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  น ้าทิพย ์  น ้ าสระนอ้ย : รูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสตเ์ฮาส์บริเวณ
โคง้ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์ 94  หนา้. 
 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1.รูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจ
เกสตเ์ฮาส์บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี 2.ปัญหาและอุปสรรคและน าเสนอแนวทางแกไ้ขใน
การประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ บริเวณโคง้ประปา อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิง
คุณภาพ  ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่วม ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ เจา้ของธุรกิจเกสต์
เฮาส์ พนกังาน  ผูม้าใชบ้ริการ    โดยผูว้จิยัใชว้ธีิเกบ็ขอ้มูลจากภาคสนามโดยตรงเป็นหลกั ศึกษาเฉพาะพื้นท่ีเป็น
หลกั และศึกษาจากเอกสาร ขอ้มูลทางวชิาการ สอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

       รูปแบบและกลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ไดน้ ามาใชด้งัน้ีคือ กลยุทธ์การตั้งราคา โดย
ก าหนดราคาตามรูปแบบห้องพกั  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด บริการน าเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆส าหรับ
นักท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการห้องพกั   กลยุทธ์การออกแบบสถานท่ี  มีการออกแบบท่ีทนัสมยั สะอาด และใหม่    
กลยทุธ์การใหบ้ริการการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  ดูแลและให้ความส าคญั   เป็นการเพิ่มผลประกอบการ     
กลยุทธ์การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย  ไดแ้ก่  การจองห้องพกัผ่านระบบอินเทอร์เน็ต   กลยุทธ์การส่งมอบ
บริการท่ีดีให้ความส าคญัในเร่ืองของความสะดวกและความรวดเร็วในการจองห้องพกั  กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างโดยการสร้างบริการท่ีโดดเด่นในเร่ืองของหัองพักท่ีสะอาด กลยุทธ์การให้บริการแต่ละหน้าท่ี 
ผูป้ระกอบการก็จะมีจดัฝึกอบรมพนกังานให้เกิดความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นภาษาของแต่ละบุคคลให้ตรงตาม
ต าแหน่งงานท่ีไดบ้รรจุเขา้มา ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ คือ ปัญหาเร่ือง
บุคลากรการจา้งงาน การจา้งแรงท่ีหายาก จึงจ าเป็นตอ้งจา้งแรงงานต่างชาติแบบถูกกฎหมายมาท างาน  ปัญหา
ภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์  และ
ปัญหาเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลส่ือการท่องเท่ียวยงัไม่ทัว่ถึง 
 การประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ในจงัหวดักาญจนบุรีสามารถท ารายไดใ้หก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน และ
จงัหวดักาญจนบุรีไดเ้ป็นอยา่งมาก มีผลประกอบการโดยรวมท่ีดีรวมถึงนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน หน่วยงานรัฐ
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรจดัเวทีสัมมนา เพื่อรับทราบถึงปัญหา พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ และแนวทางปฏิบติัท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ  เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ในจงัหวดักาญจนบุรีต่อไป 
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 This research has an objective to 1. Study the marketing Style and 
Strategy of Guest house entrepreneurs at Kong Prapa, Muang, Karnchanaburi 
province, 2. Analyze problems and threats and offer solution on how to operate the 
business. This research is a qualitative research by interviewing in depth and Non-
participate observation. The main sources of information are entrepreneurs of guest 
house, staffs, and customers. Sources of information used by the researcher are 
direct information from the actual business focusing on area as a main, study from 
documents and academic information, and interview related people to gain the most 
useful information for analysis. 
 

        Format and marketing  strategy used by the entrepreneurs is price 
setting strategy by setting the price according to room type. Promotion Strategy used 
is tour package to many popular tourist places for tourists that are customers of the 
guest house. The design strategy is modern, clean and new room. Service strategy is 
to build good customers relation with care and give priority to customers to increase 
sales. Sale channel strategy is booking room through internet. Good service delivery 
strategy sees convenience and readiness for room reservation system as an 
important factor. Differentiation Strategy emphasizes on providing the outstanding 
service for immaculate rooms. Functional Service Provision Strategy; entrepreneurs 
give precedence to foreign language course training provided for staff to be proficient 
with language skills as required to their position qualifications. Main Problems and 
Threats for the entrepreneurs of guest house are lacking labor, which are hard to find 
in this area so need cheap legal foreign labor, also the economy of the country that 
vary and change at all time, affecting the guesthouse entrepreneurs and public 
relations problems particularly on tourism information is so far inaccessible. 
          

        Guest house businesses in Karnchanaburi province help create lots of 
income for local people and also for the province itself. Also the business has good 
overall turnover and increasing number of tourists. Government agency and related 
organizations should arrange seminar to hear the problems and offer the solutions to 
these business entrepreneurs to help keep the business going and provide guideline 
on how the guest house business should be operate for sustainability within 
Karnchanaburi province. 
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 วิ ท ย า นิ พนธ์ ฉ บ บั นี ้ ส า เ ร ็จ ล ุล ่ว ง ไ ด ด้ ว้ ย ค ว า ม ก ร ุณ า เ ป็ น อ ย ่า ง ส ูง จ า ก                    
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์  ศิริวงศ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ความช่วยเหลือและ
สละเวลาให้ค  าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูว้ิจ ัย ช้ีแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนทุ่มเทความรู้ด้านวิชาการอนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
รวมทั้ งการแก ้ไขงานให้สมบูรณ์  และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์ทุกท่าน ที่ไ ด้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้  เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นอย่างดียิ่ง  
 ขอขอบคุณคณะเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณผูด้  าเนินงานโครงการทุกท่านท่ี
ให้ความดูแลช่วยเหลือมาตลอด ขอขอบคุณผูป้ระกอบธุรกิจเกสตเ์ฮาส์ บริเวณโคง้ประปา อ าเภอ
เมือง จงัหวดักาญจนบุรี ทุกๆท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการตอบค าถามเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
หลกัในการจดัท าวิจยัฉบบัน้ีข้ึนมา ขอขอบคุณก าลงัใจจากบิดา มารดา ญาติพี่นอ้ง คณาจารย ์และ
เพื่อนๆท่ีได้ร่วมเก้ือหนุนและเอ้ืออ านวยให้การศึกษาคร้ังน้ีประสบความส าเร็จด้วยดี ผูว้ิจัย
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงจากใจจริง 
 คุณค่าและประโยชน์ที่ไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขออุทิศเป็นเคร่ืองบูชา
พระคุณของบิดาและมารดา ตลอดจนครู อาจารย ์ทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ในดา้น
ต่าง ๆ โดยผูว้ิจยัจะน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
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