะสม (กรณีที่หองครัวอยูในอาคารสูง
มากกวา 2 ชั้น) 
 4.15) เปนพ้ืนที่ปลอดบุหรี่   โดยมีปายหามสูบบุหรี่  แสดงไวอยางชัดเจน 
 4.16) มีชุดปฐมพยาบาล 
  5) หองน้ําสําหรับหองอาหาร 
 ไมไดกําหนดในมาตรฐานของโรงแรมระดับ 1 และ 2 ดาว 
 
หมวดที่ 6. สวนบริการดานสันทนาการ: สระวายนํ้า 
 ไมไดกําหนดในมาตรฐานของโรงแรมระดับ 1 และ 2 ดาว 
 
หมวดที่ 7. สวนบริการดานธุรกิจ: หองประชุม และ Business Center 
 ไมไดกําหนดในมาตรฐานของโรงแรมระดับ 1 และ 2 ดาว แตถาในกรณีที่มีหอง
ประชุม ไดมีการกําหนดมาตรฐาน ดังนี้ 
  1) หองประชุม 

 1.1)  กรณีเปนอาคารสูงไมเกิน 23 ม. ตองมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  
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 1.2)  กรณีเปนอาคารสูงเกิน 23 ม.  ตองมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายฉีด
น้ําดับเพลิง ทั้งนี้ตองมีจํานวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน ติดตั้งอยูในตําแหนงที่
เหมาะสม 

 1.3)  มี Sprinkle ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูในตําแหนงที่
เหมาะสม (กรณีที่เปนอาคารที่สรางหลัง พ.ศ. 2535 และสูงมากกวา 23.00 เมตร) 

 1.4)  มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ และอยูในตําแหนงที่เหมาะสม (กรณีที่เปนอาคารสูงมากกวา 2 ชั้น) 

