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 This study aimed in investigate strategies for creating advantages on competition of 

resort entrepreneurs in KaengKa Chan district, Petchaburi by exploring business operating 

patterns and social responsibility of the resort entrepreneurs. The instruments were participant-

observations, in-depth interviews about business management of the resort entrepreneurs in the 

aspects of physics, environment, and facilities. 

 The results indicated that the entrepreneurs operated their business with family 

business style by employing experience from operating their business which allow them to have 

constant effectiveness improvement and competence on providing service along with social 

responsibility on environment, community, and activities to give the district reputation. 

 Moreover, the researcher also suggested ways to improve the economics for the 

entrepreneurs, community, and governmental organizations to collaborate with one another to 

make business and the locals' life peaceful as well as support the potentially greater business due 

to the bigger number of tourists. The ways were 1) the governmental organization were to 

function as the connector between the entrepreneurs and the community to discuss about pollution 

problems in order to find a solution to redress such the problems 2) the enhancement on 

effectiveness or methods to improve marketing strategies on transportation, information, and 

safety to attract more tourists.  

 The obtained data would be beneficial for the entrepreneurs and concerned 

individuals as well as organization in order to help them make the decisions on policy and 

strategy making to suit the situation in order to provide economic and tourism growth.     
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บทท ี1 

บทนํา 
 
ความสําคัญของปัญหา 
 การท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการทีมีบทบาทสําคญัในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอนัดบัหนึงของการคา้ภาคบริการของ
ประเทศแล้วยงัเป็นอุตสาหกรรมทีก่อให้เกิดธุรกิจทีเกียวเนืองอีกมากมายอาทิโรงแรมและทีพกั
ภัตตาคารร้านอาหารร้านจาํหน่ายของทีระลึกการคมนาคมขนส่งเป็นตน้โดยในแต่ละปีสามารถ
สร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนลา้นบาทรวมทงัสร้างกระแสเงิน
หมุนเวยีนภายในประเทศจากคนไทยเทียวไทยนบัแสนลา้นบาทเช่นเดียวกนัซึงในปี 2552 ประเทศไทย
มีรายไดจ้ากนกัท่องเทียวชาวต่างประเทศประมาณ 527,326 ลา้นบาทหรือประมาณร้อยละ 8.5 ของ
มูลค่าส่งออกรวม (ร้อยละ 51.1 ของมูลค่าส่งออกภาคบริการ) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 

5.8ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) นอกจากนีการท่องเทียวยงัมีส่วนสําคญัในการพฒันา
ระบบโครงสร้างพืนฐานของการคมนาคมขนส่งรวมไปถึงการคา้และการลงทุนเมือประเทศประสบ
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการท่องเทียวมีบทบาทสําคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศสามารถ
ช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟืนตวัไดใ้นเวลาทีรวดเร็วกวา่อุตสาหกรรมภาคการผลิต 

 ทางรัฐบาลไทยเห็นความสําคญัของการท่องเทียวอยา่งต่อเนือง และสนบัสนุนให้การ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทย มีบทบาทอยา่งชดัเจนในการพฒันาการท่องเทียวไทย โดยประกาศให้ปี 
2530 เป็นปีแห่งการท่องเทียวไทย และได้บรรจุการท่องเทียวเป็นยุทธวิธีสําคัญในการพฒันา
ประเทศ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 6 พ.ศ.2530-2534 (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2530) รายไดจ้ากการท่องเทียวประเทศไทยได้
เพิมสูงขึนเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นรายไดส้ําคญัของประเทศไทยมาโดยตลอด และในปี 2541-

2542  ไดก้าํหนดให้เป็นปีท่องเทียวไทย Amazing Thailand 1998-1999(สํานกังานคณะกรรมการพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540) เนน้ใหน้ักท่องเทียวชาวไทยท่องเทียวภายในประเทศมากขึน     
จดักิจกรรมเพือให้คนไทยกินของไทยใช้ของไทย ร่วมใจประหยดั ทงันีมีวตัถุประสงค์เพือให้
การเงินหมุนเวยีนภายในประเทศ เงินตราไม่รัวไหลออกนอกประเทศ รัฐบาลมีนโยบายและส่งเสริม
ให้จงัหวดัต่างๆ จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว โดยใช้ทรัพยากรทีมีอยูเ่ป็นปัจจยัในการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว เฉลิมฉลองต่อเนือง และในปี พ.ศ. 2549 ไดจ้ดัให้เป็น “ปีแห่งการ
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เฉลิมฉลองท่องเทียวทวัไทย” ตามแผนแม่บทพฒันาการท่องเทียวของประเทศไทย แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 8 ได้กาํหนดนโยบาย “เทียวไทย…รักษ์ไทย” (สํานกังาน
คณะกรรมการพฒันา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540)โดยนกัท่องเทียวไทยมีแนวโนม้เดินทาง
ท่องเทียวภายในประเทศมากขึนโดยรัฐบาลไดส่้งเสริมการท่องเทียวในประเทศอยา่งจริงจงัในช่วง
หลายปีทีผา่นมา 
 จากการเติบโตอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเทียวและบริการ ผูป้ระกอบการ
จึงตอ้งพฒันากลยุทธ์เพือดึงดูดความน่าสนใจในด้านการให้บริการขณะเดียวกนัไลฟ์สไตล์ของ
นกัท่องเทียวยคุใหม่ไดเ้ปลียนแปลงไปความคาดหวงัจากการท่องเทียวไม่ใช่แค่ความเพลิดเพลินใน
การไปเยียมชมตามสถานทีท่องเทียวต่างๆซือของหรือรับประทานอาหารรสชาติอร่อยเท่านนัแต่
ตอ้งการ “ประสบการณ์” การเดินทางทีแตกต่างดงันนัทีพกัของนกัท่องเทียวกลุ่มนี (ทีมีจาํนวนมาก
ขึนเรือยๆ) จึงไม่ใช่เป็นเพียงสถานทีหลับนอนแต่จะเป็นส่วนหนึงของประสบการณ์เดินทางที
แปลกใหม่ด้วยบุคลิกและจุดขายทีแตกต่างเช่นดีไซน์ทีโดดเด่นแนวความคิดในการก่อสร้างที
น่าสนใจไอเดียทีแปลกแหวกแนวการบริการเฉพาะบุคคลกลุ่มทีหาไม่ไดจ้ากทีอืนเป็นตน้(สมาคม
การบริหารโรงแรมไทย, 2556)โดยแหล่งท่องเทียวทีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเทียวชาวไทยไดแ้ก่
กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตพทัยาเพชรบุรีประจวบคีรีขนัธ์  และพืนทีใกลเ้คียง(แผนพฒันาการ
ท่องเทียวแห่งชาติพ.ศ. 2555 – 2559) 
 อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เป็นอีกหนึงแหล่งท่องเทียวทีทงัชาวไทยและชาว
ต่างประเทศนิยม มีพืนทีติดกบัประเทศเมียนมาร์(สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า)เป็นหนึง
อาํเภอทีอุดมไปด้วยทรัพยากรทางด้านการท่องเทียว เดิมอาํเภอแก่งกระจานเรียกว่า “หมู่บา้น
ตะเคียนหา้บาท" พนืทีเป็นป่าดงดิบมีภูเขาใหญ่น้อยเรียงรายเป็นทีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าหลากหลาย
ชนิดเช่น ช้าง เสือ หมี กระทิง เกง้ กวาง เป็นตน้ชนชาวพืนเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรียงและ
กระหร่างอาศยัอยู่ตามริมนาํซึงเป็นตน้นาํของแม่นาํเพชรบุรีในปัจจุบนัการปกครองเดิมขึนอยู่กบั
อาํเภอท่ายางจากสภาพพืนทีราบลุ่มสองฝังแม่นาํเพชรบุรีซึงมีเกาะแก่งมากมายทาํให้ราษฎรส่วนใหญ่
ดาํรงอาชีพดว้ยการหาปลา 
 อาํเภอแก่งกระจานมีอีกหนึงความสาํคญัต่อประเทศไทยนนัคือ พืนทีป่าไมข้องอาํเภอ
แก่งกระจานไดรั้บการกาํหนดเป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ.2524 เป็นอุทยานแห่งชาติลาํดบัที 28 
ของประเทศไทย  ซึงเป็นอุทยานแห่งชาติทีมีพืนทีมากทีสุดในประเทศไทย(รวมเนือทีทงัหมด 
1,821,875 ไร่ หรือ 2,915 ตารางกิโลเมตร)และนอกจากนนัยงัมีสภาพป่าทีอุดมสมบูรณ์ มีลกัษณะ
เด่นทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทะเลสาบ นาํตก ถาํ หนา้ผาทีสวยงามนอกจากนียงัเป็นแหล่งดูนก ดูผีเสือ 
และสัตวป่์านานาชนิดจึงมีนกัท่องเทียวเขา้ไปใชบ้ริการจาํนวนมาก(สาํนกัอุทยานแห่งชาติ, )  
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 อาํเภอแก่งกระจานห่างจากกรุงเทพมหานครฯเพียง 157 กิโลเมตร มีพืนทีรับผิดชอบ
ประมาณ , .  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ , ,  ไร่ ซึงเป็นอาํเภอทีมีพืนทีมากทีสุด
ของจงัหวดัเพชรบุรี โดยคิดเป็นร้อยละ  ของพืนทีจงัหวดั มีสภาพภูมิประเทศทงัเป็นส่วนพืนดิน
และส่วนทีเป็นอ่างเก็บนาํแก่งกระจาน ประกอบดว้ยเทือกเขาทีสลบัซับซ้อน ติดต่อเป็นอาณาเขต
กวา้ง มียอดเขาสูงสุดประมาณ 1,200 กิโลเมตรบางแห่งเป็นเขา้หินปูนในหลายแห่งอุดมไปดว้ยแร่
ฟลูออไรด ์ปกคลุมไปดว้ยป่าดิบชืนเป็นส่วนใหญ่ และทีสาํคญัเป็นตน้กาํเนิดของแม่นาํเพชรบุรีและ
แม่นาํปราณบุรี  ในส่วนของสภาพอากาศ เนืองจากสภาพโดยทวัไปเป็นป่าดงดิบจึงมีความชืนสูง 
และทาํให้ฝนตกชุกในฤดูฝนจึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี ไม่ร้อนอบอ้าว และจากพืนทีทีอุดม
สมบูรณ์ไปดว้ยพืชพรรณต่างๆ ไม่วา่จะเป็นพืนทีป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแลง้ ทุ่งหญา้ ป่าเต็งรังผสม
ไมส้น ทีทาํให้สัตวป่์าต่างๆทีหายาก อาศยัอยูม่าก อาทิ นกหายาก ผีเสือหลากชนิด  จึงทาํให้เป็นที
นิยม ชืนชอบของนกัท่องเทียวทีหลงใหลในธรรมชาติอยา่งแทจ้ริงสถานทีทีนกัท่องเทียวนิยมมาชม
ววิทีสวยงาม (กรมป่าไม,้ 2556) 
 อาํเภอแก่งกระจานเริมมีนักท่องเทียวเข้ามาให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก เนืองจาก
สภาพพืนทียงัคงความเป็นธรรมชาติ และมีสิงอาํนวยความสะดวกครบครัน จึงเป็นทีนิยมในหมู่ผูรั้ก
การพกัผ่อน หรือตอ้งการสัมผสัความเป็นธรรมชาติอย่างแทจ้ริง จึงเป็นหนึงสาเหตุของปัญหา
มลพิษทางสิงแวดล้อม การทิงสิงปฏิกูลต่างๆ ดงันันทีพกัหรือรีสอร์ทต่างๆในอาํเภอแก่งกระจาน
นนัจึงเป็นอีกจุดหมายทีมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิงในด้านการท่องเทียวและการประกอบธุรกิจ 
เพราะสามารถสร้างรายได้สูงเป็นอนัดบัตน้ๆของจงัหวดั เพชรบุรี ซึงปัจจุบนัเริมมีผูป้ระกอบการ
ธุรกิจให้บริการทีพักรายใหม่ๆเพิมขึนทังจากคนในและนอกพืนที โดยจากการเพิมขึนของ
ผูป้ระกอบการ  การดาํเนินธุรกิจรีสอร์ทมีความหลากหลายทางดา้นการให้บริการจึงยอ่มเกิดปัญหา
รอบดา้นซึงส่งผลต่อมา คือ ทางดา้นสิงแวดลอ้มซึงมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของอาํเภอแก่งกระจาน
เป็นอยา่งยงิ 
 ดงันนัผูว้ิจยั จึงสนใจศึกษาในเรืองของกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางดา้นธุรกิจ
ของประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เพราะในปัจจุบนัในพืนทีมี
การแข่งขนัทางดา้นการให้บริการทีพกัสูงมาก และการจะประกอบธุรกิจรีสอร์ทให้สําเร็จนนั ตอ้ง
อาศยัปัจจยัหลายดา้นประกอบกนั เพือให้ธุรกิจหรือกิจการอยู่ไดแ้ละประสบความสําเร็จ ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษากลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัรวมถึงการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมควบคู่กบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ เพือเป็นแนวทางในการวางแผน
รวมทงัปรับปรุงกลยทุธ์ และดึงดูดนกัท่องเทียวเขา้มายงัอาํเภอแก่งกระจานมากขึน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 

วตัถุประสงค์ของผู้วจัิย 
1. เพือศึกษารูปแบบและลกัษณะการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการรีสอร์ทอาํเภอ

แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
2. เพือศึกษากลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการรีสอร์ท

อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
3. เพือศึกษาการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของผูป้ระกอบการธุรกิจ             

รีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

4. เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการรีสอร์ทอาํเภอ
แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตทางดา้นเนือหาของการศึกษา  การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมุ่ง
ศึกษารูปแบบและลกัษณะของการบริหารงาน และการตลาดในรูปแบบของกลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนัและการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมของผูป้ระกอบการ          
รีสอร์ท อาํเภอแก่งกระจานรวมถึงการแกไ้ขปัญหาในการประกอบธุรกิจรีสอร์ท 

2. ขอบเขตทางดา้นพืนทีในการศึกษา กรณีศึกษานีผูว้จิยัยดึขอบเขตพืนทีธุรกิจรีสอร์ท 
บริเวณริมฝังแม่นาํเพชรบุรี ในเขตอาํเภอแก่งกระจาน เนืองจากเป็นพืนทีใหบ้ริการทีพกั ทีมีความ
หลากหลายของสิงแวดลอ้มซึงเหมาะแก่การทาํธุรกิจ พร้อมทงัมีกิจกรรมทางนาํทีน่าสนใจสําหรับ
นกัท่องเทียว 

3. ขอบเขตประชากรประชากรในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัทาํการสังเกตพฤติกรรม ภาษา 
ท่าทางในขณะการใหส้ัมภาษณ์ สําหรับการศึกษาประกอบไปดว้ยประชากรกลุ่มต่างๆทีมีส่วนเกียวขอ้ง
กบัธุรกิจรีสอร์ท ดงันี 

3.1 ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทในพืนทีจาํนวน  คน เพือศึกษาถึงรูปแบบ ลกัษณะ
การดาํเนินธุรกิจและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัรวมถึงการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผดิชอบทางสังคม 

3.2 บุคคลทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจรีสอร์ท  เช่น สมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเทียว
จงัหวดัเพชรบุรี  เจา้หนา้ทีการท่องเทียวแห่งประเทศไทยสังกดัจงัหวดัเพชรบุรี เจา้หนา้ทีกระทรวง
วฒันธรรมสังกดัอาํเภอแก่งกระจาน  เจา้หน้าทีกรมชลประทาน อาํเภอแก่งกระจาน   เพือศึกษา
หน้าทีและบทบาทการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจและกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมของผูป้ระกอบการรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
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3.3 นักท่องเทียว  เพือศึกษาความคิดเห็น  ความพึงพอใจในการให้บริการของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทในดา้นกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผดชอบต่อสังคม 

3.4 ชาวบา้นทีอาศยัในพืนทีใกลก้บัสถานประกอบการเพือศึกษาผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจรีสอร์ททงัในดา้นบวกและดา้นลบ 

3.5 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยั ระหวา่งเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2557และระยะในการลงพืนทีเพือเก็บขอ้มูล ระหวา่งเดือน
กนัยายน พ.ศ.2556  ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2557 

 
ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจัิย 
 จากการศึกษากลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบทางสังคมของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
ผูว้จิยัไดรั้บประโยชน์ดงันี 

1. ทราบถึงรูปแบบ ลกัษณะและวธีิการดาํเนินกิจการ เพือเป็นแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจบริการ 

2. ทราบถึงกลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพือนาํไปพฒันาธุรกิจให้มี
ศกัยภาพ  

3. ทราบถึงวิธีการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมของผูป้ระกอบการทีมี
ความรับผดิชอบต่อสังคม  

4. ไดท้ราบวิธีการแก้ไขปัญหาการดาํ เ นินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ สําหรับ
ผูป้ระกอบการรายใหม่เพือนาํไปเป็นแนวทางการดาํรงธุรกิจไดอ้ยา่งมีศกัยภาพและสามารถนาํไป
ต่อยอดในการพฒันาธุรกิจได ้
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ หมายถึง วิธีการบริหารงานและลกัษณะการให้บริการของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจโดยเป็นไปตามวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารซึงมีอาํนาจตดัสินใจในการบริหารและ
พฒันารีสอร์ท 

2. กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั หมายถึง แนวคิดของผูป้ระกอบการ
รีสอร์ทในการจาํแนกปัจจยัต่างๆทางธุรกิจบริการ เช่น ความสามารถของบุคลากรในการให้บริการ 
รูปแบบรีสอร์ท โปรโมชนัเพือนาํมาสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงธุรกิจตามวสิัยทศัน์ของผูป้ระกอบการ 
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3. อาํนาจการต่อรอง หมายถึง แรงกดดนัจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจรีสอร์ทต่างๆ
และปัจจยัซึงทาํใหเ้กิดการหมุนเวยีนธุรกิจในพืนทีอาํเภอแก่งกระจาน 

4. ความรับผดิชอบต่อสังคม หมายถึง  การใส่ใจและการให้ความสําคญัของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ทรวมกึงการตระหนกัถึงผลกระทบทีสังคมไดรั้บจากการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ
เพือสร้างความรู้สึกและทศันคติทีดีต่อธุรกิจใหเ้กิดขึนแก่ชุมชน 

5. การท่องเทียวเชิงธรรมชาติหมายถึง  สถานทีทีเปิดใช้เพือการท่องเทียวโดยมี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิงดึงดูดใจให้นักท่องเทียวมาเยือนซึงทรัพยากรเปล่านีอาจจะเป็นความ
งดงามตามสภาพธรรมชาติความแปลกตาทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ พร้อมทาํกิจกรรมทีสามารถ
ทาํร่วมกบัธรรมชาติ 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การวิจยักลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการดาํเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบทางสังคมของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ผูว้ิจยัได้
ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งตามลาํดบัดงันี 

1. สภาพทวัไปและขอ้มูลพืนฐานของธุรกิจรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจาน 

2. ขอ้มูลแหล่งท่องเทียวในอาํเภอแก่งกระจาน 

3. แนวคิดการท่องเทียว/อุตสาหกรรมการท่องเทียว 

4. แนวคิดและทฤษฎีกลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

5. แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

. สภาพทวัไปและข้อมูลพนืฐานของธุรกจิรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจาน 

 ปรีชา แดงโรจน์ ( ) โรงแรมรีสอร์ท (Resorts  Hotel) โรงแรมประเภทนีตงัอยูใ่น
บริเวณทีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ ทงันีเพือให้นักท่องเทียวได้พกัผ่อนสามารถสัมผสักบัธรรมชาติได้
อยา่งแทจ้ริง โรงแรมตอ้งจดับริการต่างๆ เช่น ห้องอาหารการซักรีด การติดต่อสือสาร หรือบริการ
อืนๆ เหมือนโรงแรมทวัไปแต่ตอ้งเนน้บริการทางดา้นการกีฬา และนนัทนาการแก่แขกให้มากกวา่
โรงแรมทวัไปดงันันโรงแรมรีสอร์ท ตอ้งจดัสร้างสระว่ายนาํ สนามเทนนิส สนามขีมา้ตลอดจน
กิจกรรมในการบนัเทิงอืนๆ ให้กบัแขกผูม้าพกัซึงมีวตัถุประสงคใ์นดา้นการพกัผอ่นเป็นหลกั  ใน
ปัจจุบนัโรงแรมรีสอร์ทนอกจากมีวตัถุประสงค์เพือการพกัผอ่นหยอ่นใจแลว้การตอบสนองลูกคา้
เพือการเพือการประชุม สัมมนา การจดันาํเทียวแบบให้รางวลั (Incentive Tour) เพิมปริมาณมากขึน
โดยเฉพาะอยา่งยิงการใช้สถานทีดงักล่าวแลว้นอกฤดูกาลท่องเทียวเพราะสามารถลดค่าบริการไดต้าํ
กวา่ ฤดูกาลท่องเทียว 

 .  สภาพทวัไปของธุรกจิรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี 

  ชมรมธุรกิจการท่องเทียวแก่งกระจาน( )รีสอร์ททีเปิดให้บริการในเขตอาํเภอ
แก่งกระจานรวมทงัสิน  แห่ง แบ่งประเภทไดด้งันี 
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  รีสอร์ททีอยูภ่ายในพืนทีตาํบลแก่งกระจานรวม    แห่ง 

   รีสอร์ททีอยูภ่ายในพืนทีตาํบลอืนๆ                         แห่ง 

  รีสอร์ททีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมีทงัสิน  แห่ง 

  รีสอร์ทไม่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมีทงัสิน       แห่ง 

  ธุรกิจรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจานส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อมเมือแบ่งตาม
จาํนวนห้องพกั กล่าวคือมีระบบการบริหารกิจการแบบครอบครัวและเครือญาติ มีพืนทีทาํธุรกิจ
ส่วนใหญ่อยูใ่กลแ้หล่งท่องเทียวหรือภูมิศาสตร์ทีสามารถชมวิวและทาํกิจกรรมได ้อาทิริมฝังแม่นาํ
เพชรบุรี เพราะบริเวณนนัๆถือไดว้า่เป็นตน้แม่นาํเพชรบุรี ลกัษณะของแม่นาํจึงมีความเชียว สามารถ
ทาํกิจกรรมล่องแก่ง พายเรือได ้และริมเขือนแก่งกระจานเพราะจะสามารถมองเห็นทศันียภาพเขือน
แก่งกระจานไดช้ดัเจน บรรยากาศดี เหมาะแก่การพกัผอ่น โดยส่วนมากผูป้ระกอบการเป็นผูบ้ริหารงาน
เอง รับจองห้องพกั ติดต่อประสานงานและจดัซือจดัหาเครืองอุปโภคบริโภคประกอบการบริการ
ด้วยตวัเองเนืองจากยงัไม่มีพนกังานทีมากพอสําหรับแต่ละหน้าที พนกังานส่วนใหญ่เป็นคนใน
พืนทีเนืองจากสะดวกในการเดินทางและค่าแรงไม่สูง 

  จากการศึกษาขอ้มูลสภาพทวัไปของธุรกิจรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรีพบวา่ธุรกิจรีสอร์ทในพืนทีส่วนใหญ่อยูใ่นพืนทีใกลแ้หล่งท่องเทียวและกิจกรรมธรรมชาติ 
เช่น กิจกรรมล่องแก่ง ขบัรถ ATV  เป็นตน้  จาํนวนห้องพกัของแต่ละรีสอร์ทมีจาํนวนแตกต่างกนั
ตามขนาดพืนทีทีผูป้ระกอบการเป็นเจา้ของ รวมทงัรีสอร์ทบางแห่งมีให้บริการร้านอาหาร ร้านคา้ 
อยูภ่ายในรีสอร์ทเพืออาํนวยความสะดวกและเพิมรายไดใ้หก้บัธุรกิจอีกดว้ย 

1.2 ข้อมูลชมรมธุรกิจท่องเทียวแก่งกระจาน-ลุ่มแม่นําเพชรบุรี ชมรมธุรกิจท่องเทียว
แก่งกระจาน-ลุ่มแม่นําเพชรบุรี (KAENGKRAJAN – PETCHBURI WATER SHED TOURISM  

ASSEMBLY) 

  ประกอบดว้ยขอ้มูลเบืองตน้ดงันี 
  ประธานชมรม  คุณราเชนทร์  เกลือนกลาด 

  ชมรมเริมก่อตงัเมือ   วนัจนัทร์ที   กนัยายน  พ.ศ.  

  จาํนวนสมาชิกชมรม     รีสอร์ท 

  โดยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทโฮมสเตย ์ร้านอาหาร ในเขตอาํเภอ
แก่งกระจาน และอาํเภอท่ายาง ตงัแต่ตน้สายแม่นาํเพชรบุรี จากเขือนแก่งกระจานครอบคลุมไปถึง
เขือนเพชรในอาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
  สํานักงานจดัตงัอยู่ที  เพชรวารินทร์รีสอร์ทแอนด์สปา    หมู่  ตาํบลกลัด
หลวง อาํเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุรี รหสัไปรษณีย ์  

   ส
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วตัถุประสงค์ของชมรม 

  ชมรมธุรกิจท่องเทียวแก่งกระจาน  –   ลุ่มนาํเพชรบุรี  เป็นการรวมตัวของ
ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานราชการในพืนที   มีนายราเชนทร์  เกลือนกลาด     เป็นประธานชมรม
ผูก่้อตงั โดยเนน้การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม  อนัดีงามของทอ้งถินเมืองเพชรควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แม่นาํเพชรบุรี  โดยประสานความร่วมมือด้านการประชาสัมพนัธ์การให ้ 
–  ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเทียว   กบั    สมาคมธุรกิจการท่องเทียวจงัหวดัเพชรบุรี     และสมาคม
โรงแรมไทยภาคตะวนัตก ตลอดจนองค์กรด้านการท่องเทียวอืนๆ นโยบายด้านการให้ความรู้     
ฝึกฝนทกัษะ พนกังานและผูป้ระกอบการไดจ้ดัทาํเป็นแผนต่อเนืองรายปีนอกจากนียงัเนน้ ประชาสัมพนัธ์
การขายและการตลาด ของสินคา้ OTOP และสินคา้เกษตร ของอาํเภอท่ายางและอาํเภอแก่งกระจาน  
อย่างต่อเนือง ด้วยความเชือมันในศกัยภาพของท้องถินทัง  อาํเภอทีไม่ได้มีแต่เฉพาะป่าเขา             
พืชพรรณ และแม่นาํเพชรอนับริสุทธิ เท่านัน แต่การประสานความร่วมมือ  ของผูป้ระกอบการ
ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพืนทีจะทาํใหชื้อเสียงของอาํเภอท่ายางและอาํเภอแก่งกระจาน เป็นทีรู้จกั
กวา้งขวางยงิขึน 

 

. ข้อมูลแหล่งท่องเทยีวอาํเภอแก่งกระจาน 

 .  ข้อมูลทวัไปของอาํเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี 

  อาํเภอแก่งกระจานมีพืนทีรับผิดชอบประมาณ , .  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ , ,  ไร่ ซึงเป็นอาํเภอทีมีพืนทีมากทีสุดของจงัหวดัเพชรบุรี โดยคิดเป็นร้อยละ  
ของพืนทีจงัหวดัมีประชากร ,891 คน(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, 2551) มีอาณาเขตติดต่อ
กบัเขตการปกครองขา้งเคียง ดงันี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอบา้นลาดและอาํเภอท่ายาง 
ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอหวัหิน (จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า) 

 อาํเภอแก่งกระจานแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น  ตาํบล  หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

1. ตาํบลแก่งกระจาน   หมู่บา้น 

2. ตาํบลสองพีนอ้ง    หมู่บา้น 

3. ตาํบลวงัจนัทร์      หมู่บา้น 

4. ตาํบลป่าเตง็   หมู่บา้น 

5. ตาํบลพุสวรรค ์    หมู่บา้น 

   ส
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6. ตาํบลหว้ยแม่เพรียง   หมู่บา้น  
  คาํขวญัประจาํอาํเภอแก่งกระจาน : พะเนินทุ่งสูงตระหง่าน ตระการทอทิพย ์        

ป่าดงดิบอุทยาน แก่งกระจานเขือนดิน 

  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาทิ ทาํไร่ ปลูกพืช ประมง คา้ขาย
เนืองจากอาํเภอแก่งกระจานมีสภาพพืนทีอุดมสมบูรณ์เป็นพืนทีราบสลบัภูเขา ดินมีลกัษณะปน
ลูกรังและพืนทีบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน จึงเหมาะแก่การทาํเกษตรกรรม ไดแ้ก่ มะนาว มะม่วง 
กลว้ย ผกัต่างๆ ส่วนทางดา้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่รายไดม้าจากดา้นการท่องเทียวอาํเภอแก่งกระจาน
ซึงมีแหล่งท่องเทียวธรรมชาติมากมายหลากหลายรูปแบบกิจกรรม ดงันี 

  เขือนแก่งกระจาน(สาํนกัอุทยานแห่งชาติ, )เป็นเขือนดินกนัแม่นาํเพชรบุรีสัน
เขือนยาว 760 เมตร กวา้ง 8 เมตร สูง 58 เมตร ฐานตอนทีกวา้งทีสุด 250 เมตรสร้างเสร็จเมือปี พ.ศ. 
2509 เป็นทะเลสาบนาํจืดขนาดใหญ่เหมาะสําหรับท่องเทียวพกัผอ่นหยอ่นใจเป็นเขือนดินแห่งแรก
ในประเทศไทย ทีมีวิวสวยงามไม่แพเ้ขือนอืนๆ การเดินทาง  และห่างจากอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน 3 กิโลเมตรเดินทางตามเส้นทางเดียวกบัอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกิจกรรม ล่องเรือยนต์
ชมอ่างเก็บนาํเขือนแก่งกระจานชมบรรยากาศรอบอ่างเก็บนาํ ชมเกาะพลบัพลาซึงพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯและสมเด็จพระราชินีฯ ไดเ้คยมาประทบั ณ เกาะแห่งนีชาวบา้นเลยตงัชือเกาะวา่เกาะ
พลบัพลา พร้อมทงัแวะไหวพ้ระทีเกาะโสมอีกทงัถา้ไปช่วงตอนเยน็จะสวยงามมาก เพราะจะเห็น
พระอาทิตย์ตกดินภายในอ่างเก็บนาํอีกทงัถา้ไปช่วงตอนเยน็จะสวยงามมาก เพราะจะเห็นพระ
อาทิตยต์กดินภายในอ่างเก็บนาํ (กฤศธีราทิตยกุล, 2556) 

  อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอมิ(เพชรวารินทร์, ) ตงัอยูที่ตาํบลพุสวรรคมี์
พืนทีประมาณ 180 ไร่ พระแม่กวนอิมปางพนัเนตรพนักร องค์ใหญ่ทีสุดในโลก และพระแม่กวนอิม
หยกขาวใหญ่ทีสุดในเมืองไทย ตงัอยูที่อุทยานศาสนาพระโพธิสัตวก์วนอิมบนพืนที 180 กวา่ไร่ ช่าง
แกะสลกัองคพ์ระแม่กวนอิมมีชือวา่นายซิงดิงซีแกะสลกัจากไมก้ารบูรหอมทีมีอายุหลายร้อยปีจาก
ประเทศจีน มีพระพกัตร์ 4 ดา้น พระกร 1,000 พระกร สูง 6 เมตร 94 เซนติเมตร นาํหนกั 14 ตนั             
พระหตัถ์บนสุดทรงถือสุริยนั จนัทรา มีความหมายแทนปัญญาพระหตัถ์ระหว่างกลางพระวรกาย
ทางประนมกร หมายถึงผูรู้้ มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนพระหัตถ์ถดัลงมาทรงโอบอุม้โลก 
หมายถึงผูมี้ความเมตตากรุณาพระหตัถ์ขวาทรงถือลูกประคาํและซ้ายทรงถือเชือก หมายถึงผูรู้้ยอ่ม
ไม่ประมาทยดึมนัในศีลธรรม พระหตัถ์ทรงถือคนัศรและลูกศร หมายถึงการมีชีวิตอยา่งมีเป้าหมาย
ถือคมัภีร์และสมุด หมายถึงการทบทวนศึกษาพระธรรมอยู่เสมอ ถือดอกบวัหมายถึงความบริสุทธิ 
ถือคนโฑนาํทิพย ์หมายถึงนาํทิพยมนตรั์กษาโรค ถือดาบหมายถึงปัญญาฆ่ากิเลส ถือขวาน หมายถึง 
ธรรมาวธุปราบมาร ขจดัความโลภ โกรธ หลงมิจฉาทิฐิ และถือธรรมจกัร หมายถึง ทรงรับภาระโกย
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สัตวโ์ลกและสืบทอดพระพุทธศาสนาภายในบริเวณแบ่งออกเป็น แดนมหายานเต๋า แดนพุทธเกษตร
รูปปันเทพต่างๆ ในศาสนาฮินดู-พราหมณ์ รูปปันเจ้าแม่กวนอิม ทีน่าสนใจ คือรูปปันพระแม่
กวนอิมปางพนัเนตรพนักร แกะสลกัจากไมก้ารบูรหอมจากประเทศจีนองค์สูงใหญ่ทีสุดในโลก 
อุทยานฯเปิดตงัแต่เวลา 08.00-18.00 น. 
  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, ) มีพืนที
ครอบคลุมทอ้งทีอาํเภอหนองหญา้ปล้องอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี และอาํเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นอุทยานแห่งชาติทีมีพืนทีมากทีสุดในประเทศไทย มีสภาพป่าทีอุดมสมบูรณ์
เป็นป่าตน้นาํของแม่นาํเพชรบุรีและแม่นาํปราณบุรีและมีลกัษณะเด่นทางธรรมชาติทีสําคญั
หลายแห่ง เช่น ทะเลสาบ นําตก ถาํหน้าผาทีสวยงาม มีเนือทีประมาณ 1,821,687.84 ไร่ หรือ 
2,914.70 ตารางกิโลเมตร 

  เมือคราวทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานทีพระราชวงัไกล
กงัวล อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และเสด็จทีเขือนแก่งกระจาน ไดรั้บสังให้นายถนอม 
เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไมเ้ขา้เฝ้าเมือวนัที 29 ตุลาคม 2522 ไดมี้กระแสพระราชดาํรัสวา่ “เรืองป่า
ตน้นาํลาํธารของแม่นาํเพชรบุรี ขอใหเ้จา้หนา้ทีดูแลรักษาอยา่ใหมี้การลกัลอบตดัไม ้ถางป่าทาํไร่ใน
ป่าตน้นาํของแม่นาํเพชรบุรี เพราะจะทาํให้เกิดความแห้งแลง้แมจ้ะไดมี้การให้สัมปทานป่าแปลงนี
ไปบา้งแลว้ ก็ขอให้ เจา้หนา้ทีตรวจดูแลการทาํไมอ้ย่าให้เป็นการทาํลายป่าเกิดขึน” จากพระราช
ดาํรัสดงักล่าวประกอบกบันโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 9 มกราคม 2522 ทีให้
รักษาป่าไวโ้ดยการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม ้ไดมี้คาํสังที 
452/2523 ลงวนัที 6 มีนาคม 2523 ให้นายสามารถ ม่วงไหมทอง นกัวิชาการป่าไม ้4 ไปดาํเนินการ
สํารวจหาขอ้มูลเบืองตน้บริเวณพืนทีป่าตน้นาํลาํธารแม่นาํเพชรบุรีเหนือเขือนแก่งกระจานจงัหวดั
เพชรบุรี รายงานวา่บริเวณป่าดงักล่าวเป็นป่าตน้นาํลาํธารของแม่นาํเพชรบุรีและแม่นาํปราณบุรีเป็น
ภูเขาสลบัซับซ้อน สภาพป่าสมบูรณ์ มีทิวทศัน์สวยงาม ประกอบดว้ยนาํตก ถาํ หน้าผาทะเลสาบ 
พนัธ์ุไมมี้ค่านานาชนิด เป็นแหล่งทีอยู่อาศยัของสัตวป่์าต่างๆ เช่นเลียงผา ววัแดง กระทิง นก ปลา
ต่างๆ และชา้งป่า ซึงเป็นสัตวคู์่บา้นคู่เมืองเหมาะสมทีจะจดัตงัเป็นอุทยานแห่งชาติเพือเป็นแหล่ง
พกัผ่อนหยอ่นใจและศึกษาความรู้ดา้นต่างๆทงัเป็นการรักษาสภาพป่าให้คงอยูเ่ป็นสมบติัของชาติ
ถาวรสืบไปดงัพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

  กรมป่าไมจึ้งไดเ้สนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซึงไดมี้มติการประชุมครังที 
2/2523 เมือวนัที 8 สิงหาคม 2523 เห็นสมควรให้ออกพระราชกฤษฎีกากาํหนดทีดินบริเวณพืนทีป่า
ยางนาํกลัดเหนือและป่ายางนาํกลัดใต้ในท้องทีตาํบลนาํกลัดเหนือ กิงอาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง 
อาํเภอเขายอ้ยและตาํบลสองพีน้อง ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ครอบคลุมเนือที 
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1,548,750 ไร่ หรือ 2,478 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติโดยประกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 98 ตอนที 92 ลงวนัที 12 มิถุนายน 2524 นบัเป็นอุทยานแห่งชาติลาํดบัที 28 ของประเทศ 

  ต่อมาคณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ของอาํเภอหวัหินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ไดมี้หนังสือลงวนัที 17 ตุลาคม 2525 ถึงนายชวน หลีกภยัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอให้อนุรักษ์ป่าห้วยแร่ห้วยไคร้ ตาํบลหนองพลบัอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
ดว้ย กรมป่าไม ้จึงให ้นายสามารถ ม่วงไหมทองทาํหนา้ทีหวัหนา้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และ
นายรุ่งโรจน์ องักุรทิพากรเจา้พนกังานป่าไม ้2 สาํรวจหาขอ้มูลเบืองตน้ ปรากฏวา่ในบริเวณดงักล่าว
มีสภาพป่าสมบูรณ์ดี มีทิวทศัน์สวยงาม มีธรรมชาติทีสวยงาม เช่นนาํตก ถาํ หนา้ผา ลานหิน และมี
สัตวป่์านานาชนิดอาศยัอยูโ่ดยมีอาณาเขตติดต่อกบัเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี
ตามหนงัสือรายงานผลการสํารวจ ที กส0713(กจ) /78 ลงวนัที 3 พฤษภาคม 2526 เห็นควรให้ขยาย
เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานออกไปครอบคลุมพืนทีดงักล่าวกรมป่าไมจึ้งไดเ้สนอคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติต่อมาได้มีมติการประชุมครังที 1/2527 เมือวนัที 23 มกราคม 2527 ให้ขยายเขต
อุทยานแห่งชาติใหค้รอบคลุมพืนทีดงักล่าวซึงไดมี้พระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติป่ายาง
นาํกลดัเหนือและป่ายางนาํกลดัใต ้ในทอ้งทีตาํบลแก่งกระจาน ตาํบลสองพีน้อง ตาํบลกลดัหลวง
อาํเภอท่ายาง  จังหวดัเพชรบุรี และตาํบลหนองพลับ  อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
ครอบคลุมเนือที 273,125 ไร่ หรือ 437.00 ตารางกิโลเมตรโดยประกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
101 ตอนที 194 ลงวนัที 27 ธันวาคม 2527 รวมเนือที 1,821,875 ไร่ หรือ 2,915 ตารางกิโลเมตร
ต่อมากองบญัชาการทหารสูงสุด และจงัหวดัเพชรบุรีไดข้อเพิกถอนพืนทีเพือสร้างอ่างเก็บนาํห้วย
แม่เพรียง เนือที 28 ไร่ 2 งานและอ่างเก็บนาํห้วยป่าแดง เนือที 158 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวาซึงไดมี้
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่ายางนาํกลดัเหนือและป่ายางนาํกลดัใต ้บางส่วนใน
ทอ้งทีตาํบลหว้ยแม่เพรียง และตาํบลป่าเต็งอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เนือที 187.16 ไร่ หรือ 
0.30 ตารางกิโลเมตรโดยประกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที 64 ก ลงวนัที 24 กนัยายน 
2541 ทาํให้ในปัจจุบนัอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคงเหลือพืนที 1,821,687.84 ไร่ หรือ 2,914.70 

ตารางกิโลเมตร 

  เขาพะเนินทุ่ง (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, ) ตงัอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานอยู่ห่างจากทีทาํการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประมาณ50กิโลเมตรเป็นภูเขาสูง
ประกอบดว้ยทุ่งหญา้กวา้งสูงจากระดบันาํทะเลประมาณ1,207เมตร ซึงบริเวณโดยรอบจะเป็นป่า   
ดงดิบมีสัตว์ป่านานาชนิดมากมายสภาพภูมิประเทศจะมีความสมบูรณ์และมีทิวทศัน์ ทีงดงาม
นอกจากนีพะเนินทุ่งยงัเป็นจุดชมทะเลหมอกทีสวยงามโดยหมอกดงักล่าวเกิดจากตน้ไมที้อุดม
สมบูรณ์แลว้คลายก๊าซคาร์บอนได  ออ๊กไซตอ์อกมาแลว้เกิดเป็นหมอกทีสวยงามไวใ้ห้นกัท่องเทียว
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ไดช้มกนัเขาพะเนินทุ่งสามารถชม ทะเลหมอกไดเ้กือบตลอดปีในยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอก        
สีขาวปกคลุมทวัหุบเขา เมือทะเลหมอกสลายตวัไปแลว้จะมองเห็นผืนป่าดงดิบเบืองล่างเบียดตวักนั
แน่นท่ามกลางเทือกเขาสลบัซบัซอ้นกวา้งไกลสุดตา บางครังอาจ พบนกเงือกกรามชา้งบินอยูเ่หนือ
ผืนป่าทีพะเนินมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่านจะเห็นหมอกยามเช้ามารวมตวั กนัเป็นโดยจุดชม
ทะเลหมอกจะสามารถชมได ้2 จุด คือจุดชมวิวกิโลเมตรที 30 และ 36 ในช่วงเดือน พฤศจิกายน            
เป็นตน้ไป ทะเลหมอกจะสวยงามมากอากาศเยน็สบายไม่ไกลจากพะเนินทุ่งยงัมีสถานทีท่องเทียว
น่าสนใจไดแ้ก่นาํตกทอทิพย ์และนาํตกธารทิพยที์สวยงามอยูบ่น ยอดเขานอกจากนีพะเนินทุ่งยงัมี
กิจกรรมการชมนก นานาชนิดรวม 400 กว่าชนิดชมผีเสือหลากสีกิจกรรม เดินป่าเส้นทางขึนเขา
พะเนินทุ่ง บางช่วงชนั 45 องศาและบางช่วงตอ้ง ผา่นลาํธารกวา้ง 6 เมตร ขรุขระยานพาหนะ ทีใช้
ควรเป็นรถยนตป์ระเภทโฟล์วิล และมีกาํลงัเครืองยนต์แรง จึงจะสะดวกต่อการเดินทาง ไม่เหมาะ
กบัการใช้รถยนต์ประเภทแรงตาํขับเคลือนล้อเดียวข้อสําคญัผูที้ทาํหนา้ทีขบัรถขึนเขาจะตอ้งมี
ประสบการณ์ขบัรถขึนเขามาก่อนจึงจะปลอดภยัช่วงเดินทางขึนเขาพะเนินทุ่งและบริเวณชมทะเลหมอก
ไม่มีสัญญาณโทรศพัทมื์อถือในช่วงฤดูฝน การท่องเทียวและพกัแรมบริเวณบา้นกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง
ไม่สะดวกอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่นกัท่องเทียวและก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสูง
จึงมีกาํหนดปิดการท่องเทียว และพกัแรมเฉพาะบริเวณบา้นกร่างและเขาพะเนินทุ่งในระหวา่งวนัที 
1 สิงหาคม - 31 ตุลาคมของทุกปี เพือความปลอดภยัแก่ นกัท่องเทียวและเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้
มีโอกาสฟืนตวั(Amazing Thailand 1998-1999) 

  บ้านกร่างแคมป์ (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, ) เป็นจุดพกัคา้งแรมกางเต็นท์
สําหรับผูส้นใจดูนกและผีเสือเนืองจากมีอากาศเย็นสบาย อยู่บริเวณ กม.15 มีเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ซึงเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง มีไม้ทีพบมาก คือไม้ตะเคียนทอง ไม้ยาง ไม้
มะค่าโมง ไมห้อมหรือไมก้ฤษณาและเป็นป่าทีชุ่มชืนจึงมีเฟิร์น กระโถนฤาษี หนุมาน หวายขึน
อย่างสมบูรณ์และยงัมีสัตวป่์ามากมายเช่น ช้างป่า กระทิง ววัแดง เกง้ กวางหมีและสัตวป่์าสงวน 
เช่น เลียงผา เกง้หมอ้ สมเสร็จ และแมวลายหินอ่อนมีผีเสือมากกวา่ 150 ชนิดให้ศึกษาโดยเฉพาะใน
หนา้แลง้จะเห็นฝงูผเีสือลงไปกินดินโป่งเป็นจาํนวนมากและราวเดือนกุมภาพนัธ์ถึงมิถุนายน จะพบ
นกไดห้ลายชนิดสร้างรังวางไข่เลียงลูกอ่อน เช่นนกกก นกกาฮงั ซึงเป็นสัญลกัษณ์ของป่าดงดิบ 

  เส้นทางดูนกชมผีเสือ จะเริมจากทีกิโลเมตรศูนย ์คือบริเวณด่านตรวจเขาสามยอด
ถึงกิโลเมตรที 18 จะพบผีเสือไดต้ามสองขา้งทางตามโป่งดินบริเวณแอ่งนาํมีผีเสือหนอนจาํปีจุด
แยกผีเสือสะพายฟ้า ผีเสือวาวสีต่างฤดู ตามพุ่มไมมี้ผีเสือกะลาสีธรรมดาผีเสือสีตาลจุดตาห้า ผีเสือ
ช่างร่อน ตามกองมูลสัตวมี์ผีเสือเหลืองหนามธรรมดาผีเสือตาลหนามใหญ่อาจพบผีเสือหางติง
สะพายเขียวซึงเป็นผีเสือหายากชนิดหนึงกิโลเมตรที 10-12 และจุดทีนกัท่องเทียวสามารถดูนกได้
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คือ บริเวณตงัแต่อ่างเก็บนาํหว้ยสามยอดเลยด่านตรวจมาไม่ไกลซึงเป็นแหล่งทีอยูอ่าศยัของนกนาํ
นานาชนิดส่วนเส้นทางศึกษาธรรมชาตินนันบัตงัแต่กิโลเมตรที 18 ขึนไป และกิโลเมตรที 18-27 

อาจจะพบเห็นนกกระลิงเขียดหางหนามซึงเป็นนกทีพบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทีเดียวใน
ประเทศไทยและถา้โชคดีท่านอาจพบค่างแวน่ ซึงเป็นสัตว ์unseen ของแก่งกระจานเลยทีเดียว 

  นก มีนกเกือบ 400 ชนิด จุดทีเหมาะแก่การดูนกคือบริเวณแคมป์บา้นกร่างตงัแต่ 
กม.ที 15 - 18 สามารถดูนกไดต้ลอดปี ช่วงเวลาทีดีทีสุดคือช่วงเชา้ส่วนบริเวณตงัแต่อ่างเก็บนาํห้วย
สามยอด เลยด่านตรวจมาไม่ไกลเป็นแหล่งทีอยู่อาศยัของนกนาํนานาชนิด นอกจากนีตามเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาตินบัแต่กม.18 ขึนไปถึง กม.27 พบนกกะลิงเขียดหางหนามซึงพบไดที้อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานทีเดียวในประเทศไทย 

  นําตกทอทพิย์ (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, ) อยูห่่างจากเขาพะเนินทุ่ง 15 

กิโลเมตรสามารถเดินทางโดยรถยนต ์และเดินทางเทา้เขา้ถึงตวันาํตกประมาณ 3 กิโลเมตร ไปกลบั
เดิน 6 กิโลเมตร มีความสูง 9 ชนั ชนัที 5 เป็นชนัทีสวยทีสุด แต่ละชนัสวยงามแปลกตาสภาพ
โดยรอบเป็นป่าไมร่้มรืน ทงันีการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเทียวทีอยู่ลึกเข้าไปในผืนป่าควรขอ
คาํแนะนาํและคนนาํทางจากเจา้หน้าทีป่าไมก่้อน นอกจากนีควรใชร้ถยนตที์มีกาํลงัเครืองดีเพราะ
เส้นทางผา่นหุบเขาลาดชนั 

  กิจกรรมในแหล่งท่องเทียวมีมากมายและทีเป็นทีนิยมคือกิจกรรมผจญภยัทางนาํ 
เช่น    
  แก่งเรือยาง(Rafing) (กฤศธีรา  ทิตกุล, ) หรือทัวไปเรียกว่าล่องเรือยาง               
แก่งกระจาน ล่องแพยางแก่งกระจาน ล่องแก่งเรือยางเพชรบุรีล่องเรือยางแม่นาํเพชร นนัเอง โดย
รายละเอียดก็คือการล่องเรือยางในแม่นาํเพชรบุรีดว้ย ระยะทาง 8 กิโลเมตรใชเ้วลาชวัโมงเศษผอ่น
คลายและสัมผสักบัวิถีชีวิตธรรมชาติของสองฟากฝังแม่นาํเพชรบุรีตอนล่างและสนุกกบัเครืองเล่น
ผจญภยัต่างๆทีอยู่ริมน้าเป็นกิจกรรมผจญภยัอาทิเช่น โดดสลิง โดดหอ โดดเชือก จิงจอกเวหาที
กาํลงัเป็นทีนิยมของนกัท่องเทียวทีมาแก่งกระจานหากใครไดผ้า่นมาแก่งกระจานแลว้ไม่ไดล่้องแก่ง
แม่นาํเพชรละก็เรียกกนัวา่มาไม่ถึงแก่งกระจานกนัเลยทีเดียวให้บริการรวมอุปกรณ์ชูชีพและเจา้หนา้ที
ควบคุมดูแลเรือและรถรับส่งระหวา่งการล่องแก่งและล่องแก่ง 

  เรือคายัค(Kayak Rafting)(กฤศธีรา ทิตกุล, ) การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
สํานกังานเขต  เพชรบุรี ร่วมกบั แก่งกระจาน แอดเวนเจอร์พอยท์ รีสอร์ท ร่วมเปิดตวักิจกรรม 

(unseen in keangkrachan) อนัซีน อิน แก่งกระจาน แบบใหม่มาแรงไม่แพ ้นาํตกวงัสายทอง จงัหวดั
สตูล คือล่องแก่งเรือคายคัลาํนาํเพชรบุรีความยาว 8 กิโลเมตรสัมผสักบัความตืนเตน้เร้าใจหนึง
ชวัโมงเตม็กบัล่องแก่งคายคัโดยทวัไปแลว้เรือคายคัเหมาะทีจะใชส้ําหรับในทะเลแต่เราพบวา่คายคั
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สามารถทีจะโลดแล่นในสายนาํและสร้างความตืนเตน้เร้าใจใหก้บัผูที้รักการผจญภยัเป็นอยา่งยิงเมือ
บวกกบักระแสนาํทีไหลเชียวกราดร่วมดว้ยเจา้หนา้ทีดูแลผูเ้ชียวชาญ 

  สาํหรับการการเดินทาง สามารถเดินทางมาทีอาํเภอแก่งกระจานไดด้งันี    
  รถยนต์จากกรุงเทพฯใชท้างหลวงหมายเลข 35 ถึงอาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ใช้
ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านแยกเขา้ตวัเมืองเพชรบุรี จะถึงสีแยกท่ายาง เลียวขวาเขา้อาํเภอท่ายาง
จากนนัวิงไปตามถนนเลียบคลองชลประทาน ตามทางหลวงหมายเลข 3499 ระยะทางประมาณ 30 

กิโลเมตร ก็จะถึงอาํเภอแก่งกระจาน จากปากทางเขา้อุทยานฯอีก4กิโลเมตรจะถึงทีทาํการอุทยานฯ 

  บริการรถตู้จากอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ (ฝังราชวถีิ) ราคาคนละ 180-200 บาทไปที 

ตลาดแก่งกระจาน และต่อรถรับจา้งอีก 4 กิโลเมตรไปยงัทีทาํการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

  จากข ้อมูลแหล่งท่องเทียวอาํเภอแก่งกระจานพบว่าบริ เวณแก่งกระจานมี
ทรัพยากรธรรมชาติทีโดดเด่น มีทะเลสาบ ตน้แม่นาํ  ทิวทศัน์สวยงาม นาํตก นก และลานผีเสือ
นานาๆชนิดมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ในดา้นภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ
จึงเหมาะอยา่งยงิต่อการประกอบธุรกิจทีพกัและธุรกิจท่องเทียวโดยองคป์ระกอบท่องเทียวประกอบ
ไปดว้ย นกัท่องเทียว ธุรกิจซึงทาํหนา้ทีจดัหาสินคา้และบริการ  รัฐบาลประเทศหรือทอ้งถินทีเป็น
เจา้บา้น ประชาชนในทอ้งถิน บุคลากรทีปฏิบติังานในธุรกิจบริการ ซึงปัจจยัเหล่านีจาํเป็นตอ้งมี
เป้าหมายและกลยุทธ์เพือนาํมาซึงผลกาํไร ดงันนัอาํเภอแก่งกระจานจึงมีความสมอย่างยิงในการ
สร้างธุรกิจท่องเทียว 
 

 . แนวคิดธุรกจิท่องเทยีวและอุตสาหกรรมท่องเทยีว 
 ความหมายของการท่องเทียว องคก์ารท่องเทียวโลก(World Tourism Organization : 

W.T.O) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเทียวดงันี “Tourism comprises the activities of theperson 

traveling to and staying in places outside their usual environment  fornot more than one 

consecutive year for leisure, business and other purpose.”  จากความหมายนีสรุปไดว้่า การ
ท่องเทียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากทีอยู่อาศยัปกติไปยงัทีอืนเป็นการชวัคราว (ไม่มากกว่า      

 ปี ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความสมคัรใจเพือการพกัผอ่นหยอ่นใจ ติดต่อธุระและวตัถุประสงคใ์ดๆ
ก็ได ้แต่ไม่ใช่เพือการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้

 สํานักงานพฒันาการท่องเทียว  ( ) อุตสาหกรรมการท่องเทียว  หมายถึง การ
ประกอบกิจกรรมดว้ยการนาํปัจจยัการผลิตต่างๆมาผลิตบริการอยา่งใดอยา่งหนึงดา้นการท่องเทียวที
ก่อใหเ้กิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจและขายบริการดา้นการท่องเทียวนนัใหแ้ก่ผูเ้ยยีมเยอืน 
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 ศรัญยา วรากุลวทิย(์2546: 2) กล่าววา่การท่องเทียวมีเงือนไข  ประการดงันี 

1. เป็นการเดินทางจากทีอยู่อาศยัปกติไปยงัทีอืนเป็นการชัวคราวแต่ไม่ใช่ไปตงัหลกั
แหล่งเป็นการถาวร 

2. เป็นการเดินทางนนัเป็นไปดว้ยความสมคัรใจหรือความพึงพอใจของผูเ้ดินทางเอง
ไม่ใช่เป็นการถูกบงัคบั ไม่ใช่เพือทาํสงคราม 

3. เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆก็ตามทีไม่ใช่ประกอบอาชีพหรือหารายได ้ 
ในขณะที Lawson and baud-bovy(อา้งถึงใน สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย) ได้กล่าวถึงการท่องเทียวว่าเป็นการนันทนาการ (recreation) รูปแบบหนึงที
เกิดขึนระหวา่งเวลาวา่ง (leisure time) ทีมีการเดินทาง (travel) เขา้มาเกียวขอ้ง โดยเป็นการเดินทาง
จากทีหนึงทีมกัหมายถึงทีอยู่อาศยัไปยงัอีกทีหนึงทีถือเป็นแหล่งท่องเทียว เพือเปลียนบรรยากาศ
และสิงแวดลอ้ม 

นิคม จารุมณี (2536: 1) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเทียววา่การเดินทางเพือผอ่นคลาย
ความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงือนไขว่า การเดินทางนัน เป็นการเดินทาง
เพียงชวัคราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง 
 นิศา ชัชกุล (2550: 2) ได้ให้ความหมายของการท่องเทียววา่เป็นกิจกรรมการเดินทาง
จากจุดหนึงไปยงัอีกจุดหนึงซึงนบัตงัแต่จุดเริมตน้ถึงปลายทางจะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยั 3 ประการ
เป็นอยา่งนอ้ยคือ การเดินทาง การพกัคา้งแรม และการกินอาหารนอกบา้น 

สรุปได้ว่าความหมายของแนวคิดการท่องเทียวหมายถึงการเดินทางไปเยียมชม
สถานทีต่างๆหรือเพือไปร่วมกิจกรรมบางอย่าง เยียมเยือนญาติมิตรไปประชุม หรือบางคนอาจจะ
นึกถึงชาวต่างประเทศ สะพายกระเป๋าอยู่กลางถนนนอนอาบแดดอยู่ริมชายหาด ดงันนัจึงพบว่า
กิจกรรมการเดินทางนนัมีความเกียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัชีวิตมนุษยม์าตงัแต่สมยัโบราณ อาทิเช่น 
การทาํสงครามการแสวงหาสินค้า แสวงหาดินแดนใหม่ หรือเพือนมสัการสิงศกัดิสิทธิซึงการ
เดินทางบางอยา่งยงัคงปรากฏใหเ้ห็นจนถึงปัจจุบนัจะพบวา่การท่องเทียวเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบั
การเดินทางซึงเป็นอุตสาหกรรมทีสร้างรายไดอ้ยา่งมหาศาลให้แก่ประเทศและถือเป็นอุตสาหกรรม
ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก 

 .  คุณลกัษณะสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมท่องเทียว 

  David B. Weaver (2002: 206-209) ไดอ้ธิบายลกัษณะของสินคา้และบริการของ
อุตสาหกรรมการท่องเทียวมีความแตกต่างไปจากสินคา้และบริการของอุตสาหกรรมประเภทอืนๆ
ด้วยคุณลกัษณะพิเศษ 4 ประการคือ เป็นสินค้าทีจบัต้องไม่ได้ (Intangibility) สินคา้มีความ
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หลากหลาย (Variability) สินคา้ไม่สามารถแยกส่วนได ้(Inseparability) และเป็นสินคา้สูญเปล่า 
(Perishability) ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

1. สินคา้ทีจบัตอ้งไม่ได(้Intangibility)หมายถึงสินคา้ของอุตสาหกรรมการท่องเทียว
ไม่สามารถมองเห็นได ้สัมผสัไม่ไดไ้ม่สามารถรับรู้รสชาติ ความรู้สึก สัมผสัหรือไดย้ิน ก่อนการ
ตดัสินใจซือและบริโภคผูบ้ริโภคสินคา้ (นกัท่องเทียว)ตดัสินใจซือสินคา้การท่องเทียวจากขอ้มูลที
ไดรั้บจากผูข้ายสินคา้(บริษทัตวัแทนการท่องเทียว)เช่น ราคา รูปภาพ ขอ้มูลการให้บริการ จากคนที
รู้จกัจนเกิดความมนัใจเลือกซือสินคา้ดงันันในอดีตทีผ่านมาการลดความเสียงของลูกคา้ในการ
ตดัสินใจซือสินคา้ผูป้ระกอบการมกัจะสร้างความมนัใจให้กบัลูกคา้เช่น การจดัทาํเอกสารทีน่าเชือถือ
การตกแต่งบริษทัให้สวยงามเป็นมืออาชีพ และเตรียมรูปภาพทีดีนาํเสนอให้กบัลูกคา้ปัจจุบนัมีการ
นาํเอาเทคโนโลยมีาใชใ้นการนาํเสนอขอ้มูลใหก้บัลูกคา้เพือลดช่องวา่งในเรืองนีมากขึน 

2. สินคา้มีความแตกต่าง (Variability) การบริการการท่องเทียวมีความแตกต่างกนั
อย่างมากในทีนีหมายถึงผูผ้ลิตผูบ้ริโภคแต่ละคนมีประสบการณ์ทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัซึงจะ
มีอิทธิพลทีไม่สามารถคาดเดาไดท้งันีเพราะเป็นปัจจยัเรืองคนรวมถึงอารมณ์ความคาดหวงั ระดบั
ความพึงพอใจและทศันคติของนกัท่องเทียว 

3. สินค้าไม่สามารถแยกส่วนได้ (Inseparability) การบริการการท่องเทียวมี
ลกัษณะทีไม่สามารถแบ่งแยกไดห้มายถึงสินคา้และการบริโภคเกิดขึนในเวลาเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น
ผูโ้ดยสารทีโดยสารเครืองบินสายการบินเป็นสินคา้ทีผลิตขึนในขณะทีผูโ้ดยสารเป็นผูบ้ริโภคสินคา้
นนั 

4. สินค้าสูญเปล่า (Perish ability)หมายถึงสินคา้ท่องเทียวเป็นสินค้าทีเกิดขึน
ตลอดเวลาถึงแมไ้ม่มีผูซื้อสินคา้เช่น สายการบินสามารถจุผูโ้ดยสารได ้400 ทีนงัในการเดินทางใน
ขณะนนัหากมีทีนงัวา่ง 100 ทีนงัสายการบินก็ไม่ชดเชยในการบินครังต่อไปเป็น 500 ทีนงัไดด้งันนั
การจดัการอุปสงคแ์ละอุปทานอยา่งเหมาะสมจึงทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

       สรุปคุณลกัษณะของอุตสาหกรรมบริการไดว้่าการบริการเป็นสินคา้ทีไม่สามารถ
จบัตอ้งได ้แต่ลูกคา้ตดัสินใจซือจากความมนัใจโดยมีการโฆษณาบริการผา่นสือรูปภาพ การบอกเล่า  
สินคา้ท่องเทียวนนัทงัตวัสินคา้และการบริโภคจะเกิดขึนในเวลาเดียวกนัโดยลูกคา้แต่ละรายจะมี
ลกัษณะหรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวัดงันันจากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวทาํให้ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจบริการต้องมีการให้บริการทีครอบคลุมและเขา้ถึงอุปสงค์ของลูกคา้ทีมีความหลากหลาย
เช่นกนั 

 

 



18 
 

. แนวคิดและทฤษฎกีลยุทธ์การแข่งขัน 

 David W.Walters(1989) กลยุทธ์การแข่งขนัคือ สิงใดๆก็ตามทีทาํให้สิงทีกิจกการ
นาํเสนอผลิตภณัฑต่์อลูกคา้ มีความแตกต่างในลกัษณะทีเป็นความตอ้งการของลูกคา้ หรือผูบ้ริโภค
มากกวา่ 
 สมชาย หิรญกิตติ( )กลยุทธ์การแข่งขนั หมายถึง ปัจจยัต่างๆซึงทาํให้องค์กรมี
ความแตกต่าง มีคุณค่าทีเหนือกวา่ในดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการจากคู่แข่งรายอืนๆ  ซึงปัจจุบนั
ธุรกิจมีการแข่งขนักนัสูง ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีการจดัการทีดีกบัทรัพยากรทางการจดัการเป็นปัจจยั
ทีสาํคญัทีสุด ทีจะทาํใหอ้งคก์รเจริญเติบโตกา้วหนา้ 
 ความหมายของกลยุทธ์การแข่งขนั(Competitive Strategy) หมายถึงการสร้างหรือ
พฒันาวิถีทางในทางปฏิบติั การดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนการระดมและจดัสรรทรัพยากรขององค์กร
ธุรกิจเพือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.1 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

  กลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเป็นกลยุทธ์ทีจดัทาํขึนเพือสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเมือบริษัทได้พฒันากลยุทธ์ก็ยงัคงจะตอ้งเผชิญกบัปัญหา
สําคญั และในปัจจุบ ันบริษ ัทต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางด้านสภาพแวดล้อมในการ
ดาํเนินงาน รวมถึงสภาวะการแข่งขนัทีรุนแรงเพือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป 
โดยการปรับปรุงกระบวนการในการบริหารและดาํเนินงานเพือทีจะสามารถเพิมการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้และใหมี้ความสามารถทางการแข่งขนัทีสูงทีสุด 

1. กลยุทธ์การสร้างความความแตกต่างทางการแข่งขัน (Compettitive Differentiation 

Strategies) การแสวงหาขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่ งขันด้านการสร้างความแตกต่างนนัธุรกิจตอ้ง
พยายามสร้างผลิตภณัฑ์และหรือการบริการในลกัษณะทีไม่เหมือนใคร (Unique bundles) โดย
เป้าหมายหลกัของกลยทุธ์การสร้างความแตกต่างมีองคป์ระกอบต่างๆดงันี 

1.1 รูปร่างของผลิตภณัฑ์ (Product differentiation)เป็นการสร้างความแตกต่างที
ผลิตภัณฑ์โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือผลิตขึนเองให้มีความเหนือคู่แข่งในดา้นต่างๆ อาทิ
แนวความคิดการออกแบบ ดา้นรูปลกัษณ์ การตกแต่ง สิงอาํนวยความสะดวกและสิงของเครืองใช้
ต่างๆเช่นการสร้างทีพกัดว้ยวตัถุธรรมชาติเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

1.2 รูปแบบการบริการ(ServicesDifferentiation)เป็นการสร้างความแตกต่างดา้น
การอาํนวยความสะดวกและคุณภาพของบริการ ซึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจเลือกซือ
ผลิตภณัฑ ์เช่น ความเอาใจใส่ การใหบ้ริการพิเศษ อาทิ  Kids club เป็นตน้ 
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1.3 ช่องทางการให้บริการ(Channel differentiation)เป็นการสร้างความแตกต่าง
ทีช่องทางบริการ เลือกกลยุทธ์จดัช่องทางจดัจาํหน่ายให้ลูกคา้เขา้ถึงบริการไดง่้าย สะดวก และมี
คุณภาพ ครอบคลุมลูกคา้เป้าหมาย 

1.4 บุคลากรทีมีคุณภาพ (People differentiation)เป็นการสร้างความแตกต่างที        

ผูใ้หบ้ริการใชก้ลยทุธ์สร้างความโดดเด่นทีตวัผูใ้หบ้ริการทีมีวิสัยทศัน์และทศันคติในการให้บริการ
ทีเป็นเลิศ มีการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะในการใหบ้ริการทีดี 

1.5 ภาพลกัษณ์โดดเด่น(Image differentiation) เป็นการสร้างความแตกต่างที
ภาพลกัษณ์ โดยการใช้ Brand,symbol,Sloganเป็นเครืองมือโดยการสือถึงคุณภาพทีเหนือกว่าผูอื้น 
แต่ตอ้งแน่ใจว่าได้จดัสินคา้หรือบริการทีมีคุณภาพเหนือกวา่คู่แข่งตามทีไดสื้อสารไวด้ว้ย ลูกคา้
จึงมนัใจในความแตกต่างนนั 

   สรุปไดว้า่การสร้างความแตกต่างให้กบักลุ่มประเภทธุรกิจรีสอร์ทในพืนทีแก่ง
กระจานนนั ผูป้ระกอบการจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัในการดาํเนินธุรกิจเพือสร้างความโดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์ใหก้บัรีสอร์ท โดยความแตกต่างเหล่านีจะขึนอยูก่บัวสิัยทศัน์ของผูป้ระกอบการ 
  . กลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านต้นทุน (Cost Leadership)(Coulter, 2002: 221) 

  กลยุทธ์นีมีจุดุม่งหมายเพือให้ธุรกิจมีประสิทธิผลดา้นตน้ทุนสูงสุดและเพือให้
เกิดขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน กลยุทธ์นีมีการใชต้น้ทุนตาํเมือเทียบกบัคู่แข่งขนั แต่อาจไม่ใช่ตน้ทุนที
ตาํทีสุด และเพือให้เกิดความเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนตาํ ผูบ้ริหารจะตอ้งรักษาลกัษณะของผลิตภณัฑ์
บริการทีสาํคญัทีผูซื้อตอ้งการโดยมีทางเลือก 2 ประการคือ 