 
หมวดที่ 8. บุคลากร และการบริการ 
  1) พนักงานทุกสวน และทุกระดับ 
 1.1)  แตงกายสุภาพ เรียบรอย และสะอาด 
 1.2)  มีบุคลิก มารยาท อัธยาศัยที่ดี และเปนมิตร 
 1.3)  สื่อสารภาษาไทยไดเปนอยางดี และสามารถสื่อสารภาษาตางชาติไดตาม
ความเหมาะสมกับ  หนาที่ ประเภท และระดับของที่พัก 
 1.4)  สามารถใหขอมูล และความชวยเหลือไดตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
  2) กลุม Doorman, Porter (พนักงานตอนรับเปด-ปดประตู หรือ เมื่อรถมาจอดเทียบ) 
 2.1)  กลาวทักทายดวยอัธยาศัยที่ดี และเปนมิตร 
 2.2)  กลาวขอบคุณ และอวยพรใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ 
  3) กลุม Check-in, rooming the guest, Check-out (พนักงานตอนรับและลงทะเบียน
เขาหองพัก) 
 3.1)  ตอนรับผูเขาพักภายใน 1 นาที 
 3.2)  กลาวทักทายดวยอัธยาศัยที่ดี และเปนมิตร 
 3.3)  กลาวขอบคุณที่มาใชบริการ 
  4) กลุม Guest Service (พนักงานบริการทั่วไป เชน รับคําสั่ง ใหบริการขอมูล) 
 4.1)  กลาวทักทายดวยอัธยาศัยที่ดี และเปนมิตร 
 4.2)  มีบริการโทรปลุกผูเขาพักตามเวลาที่นัดหมายภายใน 5 นาที 
  5) กลุม House keeping และ Turndown service (พนักงานบริการทําความสะอาด) 
 ไมไดกําหนดในมาตรฐานของโรงแรมระดับ 1 และ 2 ดาว แตการทําความสะอาด
จะเกิดข้ึนโดยหลังจากการ Check-out ของลูกคาแลวเทานั้น 
  6) กลุมอาหารเชาและบุฟเฟและกลุมหองอาหาร 
 6.1)  ตอนรับผูเขาพักภายใน 1 นาที 
 6.2)  กลาวทักทายดวยอัธยาศัยที่ดี และเปนมิตร 
 6.3)  กลาวขอบคุณที่มาใชบริการ 
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หมวดที่ 9. ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป 
  1) ระบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
 1.1)  มีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัย และ
ไดรับการดูแลรักษา อยางถูกตอง สม่ําเสมอ โดยผูชํานาญการ 
 1.2)  มีการปองกันเชื้อเพลิง เชน น้ํามัน และกาซที่สะสมไว เหมาะสมปลอดภัย 
 1.3)  มีแผนผังทางหนีไฟ และปายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่ใชงานไดดี 
 1.4)  มีไฟแสงสวางฉุกเฉินที่อยูในสภาพใชงานไดดีติดตั้งไวในจุดที่จําเปน 
 1.5)  มีเสนทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟซึ่งอยูในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวก 
รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มีการระบายอากาศ และแสงสวางอยางเพียงพอ สามารถนําไปสูพ้ืนที่
ปลอดภัยไดโดยสวัสดิภาพและดูแลรักษาอยูเสมอ (กรณีที่เปนอาคารสูงมากกวา 4 ชั้น) 
 1.6)  มีลิฟตดับเพลิงซึ่งอยูในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม 
วัสดุอุปกรณครบถวนมีการระบายอากาศ และแสงสวางอยางเพียงพอ อยูในสภาพที่ใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย และไดรับการดูแลรักษาอยางถูกต อง สม่ําเสมอ โดย
ผูชํานาญการ (กรณีที่เปน อาคารที่สรางหลัง พ.ศ. 2535 และสูงมากกวา 23.00 เมตร) 
 1.7)  กรณีเปนอาคารสูงไมเกิน 23 ม. ตองมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ กรณีเปน
อาคารสูงเกิน 23 ม.  ตองมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายฉีดน้ําดับเพลิง ทั้งนี้ตองมีจํานวน
เพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน  ติดตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 
 1.8)  มี Sprinkle ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูในตําแหนงที่
เหมาะสม (กรณีที่เปนอาคารที่สรางหลัง พ.ศ. 2535 และสูงมากกวา 23.00 เมตร) 
 1.9)  Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใชงานไดดี จํานวนเพียงพอ และ
อยูในตําแหนงที่เหมาะสม (กรณีที่เปนอาคารสูงมากกวา 2 ชั้น) 
  2) ระบบความปลอดภัยทั่วไป 
 2.1) มีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตการณ 
หรือบันทึกภาพบริเวณ ทางเขาออก และจุดสําคัญๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 
 2.2)  มีการสํารองน้ําใชในกิจกรรมที่จําเปนไดไมนอยกวา 1 วัน (ทั้งนี้ สามารถใช
เปนน้ําสําหรับดับเพลิงไดในปริมาณที่เหมาะสม) 
 2.3)  มีแผนปองกันภัย เตือนภัย และระงับภัยตางๆ ที่ผานการทดลอง และ
ฝกซอมอยูเสมอ 
 2.4)  สถานที่ทํางานที่มีลูกจางตั้งแต 10 คนข้ึนไป ตองมีชุดปฐมพยาบาล 
 2.5)  สถานที่ทํางานที่มีลูกจางตั้งแต  200 คนข้ึนไป ตองมีชุดปฐมพยาบาล  
หองพยาบาลพรอมเตียง 1 เตียง พยาบาล 1 คน  แพทย 1 คน เพ่ือตรวจรักษาครั้งคราว 
 2.6)  สถานที่ทํางานที่มีลูกจางตั้งแต  1,000 คนข้ึนไป  ตองมีชุดปฐมพยาบาล  
หองพยาบาลพรอมเตียง 2 เตียง  พยาบาลประจํา 2 คน  แพทย  2 คน ประจําในเวลากําหนด
ในชวงของเวลาทํางาน  อยางนอย 2 ชม. พรอมพาหนะใชงาน ในการนําสงสถานพยาบาล 
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หมวดที่ 10. ทรัพยากร และชุมชนแวดลอม 
 1) ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากร และพลังงาน 
 1.1)  แผนการดําเนินการเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันภาวะโลก
รอน และการประหยัดพลังงาน 
 1.2)  มีการจัดการกับน้ําเสียอยางถูกสุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพ 
 1.3)  ใชทรัพยากรอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ เชน น้ํา น้ํามัน กาซ ไฟฟา 
กระดาษ พลาสติก แกว ผา และของใชสิ้นเปลืองตางๆ 
 1.4)  ไมสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการที่เปนการรบกวน และทําลายสิ่งแวดลอม 
 1.5)  รณรงคใหพนักงาน และผูเขาพักใชทรัพยากร และพลังงานอยางประหยัด 
และคุมคา (เฉพาะ 2 ดาว) 
  2) ดานชุมชน สังคม และสิทธิมนุษยชน 
  2.1)  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม เชน การตกแตง การแตง
กาย อาหาร หัตถกรรม และการละเลนตางๆ (เฉพาะ 2 ดาว) 
 2.2)  เคารพในความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และใหการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกัน แกทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ 
 2.3)  ไมสนับสนุนการคาประเวณี และสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ 
 2.4)  มีการประกันความเสียหายตางๆ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานข้ันต่ําตามที่
กฎหมายกําหนด (ทั้งนี้ ตองพิจารณาจากเอกสารกรมธรรมประกันภัยบุคคลที่ 3) 
 
หมวดที่ 11. สวนของพนักงาน 
  1) ดานสนับสนุนการบริการ 
 1.1)  มีหองสุขาแยกชาย - หญิง ที่อยูในสภาพใชงานไดดี สะอาด และเพียงพอ 
  2) ดานสงเสริมสวัสดิการ 
 2.1)  มีการประกันสังคมใหแกพนักงานทุกระดับ 
 2.2)  ไมละเมิดกฎหมายแรงงาน เชน สตรีมีครรภ การจางแรงงานเด็ก และคน
ตางดาวที่ผิดกฎหมาย 
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ภาคผนวก ง 
 

Budget Coordination Checklist (Coordination Matrix) 
 

ปจจัยทางกายภาพและความรับผิดชอบของบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ  
(Area of responsibility) เก่ียวกับพื้นที่ทั้งหมดในโรงแรม  

(Rutes and Penner and Adams, 2001, p.-395-397) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App