2.1 การใชต้น้ทุนตาํทาํใหส้ามารถตงัราคาขายไดต้าํกวา่คู่แข่งขนัและจูงใจผูซื้อที
อ่อนไหวต่อราคาใหซื้อเพิมขึน ซึงจะนาํไปสู่การเพมิกาํไร 

2.2 การลดราคาสินคา้ลงทงัของบริษทัและคู่แข่งขนั จะทาํให้ส่วนครองตลาด
เท่าเดิมแต่ทาํให้กาํไรต่อหน่วยสูงขึนเนืองจากตน้ทุนต่อหน่วยลดลงซึงทาํให้ธุรกิจไดรั้บกาํไรรวม
จากการลงทุนสูงขึน 

  . กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว(Quick Response) 
   หมายถึงการมีความคล่องตวัต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไม่ว่าจะ
เป็นการนาํเสนอสินคา้ใหม่ การปรับปรุงสินคา้ หรือแมแ้ต่การตดัสินใจของการบริหารในปัจจุบนั 
ผูบ้ริหารจาํนวนมากรู้วา่ การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนหรือการเสนอสินคา้ทีมีลกัษณะพิเศษเป็นสิงทีไม่
เพียงพอ พวกเขาตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลุกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ย การตอบสนอง
ทีช้ากว่าคู่แข่งอาจทาํให้ลุกคา้หันไปใช้ทางเลือกอืน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีหลายลกัษณะ 
ดงันี 



20 
 

3.1 การพฒันาสินคา้ใหม่(Developing New Products)เป็นการปรับปรุงผลิตภณัฑ์
ใหม่ซึงอาจจะเป็นลกัษณะนวตักรรมหรือเทคโนโลยี 

3.2 สินคา้ทีผลิตตามคาํสังของลูกคา้(Customizing Product) เมือไดรั้บคาํสังซือ
จากลูกคา้ จะตอ้งผลิตหรือจดัจาํหน่ายเพือส่งไปให้กบัลูกคา้อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วทีบริษทั
สามารถผลิตสินคา้ตามคาํสังซือของลูกคา้ด้วยการเพิมความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยี
สมยัใหม่ 

3.3 การปรับปรุงสินคา้เดิมทียงัจาํหน่ายอยู(่Improving existing products) เป็น
การปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิมใหมี้คุณค่าเพิม เช่น การพฒันาศกัยภาพของระบบคอมพิวเตอร์ให้ใชง้าน
ไดดี้ขึนอย่างต่อเนือง เพือความสามารถในการเก็บขอ้มูลและความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้
มากขึน 

3.4 การส่งมอบสินคา้ตามคาํสังซือ(Delivery of  ordered products)บริษทัจะตอ้ง
ส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตรงตามเวลาทีกาํหนด เช่น การส่งมอบสินคา้แฟชนัให้แก่
ลูกคา้ภายใน  วนั เพือสามารถทีจะปรับแนวโนม้ทีไม่คาดหมายของแฟชนัไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

3.5 การปรับความพยายามทางการตลาด(Adjusting marketing efforts)เป็นการ
ปรับปรุงให้บริการการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนการสือสารการตลาดต่างๆ เพือสร้าง
ทศันคติทีดี และการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ตลอดจนพฤติกรรมการซือ เช่น แมคโดนลั 
ไดเ้ขา้ไปจดัจาํหน่ายกวา่  ประเทศทวัโลก โดยมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัความนิยมหรือ
วฒันธรรมของคนในประเทศนนัๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น ในประเทศไทย แมคโดนลัจะมีแมคกระเพรา 
เพิมเขา้มาในสายผลิตภณัฑ์เพือตอบสนองวฒันธรรมรสชาติอาหารของคนไทย จึงไดรั้บความนิยม
เป็นอยา่งมากจากผูบ้ริโภคทวัโลก 

3.6 การตอบคาํถามของลูกคา้(Answering customer questions)ความสะดวกและ
ง่ายในการไดรั้บคาํตอบสามารถเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เช่น การพิจารณาเงินกูใ้ห้แก่ลูกคา้
ของธนาคารในปัจจุบนั สามารถลดเวลาการอนุมติัสินเชือรถยนตจ์าก  วนั เหลือเพียง  นาที 

3.7 การบริหารทีแตกต่าง(Differences in  management approaches)ประกอบดว้ย 

3.7.1 การบริหารโดยวางแผนไวล่้วงหนา้(Proactive management) เป็นการ
บริหารแบบวางแผนป้องกนัสิงทีจะเกิดขึนไวก่้อน 

3.7.2 การวางแผนการบริหารทีแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที (Reactive management)
เป็นการบริหารแบบ เมือเกิดปัญหาจึงค่อยติดตามแกปั้ญหานัน แต่ตอ้งด้วยความรวดเร็ว ทนัต่อ
เหตุการณ์  
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3.7.3 การบริหารเพือแกปั้ญหาในขณะให้บริการ(Interactive management) 
เป็นการบริหารแบบการแกปั้ญหาในขณะทีเกิดปัญหา คือในขณะทีใหบ้ริการไดท้นัท่วงที 

  . กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 

  เมือทรัพยากรของบริษทัมีจาํกัด แทนทีจะเข้าหาตลาดส่วนใหญ่ และมีส่วน
ครองตลาดเล็ก บริษทัจะเขา้ไปมีส่วนครองตลาดสูงของตลาดยอ่ยเพียง 1 หรือ 2 แห่ง คือ มุ่งเฉพาะ
ส่วนของตลาดทีดี ตัวอย่างเช่น บริษทัเกอร์เบอร์ มุ่งเฉพาะตลาดเด็กอ่อน หรือห้างขายเสือผา้
สุภาพสตรีทีมีครรภโ์ดยเฉพาะ เป็นตน้ การมุ่งเฉพาะส่วนนนับริษทัจะไดต้าํแหน่งตลาดทีแข็งแกร่ง
ในส่วนตลาดนนั ทาํให้ความตอ้งการของตลาดนนัโดยเฉพาะ ยิงกวา่นนัอาจจะทาํให้ประหยดัใน
การผลิตเฉพาะสินคา้นนั การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ถา้เลือกตลาดดี บริษทัจะสามารถ
ไดอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสูง ในขณะเดียวกนั การตลาดมุ่งเฉพาะส่วนนี ก็มีความเสียงสูง
กว่าปกติ เพราะตลาดเฉพาะสวนอาจจะเปลียนแปลง เช่น ถา้ผูห้ญิงคุมกาํเนิดทงัประเทศ ร้านขาย
เสือผา้เฉพาะผูห้ญิงมีครรภก์็ขายไม่ได ้หรือบริษทัคู่แข่งอาจจะเขา้มาในส่วนแบ่งตลาดเดียวกนั ก็จะ
กระทบกระเทือนบริษทัเราได ้

   การทีจะเลือกกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายการแบ่งตลาดแบบใดนัน ควรพิจารณา
ลกัษณะต่าง ๆ ดงันี 

1. ทรัพยากรของบริษทั (Company resources) ถา้ทรัพยากรของบริษทัมีจาํกดั 
ไม่สามารถผลิตสินค้าต่าง ๆ เพือควบคุมตลาดทงัหมดได้ ก็จาํตอ้งเลือกตลาดแบบการตลาดมุ่ง
เฉพาะส่วน (Concentrated marketing) 

2. ลกัษณะสินคา้ (Product homogeneity) การไม่แบ่งแยกตลาดเลย เหมาะ
สําหรับสินคา้ทีมีลกัษณะเหมือนกนั เช่น ผลไม ้หรือ แร่เหล็ก แต่ถ้าสินคา้มีลกัษณะต่างกนั เช่น 
กลอ้งถ่ายรูปเหมาะกบัการตลาดต่างส่วน (Differentiated marketing) 

3. ลกัษณะสินคา้ (Product stage in the life cycle) เมือบริษทัเริมแนะนาํสินคา้
ใหม่ ออกสู่ตลาด บริษทัตอ้งพยายามสร้างอุปสงคข์นัปฐม (Primary demand) ดงันนัควรใชก้ลยุทธ์
แบบไม่แบ่งส่วนตลาด จึงจะเหมาะ ต่อเมือถึงขนัอิมตวัแล้ว บริษทัอาจจะต้องใช้กลยุทธ์แบบ
การตลาดมุ่งต่างส่วน (Differentiated marketing) 

4. ลกัษณะของตลาด (Market homogenuity) ถา้ผูซื้อมีรสนิยมเหมือนกนั มี
ปฏิกิริยาเหมือนกันต่อตัวกระตุ้นทางการตลาด ก็ควรใช้กลยุทธ์การตลาดไม่แบ่งส่วนตลาด 
(Undifferentiated marketing) 
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5. กลยุทธ์การตลาดการแข่งขนั (Competitive marketing strategy) เมือมีคู่    
แข่งขนัมาก จึงควรใช้กลยุทธ์แบบการตลาดมุ่งต่างส่วน การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated 

marketing) 

   สรุปไดว้า่ กลยทุธ์ทางการแข่งขันนันประกอบไปด้วยวิ ธีการหรือปัจจัย
ทีสามารถนาํมาแข่งขนัเพือการยึดส่วนแบ่งการตลาดระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจดว้ยกนัได ้ดงันนั
ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทตอ้งมีความสนใจในการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบกลยุทธ์ต่างๆเพือ
การดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จ 
 .  ทฤษฎีแรงกดดัน  ประการ 

 

 

รูปที  แผนผงั Five Force Model Analysis  

ทีมา:  T.L. Wheelen  and  J.D.  Hunger,   Strategic Management and Business Policy:Five force 

model,  8 thed. (New Jersey: Prentice-Hall, ), 11. 
 

  ทฤษฎีแรงกดดนั  ประการ (Five Force Model Analysis)( T.L. Wheelen and J.D. 

Hunger, 2002: 11) ไดร้ะบุถึงการวิเคราะห์แรงกดดนัการแข่งขนั  ประการ ซึงเป็นตวัแบบทีใช้

แรงกดดนั                  
5 ประการ 

อุปสรรคจากคู่แข่งทีเข้ามาใหม่ 

 อาํนาจต่อรองจากผู้จําหน่ายปัจจัยการผลติ 

อาํนาจต่อรองของผู้ซืออุปสรรคจากบริการและสินค้าทดแทน 

อาํนาจแข่งขันจากผู้ค้าธุรกจิเดยีวกนั 
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วิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขนัเพือให้รู้สถานะหรือตาํแหน่งการแข่งขนัของ
องคก์รในอุตสาหกรรม ดงันี 

1. อุปสรรคจากคู่แข่งขนัทีเขา้มาใหม่(Threat of new entrants) ปกติผูป้ระกอบการ
ในแต่ละอุตสาหกรรมจะเพิมกาํลงัการผลิตสินคา้หรือบริการรวมของอุตสาหกรรมผูเ้ขา้มาใหม่
ตอ้งการส่วนแบ่งตลาดและทรัพยากร ซึงเป็นการคุกคามโดยตรงต่อธุรกิจเดิมการคุกคามของผูเ้ขา้
มาใหม่จะขึนอยู่กบัสิงกีดขวางการเขา้มา (Barriers) และการตอบโตจ้ากคู่แข่งทีมีอยูเ่ดิมอุปสรรค
ของการเขา้มาสู่อุตสาหกรรมของธุรกิจใหม่ไดด้งันี 

1.1 ความประหยดัจากขนาดเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางตน้ทุนเกิดขึนจากการผลิตสินคา้
ในปริมาณมากทาํให้ผูผ้ลิตมีตน้ทุนต่อหน่วยตาํ ซึงขดัขวางผูเ้ขา้มาใหม่โดยการบงัคบัให้ตอ้งเขา้สู่
อุตสาหกรรมดว้ยขนาดการผลิตทีใหญ่ซึงตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงและเสียงกบัการป้องกนัจากธุรกิจเดิม
หรือผูเ้ขา้มาใหม่จะตอ้งยอมเขา้สู่อุตสาหกรรมดว้ยขนาดทีเล็กและยอมรับขอ้เสียเปรียบทางตน้ทุน 

1.2 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์หรือบริการการให้บริการเป็นรายแรกจะสร้าง
ความประทบัใจและการจดจาํต่อตราสินคา้ซึงจะสร้างอุปสรรคต่อการเขา้มาใหม่โดยการบงัคบัให ้     

ผูเ้ขา้มาใหม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายอยา่งมาก เพือทีจะชนะใจของลูกคา้โดยการโฆษณา การบริการลูกคา้ 
1.3 ความตอ้งการเงินทุนอุตสาหกรรมทีตอ้งใชท้รัพยากรทางการเงินในปริมาณ

มากจะสร้างอุปสรรคต่อการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อย่างอตัโนมติัเนืองจากผูที้ต้องการเข้าสู่
อุตสาหกรรมจะตอ้งใชเ้งินลงทุนมากโดยตอ้งหาแหล่งเงินทุนจากทีต่าง ๆตลอดจนตอ้งวางแผนและ
กระจายความเสียงในการลงทุน 

1.4 ต้นทุนในการเปลียนแปลงเป็นต้นทุนทีผูซื้อต้องตดัสินใจเมือต้องการจะ
เปลียนแปลงการใชจ้ากผลิตภณัฑห์รือการบริการของผูข้ายรายหนึงไปยงัผลิตภณัฑ์หรือบริการของ
ผูข้ายอีกรายถา้ตน้ทุนของการเปลียนแปลงสูงก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่การ
เขา้สู่ช่องทางการจดัจาํหน่าย ถา้ธุรกิจเดิมสามารถครอบคลุมช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution 

Channel) ทีเหมาะสม และมีความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัแลว้ทาํให้ผูเ้ขา้มาใหม่จะตอ้งใชค้วามพยายาม
ชกัจูงผูจ้ดัจาํหน่ายหรือพอ่คา้คนกลางในแต่ละช่องทางการจาํหน่ายใหย้อมรับผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ของพวกเขาโดยการจดัการส่งเสริมการขายเพือให้ผูจ้ดัจาํหน่ายมนัใจวา่สินคา้หรือบริการนนั ๆจะ
สามารถขายออกโดยไม่ยากหรือไม่ตอ้งเก็บสินคา้ไวน้าน 

1.5 ขอ้เสียเปรียบทางตน้ทุนอืน ซึงเป็นตน้ทุนทีไม่ขึนอยูก่บัขนาดในการผลิตโดย
ทีบริษทัทีดาํเนินงานอยูใ่นอุตสาหกรรมอาจจะมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนทีผูเ้ขา้มาใหม่ไม่สามารถ
ลอกเลียนโดยขอ้ไดเ้ปรียบทางตน้ทุนอาจจะเกิดขึนจากผลิตภณัฑที์ไดรั้บการคุม้ครองจากดา้นต่างๆ 
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เช่น สิทธิบตัร การมีแหล่งวตัถุดิบ การมีทาํเลทีตงัทีดี เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือผลกระทบของ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในอดีตเป็นตน้ 

1.6 นโยบายของรัฐจะมีอิทธิพลต่อการส่ง เส ริมหรือจํากัดการเข้ามาสู่
อุตสาหกรรมของธุรกิจซึงอาจจะเกิดขึนจากการใหใ้บอนุญาต สัมปทาน และการจาํกดัแหล่งวตัถุดิบ
ทาํให้มีผูเ้ขา้แข่งขนัทีจาํกดัในแต่ละอุตสาหกรรมซึงจะเป็นกาํแพงทีดีสําหรับผูป้ระกอบการเดิม              
แต่การเปลียนแปลงนโยบายของรัฐบาลก็จะมีอิทธิพลต่อการเขา้มาใหม่หรือกีดกนัในแต่ละ
อุตสาหกรรม เช่นการให้สัมปทานโทรศพัท์เคลือนที และการเปิดเสรีในธุรกิจสือสารการเปิด                   

เสรีทางการเงิน หรือการเปิดเสรีในธุรกิจบริการ เป็นตน้ 

2. อาํนาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต(The bargaining power of suppliers) 

ผูข้ายปัจจยัการผลิตจะมีผลกระทบศกัยภาพดา้นกาํไรของสินคา้ของอุตสาหกรรม กล่าวคือถา้ผูข้าย
ปัจจยัการผลิตเปลียนแปลงราคาปัจจยัการผลิตจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนของผูผ้ลิต และมีกระทบต่อ
ราคาสินคา้ทีสูงขึนดว้ย โดยทีผูข้ายวตัถุดิบจะมีอาํนาจการต่อรองสูงในเหตุการณ์ ต่อไปนี 

2.1 ผูข้ายวตัถุดิบมีนอ้ยราย แต่จาํหน่ายผลิตภณัฑมี์จาํนวนมาก 

2.2 ไม่ผลิตผลิตภณัฑท์ดแทน 

2.3 ผูซื้อซือผลิตภณัฑจ์ากผูข้ายเป็นสัดส่วนทีนอ้ย 

2.4 ผูข้ายวตัถุดิบสามรถขยายธุรกิจไปขา้งหนา้ได ้(Forward Integration) 

  ปกติการตรวจสอบสภาพแวดล้อมขององค์กรส่วนใหญ่จะอยู่บนรากฐานของ
ความไม่เป็นทางการโดยผูบ้ริหารจะรวบรวมขอ้มูลมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ลูกคา้ผูข้ายวตัถุดิบ          

คู่แข่งขนั หน่วยงานของรัฐ ธนาคารและสถาบนัการเงิน องคก์ารอิสระ และสือสารมวลชนเป็นตน้
โดยทีผูบ้ริหารจะใชข้อ้มูลทีมีเพือคาดคะเนแนวโนม้และการประเมินส่วนแบ่งตลาดปัจจุบนัหลาย
องคก์รนิยมใชต้วัแทนหาขอ้มูล ซึงจะเป็นผูใ้หบ้ริการขอ้มูลต่าง ๆ เช่นสภาวะตลาด การควบคุมของ
รัฐบาล คู่แข่งขนั และผลิตภณัฑ์ใหม่มากไปกว่านันบางครังบางองค์การอาจจะใช้การจารกรรม
ขอ้มูลจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพือใหไ้ดข้อ้มูลจากบริษทัคู่แข่งขนัโดยตรง 

3. อาํนาจการต่อรองของผูซื้อ(The bargaining power of buyers)ผูซื้อจะมีผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมถา้ผูซื้อมีอาํนาจต่อรองหรือมีอิทธิพลต่อการกาํหนดราคาของสินคา้และบริการให้
ตาํหรือมีอิทธิพลในการต่อรองใหอ้งคก์รธุรกิจเพิมคุณภาพของสินคา้และบริการใหม้ากขึนซึงส่งผล
ต่อองค์กรธุรกิจในแง่ต้นทุนการดาํเนินงานทีสูงขึนในขณะทีผูซื้อทีไม่มีความเขม้แข็งหรือไม่มี
อาํนาจต่อรองยอ่มเปิดโอกาสใหอ้งคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถขึนราคาสินคา้ไดโ้ดยง่ายการ
ทีผูซื้อจะมีอาํนาจมากหรือนอ้ยยอ่มขึนอยูก่บัอาํนาจต่อรองทีผูซื้อมีต่อองคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรม 
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4. อุปสรรคจากผลิตภณัฑ์หรือบริการทีทดแทน(The threat of substitute products 

or service) ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึงอาจจะมีการแข่งขนักบัธุรกิจในอุตสาหกรรมอืนทีผลิตสินคา้
ทีมีลกัษณะทีทดแทนกนัไดซึ้งอาจเป็นสินคา้คนละชนิดกนัแต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดเ้หมือนกนัการมีสินคา้ทดแทนในอุตสาหกรรมอืนย่อมก่อให้เกิดขอ้จาํกดัในการตงัราคา
สินคา้ไม่ให้สูงเกินไปเนืองจากลูกคา้อาจจะหนัไปใชสิ้นคา้ทีทดแทนกนัไดแ้ละถา้ค่าใชจ่้ายในการ
เปลียนผลิตภณัฑ์(Switching Cost) ตาํปัจจยัในดา้นการใชสิ้นคา้ทดแทนก็จะมีผลต่ออุตสาหกรรม
มากขึน นอกจากนีสินคา้ทดแทนยงัอาจเขา้มาแทนทีสินคา้เดิมอยา่งถาวรถา้สินคา้ทดแทนสามารถ
ให้ทางเลือกทีดีกว่าในด้านของต้นทุน คุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานเนืองจากความ
สะดวกหรือเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

5. ระดบัการแข่งขนัระหว่างธุรกิจเดิม(The degree of rivalry among existing 

competitors)ในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีการแข่งขนักนัมากขึน จึงทาํให้ยอดขายและกาํไรลดลงโดย
มีเหตุปัจจยัในดา้นทีแตกต่างกนัไป ดงันี 

5.1 จาํนวนคู่แข่งขนั ถ้าคู่แข่งขนัมีอยู่มากมาย หรือมีขนาดและอาํนาจเท่าเทียม
กนัจะทาํให้การแข่งขนัมีปริมาณมาก ถา้บริษทัหนึงนาํกลยุทธ์ใหม่มาใช้ก็อาจจะถูกลอกเลียนหรือ
ตอบโตจ้ากคู่แข่งในระดบัต่าง ๆ 

5.2 อตัราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปกติอุตสาหกรรมทีเจริญเติบโตอยา่ง
รวดเร็วจะสร้างโอกาสให้แก่บริษทัต่าง ๆ ในการเจริญเติบโตชา้ถึงจุดอิมตวัตวัหรือถดถอยบางบริษทั
อาจจะไม่สามารถแข่งขนัต่อไปได ้ถา้ไม่ทาํการแยง่ยอดขายมาจากคู่แข่งขนัหรือปรับตวัให้สามารถ
ดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3 คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ ถ้าผลิตภณัฑ์หรือบริการมีพืนฐาน
เหมือนกนัและมีตน้ทุนการเปลียนแปลงตาํลูกคา้จะเบนความสนใจจากผูข้ายรายหนึงไปยงัผูข้ายอีก
รายหนึงทีลดตน้ทุนในการซือสินคา้หรือบริการไดง่้ายซึงอาจก่อให้เกิดการแข่งขนัทีรุนแรงระหวา่ง
ผูข้ายแต่ละราย 

5.4 ตน้ทุนคงทีเมือตน้ทุนคงทีของบริษทัสูงเมือถึงสภาวะจาํเป็นบริษทัก็อาจจะ
ลดราคาใหต้าํกวา่ตน้ทุนรวมเพือทีจะสามารถระบายสินคา้และดาํเนินงานใหคุ้ม้ตน้ทุนคงที 

5.5 กาํลงัการผลิตถา้ผูบ้ริหารตดัสินใจเพิมกาํลงัการผลิต โดยการขยายหรือสร้าง
โรงงานใหม่ผูบ้ริหารมกัจะตอ้งการให้โรงงานใหม่ดาํเนินงานอยา่งเต็มกาํลงัเพือทีจะให้ตน้ทุนต่อ
หน่วยตาํทีสุดทาํให้บริษทัอาจจะผลิตสินคา้ในปริมาณสูงกวา่ความตอ้งการของตลาดและตอ้งลด
ราคาเพือใหมี้ยอดขายทีสูงขึนและชดเชยตน้ทุนการดาํเนินงาน 
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5.6 ความหลากหลายของคู่แข่งคู่แข่งในอุตสาหกรรมมกัมีรากฐานของกลยุทธ์
และวฒันธรรมองค์การทีหลากหลายคู่แข่งอาจมีมุมมองและสมมติฐานเกียวขอ้งกบัการแข่งขนัที
ต่างกนัซึงอาจจะก่อใหเ้กิดการแข่งขนัระหวา่งกนั 

 

. แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม 

 .  ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคม 
        เป็นคาํยอ่จากภาษาองักฤษวา่ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษทั

บริบาล หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ทีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทงั
ในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจาก
ภายนอกองคก์ร ในอนัทีจะทาํใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 

  หากพิจารณาแยกเป็นรายคาํศพัท์ คาํว่า Corporate มุ่งหมายถึงกิจการทีดาํเนินไป
เพือแสวงหาผลกาํไร (หมายรวมถึงองคก์รประเภทอืนไดด้ว้ย) ส่วนคาํวา่ Social ในทีนี มุ่งหมายถึง
กลุ่มคนทีมีความสัมพนัธ์กนัหรือมีวิถีร่วมกนัทงัโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถึงสิงมีชีวิตอืน
และสิงแวดลอ้มทีอยูร่ายรอบประกอบ และคาํวา่ Responsibility มุ่งหมายถึงการยอมรับทงัผลทีไม่ดี
และผลทีดีในกิจการทีไดท้าํลงไปหรือทีอยูใ่นความดูแลของกิจการนนัๆ ตลอดจนการรับภาระหรือ
เป็นธุระดาํเนินการป้องกนัและปรับปรุงแกไ้ขผลทีไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรคแ์ละบาํรุงรักษาผลทีดี
ซึงส่งกระทบไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

  Carter V.Good (1973, อา้งถึงใน โชติรัตน์ ศรีสุข, 2554)ให้ความหมายไวว้า่ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นคุณธรรมทีเป็นความคิดรวบยอดในความรู้สึกผิดชอบชวัดี ควบคุม
พฤติกรรมทีแสดงออกเพือสนองความปรารถนา สามารถมองเห็นวา่อะไรเป็นสิงทีพึงปรารถนาของ
คนกลุ่มใหญ่และพร้อมทีจะแสดงออกเมือมีเหตุการณ์หรือสิงแวดลอ้มมากระตุน้ 

                    มนตรี เลิศสกุลเจริญ ( : 11) ให้ความหมายไวว้า่ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
การแสดงออกของพฤติกรรมองคก์รต่อสังคมภายนอก เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีต่อองคก์รทาํให้
เกิดการยอมรับจากสังคม การปฏิบติัขององค์กรจะตอ้งอยู่ในความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
จริยธรรม และการใช้ดุลยพินิจขององค์กรทีพึงเห็นสมควร ซึงการจดักิจกรรมหรือการบริการ
สามารถกระทาํไดห้ลายรูปแบบ ทงัทางดา้นพฒันาชุมชน สุขภาพอนามยั สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 

 .  ระดับของความรับผดิชอบต่อสังคม 

  ระดับ 1 ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย หมายถึงการทีธุรกิจมีหนา้ทีตอ้งปฎิบติัเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องเช่น กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค,กฎหมายเเรงงาน,การจ่ายภาษี               
เป็นตน้ 
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  ระดับ 2 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึงการทีธุรกิจคาํนึงถึงความสามารถในการ
อยูร่อดและใหผ้ลตอบเเทนแก่ผูถื้อหุน้ซึงกาํไรทีไดน้นัตอ้งมิใช่กาํไรซึงเกิดจากการเบียดเบียนสังคม 

  ระดับ 3 จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึงการทีธุรกิจสามารถสร้างผลกาํไรแก่ผูถื้อหุ้น
ได้ในอตัราทีเหมาะสมและผูป้ระกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพือให้ประโยชน์ตอบแทนเเก่สังคมมากขึน
โดยเฉพาะสังคมใกลที้อยูร่อบขา้งทีมีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บการดูเเลหรือเอาใจใส่จากผูป้ระกอบ
ธุรกิจ 

  ระดับ 4 ความสมคัรใจ หมายถึงการดาํเนินธุรกิจควบคู่กบัการปฏิบติัตามเเนวทาง
ของ CSR ด้วยความสมคัรใจไม่ไดถู้กเรียกร้องจากสังคมซึงการประกอบธุรกิจอยูบ่นพืนฐานของ
การมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสาํคญั 

 .  ชนิดของกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจดัหา
เงินทุน วสัดุสิงของ หรือทรัพยากรอืนขององค์กร เพือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็น
ปัญหาทางสังคมนนั ตลอดจนสนบัสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมคัร
เพือการดงักล่าว องคก์รธุรกิจอาจริเริมและบริหารงานส่งเสริมนนัดว้ยตนเอง หรือร่วมมือกบัองคก์ร
หนึงองคก์รใด หรือกบัหลายๆ องคก์รก็ได ้

2. การตลาดทีเกียวโยงกบัประเด็นทางสังคม(Cause-Related Marketing) เป็นการ
อุดหนุนหรือการบริจาครายไดส่้วนหนึงจากการขายผลิตภณัฑ์เพือช่วยเหลือหรือร่วมแกไ้ขประเด็น
ปัญหาทางสังคมจาํเพาะหนึงๆ ซึงม ักมีช่วงเวลาทีจาํกดัแน่นอน หรือดาํเนินการแบบจาํเพาะ
ผลิตภณัฑ ์หรือให้แก่การกุศลทีระบุไวเ้ท่านนั กิจกรรมซีเอสอาร์ชนิดนี องคก์รธุรกิจมกัร่วมมือกบั
องค์กรทีไม่มีวตัถุประสงค์หากาํไรเพือสร้างสัมพนัธภาพในประโยชน์ร่วมกนั ดว้ยวิธีการเพิม
ยอดขายผลิตภณัฑ์ เพือนาํเงินรายไดไ้ปสนบัสนุนกิจกรรมการกุศลนนัๆ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการ
เปิดโอกาสให้แก่ผูบ้ริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซือผลิตภณัฑ์โดย            

ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอืนใดเพิมเติม 

3. การตลาดเพือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการ
สนับสนุนการพฒันาหรือการทาํให้เกิดผลจากการรณรงค์เพือเปลียนแปลงพฤติกรรมในด้าน
สาธารณสุข ดา้นความปลอดภยั ดา้นสิงแวดลอ้ม หรือดา้นสุขภาวะ ความแตกต่างสําคญัระหว่าง
การตลาดเพือมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคมกบัการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาด
เพือมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคมจะเน้นทีการเปลียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลกัใน
ขณะทีการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเนน้ทีการสร้างความตระหนกั(Awareness) 
ตลอดจนการสนบัสนุนทรัพยากรดา้นทุนและอาสาสมคัรเพือให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดงักล่าว 
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4. การบริจาคเพือการกุศล (Corporate Philanthropy)  เป็นการช่วยเหลือไปที
ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถุสิงของ เป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ที
พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ และโดยมากมกัจะเป็นไปตามกระแสความตอ้งการจากภายนอก
หรือมีผูเ้สนอให้ทาํ มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคก์รเอง           
ทาํใหไ้ม่เกิดการเชือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธกิจขององคก์รเท่าใดนกั 

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน(Community Volunteering)เป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจ
ใหพ้นกังาน คู่คา้ร่วมสละเวลาและแรงงานในการทาํงานใหแ้ก่ชุมชนทีองคก์รตงัอยูแ่ละเพือตอบสนอง
ต่อประเด็นปัญหาทางสังคมทีองค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องคก์รธุรกิจอาจเป็นผูด้าํเนินการ
เองโดยลาํพงั หรือร่วมมือกบัองค์กรหนึงองค์กรใด และอาจเป็นผูก้าํหนดกิจกรรมอาสาดงักล่าว
นนัเอง หรือให้พนกังานเป็นผูค้ดัเลือกกิจกรรมแลว้นาํเสนอต่อองคก์รเพือพิจารณาให้การสนบัสนุน 
โดยทีพนกังานสามารถไดรั้บการชดเชยในรูปของวนัหยดุหรือวนัลาเพิมเติม 

6. การประกอบธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคม(Socially Responsible BusinessPractices) 
เป็นการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทังในเชิงป้องกนัด้วยการหลีกเลียงการ
ก่อใหเ้กิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกนัแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนนัๆ 
ดว้ยกระบวนการทางธุรกิจ เพือการยกระดบัสุขภาวะของชุมชนและการพิทกัษ์สิงแวดลอ้ม โดยที
องคก์รธุรกิจสามารถทีจะดาํเนินการเอง หรือเลือกทีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอกก็ได ้

7. การพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการตามกาํลงัซือของคนในระดบัฐาน
ราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services)เป็นการใชก้ระบวนการทาง
ธุรกิจในการผลิตและจาํหน่ายสินคา้และบริการสู่ตลาดทีเรียกวา่ The Bottom of the Pyramid (BoP) 

ในราคาทีไม่แพง เหมาะกบักาํลงัซือของผูบ้ริโภคในระดบัฐานราก ให้สามารถเขา้ถึงสินคา้และ
บริการเพือการพฒันาคุณภาพชีวิต พร้อมกนักบัเป็นโอกาสสําหรับธุรกิจในการเขา้ถึงตลาดปริมาณ
มหาศาล 

 .  ประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อสังคม 

  ประโยชน์ในความรับผดิชอบต่อสังคมสามารถแบ่งออกเป็น  ลกัษณะไดด้งันี 

  . ประโยชน์ทเีป็นรูปธรรม  
1.1 ในแง่ของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ ราคาหุ้นมีเสถียรภาพและมีส่วนลาํ 

มูลค่าหุน้ในอตัราทีสูงกวา่เกณฑ์เฉลีย เนืองจากเป็นทีตอ้งการของนกัลงทุน ปัจจุบนั เม็ดเงินลงทุน
ในธุรกิจทีมีซีเอสอาร์ ซึงเรียกกนัเฉพาะวา่ SRI (Social Responsibility Investing) นนั มีมูลค่าเกิน  
ลา้นลา้นเหรียญ และมีแนวโนม้เพิมมากขึนเรือยๆ เป็นโอกาสทีองคก์รสามารถเขา้ถึงแหล่งทุนได้
เพิมมากขึน ซึงจะทาํใหต้น้ทุนทางการเงินมีแนวโนม้ทีตาํกวา่เกณฑป์กติของตลาด 
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1.2 ในแง่ของพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการทาํงานร่วมกบัองคก์ร ไดรั้บ
ความสุขจากการปฏิบติังานในหนา้ที นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตวัเงิน ทาํให้องคก์รสามารถ
ทีจะรักษาพนักงานทีมีความสามารถไว  ้และในขณะเดียวกนั ก็สามารถทีจะชกัชวนบุคลากรทีมี
คุณภาพและเป็นทีตอ้งการให้เขา้มาทาํงานกับองค์กรได้องค์กรสามารถสร้างรายไดแ้ละส่วน
แบ่งตลาดเพิมขึน จากการทีลูกคา้พิจารณาเลือกซือสินคา้และบริการจากองคก์รทีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม เช่น การส่งเสริมการขายดว้ยการบริจาครายไดส่้วนหนึงต่อ
ทุกๆ การซือผลิตภณัฑใ์นแต่ละครัง ใหแ้ก่หน่วยงานหรือมูลนิธิทีช่วยเหลือสังคมในดา้นต่างๆ ฯลฯ 

  องค์กรยงัสามารถทีจะลดรายจ่ายของกิจการจากการดําเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมตวัอยา่งเช่น โรงไฟฟ้ารณรงคใ์หป้ระชาชนประหยดัพลงังานเพือทีจะไดไ้ม่ตอ้ง
ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าหรือหาแหล่งพลงังานทดแทนแห่งใหม่ หรือ การลดงบประมาณใช้จ่ายดา้น
โฆษณาในการเปิดตวัสินคา้แปรรูปของบริษทัแห่งหนึง ทีมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรทีไดรั้บความ
เดือดร้อนจากผลผลิตทีลน้ตลาด โดยไดรั้บการสนบัสนุนดา้นประชาสัมพนัธ์จากหลายภาคส่วนใน
สังคมเปรียบเทียบกบังบโฆษณาสินคา้ทีไม่มีส่วนประสมของซีเอสอาร์ของบริษทัแห่งเดียวกนั 

  . ประโยชน์ทเีป็นนามธรรม 

   องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการวางตาํแหน่งตราผลิตภัณฑ์(Brand 

Positioning) ใหอ้ยูใ่นใจของลูกคา้เป็นอนัดบัตน้ๆ ในประเภทสินคา้หรือบริการนนัๆโดยการดาํเนิน
กิจกรรมซีเอสอาร์ ร่วมกบัการทาํตลาดผลิตภณัฑ์ เช่น ร้านกาแฟทีรับซือเมล็ดกาแฟในทอ้งถินหรือ
จากไร่กาแฟทีใชเ้กษตรอินทรีย ์เป็นตน้ 

   สาํหรับองค์กรทีมิได้ใช้ตราผลิตภณัฑ์เป็นชือขององคก์ร หรือเป็นองคก์รทีมี
หลายตราผลิตภณัฑ์ สามารถดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ทีเสริมภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image) 
นอกเหนือจากการวางตาํแหน่งตราผลิตภณัฑ์ โดยการสร้างธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจทีอาํนวย
ประโยชน์ต่อสังคมโดยสมคัรใจมากกวา่เป็นเพียงการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัในอุตสาหกรรม
หรือกฎหมายบา้นเมืองในด้านต่างๆ เช่น การจดัหาและดูแลระบบบาํบดัของเสียจากโรงงานให้
ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าเกณฑ์ขนัตาํของกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง หรือมากกวา่การมี
ระบบไวเ้พียงเพือใหผ้า่นการตรวจสอบตามเกณฑ ์แต่มิไดเ้ปิดใชง้าน เป็นตน้ 

   นอกจากนีองค์กรยงัสามารถจดัทาํรายงานของกิจการทีเรียกวา่ Sustainability 

Report ซึงหน่วยงาน Global Reporting Initiative (GRI) เป็นผูว้างกรอบและแนวทางไว ้เพือใช้
เผยแพร่กิจกรรมทงัในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้มขององค์กร โดยในปัจจุบนั มีองค์กร
ธุรกิจทีจดัทาํรายงานดงักล่าวนีแลว้นบัพนัแห่งทวัโลก 
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   จากการศึกษาแนวคิดเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม  สรุปไดว้า่ความ
รับผดิชอบต่อสังคมหมายถึงกิจกรรมทีบริษทัทาํขึนเพือแสดงความรับผิดชอบทงัทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และสิงแวดลอ้ม ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รนอกจากนีรูปแบบหรือชนิดของกิจกรรม
รับผดิชอบต่อสังคมสามารถทาํไดห้ลายทางแลว้แต่วา่องคก์รจะกาํหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์ด 
ดังนันในการประกอบธุรกิจรีสอร์ทในแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ  ผูป้ระกอบการควรมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะทางด้านสิงแวดล้อมเพราะภูมิศาสตร์และมลภาวะทางอากาศใน
บริเวณเป็นสิงสําคญัทีลดความดึงดูดใจของนกัท่องเทียว ดงันนัผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญั
และกาํหนดแนวทางรับผดิชอบต่อสังคมเป็นอีกหนึงเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

 

.  งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 นพนงษ์ ตวงสุขเกษม( )ได้วิจยัเรือง “รูปแบบการจดัการท่องเทียวแบบผจญภยั
อยา่งยงัยืนกรณีศึกษา:ภูเพชรรีสอร์ท”พบวา่ ภูเพชรรีสอร์ทจดัการท่องเทียวเชิงผจญภยัแบบสําเร็จรูป
และแบบความสนใจพิเศษ ให้นกัท่องเทียวไดเ้ลือกทาํกิจกรรมไดต้ามความตอ้งการ ผลกระทบต่อ
ชุมชนจากการท่องเทียวแบบผจญภยัพบว่า เกิดการพฒันาทางด้านบวกทงั  ประการ โดยดา้น
เศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึน เกิดการหมุนเวียนของเงินภายในชุมชนมีรายได้
เพิมขึนจากการจา้งงานของผูป้ระกอบการ มีการกระจายรายไดมี้การบรรเทาความยากจนและเกิด
การพฒันาระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน ดา้นสิงแวดลอ้มทาํให้ชาวบา้นมีส่วนช่วยอนุรักษแ์ละ
พฒันาพืนทีในปัจจุบนัมีการปรับทศันียภาพเปลียนจากพืนทีรกร้างเป็นพืนทีสีเขียวอุดมสมบูรณ์ 
ปัญหาทีเกิดขึนคือนักท่องเทียวยงัไม่มีความพร้อมและการเตรียมตวัทีดีในการทาํกิจกรรมและ
ผูป้ระกอบการขาดบุคคลากรทีมีความรู้ความสามารถในการแนะนาํวิธีทาํกิจกรรมอยา่งถูกตอ้ง
ขอ้เสนอแนะคือควรมีการประชาสัมพนัธ์เพือให้เขา้ถึงนกัท่องเทียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทงั
ปลูกจิตสํานึกในการท่องเทียวในเชิงอนุรักษ์ไม่มีการลุกลาํหรือทาํลายธรรมชาติ จากการศึกษา
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง พบวา่การท่องเทียวผจญภยัปัจจุบนัเป็นทีดึงดูดใจให้นกัท่องเทียวสามารถเลือก
กิจกรรมไดต้ามตอ้งการและทาํใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจในชุมชนเกิดรายไดท้งัจากการคา้ขายและ
การบริการต่างๆ เกิดการพฒันาดา้นระบบสาธารณูปโภคต่างๆถือไดว้า่เป็นการท่องเทียวทีเกิดผลดี
แก่ผูป้ระกอบการ นกัท่องเทียวและผูอ้าศยัในชุมชน 
 พงศด์นยั  ตนัติยมาศ(2553) ไดว้ิจยัเรือง“การจดัการดา้นการตลาดของผูป้ระกอบการ
ตลาดนดัแกรนด ์อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์”พบวา่ ตลาดนกัแกรนด์เป็นตลาดนดัประจาํ
ทอ้งถินขนาดใหญ่รวบรวมสินคา้จาํพวกของกิน ของใช ้ของฝาก ราคายอ่มเยา ทาํเลทีตงัอยูใ่จกลาง
อาํเภอเมืองหวัหิน เส้นทางคมนาคมสะดวกในการเขา้ถึง การประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสายของ
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ตลาดนดัมีสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผูที้เขา้มาใชบ้ริการ ผูจ้ดัการตลาดนดัเป็นผูค้วบคุมดูแล
กฎระเบียบในตลาดนัดด้วยตนเองบรรยากาศและการตกแต่งร้านค้า สร้างความโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ทีแตกต่างจากตลาดนดัแห่งอืน มีกระบวนการสร้างการส่งมอบสินคา้และบริการให้แก่
ผูบ้ริโภค อยา่งเป็นระบบ  มีการเพือเพิมความสามารถในการให้บริการทงัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกทีส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในแง่มุมต่างๆพบวา่การศึกษาปัจจยั
ส่งเสริมการตลาดส่งผลให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในดา้นการบริการ สถานที มลภาวะ 
และสภาวะเศรษฐกิจ เพือหาแนวทางแก้ไขปัจจยัส่งเสริมการตลาดเป็นกลยุทธ์สนบัสนุนให้
สามารถพฒันาระบบการตลาดเพือสนองต่อวตัถุประสงค์ของดา้นการประกอบการตลาดนดัให้มี
ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 จากการทบทวนงานวิจยั พบว่า การสร้างความโดดเด่นในดา้นการบริการและสถาน
ประกอบการเป็นการเพิมประสิทธิภาพให้กบักลยุทธ์ทีเจา้ของกิจกรรมกาํหนดและการประชาสัมพนัธ์
ถือวา่เป็นการเพิมกลุ่มลูกคา้ใหก้วา้งขึนพร้อมกบัสามารถเพิมศกัยภาพทางการตลาดเช่นกนั 
 ชืนกมล วฒันาวงค์ (2553) ไดว้ิจยัเรือง “แนวทางการพฒันาการท่องเทียวอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน”พบว่าเหตุผลในการเลือกมาท่องเทียวในพืนทีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
พืนทีบา้นกร่างแคม้ป์นนั มีพนกังานทีให้บริการอย่างมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี ช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการได้
เป็นอยา่งดี คอยอาํนวยความสะดวกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นดา้นการบริการ ดา้นความสะอาด 
ส่งผลให้ผูร้ับบริการมีความประทบัใจ ให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็น
ผูรั้บบริการรายเก่า หรือรายใหม่ ถึงแมจ้ะเป็นเพียงการเขา้มาใชบ้ริการเพียงครังแรก ถา้นกัท่องเทียว
มีความประทบัใจในการเขา้มาท่องเทียว ก็จะส่งผลให้นกัท่องเทียวมีแนวโน้มกลบัมาท่องเทียวใน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พืนทีบา้นกร่างแคม้ป์อีกดงันนักิจการควรให้ความสําคญักบัปัจจยัใน
ดา้นทีส่งผลต่อแนวโนม้การกลบัมาใชบ้ริการเป็นสาํคญั 

 จากการทบทวนงานวจิยัพบวา่ การสร้างความประทบัใจให้กบันักท่องเทียวส่งผลให้
นักท่องเทียวมีแนวโน้มกลับมาท่องเทียวอีกดงันนัการทาํให้นกัท่องเทียวเกิดความพอใจจึงตอ้ง
อาศยัปัจจยัหลายๆดา้นทงัดา้นนามธรรม และรูปธรรมกล่าวคือพนกังานควรใหบ้ริการดว้ยมนุษยสัมพนัธ์
และความเตม็ใจทาํให้นกัท่องเทียวรู้สึกไดรั้บความเอาใจใส่ สะดวกสบายรู้สึกปลอดภยัจนเกิดเป็น
ความประทบัใจ 
 สุรีรัตน์ ศรีกฤษรัตน์( )ไดว้ิจยัเรือง “กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขนัของธุรกิจคา้
ปลีกขนาดกลางในจงัหวดัอุบลราชธานี ทีมีผลต่อพฤติกรรมซือของผูใ้ช้บริการ” พบว่า ผูบ้ริหาร
สามารถนาํกลยุทธ์การตลาดเขา้มาใช้ในการบริหารเพือให้ผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริหารให้มากทีสุด 
กิจการทีคนไทยเป็นเจา้ของถือกาํเนิดมาจากระบบครอบครัว ผูสื้บทอดจึงไม่กลา้ตดัสินใจในการ
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เปลียนแปลงและยงัไม่สามารถทีจะบริหารดว้ยตนเอง เมือสภาพแวดลอ้มเปลียนไปจนถึงเวลานีทาํ
ให้ทาํเลเปลียนแปลงไปด้วย ถึงอย่างไร ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัต่อกลยุทธ์การตลาด
เพือให้ผูบ้ริโภคเขา้มาใช้บริการ การบริหารจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีความสําคญั
เช่นเดียวกนั ทาํให้ไดเ้ปรียบในดา้นการประชาสัมพนัธ์ หากผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งการทีจะให้ธุรกิจ
ดาํรงอยูย่าวนานตอ้งปรับปรุงการบริหารใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและกระแส
นิยมทีเปลียนแปลงไปโดยเฉพาะพฤติกรรมผูบ้ริโภคของคนไทย  
 จากการศึกษางานวิจยัพบวา่ การจดัการและการบริหารเป็นสิงจาํเป็นต่อธุรกิจปัจจุบนั 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถทนัต่อยุคสมยัเพือให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคและลูกคา้ได ้ดงันนัการเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายทาํให้
เจา้ของกิจการสามารถกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 
 สมหมาย หมืนศรี(2546) ไดว้ิจยัเรือง “กลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์กลุ่มกาแฟ
ในเขตภาคใต้”พบว่า สถานภาพ และอายุของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ
ผลิตภณัฑก์ลุ่มกาแฟ สาํหรับกลยทุธ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑก์ลุ่มกาแฟ ไดแ้ก่ การแบ่งส่วนทาง
การตลาด แบ่งตามอายแุละสถานภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายหลกั คือผูบ้ริโภคทีมีสถานภาพสมรส และ
กลุ่มเป้าหมายรองคือ กลุ่มทีตอ้งการการกระตุน้ใหเ้กิดการบริโภคกาแฟในอนาคตกลุ่มอายุ 18-20 ปี 
การวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑใ์ห้เป็นผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพสูง(รสชาติเขม้ขน้ มีกลินหอมกาแฟแท ้
มีความสะอาดปลอดภยั มีเครืองหมายรับรอง)ในด้านราคาควรอยู่ในระดับจะกาํหนดราคาให้
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑห์รือราคาเท่ากบัคู่แข่งกล่าว 

 จากการศึกษางานวิจยั พบว่าผูด้าํเนินธุรกิจควรคาํนึงถึงผูบ้ริโภคเป็นหลกั ผลิตภณัฑ์
ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค การจดัการกลยุทธ์ด้านต่างๆ ตอ้งตอบสนองถึงความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง จึงจะส่งผลให้ผลิตภณัฑ์เป็นทีตอ้งการของผูบ้ริโภคดงันันการ 

ดาํเนินธุรกิจรีสอร์ทควรศึกษากลุ่มเป้าหมายเพือจดักิจกรรมและรูปแบบการบริการให้เหมาะสม
และสามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 ชลนนัท์พนัธ์พานิช( )ไดว้ิจยัเรือง “การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัและแนวโน้ม
ของธุรกิจเทียนหอมในจงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่ธุรกิจเทียนหอมเป็นธุรกิจทีอาศยัฝีมือความประณีต
และประสบการณ์ของแรงงานเป็นหลกัรวมทงัยงัตอ้งอาศยัวตัถุดิบทีนาํเขา้จากต่างประเทศอีกดว้ย
การขยายตวัของธุรกิจต่อเนืองส่งผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจดว้ยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจ
นีเป็นบริโภคทีอยู่ต่างประเทศดังนันการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของผูผ้ลิตจึงมุ่งเน้นทีตลาด
ต่างประเทศส่วนบทบาทของรัฐบาลนนัให้การสนบัสนุนธุรกิจนีเป็นอยา่งดีและสภาวะการแข่งขนั
ของธุรกิจเทียนหอมจะเน้นการแข่งขนัทางดา้นคุณภาพเป็นหลกัสําหรับดา้นการวิเคราะห์SWOT
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นนัพบว่าแรงงานเป็นจุดแข็งทีทาํให้ธุรกิจเทียนหอมเจริญเติบโตไดแ้ต่มีจุดอ่อนทีผลิตภณัฑ์เทียน
หอมเป็นสินคา้ทีลอกเลียนแบบได้ง่ายอีกทงัไม่มีการจดลิขสิทธิสินค้าในส่วนของรัฐบาลและ
สถาบนัการเงินให้การสนบัสนุนธุรกิจเทียนหอมเป็นอยา่งดีถือวา่เป็นโอกาสทีจะทาํให้ธุรกิจเทียน
หอมเจริญเติบโตและพฒันาได้อย่างต่อเนืองในอนาคตนอกจากนีธุรกิจเทียนหอมในปัจจุบนัมี                  
คู่แข่งขนัมากขึนทาํให้ธุรกิจเทียนหอมมีการแข่งขนัสูงในดา้นราคาและคุณภาพของสินคา้ส่งผลให้
ธุรกิจเทียนหอมมีลกัษณะการดาํเนินกิจการทีแบ่งแยกกันไม่เกิดการเชือมโยงของธุรกิจดังนัน
ภาครัฐควรมีการสนบัสนุนใหธุ้รกิจนีรวมกลุ่มแบบคลสัเตอร์ 

 จากการศึกษางานวิจยัพบวา่การทาํธุรกิจนนัมีแรงกดทงัจากภายนอกและภายในเนือง
กระแสความนิยมมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทงัวตัถุดิบต่างๆทีผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ประสบปัญหาอาํนาจการต่อรองดว้ยดงันนัการร่วมมือกนัระหว่างผูป้ระกอบการจะทาํให้สามารถ
ลดแรงกดดนัลงได ้

 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบักลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
และความรับผดิชอบทางสังคมในประเด็นเกียวกบัรูปแบบการประกอบธุรกิจในลกัษณะครอบครัว 
การสร้างความโดดเด่นให้กบัธุรกิจ การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
การเชือมโยงและใหค้วามร่วมมือระหวา่งภาครัฐกบัองคก์รอืน การพฒันาศกัยภาพบุคลากร รวมถึง
ความรับผิดชอบทางสังคมในด้านของผลกระทบภาคเศรษฐกิจ จริยธรรม และสิงแวดลอ้ม โดย
การศึกษากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัและความรับผิดชอบทางสังคมของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทส่วนใหญ่พบขอ้มูลเกียวกบัการให้ความสําคญักบัการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ดว้ยวธีิการทีแตกต่างกนัออกไปตามความสามารถและมุมมองของผูป้ระกอบการ
แต่ไม่ได้มองขา้มในส่วนของความรับผิดชอบทางสังคม ทงัทางด้านชุมชนทีจะเกิดผลกระทบ
สิงแวดลอ้ม มลภาวะ หรือในดา้นการ  จา้งงานก็จะทาํให้คนในชุมชนเกิดอาชีพซึงเป็นผลพลอยได้
ทางดา้นเศรษฐกิจเช่นกนั  ซึงมีความเชือมโยงกบัการศึกษาของผูว้ิจยัในเรืองการสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัและการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ท 
ซึงเปรียบเหมือนการสะทอ้นรูปแบบการประกอบธุรกิจรีสอร์ทในปัจจุบนั ทีมีการแข่งขนัในดา้น
การบริหารและบริการนกัท่องเทียวโดยมีกลยทุธ์ทีจะสามารถดึงดูดใจ และตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ซึงจะทาํใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจเกิดทศันคติและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาในดา้นการสร้างกลยทุธ์ใหก้บัธุรกิจรีสอร์ทและธุรกิจบริการต่อไป 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การศึกษาเรือง “กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมของผูป้ระกอบการธุรกิจรรสอร์ท อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรี  การวิจยัครังนีไดใ้ช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)และวิธีวิเคราะห์แบบ
พรรณนา(Descriptive Statistic) โดยผูว้ิจยัใช้วิธีเก็บขอ้มูลจากภาคสนามโดยตรงเป็นหลกั ศึกษา
เฉพาะพืนทีเป็นหลกั(Case Study)นอกจากนียงัศึกษาจากเอกสาร  ขอ้มูลทางวิชาการ  สอบถามผูที้
เกียวขอ้ง หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ให้ไดม้ากทีสุด 
โดยมีรายละเอียดการดาํเนินการดงันี 

1. การเลือกพืนที และประชากร 

2. ขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. ระยะเวลาทีใชใ้นการสัมภาษณ์ 

5. เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

6. การตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล 

7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

8. การพิทกัษสิ์ทธิกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู 

 
. การเลอืกพนืทแีละประชากร 

 ผูว้ิจยัให้ความสําคญัในการเลือกพืนทีของรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรี เนืองจากเป็นทีพกัตากอากาศทีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของกลุ่มท่องเทียวผูรั้ก
กิจกรรมผจญภยัและธรรมชาติ มีสิงอาํนวยความสะดวกครบครันทงัในบริเวณทีพกั รวมถึงกิจกรรม
ทางนาํ  ร้านอาหาร รวมถึงการจดัประชุมสัมมนา นกัท่องเทียวสามารถจดักิจกรรมอย่างครบวงจร
ไดใ้นสถานทีเดียว โดยแต่ละรีสอร์ทมีความโดดเด่นในด้านกลยุทธ์การตลาดและการบริการที
แตกต่างกนั ดว้ยเหตุนีผูศึ้กษาวจิยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาถึงกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการ
รีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน   
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 การวจิยัครังนี ผูว้จิยัจะศึกษาเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการรีสอร์ทบริเวณริมฝังแม่นาํเพชรบุรี
ในเขตอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรีเพราะเป็นเขตทีมีการประกอบการธุรกิจรีสอร์ทมากทีสุด
มีการรวมตวักนัของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทหลากหลายรูปแบบ  ดงันนัปัญหาในการประกอบการ
จึงมากกวา่เขตพืนทีอืนๆเช่นกนั เนืองจากมีการแข่งขนัสูง 

 โดยประชาการทีศึกษากลุ่มนีเป็นผูป้ฏิบติัและมีประสบการณ์ตรงทาํให้ไดข้อ้มูลกบั
ความเป็นจริง สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในงานวิจยัครังนีไดเ้ป็นอยา่งดี โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลมีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบการสุ่มอยา่งง่ายโดย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี 

1.1 กลุ่มผูป้ระกอบการจาํนวน 20คน  เพือศึกษาถึงรูปแบบ ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ
และกลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัรวมถึงการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทาง
สังคม 

1.2 กลุ่มเจา้หน้าทีผูเ้กียวข้อง จาํนวน 10 คน เพือศึกษาหน้าทีและบทบาทการให้
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูป้ระกอบการรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

1.3 กลุ่มนักท่องเทียวจาํนวน 10 คนเพือศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทในดา้นกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
และการดาํเนินกิจกรรมความรับผดชอบต่อสังคม 

1.4 กลุ่มผูอ้าศยัในชุมชนจาํนวน10 คนเพือศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจรีสอร์ท
ทงัในดา้นบวกและดา้นลบ 

 

2. ขันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เบืองตน้ผูว้จิยัลงสาํรวจพืนทีทีเกียวขอ้งกบัการวจิยั และมีการพูดคุยกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั

ในพืนที เพือรับรู้ถึงบริบท รวมทงัเก็บขอ้มูลทวัๆไปเกียวกบัการประกอบการธุรกิจรีสอร์ทถ่ายภาพ
เพือประกอบการวจิยัหลงัจากนนัจึงเริมดาํเนินการเก็บขอ้มูล ดงันี 

2.1 รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารโดยในช่วงแรกนาํมาจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ ระบบ
สืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เพือศึกษาแนวทางในการวจิยั 

2.2 การเก็บข้อมูลภาคสนามรอบแรกเพือวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล
ภาคสนามจากกลุ่มตวัอย่างโดยตรงเพือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ โดยการการวางแผนเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและลงมือเก็บดว้ยตนเอง ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถควบคุมและดาํเนินการเก็บรวบรวมใน
สิงทีตอ้งการได้อย่างครบถ้วนเพือนาํมาวิเคราะห์หาขอ้สรุปเพือนาํมาประยุกตใ์ห้เกิดประโยชน์
ต่อไป 
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2.3 ศึกษาขอ้มูลเพิมเติม จากการเก็บขอ้มูลภาคสนามครังแรก 

2.4 เก็บขอ้มูลภาคสนามเพิมเติม 

 
.วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เพือให้ไดข้อ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล “กลยุทธ์ทาง
การตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี” มีดงันี 

3.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data Sources) ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มูลเชิงเอกสาร(Documentary Research) โดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษาขอ้มูลและศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร 
วารสาร วิทยานิพนธ์  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ห้องสมุดและเวปไซด์ต่างๆทีเกียวขอ้งกบักลยุทธ์การ
ดาํเนินธุรกิจ การตลาดการบริการ และความรับผิดชอบทางสังคม เพือให้ไดข้อ้มูลทีครบถว้นและ
ถูกตอ้งมากทีสุด 

3.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data Source)ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์ระดบัลึก (In 

Depth Interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมาจากขอ้มูลหลกั  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่มผูป้ระกอบการ
จาํนวน  20 คน กลุ่มเจา้หนา้ทีผูเ้กียวขอ้งจาํนวน 10  คน กลุ่มนกัท่องเทียว จาํนวน 10  คน และกลุ่ม
ผูอ้าศยัในชุมชนจาํนวน 10 คนโดยเลือกประเด็นคาํถามทีใช้ในการศึกษาให้ตรงและเหมาะสม
สาํหรับแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง 

 

4.ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 
 ผูว้จิยัวางแผนการสัมภาษณ์เป็น  ช่วงเวลา ดงันี 

4.1 ระยะแรก -  สิงหาคม พ.ศ.  ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลเบืองตน้เกียวกบัพืนทีวิจยั 
และภาพรวมของการประกอบการธุรกิจ รวมทงัรวบรวมขอ้มูลวรรณกรรมทีเกียวขอ้งจาก เอกสาร 
วทิยานิพนธ์และ งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  

4.2 ระยะทสีอง  -  กนัยายน พ.ศ.  ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั และนาํขอ้มูลทีไดม้าบนัทึกสรุปตามประเด็นหรือจุดประสงค์ เพือนาํผลทีไดไ้ปวิเคราะห์
ในลาํดบัต่อไป 

4.3 ระยะทีสาม  ตุลาคมพ.ศ.    -  มกราคม  พ.ศ.  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทงัหมด
มาประมวล วิเคราะห์ผลเชิงพรรณนา ผูว้ิจยัพบว่าขอ้มูลไม่สมบูรณ์ จึงตอ้งลงพืนทีเพือสัมภาษณ์ 
รวบรวมขอ้มูลแลว้นาํมาประมวลผลเพิมเติม 
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. เครืองมือทใีช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซึงผูว้ิจยัใช้วิธีการและเครืองมือในการวิจยั 

คือสัมภาษณ์และการสังเกตเป็นวธีิหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5.1 แบบสัมภาษณ์  ผูว้ิจ ัยใช้เทคนิคสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured  

interview)ทีมีจุดสนใจเฉพาะตามจุดประสงคข์องการศึกษา เรียกวา่การสัมภาษณ์ระดบัลึก(In Depth 

Interview) มีการซักถามพูดคุยระหว่างผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยัทาํการกาํหนด
ประเด็นคาํถามหรือแนวคาํถามทีสนใจเอาไว้ ถามถึงเหตุผลเป็นรายบุคคล ดงันันผูว้ิจยัเลือกใช้
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open  -  ended  questionnaire)มีลกัษณะยืดหยุน่ไดม้าก เป็น
แบบสอบถามทีตงัคาํถามอย่างกวา้งๆ เปิดโอกาสให้ผูต้อบตอบได้อย่างเสรี ตามความพอใจ โดย
เนือหาในการสัมภาษณ์จะเป็นเรืองราวทีเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจตงัแต่ อดีตจนถึงปัจจุบนั ลกัษณะ
ของการสัมภาษณ์จะเป็นแบบการสนทนามากกวา่การซักถามเพือไม่ให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์รู้สึกกดดนั
และจะทาํให้ได้ข้อมูลทีสมบูรณ์และถูกตอ้งมากทีสุดเมือสัมภาษณ์เสร็จผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบ
ขอ้มูลทีไดว้า่มีความชดัเจนหรือไม่หากพบความผดิพลาดก็จะตงัคาํถามเพิมเติมเพือทาํการสัมภาษณ์
ในครังถดัไปเพือใหไ้ดร้ายละเอียดทีมีความชดัเจนมากยงิขึน 

5.2 แบบสังเกต ผูว้ิจยัใช้วีธีการสังเกตองค์ประกอบและปัจจยัของปรากฎการณ์เพือ
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured observation)กล่าวคือ ผูว้ิจยักาํหนด
หัวขอ้ประเด็นในการสังเกต ทังการดาํเนินกิจการบริหาร บริการ  สภาพแวดลอ้มของสถาน
ประกอบการ สภาพแวดลอ้มสังคม ชุมชน สิงแวดลอ้มและพฤติกรรมอาการ ท่าที แววตา นาํเสียง
ของผูใ้ห้สัมภาษณ์เมือได้ขอ้มูลแล้วผูว้ิจยัจึงจดบนัทึกขอ้มูลทีเป็นขอ้เท็จจริงจากสภาพการอย่าง
ละเอียด รวมถึงมีการบนัทึกภาพประกอบการสังเกตเพือนาํไปสรุปผลและวเิคราะห์ในลาํดบัต่อไป 

 

6.การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล 
 ผู ้วิจ ัยใช้การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูลก่อนนาํไปวิเคราะห์ดว้ยวิธี 
การตรวจสอบแบบสามเส้า(Data Triangulation) เพราะการวิจยัเชิงคุณภาพมีความยืดหยุน่สูง ดงันนั
เพือใหง้านวจิยัมีความน่าเชือถือและมีคุณภาพ ผูว้จิยัมีวิธีการตรวจสอบความน่าเชือถือโดยพิจารณา
ในดา้นความแตกต่างของบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้คาํถามประเด็นเดียวกนัแต่กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์
นันแตกต่างกันออกไปเพราะในธุรกิจรีสอร์ทนนัมีทงักลุ่มผูป้ระกอบการ กลุ่มผูใ้หบ้ริการและ
ผูรั้บบริการเพือทีจะให้ได้ขอ้คิดเห็นหรือคาํตอบทีหลากหลายมุมมองแตกต่างกนั จากนนัผูว้ิจยั                
จะนาํบทสัมภาษณ์จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลมาทาํการวิเคราะห์ร่วมกนัเพือให้ไดผ้ลการศึกษาทีมีความ
ถูกตอ้งชดัเจนและสมบูรณ์ทีสุดและนาํไปเป็นขอ้สรุปในการวเิคราะห์ผลการวิจยัต่อไป 
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 . การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขนัตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัแบ่งขนัตอนไดด้งันี 

7.1 สรุปประเด็นสําคัญ สาํหรับขอ้มูลดิบทีบนัทึกจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ ผูว้ิจยันาํมาถอดเทป 
แลว้จดัลาํดบัเหตุการณ์ เรียบเรียง เพือตอบโจทยว์ตัถุประสงคใ์นการทาํวจิยั 

7.2 เรียบเรียงข้อมูลต่างๆ และหาข้อมูลเพิมเติม จากการค้นคว้าทางเอกสาร  รวมถึง
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ดว้ยวธีิถอดเทป  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทงัหมดมาประมวลผล ดว้ยวิธีการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา(Descriptive Analysis)  แบ่งออกเป็น  กลุ่มดงันี 

1. กลุ่มผูป้ระกอบการ   จาํนวน   20   คน 

2. กลุ่มเจา้หนา้ทีผูเ้กียวขอ้ง  จาํนวน  10   คน 

3. กลุ่มนกัท่องเทียว   จาํนวน  10  คน 

4. กลุ่มผูอ้าศยัในชุมชน   จาํนวน   10   คน 

  จากนันผู ้ศึกษาวิจัยดําเนินการปรึกษาท่านอาจารย์ทีปรึกษาเพือให้การเขียน
พรรณนาถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

7.3 นําข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึกษามาแก้ไข และลงพืนทีเพิมเติม   ผูศึ้กษาวิจยั
พบวา่มีขอ้บกพร่อง ตอ้งลงพืนทีอีกครัง สังเกตลกัษณะการบริหารจดัการ และการดาํเนินงานธุรกิจ
รีสอร์ทอยา่งละเอียด เพือนาํขอ้มูลมาแกไ้ขและเพิมเติม 

 
8. การพทิกัษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ในการดาํเนินการเกียวกบัการพิทกัษ์สิทธิกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลนนั ผูว้ิจยัจะทาํการชีแจง
วตัถุประสงคข์องการวิจยัก่อนการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลและแจง้ให้ทราบวา่ขอ้มูลทีไดจ้าก
การวจิยัเป็นเพียงขอ้มูลทางการศึกษา ซึงจะไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูใ้หข้อ้มูล เพือป้องกนัและ
หลีกเลียงอนัตรายทีอาจเกิดกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทงัทางร่างกายและจิตใจ ในการศึกษาผูว้ิจยัจะทาํการ
สังเกตการณ์ภายในบริบท สภาพแวดลอ้มในส่วนของพืนทีการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเพือ
เป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ทีเกิดขึน 
 



 

 
บทท ี  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการนาํเสนอผลการวิเคราะห์เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัเรืองกลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทอาํแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรีครังนีผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บขอ้มูล
จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ บทความวิชาการ  หนงัสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ทีเกียวขอ้งกบั
การศึกษากลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ทงัดา้นทางการตลาด การบริหารงาน การ
พฒันาบุคคลากรและความรับผิดชอบต่อสังคมทีองคก์รไดด้าํเนินกิจกรรม โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ผูว้ิจยัได้กาํหนดระเบียบวิธีวิจยัและแนวคาํถามในการสัมภาษณ์ไวเ้พือให้ไดม้าซึง
ขอ้มูลทีครบถ้วนสมบูรณ์โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผูป้ระกอบการ ธุรกิจรีสอร์ทในพืนที 
นกัท่องเทียว ผูอ้าศยัในชุมชน รวมถึงเจา้หน้าทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและตงัประเด็น
คาํถามในการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ในการศึกษา บทนีจึงเป็นการนาํเสนอ           
ผลการศึกษาทีเป็นขอ้คน้พบจากการเก็บขอ้มูลจริง โดยนาํเสนอผลการศึกษาออกเป็น  ตอน ดงันี 
 ตอนที  รูปแบบและลกัษณะการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการรีสอร์ท อาํเภอ         
แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
 ตอนที 2 กลยทุธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผูป้ระกอบการรีสอร์ท
อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
 ตอนที 3 การดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ท
อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

 ตอนที 4 ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการรีสอร์ทอาํเภอ          
แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

 อาํเภอแก่งกระจานเป็นแหล่งของความอุดมสมบูรณ์ทางดา้นธรรมชาติเป็นอย่างมาก 
นกัท่องเทียวต่างสนใจเดินทางเพือเขา้มาสัมผสับรรยากาศอนับริสุทธิพร้อมทงัจดักิจกรรมต่างๆได้
มากมาย เนืองจากเป็นพืนทีใกลเ้มืองหลวงและสามารถเดินทางไดส้ะดวก ดงันนัอาํเภอแก่งกระจาน
จึงเป็นอีกแหล่งท่องเทียวสําหรับผูที้ตอ้งการพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง โดยปัจจยัเหล่านีถือเป็นสิงสําคญั
ทีทาํให้เกิดธุรกิจท่องเทียวและธุรกิจทีพกัในพืนทีของอาํเภอแก่งกระจานกาํลังมีแนวโน้มการ
เติบโตทางดา้นการคา้และดา้นเศรษฐกิจมากขึนโดยผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการศึกษาดงันี 
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ตอนที  รูปแบบและลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน 
จังหวดัเพชรบุรี 

1. การริเริมก่อตังธุรกจิรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจาน 
 เดิมการให้บริการทีพกัในพืนทีเป็นแบบโฮมสเตย ์หรือให้เช่าทีกางเต็นท์เป็นส่วน

ใหญ่เพราะชาวบา้นไม่มีความรู้ดา้นการทาํธุรกิจมากนกั แต่เนืองจากนกัท่องเทียวทีเขา้มาในอาํเภอ
แก่งกระจานมองหาสถานทีสําหรับคา้งแรมแบบใกลชิ้ดธรรมชาติจึงขออาศยัในพืนทีซึงส่วนใหญ่
เป็นพืนทีการเกษตรแบบพืชไร่  จึงมีบริ เวณเป็นทีว่างเปล่าอยู่มาก  จึงเป็นสาเหตุทีทาํให้
ผูป้ระกอบการหนัมาสนใจธุรกิจใหบ้ริการทีพกักนัมากขึน  ประกอบกบันกัลงทุนจากนอกพืนทีต่าง
ใหค้วามสนใจทีจะมาลงทุนทาํกิจการเพราะมองเห็นวา่ในอนาคตจะมีแนวโนม้ของนกัท่องเทียวเขา้
มาเพิมขึน จากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

  เดิมพืนทีรีสอร์ทเป็นทีของพ่อแม่สําหรับทาํไร่มะนาว ไร่อยู่ติดริมแม่นาํ แต่ก่อน
แม่นาํถูก ตน้ไมป้ลกคลุมหนาแน่น ไม่เหมาะสาํหรับเล่นนาํหรือล่องเรือ (เพียงใจ เทพสูตร, 

) 
  เมือก่อนทีดินตรงนีว่างเปล่าอยู่ติดริมแม่นาํ เห็นว่าแม่นาํนนัหากตกแต่งให้เรียบร้อย
จะแลดูสวยงาม จึงตดัสินใจใชร้ถแมคโคร ถมทีริมแม่นาํใหเ้รียบร้อยและตดัตน้ไมที้ยืนไปใน
แม่นาํออกทาํให้ดูสะอาดตา สวยงามเพราะบรรยากาศดี ทาํใหค้นทีมาเทียวแก่งกระจานมาขอ
พืนทีกางเตน็ทริ์มแม่นาํอยูบ่่อยครัง(ณฐักฤตา สินกอง,  ) 
 

  เนืองจากอาํเภอแก่งกระจานมีสถานทีท่องเทียวธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบทาํ
ให้เป็นทีนิยมในหมู่ผูรั้กการท่องเทียวแบบผจญภยั เช่น ชมทะเลหมอกบนยอดเขาพะเนินทุ่งซึง
ไม่ไดเ้ปิดใหขึ้นชมทงัปี จึงมีนกัท่องเทียวใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก อีกแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจ
คือนาํตกทอทิพยแ์ละบา้นกร่างซึงมีฝงูผเีสือหลากชนิด หลากสีสันตามพืนป่าทาํให้นกัท่องเทียวตืน
ตาตืนใจในการเขา้ไปชมตามทางเดินในป่า ซึงการทาํกิจกรรมท่องเทียวเหล่านีตอ้งใช้เวลาในการ
เยยีมชม ดงันนัการพกัคา้งแรมในพืนทีอาํเภอแก่งกระจานจึงเป็นทีนิยมมาก ทาํให้เกิดธุรกิจรีสอร์ท
เพิมขึน 

  ในช่วงแรกของการดาํเนินธุรกิจในดา้นการบริหารงานไม่เป็นระบบทีแบ่งชดัเจนนกั
เพราะรีสอร์ทไม่ไดมี้ขนาดใหญ่หรือหอ้งพกัจาํนวนมาก สามารถดูแลธุรกิจกนัในระบบครอบครัวเอง 
ในดา้นการบริการก็มีการจา้งแรงงานจากคนในพืนทีบา้ง สาํหรับทาํความสะอาดหอ้งพกัและอาํนวย
ความสะดวกให้กบัลูกคา้แต่ก็ยงัไม่มีสิงอาํนวยความสะดวกทีครบครัน ตวัอย่างเช่น ห้องประชุม 



41 
 

หอ้งจดัเลียง  รถรับส่งลูกคา้ หอ้งอาหาร เช่นเดียวกนั จากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั ดงันี 

 

  หลงัจากทีมีนักท่องเทียวเข ้ามาขอกางเต็นท์ในพืนทีริมแม่นาํบ่อยครัง และมี
จาํนวนมากขึน ครอบครัวของเราจึงเริมสร้างบา้นพกัหลงัเลก็ๆเพียง  หลงัสาํหรับใหบ้ริการ
นกัท่องเทียวมาเช่าพกัและเพือเป็นรายไดเ้สริมของครอบครัว หลงัจากบอกต่อๆกนัปากต่อ
ปาก นกัท่องเทียวมาจองทีพกับ่อยครังขึน พ่อแม่จึงตดัสินใจเปลียนอาชีพจากชาวไร่ หนัมา
ทาํรีสอร์ททีพกัริมแม่นาํ(เพียงใจ  เทพสูตร, ) 
  เดิมทีพกัทีเปิดใหบ้ริการเป็นเพียงบา้นพกัเพียงไม่กีหลงั ซึงจะรับลูกคา้เป็นกลุ่มได้
จาํนวนไม่มากนกั หลงัจากอุทยานแห่งชาติแก่กระจานเริมเป็นทีนิยมในกลุ่มคณะทีเป็น
ลกัษณะองค์กร ทีมาท่องเทียวพร้อมทังจัดงานเลียง เราจึงเปิดให้บริการทีพกัอย่างเต็ม
รูปแบบทงัเพิมหอ้งพกัแบบขนาดใหญ่สาํหรับหมู่คณะ และห้องครัวสาํหรับรับรองลูกคา้ที
สงัจองอาหารและพืนทีกวา้งสาํหรับจดังานเลียงเพิมขึนมา(ณฐักฤตา สินกอง, ) 
  เดิมพีเป็นคนชอบเทียวธรรมชาติ พีมีญาติอยู่ทีนี มีโอกาสมาบ่อยครัง ทาํให้รู้สึก
ชอบและอยากมีทีพกัเป็นของตวัเอง ประกอบกบัอยากทาํอาชีพใหม่ซึงเดิมทาํธุรกิจจิวเวอรี 
ทาํให้มีฐานลูกคา้อยู่แลว้ จึงตดัสินใจเปลียนอาชีพมาลงทุนทาํธุรกิจรีสอร์ทเพราะมองว่า
ต่อไปคนจะตอ้งมาเทียวเพิมขึน(ณฐัทพสัส์ ชาครวงไพสิษ, ) 
 

2. รูปแบบการดําเนินธุรกจิของผู้ประกอบการรีสอร์ท 
 การลงทุนธุรกิจรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจานส่วนใหญ่เป็นเงินทุนทีมาจากเจา้ของ

พืนทีเองดงันนัการลงทุนก่อสร้างจะไม่สร้างรีสอร์ทแบบเต็มรูปแบบในครังเดียวแต่จะเป็นลกัษณะ
ขยบัขยายตามกาํลงัทรัพยแ์ละตามจาํนวนลูกคา้ทีมีแนวโนม้เพิมขึน ดงันนัการการเริมตน้ธุรกิจ
จะเป็นในลกัษณะค่อยทาํแลว้เพิมเติมสิงอาํนวยความสะดวกเพิมขึนเรือยๆ การบริหารงานเป็นใน
ลกัษณะครอบครัวช่วยดูแลและแบ่งตามหนา้ทีกนัไปตามความสามารถเช่น บญัชี  ห้องพกั ห้องครัว 
จดัเลียงและกิจกรรมจากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

   พีดูแลรับจองห้องพกั ส่วนพีชายจะดูแลกิจกรรม พ่อกบัแม่จะควบคุมการปรับ
พืนที สวนและการก่อสร้างส่วนของห้องพกัและโรงเรือนทีสร้างใหม่(ณัฐกฤตา สินกอง, 

) 
   ตอนแรกหอ้งพกัพีทาํเป็นหลงัๆ พอลูกคา้ทีมาเป็นคณะมาเยอะขึนเราจะแบ่งลูกคา้

พกักบั รีสอร์ททีอยูใ่กลเ้คียง เพราะพืนทีเรามีจาํกดั ถือเป็นการแชร์ลูกคา้กนั รีสอร์ทอืนหาก
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เจอปัญหาเหมือนกบัเรา เขาจะแชร์ลูกคา้ให้เราเช่นเดียวกนั (ณัฐทพสัส์ ชาครวงไพสิษ, 
) 

   รีสอร์ทเราไม่ไดใ้หญ่มากการทีจะดูแลกอ็าศยัคนในครอบครัวช่วยๆกนัดูแล ทงัรับ
ลูกคา้ และหอ้งครัวพีจะเป็นคนดูแลเอง และในเรืองหอ้งพกัแม่ของพีกบัลูกจา้งจะคอยดูแล
(เพียงใจ  เทพสูตร, ) 

 

  พฒันาการของการบริหารงานของผูป้ระกอบการนนั เมือรีสอร์ทเป็นทีรู้จกัในหมู่
นกัท่องเทียวทีมีโอกาสไดม้าแลว้กลบัมาเทียวอีก  ทงัทีมากบัครอบครัว ญาติ หรือเพือนฝงู ต่างก็ทาํ
ใหเ้กิดการผกูสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัลูกคา้ประจาํ การไดรั้บคาํแนะนาํ ติชมจากลูกคา้ทาํ
ให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับปรุงหรือเพิมเติมสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องจดัเลียงทีเครือง
เสียงครบครัน เหมาะสาํหรับการสัมมนาและนอกจากบริการพาเทียวแหล่งท่องเทียวแลว้การ
เพิมเติมกิจกรรรมในรีสอร์ท ถือเป็นอีกสิงทีน่าสนใจสําหรับลูกค้า เพือเพิมอรรถรสในการมา
พกัผ่อนมากขึน ดงันนัการพฒันาของรีสอร์ทเองนอกจากจะมีบริการทีดี ยงัตอ้งดึงดูดลูกคา้ด้วย
กิจกรรมทีน่าสนใจ ทีจะทาํให้ลูกค้านันอยากจะมาใช้บริการ และด้วยสภาพแวดล้อมทีอยู่ใกล้
ธรรมชาติประกอบกบัพืนทีติดริมแม่นาํ ดงันนักิจกรรมทางนาํถือเป็นสิงเหมาะกบัรีสอร์ทในอาํเภอ
แก่งกระจานอยา่งยงิจากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

  พืนทีของเราติดริมแม่นาํยาวหลายเมตรทาํใหเ้ห็นวิวทีสวยงามประกอบกบัแม่นาํ             
ไม่ลึกมากเราจึงทาํท่าลงนาํใหล้กูคา้เล่นนาํได ้(เพียงใจ  เทพสูตร, ) 
   รีสอร์ทของเราอยู่บริเวณส่วนโคง้ของแม่นาํ นาํจึงไม่ไหลเชียวมากนกั ทาํให้มี
ทิวทศันที์สวยงาม เนืองจากรีสอร์ทเราไม่ไดอ้ยู่ติดกบัถนนสายหลกัทาํใหข้าดจุดเด่น พีจึงเกิด
ความคิดใหม่ทาํจุดเด่นให้กบัรีสอร์ทก็คือท่านาํทีมีสไตลส์ไลเดอร์ทีตกแต่งสวยงามมีสีสัน
สาํหรับลูกคา้เล่นนาํในแม่นาํไดแ้ละเพือให้เขา้กบัชือ พาราไดซ์ รีสอร์ทดว้ย (ณัฐทพสัส์ 
ชาครวงไพสิษ, ) 
  เรามีกิจกรรมล่องเรือไปตามแม่นาํ ลูกคา้ทีมาเป็นกลุ่มคณะสามารถทาํกิจกรรม
ร่วมกนัได ้โดยจะมีเจา้หนา้หนา้ทีพาขบัรถไปยงัตน้แม่นาํ แลว้ให้ลูกคา้ล่องแก่งเรือยางตาม
แม่นาํมาเรือยๆ จนถึงท่านาํของรีสอร์ทซึงตอนนีกาํลงัเป็นทีนิยมอย่างมาก (ณัฐกฤตา สินกอง,  

) 
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  จากการใหบ้ริการ สําหรับลูกคา้กลุ่มครอบครัวทีรักการผจญภยั ท่องเทียวธรรมชาติ
แลว้ รวมถึงหมู่คณะเพือมาพกัผอ่นและสัมมนานนั กิจกรรมต่างๆทีสร้างจุดเด่นให้กบัทุกๆรีสอร์ท
นนัคือกิจกรรมทางนาํตามทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ นอกจากนนัในแต่ละรีสอร์ทยงัเพิมอรรถรสในการ
สร้างสรรคกิ์จกรรมแปลกใหม่เพิมขึนจากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 
  เราเพิมกิจกรรมตามกระแสนิยม สาํหรับผูที้รักกิจกรรมกลางแจง้เรามีพืนทีขนาดใหญ่ 
สามารถเพิมลานทาํกิจกรรมไดห้ลายอยา่ง เช่น บีบีกนั ขบัรถเอทีวี เป็นตน้ (ณัฐกฤตา สินกอง, 

) 
  เรามีรถรับส่งสาํหรับลกูคา้เหมาแพค็เก็จ ล่องเรือชมเขือน รถนาํเทียวขึนเขาพะเนิน
ทุ่ง ลูกคา้สามารถเลือกแพ็คเก็จเพิมเติมไดเ้อง และยงัมีรถบริการรับส่งท่ารถและร้านอาหาร
ดว้ย (ณฐัทพสัส์ ชาครวงไพสิษ, ) 
 

3. รูปแบบการดําเนินงานของและการพฒันาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการในรีสอร์ท 
 ทางด้านบุคลากรในรีสอร์ท ทาํงานเป็นระบบเครือญาติและพีน้องทีไม่แบ่งชัน 

ตาํแหน่งอย่างชัดเจนเนืองจากเป็นคนในพืนทีเป็นส่วนใหญ่ บางหน้าทีอาจจา้งงานจากภายนอก
พืนที เช่น พอ่ครัวทีมีประสบการณ์ และแรงงานต่างชาติทีเขา้มาหางานทาํ ดงันนั การบริหารบุคคล
จึงเป็นไปตามประสบการณ์ ไม่แบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบชดัเจนจากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

   ความสมัพนัธ์ของลูกจา้งในรีสอร์ทเป็นแบบครอบครัวและเครือญาติ เพราะคนใน
พืนทีไม่อยากไปทาํงานขา้งนอก ชอบทีจะทาํงานใกลบ้า้นถึงจะทาํงานไม่เป็นเวลา บางวนั
อาจเลิกงานดึกหรือเขา้งานเชา้กวา่ปกติเพราะมีลูกคา้จองมาก แต่ก็ใหค่้าจา้งล่วงเวลา ดา้นการ
กินอยู่ และสวสัดิการไมไดต้กลงเป็นขอ้ระเบียบแต่ส่วนใหญ่นายจา้งจะมีนาํใจเอือเฟือ เช่น 
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีเกิดอุบติัเหตุ หรือเวลาเจบ็ป่วย (ณฐักฤตา สินกอง,  ) 
   การทาํงานในรีสอร์ทจะมีการแบ่งหน้าทีในแต่ละกลุ่ม เช่น แผนกครัว แผนก
ตอ้นรับลูกคา้ แผนกกิจกรรม แต่ในช่วงเวลาทีลูกคา้มากหรือในช่วงจดักิจกรรมสังสรรค์ งาน
เลียง แผนกอืนๆทีไม่มีหนา้ทีในช่วงกลางคืนกม็าช่วยได ้(ณฐัทพสัส์ ชาครวงไพสิษ,  ) 

 รีสอร์ทนาน่ามีการอบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง พนักงานมีทงัคนในชุมชน 
และมาจากต่างจงัหวดั มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการและสําหรับสวสัดิการมี
เงือนไขชดัเจนแจง้พนกังานก่อนเขา้ทาํงาน มีการใหโ้บนสั ค่าตอบแทนและขึนเงินเดือนตาม
การประเมินของแผนก มีการพฒันาความสามารถของพนักงานโดยการจดัอบรมอยู่เป็น
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ประจาํทงับริษทัเป็นผูจ้ดัเองและส่งเขา้อบรมร่วมกบัองค์กรอืนๆ การแจง้ผลดา้นการบริการ
และจดหมายติชมต่างๆจะถูกนาํเขา้ทีประชุมทีจดัขึนทุกเดือนใหก้บัหวัหนา้แผนกทราบและ
นาํไปปรับปรุง (พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, ) 

 

 ธุรกิจทีพกัในอาํเภอแก่งกระจานเริมมีจาํนวนเพิมมากขึนเรือยๆเป็นเพราะการให้
ความสนใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึนทงัจากทางภาครัฐและภาคเอกชน มีการจดักิจกรรม
ต่างๆร่วมกบัธรรมชาติ อย่างเช่น องค์กรจดักิจกรรมรักษ์ป่า ปลูกตน้ไม ้ปล่อยปลา ดงันนัแหล่ง
ท่องเทียวในอาํเภอแก่งกระจานจึงเป็นทีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายและยงัถือไดว้า่ยงัเป็นพืนทีทีมีความ
อุดมสมบูรณ์เป็นอนัดบัตน้ๆของเมืองไทย ดงันนั นกัท่องเทียวทีรักธรรมชาติจึงอยากทีจะมาสัมผสั
และใกล้ชิดธรรมชาติ ประกอบกบัธุรกิจรีสอร์ททีเปิดให้บริการในแต่ละแห่งยงัคงความเป็น
ธรรมชาติ ไม่เปลียนสภาพแวดล้อมในบริเวณพืนทีรีสอร์ทมากนัก ดงันัน จากจาํนวนรีสอร์ทที
เพิมขึน ผูป้ระกอบจึงต้องเล็งเห็นความสําคัญในการสร้างกลยุทธ์ในด้านต่างๆเพือทีจะดึงดูด
นกัท่องเทียวใหม้าใชบ้ริการของทางรีสอร์ท 

 

ตอนท ี2 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน 
จังหวดัเพชรบุรี 

ปัจจุบนักลยุทธ์นนัมีความจาํเป็นอย่างมากในการแข่งขนัสําหรับธุรกิจรีสอร์ทเพราะ
สิงเหล่านีจะกลายเป็นสิงทีดึงดูดใจสําหรับลูกคา้ทีอยากจะมาพกัผ่อนดงันันการนํากลยุทธ์ด้าน
การคา้การตลาดใหม่ๆเขา้มาต่อยอดธุรกิจให้มีเอกลกัษณ์หรือสร้างความโดดเด่นให้กบัรีสอร์ทนนั
ถือไดว้า่เป็นสิงทีสําคญัอยา่งมาก ถือไดว้า่ผูป้ระกอบการรีสอร์ทต่างก็มีการเพิมศกัยภาพของธุรกิจ
ทงัในด้านการบริหารงาน บริหารบุคคลและพฒันาพืนทีรีสอร์ทด้วยทงัการให้บริการทีพกัและ
กิจกรรมและสิงอาํนวยความสะดวก  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลักผูว้ิจยัสรุปกลยุทธ์ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจานไดด้งันี 

1. การสร้างความแตกต่างในการดําเนินธุรกจิของผู้ประกอบการรีสอร์ท 
1.1 การสร้างความแตกต่างในด้านรูปแบบของรีสอร์ท นอกจากธรรมชาติของพืนที

อาํเภอแก่งกระจานทีคงความอุดมสมบูรณ์อยูแ่ลว้นนัสําหรับสภาพรีสอร์ททางกายภาพนนัก็มีส่วน
สําคญัทีจะดึงดูดลูกคา้ไดเ้ช่นกนั หากทีพกัมีการตกแต่งทีสวยงาม มีสิงอาํนวยสะดวกครบครัน ทาํ
ให้ลูกค้าทีมาพกัแล้วรู้สึกปลอดภัย จะมีจุดเด่นทีน่าสนใจ ซึงปัจจยัเหล่าจะเกิดขึนได้ต้องอาศยั
แนวคิดทีมีความสร้างสรรคข์องผูป้ระกอบการดว้ยเช่นกนั จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ผูว้ิจยั
สามารถสรุปแนวคิดการสร้างความแตกต่างของรูปแบบรีสอร์ทไดด้งันี 
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  ในแต่ละรีสอร์ทนันผูป้ระกอบการมีการมองวิสัยทศัน์ทีแตกต่างกันออกไป 
ดงันนัเป้าหมายหรือกลุ่มลูกคา้ก็จะแตกต่างกนัออกไปดว้ย โดยวสิัยทศัน์ทียึดถือนนัมาจากปัจจยัทีมี 
เช่น กาํลงัของเงินทุน ปริมาณพืนทีทีจาํกดัและความสามารถในการบริหารเนืองจากผูป้ระกอบการ
แต่ละรายเริมตน้ธุรกิจดว้ยความรู้ความสามารถจากอาชีพเดิมทีต่างกนันนัเองจากขอ้คน้พบดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

    เดิมพีมีอาชีพจาํหน่ายเครืองประดบั แลว้เปลียนอาชีพมาทาํธุรกิจรีสอร์ทชือ 
แก่งกระจานพาราไดซ์ รีสอร์ท พีจึงคิดวา่ความสวยงาม ความสดใส ช่วยสร้างบรรยากาศใหที้
พกัดูน่าสนใจได  ้จึงมีคอนเซปต์ทีพกัมีสีสันทีหลากหลาย สามารถดึงดูดนกัท่องเทียวได้
(ณฐัทพสัส์ ชาครวงไพสิษ,  ) 

    คอนเซปตข์องทีพกัเรานนัคือ True Relax ดงันนัการจดัสรรพืนทีรีสอร์ทใหมี้
ความเป็นส่วนตวัและห่างไกลจากชุมชนนนัเราสามารถตอบโจทยล์ูกคา้ทีตอ้งการพกัผ่อน
แบบเงียบสงบไดอ้ย่างแทจ้ริงโดยห้องพกัแต่ละห้องต่างก็ออกแบบมาให้มีความใกลชิ้ด
ธรรมชาติ มีตน้ไมอ้ยู่รอบบริเวณในทุกๆพืนทีรวมถึงการใช ้สอยพืนทีนันสะดวกและ
ปลอดภยั (พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, ) 

    ทีตงัรีสอร์ทเราอยู่ติดถนนสายหลกั ลูกคา้เขา้ถึงไดง้่ายมีการจัดผงัรูปแบบ
บา้นพกัอยู่ในทางเดินเส้นเดียวกนั ลูกคา้สามารถเดินเชือมต่อหากนัไดส้ะดวก และสุด
เส้นทางเป็นทางเดินลงไปทีท่านาํเพือลูกคา้สามารถเดินไปเล่นนาํหรือทาํกิจกรรมทางนาํได้
สะดวกและง่ายต่อการทีพนกังานใหบ้ริการส่งอาหารและเครืองดืมไปยงับา้นพกัดว้ย (เพียงใจ  
เทพสูตร, ) 

 

1.2 การสร้างความแตกต่างในด้านการบริหารงาน  จากทีผูว้ิจยัได้กล่าวมาขา้งตน้
เกียวกบัวสิัยทศัน์ของผูป้ระกอบการนนัมาจากประสบการณ์การทาํงานทีแตกต่างกนัดงันนัรูปแบบ
ของธุรกิจรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจานก็มีการบริหารงานแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ )ธุรกิจ
ครอบครัวซึงพนกังานในรีสอร์ทบริหารงานกนัเป็นระบบครอบครัวกนัเองไม่ไดแ้บ่งหนา้ทีชดัเจน

)ระบบนายจ้างกบัลูกจ้างนันหมายถึงผูป้ระกอบเป็นลกัษณะนักลงทุนแบบเต็มรูปแบบมีการ
บริหารงานแบ่งฝ่ายและหน้าทีอย่างชัดเจนมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระยะจากขอ้คน้พบ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

ผูบ้ริหาร นาน่ารีสอร์ทแอนด์สปา อาํเภอแก่งกระจานนนัมีการวางระบบการ
บริหารงานไวอ้อกเป็นฝ่ายงานอย่างชัดเจน เพือการรักษาคุณภาพการให้บริการไดอ้ย่างดี 
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รวมถึงในทุกไตรมาสจะมีการสรุปผลการดาํเนินงานและสรุปยอดผลกาํไร เพือนาํมา
ปรับปรุงแผนการดาํเนินงานในไตรมาสต่อไปรวมทงัดา้นบุคคลากรและการบริการมีการจดั
ฝึกอบรมเพือพฒันาศกัยภาพการบริการใหดี้ยิงขึนไป (พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, ) 

รีสอร์ทของพีจะเป็นระบบครอบครัวทีแต่ละคนจะมีหนา้ทีแบ่งกนัดูแลอย่าง
ชดัเจน พีชายจะดูแลส่วนของกิจกรรม นอ้งสาวจะดูแลการรับจองหอ้งพกั แต่ละคนสามารถ
ตดัสินใจทีจะปรับปรุงเพิมเติมระบบงานในแต่ละส่วนไดเ้อง(ณฐักฤตา สินกอง, ) 

รีสอร์ทของเราไม่ไดมี้พนกังานมากนักส่วนใหญ่จะช่วยกนัดูแล อย่างคนใน
ครอบครัวจะช่วยๆกนั ทงัส่วนของครัว กิจกรรมและรับจองหอ้งพกัหนึงคนสามารถทาํไดใ้น
หลายๆหนา้ทีตามความเหมาะสม (เพียงใจ  เทพสูตร, ) 

 

   จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทในดา้นการบริหารงานทาํให้ทราบ
ถึงลกัษณะของความแตกต่างดา้นการบริหารงานโดยขึนอยูก่บัระบบของการลงทุนและการวางแผน
งานดงันนัในส่วนของการวางระบบงานนนัตอ้งรวมถึงการเขา้ถึงลูกคา้หรือการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างลูกค้าทีแตกต่างด้วยเช่นกันอีกหนึงวิธีทีสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพคือการประชาสัมพนัธ์ หรือช่องทางการโฆษณานันเองดงันันความแตกต่างที
ผูป้ระกอบการไม่ควรมองขา้มคือช่องทางการให้บริการลูกคา้โดยผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ทไดผ้ลการวจิยัดงันี 

1.3 การสร้างความแตกต่างของช่องทางการให้บริการ ช่องทางการให้บริการของ
ผูป้ระกอบการรีสอร์ทนันส่วนใหญ่จะเน้นไปถึงการโฆษณาขายหรือประชาสัมพนัธ์ทีพกัและ
กิจกรรมโดยส่วนใหญ่จะมีช่องทางการขายผ่านทางสือออนไลน์และการติดต่อโดยตรงผ่านทาง
โทรศพัทโ์ดยแต่ละรีสอร์ทก็มีรูปแบบเวปไซด์ทีต่างกนัออกไปตามคอนเซปตแ์ละสิงทีอยากจะเนน้
นาํเสนอให้กบันกัท่องเทียว และยงัมีรีสอร์ทบางแห่งทีจะมีเซลล์หรือนายหนา้แนะนาํทีพกัซึงเป็น
พนกังานสัญญาผกูขาดกบัรีสอร์ทซึงจะคอยจดับูธประชาสัมพนัธ์ร่วมกบังานท่องเทียวต่างๆจากขอ้
คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

    เรามีเซลลป์ระจาํอยูที่กรุงเทพฯจะคอยออกบูธตามงานต่างๆอยา่งเช่น งาน ททท. 
เราจะมีโปรโมชนัใหก้บัลกูคา้ทีจองในงาน(พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, ) 

 เราจะนาํโบรชวัร์แจกตามงานท่องเทียวต่างๆและมีโปรโมชนัพิเศษใหก้บักลุ่ม
องคก์รทีตอ้งการพกัเป็นหมู่คณะ โดยเราจะเขา้ร่วมกบัชมรมผูป้ระกอบการลุ่มแม่นาํเพชรบุรี 
เพือทีจะขยายช่องทางการตลาดให้มากขึน รวมทงัหน้าเวปไซด์ทีให้ขอ้มูลเกียวกบัห้องพกั
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และกิจกรรมต่างๆ และมีเจา้หนา้ทีคอยให้ขอ้มูลผ่านทางโทรศพัท์ตลอด  ชม.เพือความ
สะดวกของลกูคา้ (ณฐัทพสัส์ ชาครวงไพสิษ, ) 

 

1.4 การสร้างความแตกต่างของบุคคลากรผู้ให้บริการ 

  การสร้า งความแตกต่า งในด้านของบุคลากรนันถือได้ว่าเป็นสิงสําคัญ
เช่นเดียวกนัซึงจะสามารถทาํธุรกิจการบริการให้ประสบความสําเร็จได ้เพราะลูกคา้ทีเลือกมาทีรี
สอร์ทเพือหวงัได้รับการบริการทีดีโดยการบริการนันตอ้งมีหลายสิงเป็นตวัประกอบโดยปัจจยั
สาํคญัทีจะทาํใหลู้กคา้ประทบัใจและมนัใจทีจะกลบัมาใชบ้ริการอีกครังคือตวับุคคลากร โดยในการ
ทาํธุรกิจบริการประเภทรีสอร์ทนนับุคคลากรมีความจาํเป็นอย่างยิงทีควรจะมีการพฒันายิงขึนไป 
ดงันนัในแต่ละรีสอร์ทเอง ในดา้นของประสิทธิภาพของบุคคลากรในการให้บริการก็จะแตกต่างกนั
ออกไปเช่นกนั โดยผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทไดผ้ลการวจิยัดงันี 

  ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสําคญักับบุคลากรมาก 
เพราะเนน้ใหก้ารบริการทีเป็นกนัเองกบัลูกคา้ ไม่ไดท้าํการประเมิน ติดตามผลงานและในส่วนของ
ค่าตอบแผนก็เพิมขึนใหต้ามช่วงเทศกาลและอายกุารทาํงานทีมากขึนต่างจารีสอร์ทบางแห่งทีทาํงาน
ในระบบองคก์รอยา่งเตม็รูปแบบทีมีการประเมินงาน ประชุมเพือติดตามผลการดาํเนินงานดา้นการ
ให้บริการอย่างชดัเจน มีการเปลียนยา้ยหนา้ทีงานตามความเหมาะสมของผูบ้ริหาร  จากขอ้คน้พบ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

   คนงานทีนีอยู่กนัแบบครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นญาติพีนอ้ง เพือนบา้นกนั หาก
เป็นช่วงเทศกาลหรือมีลูกค้าจองเป็นหมู่คณะ พีจะจ้างเพิมเป็นรายวนั ไม่ไดมี้สวสัดิการ
ครบครัน แต่ดูแลในเรืองค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยและอุบติัเหตุบา้งตามความเหมาะสม 
ไม่ไดก้าํหนดชดัเจนในเรืองวนัหยดุของคนงาน (เพียงใจ  เทพสูตร, ) 
   พนกังานเรามีทงัคนในพืนทีและคนต่างจงัหวดั เรารับพนกังานตามคุณสมบติั
ทีกาํหนดเพือให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของหน้าที  มีการประเมินผลทุกๆไตรมาส  ในช่วง
เทศกาลไม่ไดรั้บพนกังานพิเศษแต่จะให้เงินตอบแทนค่าล่วงเวลา พนกังานมีการจดัอบรม
ดา้นการให้บริการโดยสลบักนัอบรม แต่ละฝ่ายจะมีหัวหนา้เป็นผูดู้แลความเรียบร้อยและ
สามารถตดัสินใจตามสถานการณ์ได ้(พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, ) 

พีอยู่ทีนีมา  ปีแลว้ ในการเข้าทาํงานมีการแจ้งสวสัดิการอย่างชัดเจน ทงั
ประกนัสังคม ทีพกัอาศยัและเครืองแต่งกาย วนัลาหยุดและลาพกัผ่อน (พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, 

) 
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   จากขอ้มูลทีผูว้จิยัไดน้าํเสนอในเรืองความแตกต่างของการประกอบธุรกิจรีสอร์
ทสามารถนาํมาเป็นขอ้สรุปในภาพรวมไดใ้นหวัขอ้การสร้างความแตกต่างในเรืองของภาพลกัษณ์ที
โดดเด่น โดยความแตกต่างทางด้านภาพลกัษณ์นนัมาจากแนวคิดการสร้างสรรค์และวิสัยทศัน์ที
แตกต่างกนัของผูป้ระกอบการเช่นเดียวกนั โดยผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทได้
ผลการวจิยัดงันี 

1.5 การสร้างความแตกต่างของภาพลกัษณ์ทโีดดเด่นภาพลกัษณ์ทีโดดเด่นของธุรกิจ
รีสอร์ทนันต้องเริมจากแนวคิดและทัศนคติของผูบ้ริหารเองว่าต้องการอยากให้รีสอร์ทนันมี
ภาพลักษณ์ออกมาในลักษณะใด อาจใช้สัญลักษณ์แสดงหรือชือรีสอร์ททีบ่งบอกลักษณะและ
รูปแบบรีสอร์ท โดยการสร้างภาพลกัษณ์นนัสามารถสร้างขึนโดยตอ้งเริมทีความเขา้ใจและการ
ร่วมมือกนัของคนองค์กรเช่นกนั จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทนนัทาํให้ทราบว่า
ธุรกิจรีสอร์ททีทาํงานอย่างเป็นระบบองค์กรนันจะมีการวางสโลแกนอย่างชัดเจนซึงจะนาํไปสู่
รูปแบบของตวัรีสอร์ทเองซึงแตกต่างกบัรีสอร์ททวัไปในพืนทีทีตงัชือตามสิงทีสังเกตไดห้รือชือ
ของเจา้ของรีสอร์ท และอีกหนึงภาพลกัษณ์ทีโดดเด่นในการทาํประสัมพนัธ์หรือการโฆษณานนัคือ
กิจกรรมทีเป็นทีนิยมกล่าวไดว้า่ผูที้มาท่องเทียวอาํเภอแก่งกระจานส่วนใหญ่ตอ้งสนใจอยากทีจะมา
เล่นคือการล่องเรือ หรือเล่นนําในแม่นําเพชรบุรี ดังนันการประชาสัมพนัธ์ผ่านสือต่างๆ เช่น 
โปสเตอร์ ป้ายบอกทาง เวปไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค ผูป้ระกอบการจะนําเสนอภาพทีเกียวกับ
ธรรมชาติในบริเวณพืนทีเพือทีจะเกิดความความน่าสนใจ และอีกหนึงสิงทีชมรมผูป้ระกอบการได้
จดัตงัขึนเพือเป็นการแนะนาํพืนทีใหเ้ป็นทีรู้จกัอยา่งแพร่หลายนนัคือการเขา้ร่วมงาน ททท เพือเป็น
การเปิดกระแสหรือความนิยมให้ชาวต่างชาติและคนในประเทศ หันมาสนใจแหล่งท่องเทียวใน
รูปแบบใหม่ๆมากขึนจากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

   พีตงัชือ นาํเพชร รีสอร์ทเพราะ รีสอร์ทของเราอยูติ่ดแม่นาํเพชรบุรี ชือนนัเรียก
ง่าย จาํง่ายและสอดคลอ้งกบัสถานที    และเนน้การบริการทีเป็นกนัเองทาํใหลู้กคา้เกิดความ
ประทบัใจ (เพียงใจ  เทพสูตร, ) 

 ธนูรีสอร์ทเป็นชือของคุณพ่อค่ะ เป็นชือทีจาํไดง่้าย ส่วนในการโฆษณาเราจะ
เน้นภาพลกัษณ์กิจกรรมทีมีหลากหลาย เหมาะสําหรับลูกคา้ทีรักการผจญภยั ทาํกิจกรรม
กลางแจง้ (ณฐักฤตา สินกอง, ) 

 นาน่า รีสอร์ทแอนด์สปา  ชือนี แน่นอนว่าเรามีสปา บริการสําหรับลูกค้า 
เหมาะสาํหรับลุกคา้ทีตอ้งการมาพกัผ่อนอย่างแทจ้ริงโดยในการนาํเสนอภาพลกัษณ์แก่ลูกคา้
นันเราจะแสดงให้เห็นถึงการอาํนวยความสะดวกทีครบครัน ทงัการประชุมสัมมนา การ
พกัผ่อน การอาํนวยความสะดวกในการทาํกิจกรรมใหก้บัลูกคา้ และทีสําคญั สปาของเรามี
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ความพิเศษมีพนกังานทีความชาํนาญมีรูปแบบการนวดผ่อนคลายหลากหลายซึงเป็นจุดเด่น
ของรีสอร์ทเลย ดงันนัภาพลกัษณ์ทีเราแสดงออกมาให้เห็นไดช้ดันันเป็นสิงทีดึงดูดลูกคา้ที
ตอ้งการความเป็นส่วนตวัอยา่งแทจ้ริง (พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, ) 

 

  กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของแต่ละรีสอร์ทนัน อาจมีการเปลียนแปลง
ทางดา้นกายภาพดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการบริหาร และบุคลากร  ขึนอยูก่บักระแสนิยมและตาม
ทศันคติของผูป้ระกอบและลูกค้าผูม้าใช้บริการ ทงันีอาจขึนอยู่กับเงินทุนด้วย  ดังนันในแต่ละ
รูปแบบการดาํเนินและการพฒันากลยุทธ์นันไม่มีรูปแบบไหนทีตายตวัหรือเรียกได้ว่าถือว่า
เหมาะสมทีสุด แต่ขึนอยูก่บัความชอบส่วนตวัของลูกคา้และกลุ่มลูกคา้นนัดว้ย 

2. กลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกจิรีสอร์ท 
 การบริหารตน้ทุนในการทาํธุรกิจรีสอร์ทนนั ถือไดเ้ป็นสิงทีสําคญัเพือให้ธุรกิจนนั

อยูร่อด มีปัจจยัหลายอยา่งทีผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึง โดยสิงทีสําคญันนัคือรายไดข้องธุรกิจนนัมี
รับเพียงทางเดียวคือค่าบริการทีลูกคา้ชําระเงิน  แต่รายจ่ายนันมีหลายทางออกไปทังเป็น
ค่าใช้จ่ายคงที ค่าใช้จ่ายเพิมเติมดงันนักลยุทธ์การบริหารทางดา้นตน้ทุนสามารถจดัการไดห้ลาย
ส่วนทงัค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค ค่าแรง ค่าโฆษณาต่างๆโดยผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจ 
รีสอร์ทไดผ้ลการวจิยัดงันี 

 แต่ละรีสอร์ทมีการวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ในรายรับนนัผูป้ระกอบการ
ตอ้งจดัสรรคส์าํหรับค่าแรงซึงถือเป็นค่าใชจ่้ายคงที และรวมไปถึงค่าวตัถุดิบในการประกอบอาหาร 
และสิงทีสาํคญัเลยคือค่าสาธารณูปโภคต่างๆทีนาํมาใชใ้นรีสอร์ท เช่น ค่านาํ ค่าไฟ ค่านาํยาทาํความ
สะอาดต่างๆ และของใช้ภายในห้องพกัรีสอร์ท ดงันันแต่ละรีสอร์ทจึงคิดหาวิธีประหยดัตน้ทุน
เหล่านี รีสอร์ทบางแห่งมีวธีิการใหพ้นกังานประหยดัการใชจ่้ายไฟบางส่วนทีไม่จาํเป็น และในส่วน
ของค่าใชจ่้ายสําหรับซ่อมแซมอาคารหรือสร้างเพิม ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผูดู้แลตดัสินใจ
เองเพือลดความผดิพลาดในการบริหารค่าใชจ่้ายจากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
ดงันี 

 

  รายจ่ายของรีสอร์ทมีมากหลายทาง ทงัค่านาํ ค่าไฟ สาธารณูปโภค ค่าจา้งแรงงาน 
ค่าซ่อมแซม  ค่าลงทุนอุปกรณ์เครืองเล่น กิจกรรมและวตัถุดิบปรุงอาหาร แต่รายรับเรามีทาง
เดียวคือจากนกัท่องเทียวเท่านนั ดงันนัค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เจา้ของจะเป็นคนควบคุม ดูแลเอง
เพือลดความผิดพลาดและสามารถกาํหนดทิศทางการใช้จ่ายเงินในงวดต่อไปได ้(เพียงใจ  
เทพสูตร, ) 
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  รีสอร์ทของเรามีการวางแผนในเรืองงบประมาณและการลงทุนไวก่้อนเริมเปิด
ให้บริการ เริมจากการออกแบบห้องพกัทีมีลกัษณะโปร่ง ออกแบบให้ผนงัเป็นกระจกทาํให้
หอ้งมีความสวา่ง โดยจะทาํใหล้ดการใชไ้ฟอยา่งสินเปลืองในช่วงกลางวนั ถดัมาคือหอ้งนาํทีมี
ลกัษณะเพดานฝ้าใสลดการใชไ้ฟเช่นเดียวกนั และยงัเพิมความโดดเด่นน่าสนใจอีกดว้ย และ
อีกหนึงเทคโนโลยีใหม่คือ ทางรีสอร์ท เริมมีการใชอุ้ปกรณ์ทาํความร้อนจากคอมฯแอร์ ซึง
จากเดิมใช้เครืองทาํนาํอุ่นในการทาํนาํร้อนสาํหรับอาบนาํ ทาํให้ประหยดัค่าไฟไดอี้กทาง 

(พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, ) 

  การวางแผนพนกังานเรามีพนกังานประจาํ ทีมาทาํงานทุกวนัอยู่ส่วนหนึง และจะมี
พนักงานพาร์ทไทม์ทีมาช่วงวันหยุดส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียน  นักศึกษา  เพือลด
ค่าใชจ่้ายคงที ทีค่อนขา้งสูงในส่วนของค่าแรง ส่วนในเรืองของหอ้งครัว วตัถุดิบทีสังมาปรุง
อาหารส่วนใหญ่ก็รับซือจากร้านคา้หรือชาวบา้นทีทาํอาชีพ ประมง เกษตรกรรมในพืนทีใน
ราคาทีถูก สด ไดคุ้ณภาพและสามารถต่อรองราคาได ้ เช่น ปลา กุง้ มะนาว กะทิ กระเทียม 
เพราะวตัถุดิบเหล่านีเราใชบ่้อยจึงทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายมากกวา่ทีจะไปซือร้านคา้ในตวัเมือง 
หรือรถขายส่งซึงราคาสูงกวา่ (ณฐักฤตา สินกอง, ) 

 

  การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนนนันอกจากการลดค่าใช้จ่ายแลว้ยงัสามารถทาํไดก้บัราคา
ของสินคา้หรือราคาทีพกัและบริการอีกดว้ยเพือเป็นอีกสิงทีดึงดูดใจอีก ซึงอาจมารูปของแพก็เก็จที
พกัพร้อมกิจกรรม หรือแพก็เก็จทีพกัพร้อมอาหารและเครืองดืมเป็นตน้ จากการศึกษาขอ้มูลพบว่า
ผูป้ระกอบการมีการร่วมมือกนัจดักิจกรรมในลกัษณะของแคมเปญตามช่วงฤดูกาลต่างๆ เพือ
กระตุน้ยอดขายเช่นช่วงฤดูฝนทีนกัท่องเทียวไม่สามารถขึนชมวิวยอดเขาพะเนินทุ่งได ้ไม่สามารถ
ทาํกิจกรรมกลางแจง้ได ้แต่จะมีส่วนลดทีพกัและอาหารหรือห้องจดัเลียงเพือเป็นการดึงดูดลูกคา้
และเพิมยอดขายให้ดีขึนตลอดทงัปี และจากการกระตุน้ยอดขายดว้นวิธีดงักล่าวการแข่งขนัในแต่
ละรีสอร์ทก็เกิดขึนตามสภาวะและปัจจยัต่างๆ อาทิการลดราคาห้องพกัแต่ละรีสอร์ทแตกต่างกนั 
หรือแพก็เก็จแถมให้ต่างๆ มากนอ้ยต่างกนั ขึนอยู่กบัรีสอร์ทนนัๆมุ่งเป้าหมายไปทีลูกคา้กลุ่มไหน
จากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

  ในช่วงงาน ททท ทีจดัทีกรุงเทพฯ เรามีการโฆษณาโปรโมชนัสาํหรับลูกคา้ทีสนใจ
เหมาทงัเซ็ต ทงัทีพกั อาหารและกิจกรรม และมีส่วนลดพิเศษตามเขือนไขต่างๆ เช่นมาเป็น
ครอบครัว หรือมาเป็นคู่ในช่วงวาเลนไทน ์(พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, ) 
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  เรามีส่วนลดให้สําหรับลูกคา้ทีมาเป็นหมู่คณะ เพราะในเรืองของอาหารและ
เครืองดืมลูกคา้สามารถเหมาคิดเป็นรายหวั ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในเรืองของตน้ทุนลงได้
(เพียงใจ  เทพสูตร, ) 
  การเสนอราคาทีพอใจกบัลูกคา้นนั แน่นอนว่าก่อนทีลูกคา้จะตดัสินใจเขา้พกันนั
ลูกคา้ก็ตอ้งคน้หาขอ้มูลจากสือต่างๆมาก่อน ดงันันในการประหยดัตน้ทุนในเรืองของ
ค่าใชจ่้ายทีไม่จาํเป็นเช่นประหยดัค่าไฟในส่วนทีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ เป็นสิงทีควรทาํอย่างยิง 
แลว้หนัมาใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนบางเรือง เช่น การโฆษณา พีจะใหค้วามสนใจและยินดี
ทีจะลงทุนในส่วนนีเพราะการโฆษณาเป็นการดึงดูดลูกคา้ไดเ้ป็นอนัดบัแรก (ณัฐทพสัส์ 
ชาครวงไพสิษ, ) 
 

  จากการนาํเสนอกลยทุธ์การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทนนั
สอดคลอ้งกบักระแสสังคมของการลดใชพ้ลงังานดว้ยเช่นกนัดงันนักลยุทธ์ต่างๆเหล่าจะทาํให้เกิด
ความน่าสนใจดึงดูดลูกคา้ทีมีความรักธรรมชาติ อนุรักษ์สิงแวดล้อมได้อีกด้วยแต่การเกาะติด
กระแสนิยมของลูกคา้นนัยงัมีอีกหลายส่วนทีผูป้ระกอบการตอ้งเล็งเห็นความสาํคญัเช่นเดียว เพือให้
ธุรกิจนันสามารถดาํเนินต่อไปอย่างทนัยุคทนัสมยัเหมาะกับลูกค้าในรุ่นต่อๆไปโดยผูว้ิจยัได้
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทไดผ้ลการวจิยัดงันี 

3. กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท 
 การตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้นนั ผูป้ระกอบการตอ้งใส

ใจสิงทีเป็นทีนิยมในกระแสปัจจุบนั กล่าวคือลูกคา้ทีเขา้มาพกัผอ่นหรือมาดว้ยธุระเรืองงานสัมมนา
ต่างๆลูกคา้นนัต่างก็อยากทีจะไดรั้บความสะดวกสบายเหมือนกบัทีบา้นทีทาํงาน โดยสิงอาํนวย
ความสะดวกเหล่านีจะเป็นปัจจยัให้ลูกคา้ตดัสินใจทีจะมาใช้บริการทีพกัของเรา โดยการนาํเสนอ
จุดเด่นของรีสอร์ทเหล่านีแน่นอนว่าการสือสารกนัเป็นสิงทีสําคญัอย่างยิงดงันันการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วนนัคือการให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผูป้ระกอบการสามารถ
ตอบคาํถามจากการซกัถามขอ้มูลจากลูกคา้ไดท้นัที ซึงปัจจุบนัเครืองมือสือสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
เป็นสิงทีขาดไม่ไดเ้ลยสาํหรับการติดต่อธุรกิจ 

 ดงันนัผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทจึงให้ความสําคญักบัเทคโนโลยีเป็นหลกัเริมจาก
การติดต่อกบัลูกค้าการเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วนันปัจจุบนัผูป้ระกอบการได้ทาํการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์รีสอร์ท ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ เช่น เฟสบุ๊คไลน์เป็นตน้ ซึงลูกคา้สามารถ
คน้หาขอ้มูล ราคาทีพกัและสามารถถามสิทธิพิเศษหรือบริการพิเศษโดยทีผูป้ระกอบการสามารถ
ตอบขอ้สงสัยไดท้นัทีและในส่วนของการใหบ้ริการทีพกันนัปัจจุบนัช่องรายการต่างๆทางเคเบิลทีวี
ช่องต่างๆก็เป็นช่องโปรดของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มดงันนัการติดตงับริการพิเศษเหล่านีถือวา่เป็นสิงที
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ทุกๆรีสอร์ทต่างพฒันาศกัยภาพการให้บริการและอีกหนึงสิงสําคญัทีตอนนีในทุกๆรีสอร์ทเริม
ติดตงัและพฒันาความสามารถในการให้บริการคือบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพราะนอกจากจะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แล้วยงัเป็นผลดีกับทางรีสอร์ทเองเพราะลูกค้าสามารถ
เชือมต่อเพือใชใ้นการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึงถือเป็นการประชาสัมพนัธ์รีสอร์ทไปในตวัดว้ยจาก
ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

  รีสอร์ทพาราไดซ์ขึนชือในเรืองของความเป็นกนัเองมีกิจกรรมทีสนุกสนานดงันนั
เราตอ้งทนัต่อยุคสมยัอยู่ตลอด ทงัเรืองอินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือสิงอาํนวยความสะดวกใน
หอ้งพกั เช่น เคเบิลทีวี เป็นตน้ ซึงสิเหล่านีเป็นสิงลูกคา้ปัจจุบนั ถือเป็นอีกหนึงทางเลือกใน
การเขา้พกัโดยทีทนัต่อข่าวสารต่างๆ เช่น ฟุตบอลถ่ายทอดสด เป็นตน้ เพราะลูกคา้บางกลุ่ม
เป็นหมู่คณะอาจชอบกีฬาหรือกิจกรรมถ่ายทอดสดต่างๆดว้ย และในส่วนห้องประชุมเรามี
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ทีช่วยในการประชุมต่างๆเช่น โปรเจคเตอร์เครืองฉายภาพสําหรับ           
การพรีเซ็นตต่์างๆ เพือการใหบ้ริการทีครบวงจร(ณฐัทพสัส์ ชาครวงไพสิษ, ) 
  นาน่ารีสอร์ทมีการใหบ้ริการทีหลากหลาย เราสามารถรับรองลกูคา้ไดห้ลายรูปแบบ
ทงัจดังานเลียง จดัห้องประชุม เพราะเรามีพืนทีขนาดกวา้ง เหมาะสมในการรับรองลูกคา้ใน
การจดังานกลางแจง้ไดโ้ดยมีพืนทีตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม และในส่วนของห้องจดัเลียงมี
หลายขนาด สามารถรองรับลูกคา้ไดห้ลายชุดไดใ้นเวลาเดียวกนั  รวมถึงการพกัผ่อนแบบ
ผ่อนคลาย ปัจจุบนัการนวดเป็นทีนิยมในหมู่ลูกค้าวยัทาํงาน ดังนันการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ถือเป็นสิงสําคญัมาก ทางเรามีการให้บริการนวดหลายแบบเพือสําหรับ
ลูกคา้ทีหลากหลาย รวมถึงร้านกาแฟสด ซึงเป็นทีสามารถนดัพบ สาํหรับลูกคา้กลุ่มธุรกิจอีก
ดว้ย (พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, ) 

 

4. กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วนของผู้ประกอบการธุรกจิรีสอร์ท 
 จากกลยุทธ์ด้านการแข่งขันทีผูป้ระกอบการนันพฒันาและปรับปรุงให้มีความ

ทนัสมยัแน่นอนว่าแต่ละรีสอร์ทตอ้งมีวิสัยทศัน์ในการรองรับและตอบสนองลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม
แตกต่างกนัออกไปเพือทีจะสามารถใหบ้ริการไดห้ลากหลายรูปแบบตามทีลูกคา้ตอ้งการ ดงันนัการ
เจาะตลาดกลุ่มลูกค ้านอกจากผู ที้รักธรรมชาติแล ้วปัจจุบ ันจากการทีผูป้ระกอบการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้กลุ่มองคก์รมากขึนเพราะสามารถต่อยอดการทาํธุรกิจไดอี้กหลายๆทางโดย
ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทไดผ้ลการวจิยัดงันี 

 ผูป้ระกอบการรีสอร์ทมกัเล็งเห็นความสําคญัของกลุ่มลูกคา้ทีหลากหลาย ไม่ได้
มุ่งเนน้เพียงลูกคา้นกัธุรกิจหรือลูกคา้ทีรักการท่องเทียวผจญภยัเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีกิจกรรมหรือ
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ห้องพกัสําหรับครอบครัวขนาดเล็ก และลูกคา้กลุ่มเล็กดว้ย ดงันันห้องพกัทีให้บริการจะมีหลาย
รูปแบบ ทงับา้นพกั หอ้งเดียว หอ้งขนาดใหญ่ รวมถึงกิจกรรมทีเล่นเป็นกลุ่ม เช่น แพยาง  ยิงบีบีกนั 
ร้องคาราโอเกะ เป็นตน้ ในส่วนของอาหาร ผูป้ระกอบการสามารถจดัและคิดราคาค่าอาหารแบบ
เหมาไดห้ลายรูปแบบสามารถปรับเปลียนตามโอกาสไดเ้ช่นเดียวกนั ขึนอยู่กบัการตกลงกบัลูกคา้ 
เช่น ราคาชุด ราคารายหวั เป็นตน้ จากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

  ลกูคา้แบบกลุ่มของเรามีหลายองคก์รทงัภาครัฐ ภาคเอกชน มาจดัประชุมสัมมนา และ
ยงัมีนกัเรียน นกัศึกษาทีมาเขา้ค่ายดว้ย ดงันนัทีพกัเราจะมีหลายส่วน ทงัแบบบา้นหลงัใหญ่
นอนรวมกนั หรือจะเป็นบา้นหลงัเดียว  หอ้งพกัเดียวก็มี เพือรองรับลูกคา้ สาํหรับดา้นอาหาร
สาํหรับลกูคา้กลุ่มกมี็หลายแบบ ทงับุฟเฟ่ต ์ขา้วกล่อง อาหารชุด เราสามารถจดัใหไ้ดต้ามความ
ตอ้งการของลกูคา้ และสาํหรับลูกคา้ทีมาเป็นครอบครัวเราก็มีร้านอาหารรับรอง และกิจกรรม
เล่นนาํ เทียวชมนาํตกเช่นเดียวกนั(เพียงใจ  เทพสูตร, ) 

  สาํหรับลกูคา้ทีมาพกัทีรีสอร์ท เรามีหลายช่องทางสาํหรับการติดต่อ และมีเซลลข์าย ที
มีอยูห่ลายที เพือความครอบคลุมในการใชสื้อประชาสัมพนัธ์อย่างเต็มที ดงันนัการทีเราจะได้
ความสนใจจากลูกคา้หลายๆกลุ่ม จะทาํใหเ้ป็นทีรู้จกักวา้งขึน ทงัลูกคา้ทีมาเป็นหมู่คณะหรือ
จากองคก์ร อาจเกิดความประทบัใจ แลว้กลบัมาใชบ้ริการอีกกบัทางครอบครัวหรือหมู่เพือนๆ 
ดงันนัการทีเราสามารถให้บริการลูกคา้ในหลายๆแบบเป็นสิงสําคญัสําหรับการทาํธุรกิจใน
แหล่งท่องเทียวเป็นอยา่งมาก(พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, ) 

 

  จากการสัมภาษณ์กลยทุธ์การแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทนนัทาํให้ทราบ
ถึงสถานการณ์การพฒันาด้านการบริหารธุรกิจและวิธีการดาํเนินงานของบุคคลากรและการ
ให้บริการลูกคา้วา่ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการติดตามข่าวสารการทนัยุคทนัสมยัเพือทีจะกา้วให้ทนั
ความตอ้งการของลูกคา้และสามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุดและเกิดความประทบัใจเพือให้
เกิดการกลับมาใช้บริการอีกจนกลายเป็นลูกค้าประจาํซึงผลดีคือจะทาํให้การต่อยอดธุรกิจใน
รูปแบบปากต่อปาก ทาํใหลู้กคา้กลุ่มใหม่ๆทีไดรู้้จกัมาจากการบอกต่อ แต่สําหรับการพฒันารีสอร์ท 
ของผูป้ระกอบการเองนนัยงัตอ้งให้ความใส่ใจจากผลกระทบภายนอกต่างๆทีจะทาํให้เกิดอุปสรรค
ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยดงันนัผูว้ิจยัจึงไดท้าํการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการรีสอร์ทเกียวกบัแรงกดดนั
ต่างๆจากสภาพแวดลอ้มทางดา้นธุรกิจไดผ้ลสรุปดงันี 
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5. การรองรับปัญหาและการแก้ไขปัญหาจากแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการธุรกจิรีสอร์ท 

5.1 แรงกดดันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ทนนัเกิดขึนเนืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการเริมตน้ธุรกิจในเวลาทีใกลเ้คียงกนั 
ดงันนัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจหรือการให้บริการกิจกรรมนนัส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียว 
อีกทงัสภาพแวดล้อมทีเอืออาํนวยและการตดัสินใจเลือกพืนทีปลูกสร้างรีสอร์ทอยู่ในลักษณะ
ภูมิศาสตร์ทีคลา้ยกนันนัคือบริเวณลุ่มแม่นาํดงันนัการเกิดการแข่งขนัหรือแรงกดดนัในการทาํธุรกิจ
ก็จะเกิดขึนตามมา แต่เนืองจากปริมาณของรีสอร์ททียงัไม่สามารถรองรับนกัท่องเทียวหรือลูกคา้ได้
อย่างเต็มทีเนืองจากอาํเภอแก่งกระจานเพิงจะเป็นทีนิยมในหมู่ผูรั้กการท่องเทียวธรรมชาติได ้         
ไม่นานมากนกั จึงทาํให้การทีจะเกิดการแข่งขนัหรือการไดเ้ปรียบทางดา้นธุรกิจยงัไม่รุนแรงมากนกั 
จากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

“รีสอร์ทของเราหากหอ้งพกัไม่เพียงพอพีก็จะจดัการลูกคา้บางกลุ่มเขา้พกักบัรี
สอร์ทขา้งเคียงถือวา่เป็นการทาํธุรกิจร่วมกนั และเวลาทีพกัรีสอร์ทขา้งเคียงไม่พอ เคา้ก็จะแบ่ง
ลกูคา้มาใหเ้ราส่วนใหญ่(เพียงใจ  เทพสูตร, ) 

 รีสอร์ทเราไม่ไดเ้นน้การทาํกิจกรรมมากนกั ดงันนัหากลูกคา้ทีมาใชบ้ริการเรา 
หากตอ้งการทีจะทาํกิจกรรมเราก็จะจดัหารีสอร์ทอืนๆทีมีกิจกรรมพาลูกคา้ไปทีนนัถือไดว้่า
เป็นคู่คา้พนัธมิตร หรือหากลูกคา้ทีอืนอยากทีจะมาใชห้อ้งจดัเลียงของเราก็จะจดับริการนีให ้
โดยถือวา่เป็นการร่วมมือทางธุรกิจกนัมากกวา่ (พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, ) 

 ในการบริหารงานดา้นการพฒันานนัเราตอ้งทนัยคุอยูเ่สมอเพราะเราถือว่าความ
ตอ้งการของลูกคา้ไม่มีการหยุดอยู่กบัทีเราตอ้งแสวงหาสิงทีทาํใหลู้กคา้พอใจและประทบัใจ 
ดว้ยรีสอร์ทอืนๆเริมมีการพฒันาอยู่เรือยๆเช่นกนั ดงันนัเราจึงตอ้งหาจุดเด่นใหลู้กคา้จดจาํเรา
ไดง่้าย (ณฐัทพสัส์ ชาครวงไพสิษ, ) 

 

  จากการแข่งขนัและการวเิคราะห์แรงกดดนัจากผูป้ระกอบการธุรกิจเดียวกนัแลว้
นนัในดา้นของผูค้า้วตัถุดิบนนัก็เป็นอีกหนึงปัจจยัทีผูป้ระกอบการจะตอ้งคาํนึงถึงไม่วา่จะเป็นดา้น
ตน้ทุนของการจดัการดา้นวตัถุดิบรวมถึงดา้นการบริหารอืนๆเป็นเพราะธุรกิจบริการนนัเป็นสิงที
จบัตอ้งไม่ไดแ้ต่ตอ้งทาํใหลู้กคา้รู้สึกวา่ประทบัใจและพอใจกบัสิงทีลูกคา้ไดรั้บ ดงันนัการลงทุนใช้
ของทีมีคุณภาพมาบริการใหลู้กคา้ถือวา่เป็นสิงจาํเป็นอยา่งยงิ  แต่ผูป้ระกอบการเองตอ้งคาํนึงถึงการ
ลงทุนเช่นเดียวกนั ดังนันผูว้ิจยัจึงได้ทาํการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นจากผูป้ระกอบการถึงเรืองการ
จดัการในดา้นของผูซื้อหรือผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบโดยไดข้อ้สรุปดงันี 
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5.2 แรงกดดันและอํานาจต่อรองระหว่างผู้ขายในการทาํธุรกิจบริการนนัแน่นอนวา่
ต้นทุนของวตัถุดิบนันถือว่าเป็นรายจ่ายหลักๆของการทาํธุรกิจดังนันในการทาํธุรกิจรีสอร์ท
ผูป้ระกอบการจะตอ้งจดัการและเลือกสรรค์ราคาหรือตน้ทุนทีคุม้ค่าทีสุดแต่ตอ้งอยู่ในเกณฑ์ทีได้
คุณภาพเช่นกันโดยวตุัดิบหลักๆส่วนใหญ่คือ อาหารและเครืองดืม เนืองจากพืนทีอาํเภอแก่ง
กระจานอยู่ไกลจะชุมชนหรือความเจริญในเมืองวตัถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆก็ตอ้งรับเขา้มาก
จากตวัเมืองซึงอาจจะมีราคาทีสูงขึนตามไปดว้ย อยา่งเช่น นาํแข็ง เครืองดืมแอลกอฮอล์ซึงผูค้า้ราย
ใหญ่หรือคา้ส่งยงัมีจาํนวนอยูน่อ้ยรายทาํใหผู้จ้าํหน่ายวตัถุดิบมีอาํนาจในการต่อรองราคาไดม้ากกวา่
เพราะถือว่าผูค้า้อาํนวยความสะดวกให้รีสอร์ท มีบริการส่งถึงทีหรือลดราคาในบางโอกาสและใน
ด้านของกิจกรรม อุปกรณ์สําหรับการทาํกิจกรรมทางนําอย่างเช่น เสือชูชีพหรือแพยาง ยงัมี            
ผูจ้าํหน่ายอยูน่้อยรายทีขายอยูใ่นเมืองหรือพืนทีอาํเภอใกลเ้คียงแต่ดว้ยจาํนวนของทีผูป้ระกอบการ
ตอ้งการเป็นจาํนวนมาก อาํนาจในการต่อรองราคาย่อมทาํให้ผูค้า้ไดสิ้ทธิมากกวา่เช่นเดียวกนัจาก
ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

   นาํแข็งทีเราสังอยู่อาจจะมีราคาทีสูงกว่าทอ้งตลาดเป็นเพราะว่าในอาํเภอแก่ง
กระจานยงัไม่มีผูที้ทาํโรงงานนาํแขง็เพือจาํหน่ายเอง ยงัเป็นพ่อคา้คนกลางดงันนัค่าใชจ่้ายการ
ขนส่ง  ซึงเป็นระยะไกลจากตวัเมืองพอสมควร ทาํให้เราจาํเป็นจะตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายหลกั
ตรงนีเป็นจาํนวนมากแต่เครืองดืมก็เป็นสิงสําคญัในการให้บริการลูกคา้ ดงันนัถือว่าอาํนาจ
ต่อรองของผูค้า้มีสูงกวา่เรา(เพียงใจ  เทพสูตร, ) 

วตัถุดิบในทอ้งทีเป็นอีกจุดเด่นทีลกูคา้ต่างกนิ็ยม เช่น ปลาในเขือนแก่งกระจาน 
กุง้แม่นาํ เป็นตน้ ลกูคา้ถือวา่มาพกัผอ่นทีนีกต็อ้งทานของขึนชือของทีนีโดยวตัถุดิบเหล่านีผูที้
ทาํการประมงส่วนใหญ่ยงัเป็นคนพืนที หรือคนในชุมชนดงันนัราคาการขายหรือราคาส่ง
ใหก้บัร้านอาหารหรือรีสอร์ทนนัจะอยูใ่นเกณฑที์ใกลเ้คียงกนัแต่จะไม่ตายตวัซะทีเดียวขึนอยู่
กบัฤดูกาลและปริมาณของนกัท่องเทียวในแต่ละเทศกาลดว้ย (พิริทร์ดา วชันศกัดิเสรี, ) 

 

5.3 แรงกดดันและอํานาจต่อรองของผู้ ซืออย่างทีผู ้วิจ ัยได้กล่าวมาข้างต้นการ
โฆษณาผ่านสือออนไลน์ในปัจจุบนัมีความจาํเป็นอย่างยิงในการตดัสินใจเลือกใช้บริการดงันัน 
อาํนาจการตดัสินใจของลูกค้ายงัคงมีมากกว่าการนําเสนอของรีสอร์ท เริมจากสิงอาํนวยความ
สะดวกทีครบครันทาํให้ลูกคา้มองเห็นถึงความเอาใจใส่ ทนัสมยัของผูป้ระกอบการ เช่น เคเบิลทีว ี
บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องจดัเลียงคาราโอเกะ หรือพืนทีอเนกประสงคส์ําหรับการจดักิจกรรม
และในส่วนของพืนทีผูป้ระกอบการจดัสรรให้เดินทางมาไดส้ะดวกซึงเป็นอีกเหตุผลหลกัสําหรับ
ลูกคา้ทีไม่ไดเ้ดินทางมาดว้ยรถยนตส่์วนตวั อาจมาเป็นหมู่คณะหรือรถประจาํทางดงันนัการแสดง
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ทีตงัอย่างชัดเจนทาํให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายหากจะต้องการมาพกัทีนี และในด้านของราคา
หอ้งพกัและกิจกรรมนนัผูป้ระกอบการคาํนึงถึงความคุม้ค่าสําหรับลูกคา้เพราะในการนาํเสนอราคา
ทีพกันนัมีความอ่อนไหวต่อการตดัสินใจของลูกคา้อยา่งยิงผูป้ระกอบการจะศึกษาและเปรียบเทียบ
กบัคู่คา้อืนๆให้อยู่ในระดบัเดียวกนัไม่ลดราคาเพือแยง่ลูกคา้จนเสียโอกาส จากขอ้คน้พบดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

สิงสาํคญัในการตดัสินใจเลือกทีพกัคือบรรยากาศของรีสอร์ท ทีพกัไม่จาํเป็นตอ้ง
ดีทีสุดแต่ผมชอบความเป็นธรรมชาติ ตอ้งการใกลชิ้ดธรรมชาติจากนนัจะเป็นสิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ รองลงมาคือราคาของทีพกั เพราะหากรีสอร์ททีสนใจมีความสะดวกสบายๆ
บรรยากาศหากราคาจะสูงกว่าทีอืนไม่มากนักถือวา่รับไดห้ากทีจะจ่ายแพงกวา่ (อรรถวุฒิ           
นกวอน, ) 

รีสอร์ทของเราเนน้คุณภาพของทีพกัและกิจกรรมดงันนัเราตอ้งทาํความเขา้ใจ
กบัลุกคา้ในการใหข้อ้มูลสาํหรับราคาทีพกัเพราะว่าลูกคา้ส่วนใหญ่จะถามเราว่าทาํไมราคาที
พกัเราแพงกวา่ทีอืน ถึงอาจจะไม่มากนกัแต่ถือเป็นเรืองอ่อนไหวในการตดัสินใจของลูกคา้แต่
เราจะอธิบายถึงสิทธิต่างๆทงักิจกรรมทีมากกว่าการให้บริการทีครับครันสิงอาํนวยความ
สะดวกทีพร้อมและความปลอดภยัของลกูคา้ ซึงสิงเหล่านีจะสามารถลดอาํนาจการต่อรองกบั
ลกูคา้ได ้(ณฐักฤตา สินกอง, ) 

 

5.4 แรงกดดันและอํานาจการต่อรองของผู้ประกอบการรายใหม่กระแสนิยม
ท่องเทียวไทย หรือท่องเทียวธรรมชาติกาํลงัไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเทียวทวัไปดงันนัจาํนวนที
เพิมขึนของนกัท่องเทียวทีเขา้มาในอาํเภอแก่งกระจานทาํให้ผูป้ระกอบการรายใหม่เพิมขึนเรืองทงั
ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ในส่วนของธุรกิจรีสอร์ทเองก็มีหลายแห่งทีกาํลงัเพิมขึน ผูป้ระกอบ
ธุรกิจรีสอร์ทต่างก็เริมทีจะพฒันาคุณภาพและประโยชน์ใชส้อยของสถานทีและตวัอาคารทีพกัให้ดู
ใหม่พร้อมให้บริการลูกค้า และมีต่อเติมหรือเพิมตวัอาคารเพือให้เพียงพอทีจะสามารถรองรับ
จาํนวนลูกคา้ทีเพิมขึนทงัหมู่คณะและครอบครัวได ้สําหรับผูป้ระกอบการรายใหม่จะไดเ้ปรียบใน
การวางแผนสาํหรับพืนทีการใหบ้ริการใหดู้เป็นระเบียบมากกวา่รีสอร์ทอืนๆทีเปิดให้บริการมาก่อน
หนา้ดงันนัสําหรับผลของการเพิมขึนของคู่แข่งรายใหม่ๆ สําหรับผูป้ระกอบการเองยงัมองวา่ยงัไม่
เป็นผลกระทบมากนกัเพราะระดบัความสามารถในการให้บริการลูกคา้มีหลายระดบั มีทงัรีสอร์ทที
รองรับลูกคา้รายใหญ่หรือลูกคา้ทีมีกาํลงัทรัพยม์าก และในรูปแบบลูกคา้ทีมีฐานะปานกลางและจาก
จาํนวนทีมากขึนของนักท่องเทียวธุรกิจรีสอร์ทยงัสามารถเพิมพืนทีส่วนแบ่งการตลาดเพิมไดอี้ก
จากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 
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   ในดา้นของผลกระทบของเจา้ของธุรกิจรายใหม่ๆ ยงัไม่เป็นผลกระทบมากนกั 
เพราะเราจบักลุ่มลูกคา้ทีมีกาํลงัทรัพยที์อยู่ในฐานะปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ดงันนัรีสอร์ทที
เกิดขึนใหม่ส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ททีเนน้การลงทุนสูง มีตน้ทุนทีสูงลูกคา้ทีเจาะกลุ่มอาจเป็น
กลุ่มเฉพาะผูที้มีกาํลงัในการจ่ายค่าบริการในราคาทีสูงตามได ้(เพียงใจ  เทพสูตร, ) 

 พีคิดว่าผูป้ระกอบการรายใหม่ๆทีเกิดขึนนนัไม่เป็นผลกระทบมากนกั เพราะ
เรามีลูกคา้ทีมีความสัมพนัธ์มายาวนาน ลูกคา้ทีใช้บริการทีพกัมาหลายครังทังสัมมนา 
พกัผ่อนส่วนตวั ทาํให้เกิดความภกัดีในแบรนด์ของเรา และในการทีเราไม่หยุดพฒันาขีด
ความความสามารถการให้บริการทให้กา้วทนัต่อคู่แข่งรายใหม่ และจากทีจาํนวนลูกคา้
เพิมขึนๆทุกๆปี แน่นอนวา่การรองรับยงัไม่ทวัถึงจึงทาํใหผู้ป้ระกอบการรายเก่ายงัมองไม่เห็น
ผลกระทบตรงนีมากนกั (ณฐัทพสัส์ ชาครวงไพสิษ, ) 

 

5.5 แรงกดดันจากสินค้าทดแทน สมยัก่อนนนัการทาํธุรกิจรีสอร์ทนนัผูป้ระกอบการจะ
ให้บริการเฉพาะทีพกัเพียงเท่านนั แต่ปัจจุบนัลูกคา้ตอ้งการความสะดวกสบายทีครบครันมากขึน
ดงันนัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จึงเล็งเห็นการสร้างสรรคสิ์งอาํนวยความสะดวกเพิมเติมนอกจากการ
ให้บริหารทีพกัอย่างเช่น ร้านกาแฟสด ร้านขายของทีระลึก ร้านอาหาร ซึงสิงเหล่านีถือไดว้่าเป็น
สินคา้ทดแทนจากเดิมทีผูป้ระกอบการให้ความสนใจเพียงทีพกัเท่านัน และนอกจากนีกิจกรรม
ทดแทนมากกวา่การเล่นนาํเริมไดเ้ริมความนิยมมากขึนเนืองจากอาํเภอแก่งกระจานเป็นพืนทีสภาวะ
แวดลอ้มอุดมสมบูรณ์รีสอร์ทส่วนใหญ่จึงใช้ขอ้ดีเหล่านีเพิมเติมกิจกรรมใหม่ๆทีเขา้กบัธรรมชาติ
เช่น บอลลูนนํา  ขบัรถเอทีวี สนามยิงปืนบีบีกันทีเอาใจลูกค้าทีรักการผจญภยั ออกกาํลังกาย
กลางแจง้โดยสังเกตจากกิจกรรมส่วนใหญ่ทาํขึนเพือลูกคา้ทีมาเป็นกลุ่มคณะ เพือให้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายลูกคา้ส่วนใหญ่ของผูป้ระกอบการนนัเองจากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
ดงันี 

 

เราทาํกิจกรรมเพิมขึนมาเพือความไม่จาํเจของลูกคา้ ใหลู้กคา้ทีกลบัมาพกัอีกได้
รู้สึกแปลกใหม่ทุกครังทีมาพกัผ่อน ลูกคา้จะไม่รู้สึกซาํซากจาํเจ (ณัฐทพสัส์ ชาครวงไพสิษ, 

) 
การเพิมเติมกิจกรรมอนุรักษป่์าไม ้ลาํธาร เป็นการเพิมจิตสาํนึกลูกคา้และยงัเป็น

อีกจุดสนใจของลกูคา้กลุ่มคณะทีตอ้งการทาํกิจกรรมร่วมกนั ถือเป็นอีกหนึงทางเลือกใหลู้กคา้
ทีกลบัมาใชบ้ริการซาํ (ชมรมผูป้ระกอบการธุรกิจลุ่มแม่นาํเพชรบุรี, ) 
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เรามีแผนดาํเนินการสร้างทีพกัเพิมเติมสําหรับลูกคา้ทีมีแนวโน้มเพิมจาํนวน
มากขึน จากแบบเดิมทีเป็นบา้นพกัเป็นหลงั ตอนนีเรามีห้องพกัเพิมขึนมาสําหรับกลุ่มลูกคา้
ทีมาเป็นครอบครัวหรือกลุ่มย่อย เพือเพิมทางเลือกใหก้บัลูกคา้ รวมทงักิจกรรมใหม่ๆสาํหรับ
ลกูคา้ทีมีความชอบทีแตกต่างกนัออกไป (ณฐักฤตา สินกอง, ) 

 

   จากการสัมภาษณ์ข้อมูลในด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจานนนัพบว่า อาํนาจการต่อรองในแต่ละดา้นนนัผูป้ระกอบการมีการ
ร่วมมือกนัเพือลดแรงกดดนัดงักล่าวและเป็นผลดีกบัทุกฝ่าย ทงัผูค้า้วตัถุดิบ ผูจ้ดัจาํหน่าย คู่คา้ธุรกิจ 
และผูซื้อดงันนัเองการจดัตงักลุ่มชมรมสําหรับผูป้ระกอบการขึนนนัเพือประโยชน์ในดา้นข่าวสาร
และการพฒันาศกัยภาพ รวมถึงสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้กบัอาํเภอแก่งกระจาน โดยสมาชิกชมรมนนั
ประกอบไปดว้ยกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจบริการ เจา้หนา้ทีภาครัฐทีมีส่วนเกียวขอ้งในการดูแลและ
ตรวจตราระเบียบการประกอบธุรกิจให้มีความถูกตอ้งไม่เอารัดเอาเปรียบผูร่้วมอาศยัชุมชนและ
นักท่องเทียวเอง ดังนันในการประกอบธุรกิจบริการในพืนทีอาศ ัยอยู ่ร่วมก ับชุมชนนัน
ผู ้ประกอบการควรคํานึงถึงความรับผิดชอบทีมีต่อสังคมด้วยเ ช่นกันจากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจานผูว้จิยัไดข้อ้สรุปผลการศึกษาดงันี 

 
ตอนท ี3 การดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกจิรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน 
จังหวดัเพชรบุรี 

1. การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทใน
ด้านสิงแวดล้อม 

 ธุรกิจรีสอร์ททีก่อตงัในแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ ลว้นแลว้แต่ตอ้งใส่ใจในเรืองของ
ธรรมชาติ สิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์เป็นสิงสําคญัดงันนัการให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการ
ดาํเนินกิจการตามระเบียบและขอ้บงัคบัให้ถูกตอ้งถือเป็นสิงทีตอ้งทาํอย่างยิง ทงัในเรืองของพืนที
ต้องมีการปรับให้มีสภาพพร้อมต่อการให้บริการ รวมถึงรูปแบบของอาคารต้องมีการป้องกัน
อคัคีภยัตามระเบียบในการขอใบอนุญาตจากทางภาครัฐตน้ จากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

   รีสอร์ทของเรามีพืนทีขนาดใหญ่และติดกบัตน้แม่นาํดว้ยดงันนักิจกรรมต่างๆก็
ตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ในเรืองของสภาพระบบนิเวศน์ดว้ย เพราะธรรมชาติเป็นสิงที
ลูกคา้สนใจมากทีสุด ดงันนัในการทาํความสะอาด เก็บขยะ ป้องกนัคราบมนัจากของเสียในนาํ 
ถือเป็นสิงทีตอ้งดูแลเป็นอย่างมาก และตามขนัตอนจากการขอใบอนุญาตนนัผูป้ระกอบการ   
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รีสอร์ทตอ้งมีบ่อพกัของเสียไม่ปล่อยทิงลงแม่นาํ และในส่วนของอาคาร เราไดส้ร้างทางหนี
ไฟ ติดตงัเครืองดบัเพลิง และวิธีการหนีไฟกรณีเกิดเหตุไวอ้ย่างครบถว้น (ณัฐกฤตา สินกอง, 

) 
  ในส่วนการรวมกลุ่มชมรมผูป้ระกอบการทีพกั และร้านอาหารลุ่มแม่นาํเพชรบุรี เรา

ไดก่้อตงัขึนร่วมกนัทาํกิจกรรม ช่วยเหลือ และร่วมประชาสัมพนัธ์ธุรกิจในพืนทีในเรืองของ
การดึงดูดนักท่องเทียวและอีกทางหนึง เราจดัตงัขึนเพือจดักิจกรรมรักษาธรรมชาติ ซึงใน
ทุกๆปี เรามีการรณรงครั์กษาแม่นาํ ป่าไม ้ทงัการล่องเรือเก็บขยะ การปลูกหญา้แฝกริมตลิง
แม่นาํ เพือกนัการทรุดตวัของตลิง เพือใหธ้รรมชาติยงัคงความสมบูรณ์ (ธรรมา ลอยโพยม, 

) 

 

2. การดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมด้านชุมชนและการศึกษาของเยาวชน 
 การดําเนินกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนนันเป็นสิงหนึงทีผูป้ระกอบการไม่ได้

มองขา้มไปเพราะเมือเกิดการท่องเทียวเขา้มาในทอ้งที ชาวบา้นต่างไดรั้บผลพลอยไดท้งัทางตรง
และทางออ้ม เกิดอาชีพมากมายสาํหรับคา้ขายใหก้บันกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการรีสอร์ท รวมถึง
การพฒันาชุมชนทงัเยาวชนไดรั้บเงินทุนและโอกาสทางการศึกษาจากทางชมรมผูป้ระกอบการ และ
การสนบัสนุนกิจกรรมของเยาวชนต่างๆทีอาศยัอยูใ่นทอ้งทีซึงเป็นการสร้างงาน สร้างโอกาสให้กบั
คนในชุมชนอีกดว้ย และในดา้นสาธารณูปโภคต่างๆทีทางผูป้ระกอบการประสานงานกบัภาครัฐ
สร้างขึนเพืออาํนวยความสะดวกให้กบัชุมชนจากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
ดงันี 

 
  ผมอาศยัอยู่ทีบริเวณนีได้  ปีแลว้ บา้นผมอยู่ตน้ซอยทางเขา้ไปรีสอร์ททีตงัอยู่ริม
แม่นาํเพชรบุรีหลายแห่ง  เมือก่อนในบริเวณตน้แม่นาํมีเพียงรีสอร์ทเดียว การเดินทางเขา้ออก
ก็เป็นดินลูกรัง ต่อมาเมือการเพิมจาํนวนของรีสอร์ทมีมากขึน ผูน้าํชุมชนจึงเล็งเห็นว่าควร
ปรับปรุงเสน้ทางเดินรถใหม่ เพืออาํนวยความสะดวก ดึงดูดนกัท่องเทียวใหส้นใจมาเทียวกนั
มากขึน เมือการเดินทางของนกัท่องเทียวมีผ่านไปมาบา้นผมมากขึน ผมจึงเปิดร้านกาแฟสด
บริเวณหนา้บา้น เพราะเป็นทีนิยมในหมู่นกัท่องเทียว ทีผ่านไปผ่านมา ทาํใหผ้มมีรายไดเ้สริม
อีกทางหนึง (อสัลมั ทองสุข, ) 
  ในช่วงวนัเดก็ทางโรงเรียนในชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนจากทางชมรมผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ สําหรับ ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนกัเรียนทีเรียนดี ขาดทุนทรัพยเ์พือเป็นการต่อยอด
โอกาสทางการศึกษาและแจกสิงสาธารณูปโภคต่างๆให้กับเด็กนักเรียน เช่น ชุดนักเรียน 
เครืองเขียนสําหรับการเรียน และจกัรยานสําหรับนกัเรียนทีบา้นอยู่ห่างไกล เดินทางลาํบาก 
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และกิจกรรมอืนๆเช่น ทางโรงเรียนไดรั้บการเอือเฟือ อนุเคราะห์สาํหรับการจดักิจกรรมกีฬา
ประจาํปีของเด็กนกัเรียน เพือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูป้ระกอบการและคน
ในชุมชน(สุชาติ นกวอน, ) 

 

3. การดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมและความปลอดภัยของ
นักท่องเทียว 

 การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีทาํกบันกัท่องเทียว ทางผูป้ระกอบการ
ธุรกิจให้ความสําคญัในเรืองของคุณภาพของการให้บริการและความปลอดภยั การไม่เอาเปรียบ
ลูกคา้ในเรืองค่าใช้จ่ายทีพกั และกิจกรรม สําหรับการแจง้เงือนไขก่อนลงเล่นนาํในแม่นาํเป็นสิง
สําคญั เพือความปลอดภยัของนกัท่องเทียวเอง รวมถึงการสร้างความเขา้ใจในเรืองของการรักษา
ระบบนิเวศน์ ไม่ปล่อยสิงแปลกปลอมลงในแม่นาํ เช่น สุรา บุหรี หรือขยะ เพือให้รักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไวอ้ย่างสมบูรณ์จากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคล้องกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
ดงันี 

 
  ทางดา้นความปลอดภยัของการทาํกิจกรรมทุกอย่างเรามีการแจง้ลูกคา้ก่อน  มี
เอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการทาํความเขา้ใจเกียวกบัการใชส้ถานที เพือความปลอดภยั
ของลูกคา้เองทงัร่างกายและทรัพยสิ์น เช่น ในกรณีทีลูกคา้มีอาการมึนเมา ห้ามลูกคา้ลงเล่น
นาํ หรือหากลูกคา้สวมใส่ของมีค่าลงเล่นนาํทางรีสอร์ทแลว้หล่นหาย ทางเราไม่สามารถ
รับผิดชอบได ้เพราะสิงเหล่านีถือว่าเราไดแ้จง้ลูกคา้ก่อนเขา้พกั ลูกคา้ควรระวงัดว้ยตนเอง
(ณฐัทพสัส์ ชาครวงไพสิษ, ) 
  ค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั มีหลายรูปแบบราคา ทงัส่วนลดแบบครอบครัว เด็กเล็ก 
หรือแพก็เกจกิจกรรมลว้นแต่มีราคาใหล้กูคา้เลือกได ้หรือจะเป็นการประชุมสัมนาเราก็เสนอ
ในราคาทีลูกคา้สามารถตดัสินใจไดขึ้นอยู่กบัความตอ้งการของลูกคา้เอง ไม่คิดราคาทีเอา
เปรียบลกูคา้ (ณฐักฤตา สินกอง, ) 

 

ตอนที 4  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรีสอร์ทอําเภอแก่งกระจาน 
จังหวดัเพชรบุรี 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในด้านของการแข่งขัน
ทางธุรกจิ 

 ปัญหาในด้านของคู่แข่งธุรกิจนันเกิดขึนตามสภาพแวดล้อมและกลุ่มเป้าหมายที
ผูป้ระกอบการมุ่งเน้น จากการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัพบว่าการไดเ้ปรียบในดา้นภูมิศาสตร์ถือเป็นปัจจยั
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แรกทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของนกัท่องเทียวโดยหากรีสอร์ทนนัๆมีพืนทีสําหรับทาํ
กิจกรรมไดส้ะดวกและมีการรองรับกลุ่มนกัท่องเทียวทีมาเป็นคณะได ้นกัท่องเทียวก็มกัจะนิยม
มากกว่า ดงันันในด้านของปัญหาและอุปสรรคในดา้นของการแข่งขนัธุรกิจดงัทีกล่าวมาขา้งตน้
สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

  ก่อนจะมาเทียวผมและกลุ่มเพือนๆจะศึกษาจากสือต่างๆมาก่อนว่ารีสอร์ทไหนมี
หอ้งพกัหรือบา้นพกัทีสามารถอยูร่วมกนัได ้เดินทางไปรีสอร์ทไดง่้ายสามารถทาํกิจกรรมได้
ภายในรีสอร์ทและมีร้านอาหารภายในรีสอร์ท เพราะเราตอ้งการความสะดวกในการเล่นนาํ
และทาํกิจกรรมต่างๆ (ชณฐันนัท ์  อภินนัท,์ ) 
  รีสอร์ทของเรามีการพฒันากิจกรรมต่างๆให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย แต่
เนืองจากพืนที และสภาพภูมิศาสตร์เราจึงตอ้งค่อยๆปรับปรุง และเปลียนแปลงไปเรือยๆ 
ไม่ได้มีการสร้างเพิมในครังเดียวผิดกับรีสอร์ทรายใหม่ ทีมีการวางแบบ ทีพกัและส่วน
กิจกรรมไวแ้ต่แรก ปัจจยัเหล่านีจึงเป็นอีกเหตุหนึงทีทาํให้ลูกคา้สามารถตดัสินใจเลือกที
พกัตามกระแสนิยม (เพียงใจ  เทพสูตร, ) 
 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในด้านสิงแวดล้อมและ
ชุมชน 

 นนัเกิดขึนในแนวโน้มทีจะเป็นผลกระทบตามปัจจยัต่างๆเริมจากผลกระทบของ
ชาวบา้นในชุมชนทีอาศยัอยูบ่ริเวณพืนทีรอบขา้งรีสอร์ท ชาวบา้นอาจจะรู้สึกมีเสียงรบกวนบา้งใน
บางครังเนืองจากการจดังานเลียงร้องคาราโอเกะ ทีเปิดเกินเวลาทีกาํหนดหรือตามขอ้ตกลงของ
ชุมชนในบางครัง ส่งเสียงรบกวนผูอ้าศยั และในส่วนของขยะทีทางรีสอร์ทนาํมาทิงเนืองจาก
จาํนวนขยะทีมากขึนและรีสอร์ทบางแห่งไม่มีระบบการจดัการขยะทีถูกตอ้ง เกิดความไม่สะอาดใน
บริเวณเส้นทางเดินรถของคนในชุมชนบา้งในบางครังโดยวิธีแก้ปัญหาดงักล่าวมีการแจง้ไปยงั
เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งเพือทาํขอ้ตกลงตามระเบียบการปฏิบติัเพือการอยูร่่วมกนัในชุมชนจากขอ้คน้พบ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 
  ขยะทีรีสอร์ทนาํมาทิงไวห้นา้ถนนนนับางที ช่วงทีรถขยะยงัไม่มาเก็บ ทาํให้ดูไม่
สะอาดตาเนืองจากการขนยา้ยขยะมาทิงไม่ไดท้าํการจดัการใส่ถุงขยะมดัปากถุงใหเ้รียบร้อย 
ทาํใหพื้นทีบริเวณนนัส่งกลิน(เพียง (นามสมมติ), ) 
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  เสียงคาราโอเกะจดังานเลียงดงัมาก และยิงในช่วงวนัหยุด หลายๆรีสอร์ทเปิดเพลง
หรือทาํกิจกรรมช่วงกลางคืนพร้อมๆกนั แลว้ไมไดเ้ลิกกิจกรรมตามเวลาทีเหมาะสมทาํใหค้น
ในครอบครัวพกัผอ่นไดไ้ม่เตม็ที (สวา่ง (นามสมมติ), ) 
 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในด้านการสร้างความ
เข้าใจกบันักท่องเทียวในเรืองของระเบียบและกฎข้อบังคับ 

 สําหรับปัญหาและอุปสรรคทีผูป้ระกอบการพบเจอนันคือความปลอดภัยของ
นกัท่องเทียวเพราะก่อนทีนกัท่องเทียวจะเขา้พกัและทาํกิจกรรมนนัทางรีสอร์ทจะมีการแจง้เนือหา
เอกสารวา่ดว้ยระเบียบของการทาํกิจกรรม สําหรับลูกคา้ทีฝ่าฝืนทางรีสอร์ทจะไม่เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่บ่อยครังทีนักท่องเทียวเองประมาทละเลยต่อคาํเตือนของเจา้หน้าทีของรีสอร์ท จนทาํให้เกิด
ความเสียหายและอนัตรายต่อชีวิตเช่น นกัท่องเทียวมีอาการมึนเมา ลงไปเล่นนาํทาํให้ไม่สามารถ
ทรงตัวอยู่ได้เกิดอาการบาดเจ็บจากการกระแทกของหินเป็นต้น ซึงเหตุการณ์เหล่านีทําให้
ภาพลกัษณ์ในเรืองความปลอดภยัลดลง ความเชือมนัในการทาํกิจกรรมทีรีสอร์ทจะลดลงตามไป
ด้วย ซึงปัญหาเหล่านีผูป้ระกอบการจึงออกกฎระเบียบทีเคร่งครัด และมีเจา้หน้าทีคอยควบคุม
บริเวณทีจะสามารถเกิดอนัตรายไดจ้ากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 

  ก่อนเข้าพักเราจะมีเอกสารให้ลูกค้าเซ็นต์ยินยอมความรับผิดชอบในการทํา
กิจกรรมอยา่งละเอียดใหล้กูคา้ทาํความเขา้ใจในการเล่นกิจกรรมและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด
(ณฐัทพสัส์ ชาครวงไพสิษ, ) 
  เราจะออกกฎชัดเจนก่อนทีลูกคา้จะเขา้พกั ห้ามลูกคา้ปรุงอาหารบริเวณบา้นพกั 
เป็นเพราะพืนทีรอบขา้งเป็นธรรมชาติและบา้นพกัทาํจากไดอ้าจเกิดไฟไหมไ้ด ้แต่บางครัง
ลูกคา้ยงัไม่ไดเ้ห็นความสําคญัของระเบียบทีทางรีสอร์ทแจง้ไปมากนกั”(ณัฐกฤตา สินกอง, 

) 
 

 ในส่วนของระเบียบการใชพ้ืนทีลุ่มแม่นาํเพชรบุรีนนั เจา้หนา้ทีจากกรมชลประทาน
และกรมเจา้ท่าจะมีหน้าทีดูแลระบบนิเวศน์ทีเหมาะสมและการใช้พืนทีแหล่งนาํอย่างถูกตอ้ง โดย
ใหข้อ้มูลวา่  

 

  การกาํจดัของเสียลงแม่นาํเป็นสิงอนัตรายอย่างยิงเป็นเพราะพืนทีทีรีสอร์ทตงัอยู่
นนั  อยูใ่นบริเวณตน้แม่นาํ ดงันนัการรักษาระบบนิเวศน์ใหค้งอยู่เป็นปกติเป็นสิงทีสาํคญัมาก
ต่อชุมชนบริเวณตอนล่างของแม่นาํเพชรบุรีดงันนัทางภาครัฐตอ้งมีการตรวจสอบพืนทีอยู่
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สมาํเสมอเพือการดาํรงชีพของสิงมีชีวิตในแม่นาํและเพือการเกษตร การประมงของประชาชน
ในบริเวณลุ่มแม่นาํดว้ย (มนูญ จนัทรยิงยง, ) 
 

  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัดงักล่าวในด้านของปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทนนัทาํให้พบวา่ในการดาํเนินธุรกิจมีปัจจยัหลายๆดา้น
ในการก่อให้เกิดปัญหา ซึงอาจมีผลต่อสิงแวดลอ้มรอบขา้ง อาจเป็นเพียงผลระยะสันหรือในระยะ
ยาวดว้ยดงันนัการแกไ้ขปัญหานนัจึงตอ้งอาศยักฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกนัในชุมชนเพือส่งเสริม
ซึงกันและกัน ทงัอาชีพ ทงัการคงไวซึ้งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในพืนทีอาํเภอ              
แก่งกระจาน 
 

 

 

 

 

 



 

 
บทท ี  

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจยั เรือง กลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจานจงัหวดั
เพชรบุรี:(Competitive Advantage Strategy and Corporate Social Responsibility of Resort 
Entreprenuers in KaengKrachan District, Phetchaburi Province) เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมีผูที้
ให้ขอ้มูลหลกั ได้แก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ท ในอาํเภอแก่งกระจานบริเวณลุ่มแม่นาํเพชรบุรี   
นกัท่องเทียว ชาวบา้นทีอาศยัอยูใ่นชุมชนใกลส้ถานประกอบการและเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง  การวิจยั
ครังนีใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการมีวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
มีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วมเกียวกบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษากลยุทธ์ทางการแข่งขันทางธุรกิจและการดาํเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาํเนินธุรกิจรีสอร์ทใน
อาํเภอแก่งกระจานจงัหวดัเพชรบุรี เพือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ท และสามารถ
พฒันารูปแบบการดาํเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม เพือให้สามารถลดการเสียเปรียบใน
การแข่งขนัทางธุรกิจและสามารถดาํรงอยูต่่อไป ในขณะทีความตอ้งการของสังคมมีการเปลียนแปลง
อยูต่ลอดเวลา 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัผูว้ิจยัสามารถสรุปผลโดยแบ่งออกเป็น  หวัขอ้
ดงันี 

1. รูปแบบและลกัษณะการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี 

2. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู ้ประกอบการรีสอร์ท
อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

3. การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทอาํเภอ
แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี 
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สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาการเริมตน้ของธุรกิจรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจานนนัปัจจยัหลกัคือการ
เริมใหค้วามสนใจในการอนุรักษธ์รรมชาติและการแสวงหาแหล่งท่องเทียวใหม่ๆประกอบกบัความ
อุดมสมบูรณ์ของพืนทีในอาํเภอแก่งกระจานมีระบบนิเวศน์ทีสมบูรณ์ทาํใหเ้กิดประโยชน์และเป็นที
อาศยัของสัตวป่์าและสิงมีชีวิตมากมาย รวมทงัความพิเศษของสัตวที์หายากนนัเป็นทีตืนตาตืนใจ
ของนักเดินทางและผูที้รักในธรรมชาติอย่างแท้จริงจากความอุดมสมบูรณ์ของพืนทีป่าไมแ้ลว้ 
แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติยงัมีอีกหลายสถานทีอยา่งเช่น นาํตกทอทิพย ์ ชมวิวยอดเขาพะเนินทุ่ง 
ชมผเีสือและนกทีบา้นกร่าง นงัเรือชมเขือนดินแก่งกระจาน จากกิจกรรมการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ
หลากหลายก่อใหเ้กิดธุรกิจใหบ้ริการทีพกัขึนเพือสําหรับนกัท่องเทียวทีเดินทางมากจากต่างจงัหวดั
หรือกลุ่มนกัท่องเทียวทีตอ้งการมาจดักิจกรรมแบบหมู่คณะในพืนที ดงันนัคนในชุมชนรวมถึงนกั
ลงทุนต่างๆ จึงเห็นช่องทางการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ขึน จากเดิมอาชีพของคนในพืนทีส่วนใหญ่
อยู่ในรูปแบบของการเกษตรเกือบทงัหมด จากนนัเริมมีการก่อตงัธุรกิจให้บริการทีพกัเพิมขึนมา
เรือยๆ ซึงถือไดว้า่ธุรกิจเหล่านีเป็นจุดเริมตน้การปรับเปลียนรูปแบบของระบบเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชนเพือรองรับกบักระแสนิยมของนกัท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างประเทศและจากการศึกษา
จุดเริมตน้การทาํธุรกิจรีสอร์ทในบริเวณลุ่มแม่นาํเพชรบุรีของผูป้ระกอบการในอาํเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาไดต้ามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

1. รูปแบบและลกัษณะการประกอบธุรกจิของผู้ประกอบการรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน 
จังหวดัเพชรบุรี 

  ธุรกิจให้บริการทีพกัในรูปแบบของรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจานนนั ลกัษณะของ
การดาํเนินธุรกิจมีสองประเภทคือ คนในพืนทีเป็นเจา้ของธุรกิจเองและนกัลงทุนจากต่างทีเป็นผูเ้ขา้
มาลงทุนทาํธุรกิจรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจาน สาํหรับผูป้ระกอบการทีเป็นคนในพืนทีนนัส่วนใหญ่
มีอาชีพเดิมทาํการเกษตรติดกบัริมแม่นาํเพชรบุรีเพราะมีผลดีต่อการเกษตรของตนในเรืองของการ
รดนาํเพือบาํรุงการเกษตร และมีพืนทีเดิมเป็นของตนเองอยูแ่ลว้แต่จากกระแสนิยมจากหลายๆปัจจยั
หรือการสนับสนุนจากทางภาครัฐให้รณรงค์เทียวไทยจึงเป็นจุดเริมต้นและเป็นการกระตุน้
นกัท่องเทียวใหเ้ขา้มาสัมผสับรรยากาศบวกกบัแหล่งท่องเทียวแปลกใหม่หลายสถานที ทาํให้อาํเภอ
แก่งกระจานเป็นทีรู้จกัมากขึน จากสถานการณ์ทีเปลียนไป เดิมพืนทีการเกษตรเพาะปลูกอยูติ่ดกบั
เส้นทางเดินรถสําหรับนักท่องเทียวเพือเขา้ไปยงัพืนทีเขือนแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน ทาํใหเ้จา้ของทีการเกษตรเกิดความคิดใหม่ทีจะสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวเปลียนชาว
เกษตรกรรมมาเป็นเจา้ของธุรกิจบริการโดยเริมแรกๆนนัส่วนใหญ่ ชาวบา้นทีมีพืนทีติดกบัริมแม่นาํ
และมีทุนทรัพยก์็จะทาํบา้นพกัจาํนวนไม่มากนักเพือให้บริการนกัท่องเทียวมาพกัอาศยั จากนนั
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เจา้ของธุรกิจเหล่านีมีการเพิมจาํนวนห้องพกัเขา้มาตามจาํนวนของนกัท่องเทียวทีเพิมขึนดว้ย จาก
เดิมนักท่องเทียวมกัจะมาเป็นขนาดครอบครัวหรือกลุ่มเล็กแต่ในปัจจุบนัอาํเภอแก่งกระจานยงั              
ไม่สามารถรองรับกลุ่มองค์กรทีตอ้งการเขา้ทาํกิจกรรม เช่นเขา้ค่าย สัมมนา จดัเลียงต่างๆดว้ยจึง       
ทาํให้ขนาดห้องพกั จาํนวนห้องพกัขยายเพิมมากขึนตามทุนทรัพยข์องผูป้ระกอบการเช่นกนั แต่
หากมองในเชิงของรูปแบบธุรกิจนนัการบริหารเป็นในลกัษณะของครอบครัวดงันันโอกาสการ
ขยายธุรกิจให้เป็นระบบองค์กรอย่างเต็มรูปแบบนันยงัไม่สามารถเปลียนแปลงได้อย่างชัดเจน 
เพราะผูบ้ริหารงานยงัเป็นบุคคลในครอบครัว ไม่มีเงือนไขการทาํงานทีเด่นชดัมากนกั แตกต่างจาก
นักลงทุนทีเข้ามาทาํธุรกิจในอาํเภอแก่งกระจาน  นักลงทุนเหล่านีส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การบริหารงานมาก่อนแลว้ ดงันันการมองเห็นแนวโน้มการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจย่อมแม่นยาํ
กวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทขนาดยอ่มทวัไปและในลกัษณะของการทาํงานเป็นองคก์ร มีระบบ
การจดัการพนกังาน การเงินการบญัชีและการประชาสัมพนัธ์อยา่งเป็นระเบียบ มีการให้สวสัดิการ 
การประเมินผลการดาํเนินงานจดัเจน เป็นรายไตรมาสและรายปีเนืองจากลกัษณะการดาํเนินงานที
ต่างกนัทาํใหขี้ดความสามรถในการจดัการทางดา้นการบริหารและบริการแตกต่างกนัออกไปดว้ย 

2. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการรีสอร์ทอําเภอ
แก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี 

2.1 การสร้างความแตกต่างในการดําเนินธุรกจิของผู้ประกอบการรีสอร์ท 
  จากการสังเกตและการสัมภาษณ์รูปแบบของการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจรีสอร์ทนนัผูว้ิจยัพบว่ากลยุทธ์ของผูป้ระกอบการแต่ละรีสอร์ทนนัมีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกนัเนืองจากการร่วมมือเป็นพนัธมิตรในการช่วยเหลือเกือกูลกนัทางดา้นปัจจยัการให้บริการ
ต่างๆแต่ในการแข่งขนันนัผูป้ระกอบการต่างก็มีแนวคิดสร้างสรรค์ทีแตกต่างกนัออกไปสามารถ
แบ่งเป็นออกไปตามดา้นต่างๆไดด้งันี 

1. การสร้างความแตกต่างในด้านรูปแบบของรีสอร์ท 
  ในด้านรูปแบบของรีสอร์ทผูป้ระกอบการมีแนวคิดการสร้างความโดดเด่น

และใหเ้ป็นจุดสนใจแก่นกัท่องเทียว สําหรับการประชาสัมพนัธ์มีการตงัชือทีเป็นอตัลกัษณ์ทีไม่ซาํ
ใครและการตกแต่งทีมีความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ กบัสภาพแวดลอ้มหรือคอนเซปต์ของเจา้ของ
ธุรกิจซึงจะทาํใหน้กัท่องเทียวมีความรู้สึกแปลกใหม่และแตกต่างไปจากรีสอร์ทอืนๆหรือรูปแบบที
พกัเดิมๆ ซึงถือไดว้า่เป็นการเริมตน้การสร้างกลยทุธ์ทีแตกต่างออกไปจากกลุ่มผูป้ระกอบการอืน 

2. การสร้างความแตกต่างในด้านการบริหารงาน 
   สาํหรับรูปแบบการดาํเนินกิจการนนัแน่นอนวา่ปัจจยัดา้นตน้ทุนเป็นสิงสําคญั

อย่างยิงสําหรับการสร้างสรรค์ธุรกิจสําหรับผูป้ระกอบการรีสอร์ทนันจากประสบการณ์ในการ
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บริหารตน้ทุนนนัผูป้ระกอบการจะมีการวางแผนค่อยๆขยายงาน กล่าวคือ การสร้างหอ้งพกัเพิมหรือ
การเพิมเติมสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆทงันีเป็นเพราะการชะลอยอดการลุงทุนให้มีสภาพคล่อง
และลดความเสียงลงไดซึ้งแตกต่างกบัธุรกิจรีสอร์ทของนกัลงทุนทีมีการวางระบบการเงินและใชจ่้าย 
การลงทุนในครังเดียวไม่ไดข้ยบัขยายบ่อยครังนกั แต่มีขอ้ดีขอ้เสียทีแตกต่างกนัหมายถึงการลงทุน
ในครังเดียวจะทาํให้รูปแบบขององค์กรไม่เกิดความซับซ้อนในการบริหารตน้ทุนและสามารถ
ประเมินแนวโน้มไดเ้ป็นรายไตรมาสไดเ้พือเป็นการเพิมศกัยภาพการบริการและประเมินรายรับ
รายจ่ายไดใ้นทุกๆรอบของการประเมินแต่ในส่วนของการลงทุนของเจา้ของธุรกิจทีเป็นคนในพืนที
ซึงอาจจะไมไดรั้บประสบการณ์การบริหาธุรกิจบริการมาก่อนจึงค่อยสร้างต่อเติมทีละน้อยเพือ
ประเมินแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในอาํเภอแก่งกระจานและนอกเหนือจากการลงทุนดงัที
กล่าวสรุปเบืองตน้นนัในดา้นการเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนเอง ผูป้ระกอบการต่างก็หาวิธีการลดตน้ทุนทงั
ทางดา้นปัจจยัการใหบ้ริการต่างๆเช่น ตน้ทุนวตัถุดิบเพือนาํมาใหบ้ริการทงัอาหาร เครืองดืม และสิง
สาธารณูปโภคซึงปัจจุบนัมีรีสอร์ทกาํลังเป็นต้นแบบให้ก ับรีสอร์ทอืนๆนนัคือการหมุนเวียน
พลงังานจากคอมเพรสเซอร์เครืองปรับอากาศนาํมาผลิตความร้อนให้กบัเครืองทาํนาํอุ่นซึงถือไดว้า่
เป็นความคิดทีสร้างสรรคแ์ละสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงกบัการลดตน้ทุนทางธุรกิจ 

3. การสร้างความแตกต่างในด้านช่องทางการให้บริการ 
   นอกจากนีช่องทางการให้บริการนนัผูป้ระกอบการเองตอ้งสามารถให้บริการ

ลูกคา้ได้อย่างครอบคลุม โดยมีอีกเหตุปัจจยัหนึงเพือการเปลียนแปลงตามกระแสความนิยมของ
ลูกคา้เอง ในยุคปัจจุบนัสิงทีเป็นของยอดนิยมหรือสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆทงัเป็นเทคโนโลยี
หรือเพือความบันเทิงนันต่างมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเ ร็วดังนันการทีจะแข่งขนักบั
ผูป้ระกอบการรายอืนผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความรอบรู้ใส่ใจข่าวสารต่างๆ เพือนาํมาปรับใชใ้น
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มวยัต่างๆดว้ย  ไม่ใช่เพียงจดักิจกรรมสําหรับบริการ
ลูกคา้เพียงเฉพาะกลุ่มเดียว สาํหรับในการประชาสัมพนัธ์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ ผูป้ระการเอง
ก็มีเทคนิคเพือทีจะเขา้ถึงทุกกลุ่มทุกวยัในทีนีหมายถึงช่องทางการให้บริการ หรือช่องทางการโฆษณา
นนัเองในยุคเทคโนโลยีกา้วหน้าสมยันี การสือสารออนไลน์นนัเป็นทีนิยมอย่างมากไม่ใช่เพียงแค่
กลุ่มวยัรุ่นเท่านัน ในกลุ่มวยัทาํงานก็ใช้ช่องทางนีในการติดต่อสือสารดว้ยสําหรับการเลือกสือ
ออนไลน์ในการโฆษณานนัทาํให้รีสอร์ทนนัไดน้าํเสนอห้องพกักิจกรรมให้ลูกคา้โอกาสไดเ้ลือก
ตามทีตอ้งการไดแ้ละยงัสามารถนาํเสนอราคาในแบบต่างๆ แบบแพก็เก็จใหลู้กคา้ไดต้ดัสินใจ 

4. การสร้างความแตกต่างในด้านบุคลากร 
   กลยุทธ์ทางด้านการแข่งข ันมีหลากหลายด้านโดยทีผูป้ระกอบจะตอ้ง

ให้ความสําคญั ตอ้งมีการพฒันาอยูเ่สมอเพือ ทงัทางดา้นการบริหารเพือให้สามารถจดัการธุรกิจได้
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ถูกตอ้งและแม่นยาํมากขึนซึงจะมีผลต่อการตดัสินใจสําหรับแนวโนม้ในการพฒันารีสอร์ท และ
ในทางด้านบุคคลกรก็เป็นสิงสําคญัเช่นเดียวกันสําหรับการบริหารบุคคลนนั ธุรกิจบริการใน
ปัจจุบนันอกจากสิงทาํนวยความสะดวก พืนทีทีเหมาะสมและอีกหนึงสิงในการคาดหวงัสําหรับ
ลูกคา้นนัคือคุณภาพการบริการนนัเอง การบริการสาํหรับรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจานนนัรูปแบบ
การให้บริการส่วนใหญ่ในลกัษณะเป็นกนัเอง สบายๆ ไม่เคร่งครัดเรืองระเบียบการบริการมากนกั
เป็นเพราะพนกังานในรีสอร์ทเป็นคนในพืนที อาศยัวา่ทาํงานใกล้ๆ บา้นจึงทาํให้ลดความตึงเครียด
ในการทาํงานลงได ้

5. การสร้างความแตกต่างในด้านภาพลกัษณ์ทโีดดเด่น 
   การสร้างภาพลกัษณ์ทีโดดเด่นของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทนนัปัจจุบนัจะ

มุ่งเน้นไปทีการทาํกิจกรรมเพือเพิมอรรถรสในการเขา้มาท่องเทียวของนักท่องเทียวทีรักการทาํ
กิจกรรมหรือรักการผจญภยัอาจเป็นลกัษณะกิจกรรมทางนาํครอบครัวหรือกิจกรรมทีสามารถร่วม
ทาํไดเ้ป็นหมู่คณะ ดงันนัการให้ความสัมพนัธ์ทางด้านการประชาสัมพนัธ์เป็นสิงทีสําคญัอยา่งยิง
สาํหรับผูป้ระกอบการทีจะตอ้งให้ความสําคญัปัจจยัเหล่านีถือไดว้า่เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีโดด
เด่นให้กับรีสอร์ท โดยปัจจัยต่างๆจะสร้างรูปแบบการแข่งขนักนัเองระหวา่งธุรกิจรีสอร์ทใน
พืนทีเดียวกัน แต่นอกเหนือจากนันแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจก็มีส่วนกระตุน้ให้
ผูป้ระกอบการรีอสร์ทมีการวางแผน พฒันาการบริหารและการบริการดว้ยเช่นกนั ดงันี 

   ทางดา้นอาํนาจต่อรองระหวา่งผูป้ระกอบการนนัยงัไม่ถือวา่มีการแข่งขนัมาก
นกัสําหรับรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจานเป็นเพราะรูปแบบการให้บริการทงัห้องพกัและกิจกรรมมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงและทีสาํคญัแต่ละทีรับลูกคา้ไดใ้นปริมาณใกลเ้คียงกนัดงันนัการทาํธุรกิจระหวา่ง
รีสอร์ท นนัอยูใ่นลกัษณะพนัธมิตรเอือการคา้มากกวา่คู่แข่งแต่คู่แข่งจริงนนัส่วนใหญ่คือผูป้ระกอบการ
รายใหม่มากกวา่เป็นเพราะวา่ปัจจุบนัความรู้ในดา้นการลงทุนสามารถศึกษา วิเคราะห์ไดจ้ากหลาย
แหล่งขอ้มูล ดงันนันกัลงทุนรายใหม่ทีเขา้มาประกอบธุรกิจบริการมีแนวความสร้างสรรคที์แปลก
ใหม่และเป็นระบบมากกว่าผูป้ระกอบการรายเก่าทีอาศยัประสบการณ์ในการบริหารงานมากกว่า
และ จากการกล่าวถึงการบริหารการลงทุนของผูป้ระกอบการรายใหม่ทาํให้เห็นถึงอาํนาจต่อรองใน
เรืองค่าใช้จ่าย หรืออาํนาจต่อรองจากผูข้าย อาํเภอแก่งกระจานนนัเป็นพืนทีตงัอยู่ห่างจากตวัเมือง
ค่อนขา้งมาก ดงันนัสาธารณูปโภคต่างๆลว้นแลว้ตอ้งนาํมาจาํหน่ายโดยผ่านพ่อคา้คนกลางทงันนั 
ดงันนัตน้ทุนวตัถุดิบตน้ทุนสิงของเพือใชใ้นการบริการยอ่มมีราคาสูงตามไปดว้ย และเมือปัจจยัต่างๆ
ทาํใหต้น้ทุนทางการใหบ้ริการสูงขึนยอ่มมีผลกระทบถึงราคาทีลูกคา้ตอ้งจ่ายเพือการใชบ้ริการทีพกั 
ดงันนัอีกหนึงปัจจยัทีผูป้ระกอบจะถูกแรงกดดนัในการทาํธุรกิจนนัคืออาํนาจของผูซื้อ หรืออาํนาจ
การตดัสินใจของลูกคา้นนัเอง ลูกคา้สามารถเลือกห้องพกั บา้นพกัทีถูกใจและเหมาะสมทีสุดการ
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ประชาสัมพนัธ์ ออกสือโฆษณาจึงมีความสําคญัอยา่งยิงในการนาํเสนอรูปแบบรีสอร์ทและจุดเด่น
ของการให้บริการ ทาํให้ลูกคา้สนใจทีอยากจะมาเขา้พกั ดงันนัการลดอาํนาจต่อรองออกไปจึงตอ้ง
อาศัยทัศนคติของผู ้ประกอบการด้วย เช่นเดียวกนั โดยปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจรีสอร์ทมีแนวคิด
สร้างสรรค์ใหม่ในการเพือเสน่ห์ให้กบัแหล่งท่องเทียวโดยการจดักิจกรรมทีมีความเกียวขอ้งและ
ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าทีลูกค้าจะมาพกัผ่อนตากอากาศอยา่งเดียว นนัคือกิจกรรมทางนาํ 
เพราะวา่ จากเดิมทิวทศัน์ของระบบนิเวศน์ในพืนทีนนัมีความอุดมสมบูรณ์ เมือเพิมกิจกรรมทางนาํ
เข้าไป ทาํให้ ทีพกันันมีสิงทีน่าสนใจเพิมขึน และเป็นการดึงดูดลูกค้าเพือให้ลูกค้ามีทางเลือก
สาํหรับรูปแบบการพกัผอ่นดว้ยเช่นกนั และสําหรับผูป้ระกอบการเองก็จะลดปัญหาหรือแรงกดดนั
จากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทีปรับตวัอยูต่ลอดเวลาได ้

3. การดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทอําเภอ
แก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี 

3.1 การดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทใน
ด้านสิงแวดล้อม 

   สาํหรับการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนนั ขอ้ดีของการดาํเนิน
กิจกรรมนัน เนืองผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนเองดงันนัการทาํธุรกิจต่างๆในพืนที
อาศยัซึงอาศยัอยูม่ายาวนานทาํใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจและทราบถึงระบบรักษาชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี
โดยการดาํเนินกิจกรรมต่างๆนัน ผูป้ระกอบการมุ่งเน้นการให้ความสําคญัในทุกๆดา้นจากการ
ร่วมมือจดัตงัชมรมผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ท ร้านอาหารลุ่มแม่นาํเพชรบุรีขึน เพือการรวมกลุ่ม
สมาชิกผูป้ระกอบการในการการกระจายข่าวสารทางดา้นเศรษฐกิจ กฎหมาย การท่องเทียว การจดั
งานเทศกาลและการช่วยเหลือสังคมเป็นหลกั โดยจะมีการประชุมทุกๆเดือนในเรืองของข่าวสาร
สําหรับผูป้ระกอบธุรกิจบริการและผลสถิตินักท่องเทียวเพือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 
นอกจากนีในส่วนของกิจกรรมเพือธรรมชาติ ผูป้ระกอบการร่วมกนั 

3.2 การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านชุมชนและการศึกษาของ
เยาวชน 

   สําหรับทางดา้นสังคมนนั ผูป้ระกอบการธุรกิจบริหารไดร่้วมมือกนัจดังานตาม
เทศกาลต่างช่วยในส่วนของการสบทบทุนและจดักิจกรรมเพือนาํเงินทีไดไ้ปเป็นทุนสําหรับเยาวชน
ในดา้นการศึกษาและกีฬาต่างๆ ถือวา่เป็นการคืนความสุขให้กบัคนในชุมชน และในช่วงวนัสําคญั
ผูป้ระกอบการจะให้ความร่วมมือในการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณพืนทีในชุมชนเพือเป็นการสร้าง
สัมพนัธภาพในการอยูร่่วมกนั โดยวถีิการรับผดิชอบต่อสังคมเหล่านีทาํให้ผูป้ระกอบการอยูร่่วมกนั
ชุมชนไดอ้ยา่งเขา้ใจและช่วยเหลือเอือเฟือกนั  
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   ในมุมมองของคนในชุมชนเอง มีความเห็นวา่การเจริญเติบโตและการหมุนเวียน
ของระบบเศรษฐกิจพืนทีเป็นผลดีก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่คนในชุมชนดว้ย เช่น ร้านคา้ บริการรถขนส่ง
หรือแมแ้ต่ตลาดขายของสด การหมุนเวยีนเศรษฐกิจเหล่านีเป็นผลดีแก่ทุกฝ่ายเพราะนอกจากคนใน
ชุมชนจะมีรายไดแ้ลว้ นกัท่องเทียวเองจะมีมุมมองทีวา่ อาํเภอแก่งกระจานมีสิงสาธารณูปโภคของ
ใช ้และสิงอาํนวยความสะดวกทีครบครัว ซึงถือวา่เป็นอีกปัจจยัหนึงทาํให้นกัท่องเทียวตดัสินใจที
จะเขา้มาพกัผอ่นและทาํกิจกรรม 

3.3 การดําเนินกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมและความปลอดภัย
ของนักท่องเทียว 

  ในดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเทียวผูป้ระกอบการและเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้ง
ต่างก็ให้ความรู้ ความเขา้ใจการปฏิบติัตน หรือการทาํตามระเบียบในการใชส้ถานที ทงัทางนาํและ
ทางบกอยา่งเช่น การแจง้ระเบียบในการเล่นนาํก่อนการเขา้พกัให้ไดท้ราบเพือป้องกนัอนัตรายทีจะ
เกิดขึนกบันกัท่องเทียวเอง ทงัอาการมึนเมาของนกัท่องเทียวซึงไม่สามารถดูแลตนเองไดใ้นขณะ
เล่นนาํหรือ บริเวณทีอาจเกิดอนัตรายอนัเกิดจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ซึงและนอกจากนีการ
เดินทางก็ถือว่าผูป้ระกอบการก็ละเลยไม่ได้เช่นกันการเดินทางเขา้สู้พืนทีรีสอร์ทบางช่วงของ
เส้นทางเป็นพืนทีแคบการสัญจรก็เป็นในลกัษณะของชุมชนอาศยัอยูห่รืออยูใ่นบริเวณริมเขา ดงันนั
การขบัขีดว้ยความรวดเร็วหรือขบัขีดว้ยความประมาทอาจก่อให้เกิดอนัตรายได ้ดงันนัการแจง้ให้
ทราบหรือการทาํความเขา้ใจเหล่านีเป็นสิงทีผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ความสําคญัและไม่ละเลยต่อ
ปฏิบติั เพือไม่ส่งผลใหก้บัภาพลกัษณ์การท่องเทียว 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรีสอร์ทอําเภอแก่งกระจาน 
จังหวดัเพชรบุรี 

  ปัญหาในการดาํเนินธุรกิจนนัมีอยูห่ลายดา้นทงัในส่วนของการบริหารเอง เนืองจาก
การบริหารในระบบครอบครัว ดูแลกนัเองนนัอาจทาํให้รูปแบบการให้บริการลูกคา้นนัไม่เพียงพอ
และทวัถึงต่อความตอ้งการของลูกคา้เนืองจากไม่ไดแ้บ่งหน้าทีการทาํงานอยา่งชดัเจน และอาํนาจ
ในการตดัสินใจมีพอๆกนัทุกคน จึงยากทีจะเกิดระเบียบแบบแผนสําหรับการจดัการในแต่ละ
สถานการณ์  

  ในส่วนพืนทีการให้บริการ พืนทีรีสอร์ทของผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เดิมนนัเป็น
พืนทีทาํการเกษตรแล้วเปลียนมาเป็นรีสอร์ทดงันนัการวางแผนหรือการขยายพืนทีออกไปเป็นไป
ไดล้าํบาก จากทีกล่าวไวข้า้งตน้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่ไดว้างแผนรูปแบบรีสอร์ทไวต้งัแต่แรก 
ทาํใหล้กัษณะของรีสอร์ทแต่ละรุ่นทีสร้างไม่ไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัมากนกั และในดา้นสังคม
จริยธรรมการทาํธุรกิจร่วมกบัคนในชุมชนพร้อมทงักิจกรรมทีทาํในบริเวณลุ่มแม่นาํนนัก็ถือไดว้่า
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อยู่ในส่วนของชุมชนด้วยเช่นเดียวกนั ดงันันมลภาวะต่างๆทีเป็นผลมาจากการเขา้พกั  อย่างเช่น 
มลภาวะทางเสียงทีเกิดจากงานจดัเลียงรีสอร์ท หรือมลภาวะขยะทีเกิดจากนกัท่องเทียวทีเดินทางเขา้มา 
ทิงตามทางเดินรถบา้งทาํให้ปัญหาเหล่านีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยผูป้ระกอบการตอ้งทาํความเขา้ใจ
ลูกคา้ ปลูกฝังค่านิยมการรักษธ์รรมชาติให้ลูกคา้คาํนึงถึงผลเสียอนาคต และเพือการอยูร่่วมกบัคน
ในชุมชนได ้

 
อภิปรายผลการวจัิย 

1. รูปแบบและลกัษณะการประกอบธุรกจิของผู้ประกอบการรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน 
จังหวดัเพชรบุรี 

 จากการศึกษาผูว้จิยัพบวา่ สิงทีเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนธุรกิจบริการหรือธุรกิจ
รีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจานนนัมาจากปัจจยัทีสนบัสนุนให้เกิดการท่องเทียวสอดคลอ้งกบั ชืนกมล 
วฒันาวงศ(์2553)ศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเทียวอาํเภอแก่งกระจาน พบวา่อาํเภอแก่งกระจนั  
มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านระบบนิเวศน์และธรรมชาติ ตอ้งมีการพฒันาแนวทางการกาํหนด
นโยบายเพือเพิมขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเทียวมีแนวโนม้เพิมขึน โดยสิงทีสําคญัทีจะ
สามารถดึงดูดนกัท่องเทียวและสร้างความพึงพอใจให้กบันกัท่องเทียวไดอ้นัดบัแรกนนัคือ ในดา้น
ของกายภาพ และสิงอาํนวยความสะดวก และสําหรับแนวทางการบริหารธุรกิจหรือรูปแบบของ
กิจกรรมนนัผูว้ิจ ัยมีความเห็นขึนอยู่ก ับแนวคิดและทัศนคติของผูป้ระกอบการดงันนัทางดา้น
การบริหารงานผูว้ิจยัไดศึ้กษารูปแบบและลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจ      
รีสอร์ท ส่วนใหญ่โดยทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผลสรุปทาํใหมี้ขอ้คิดเห็นดงันี 

 กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทนนั 
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการดาํเนินธุรกิจนันเป็นไปตามประสบการณ์ของผูป้ระกอบการ จะมี
บางส่วนหรือผูสื้บทอดธุรกิจเท่านันเป็นผูริ้เริมหรือเปลียนแปลงรูปแบบให้มีระบบการจดัการ
ทางดา้นการบริหาร และการพฒันาคุณภาพบริการทงัในตวับุคคลและรีสอร์ทเอง แต่ลกัษณะการ
บริหารงานนนัยงัอยูใ่นรูปของธุรกิจครอบครัวแต่ก็มีขอ้ดีและขอ้เสียโดยธุรกิจครอบครัวนนั ถือได้
วา่ธุรกิจครอบครัวถือเป็นเครืองจกัรสาํคญัในการขบัเคลือนเศรษฐกิจ กล่าวคือหวัหนา้ครอบครัวทีมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความมานะบุกเบิกธุรกิจโดยซึมซบัการบริหารมาเรือยเป็นการเก็บประสบการณ์
จนคนในครอบสามารถจดจาํและมาช่วยทาํงานไดแ้ต่ในดา้นของการแบ่งหนา้ทีรับผิดชอบหรือการ
ช่วยเหลือกนัไม่แบ่งชดัเจนนนัเป็นความถนดัและความสามารถของแต่ละครอบครัวโดยขอ้ดีหรือ
จุดเด่นของธุรกิจครอบครัวนนัคือ )ความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนัของสมาชิกในครอบครัว ไม่แสวงหา
ผลกาํไรส่วนตน )การมีวฒันธรรมองค์กรมีค่านิยมในแบบเดียวกนั ไม่ทอดทิงกนั )การรักษา
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ความลบัซึงถือเป็นเรืองสาํคญัมากในการทาํธุรกิจ )ความรับผิดชอบเป็นเจา้ของงาน อยา่งไรก็ตาม
ประการข้างต้นนีทาํให้คนในครอบครัวรู้สึกมีส่วนร่วมและตอ้งใส่ในหนา้ทีของตน ในอีกทาง
หนึงขอ้เสียของการทาํธุรกิจครอบครัวก็มีเช่นเดียวกนั )ในเรืองของอารมณ์ เพราะนอกจากการใช้
ชีวิตแบบครอบครัวดว้ยกนัแลว้ยงัถือว่าเป็นเพือนร่วมงานกนัดว้ย ) ยึดติดค่านิยมเก่า จนไม่ยอม
เปลียนแปลงยึดมนักบัคาํสอนเก่า )การคาดหวงักบัคนในครอบครัวมากเกินไป การทุ่มเทกบังาน
ไมได้หมายความว่างานจะตอ้งสําเร็จลุล่วงในทนัทีทนัใด ไร่ทีติ และสําหรับการแก้ไขนัน 
ผูป้ระกอบการควรรับคนนอกเขา้มาทาํงานบา้งเพือให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ไม่ซาํซากจาํเจ สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ สุรีรัตน์ ศรีกฤษรัตน์( )ไดว้ิจยัเรือง “กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขนัของ
ธุรกิจคา้ปลีกขนาดกลางในจงัหวดัอุบลราชธานี ทีมีผลต่อพฤติกรรมซือของผูใ้ช้บริการ” พบว่า 
ธุรกิจครอบครัวทีเริมตน้จากผูบุ้กเบิกหรือผูริ้เริมเป็นบุคคลในครอบครัวดงันนัแสดงถึงวา่ระบบ
ธุรกิจแบบดงัเดิมนนัอาจมีผลต่อการต่อยอดธุรกิจในปัจจุบนัทีมีการเปลียนไปตามยุคโลกาภิวฒัน์ 
คนในครอบครัวทีรับช่วงต่อหรือเป็นคลืนลูกใหม่ควรทีจะเปิดรับค่านิยมใหม่ๆเพือกา้วทนัยุคสมยั 
หรือเปิดรับแนวคิดใหม่ๆเขา้มาพฒันาศกัยภาพของธุรกิจของตนโดยในอนาคตผูว้ิจยัคาดว่าการ
เปลียนแปลงไปของรูปแบบธุรกิจครอบครัวนนัจะมีการเปิดรับแนวคิดทีเป็นระบบเพือการอยูร่อด
และดาํเนินกิจการต่อไป 

2. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการรีสอร์ทอําเภอ
แก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี 

 กลยุทธ์ทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทนนัเป็นไปในรูปแบบทีไม่
ตายตวัซะทีเดียวเป็นเพราะตอ้งเปลียนตามกระแสนิยมของลูกคา้อยูเ่สมอดงันนัในการดาํเนินธุรกิจ
เพือให้อยูร่อดผูป้ระกอบการตอ้งมีความพร้อมในดา้นความรู้ดา้นการวางแผนการบริหารงานมีการ
วางรูปแบบของรีสอร์ทและรูปแบบการใช้สือประชาสัมพนัธ์เพือให้ เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
เพราะในปัจจุบนักลุ่มลูกคา้มีหลากหลายประเภททงักลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มวยัทาํงาน กลุ่ม
ผูสู้งอายุ และกลุ่มองค์กรธุรกิจ  ดงันันการเตรียมพร้อมเพือการบริการทีหลากหลายนัน
ผูป้ระกอบการต้องแสวงหาประสบการณ์เพราะแต่ละบุคคลนันมีความรู้ด้านการตลาดและการ
แข่งขนัทางธุรกิจทีแตกต่างกนั แต่เพือธุรกิจนนัทุกแห่งยอ่มมีการแข่งขนัเกิดขึนและในปัจจุบนัการ
ส่วนแบ่งการตลาดนันมีหลายระดับมากขึนจากผูป้ระกอบการธุรกิจรีอสร์ทขนาดเล็ก ต่อมา
นักลงทุนหันมาสนใจการลงทุนทางเศรษฐกิจเพราะอาํเภอแก่งกระจานเองมีแนวโน้มทีจะเพิม
จาํนวนของนกัท่องเทียว ดงันนัการแข่งขนัจึงผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการหนัมาพฒันาศกัยภาพในการ
ใหบ้ริการมากขึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นนัทพงศ ์วนาทรัพยด์าํรง( )ศึกษากลยุทธ์การ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งของธุรกิจคา้ปลีกแบบดงัเดิมในเขตจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่การ
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แข่งขนัในตลาดคา้ปลีกทวีความรุนแรงยิงขึนมีการใชก้ลยุทธ์ต่างๆเพือเพิมศกัยภาพในการแข่งขนั
ให้สูงขึนรวมทงัมีการระดมทุนจากต่างประเทศเขา้มาเพือเสริมความมนัคงของกิจการการขยายตวั
ของธุรกิจค้าปลีกอย่างเสรีของต่างชาติในกลุ่มDiscount Storeขนาดใหญ่ส่งผลกระทบกบั
ผูป้ระกอบการรายย่อยในเขตพืนทีเดียวกนัทาํให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดงัเดิมจาํนวนมาก
ไม่สามารถประกอบกิจการอยูไ่ดก้ารเปิดคา้ปลีกขนาดใหญ่ในตวัเมืองแบบครบวงจรเป็นปัญหาที
ธุรกิจคา้ปลีกขนาดกลางและขนาดเล็กตอ้งเผชิญอยา่งหลีกเลียงไม่ไดก้ลุ่มทีตอ้งปรับตวัเพือความอยู่
รอดในภาวการณ์แข่งขนัทีทวีความรุนแรงคือกลุ่มผูป้ระกอบการร้านโชวห่์วย สําหรับธุรกิจเหล่านี
ทงัดา้นการบริการและการประชาสัมพนัธ์นนัตอ้งอยู่ระเบียบขอ้กฎหมายหรือนโยบายของรัฐเพือ
ลดความขดัแยง้ในดา้นผลกาํไรหรือผลประโยชน์ทีไม่ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนนัทพงศ ์
วนาทรัพยด์าํรง( )ศึกษากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งของธุรกิจคา้ปลีกแบบ
ดงัเดิมในเขตจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกแบบดงัเดิมในเขตจงัหวดัมหาสารคาม
เกียวกบักลยทุธ์การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนัอยูใ่นระดบัมากซึงขอ้สนเทศทีไดส้ามารถใช้
เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาหาแนวทางพฒันาธุรกิจคา้ปลีกแบบดงัเดิมและใชเ้ป็นแนวทางใน
การกาํหนดนโยบายของรัฐเกียวกบัการควบคุมธุรกิจคา้ปลีกเพือความอยู่รอดและเพือแข่งขนักบั
ร้านคา้ปลีกคา้ส่งขนาดใหญ่ใหมี้ประสิทธิภาพ 

 การประกอบธุรกิจในปัจจุบันนันผู ้ประกอบการต้องติดตามข่าวสารอยู่เสมอ
เพือทีจะสามารถรองรับปัญหาทีจะเกิดขึนต่างทังเหตุปัจจัยมาจากการเมืองสภาพอากาศและ
สิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ดงันนัเพือสร้างเชือมนัในการเป็นสถานประกอบการทีไดม้ากตราฐานผู ้
ประกอบควรใชสิ้งอาํนวยความสะดวกทีช่วยในการทาํงานทีมีความน่าเชือถือแลใชง้านไดจ้ริง นนั
คือเทคโนโลยีนันเองสอดคลอ้งกบั รุ่งอรุณ วงศ์วุฒิ( )ศึกษากลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัของบริษทัสยามฟาร์มาซูติคอล จาํกดั ให้ขอ้เสนอแนะไวว้่าบริษทัควรทีจะมีการ
พฒันาและปรับปรุงดาํเนินการหรือปฏิบติังานดา้นต่างๆให้มีขนัตอนทีรวดเร็ว ไม่ซาํซ้อน โดยนาํ
เทคโนโลยีสามารสนเทศเขา้มาช่วยในการทาํงาน มีการจดัฝึกอบรมแก่พนกังานให้สามารถใชง้าน
ร่วมกบัเทคโนโลยไีดจ้ริงและเพือช่วยเพิมคุณภาพการใหบ้ริการทีดี 

3. การดําเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทอําเภอ
แก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี 

 ในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนนัผูป้ระกอบการตอ้งเขา้ใจวิถีการ
ดาํรงชีวิตของคนในชุมชนเป็นหลกั โดยการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษย์ก ับธรรมชาติจะทาํให้เกิด
ความสมดุลในการดาํรงชีวติ ดงันนัการประกอบธุรกิจโดยตงัอยูใ่นพืนทีชุมชน ผูป้ระกอบการตอ้งมี
การทาํความเขา้ใจกบักบัคนในชุมชน และเพือแสดงความสัมพนัธ์อนัดีผูป้ระกอบการควรสร้าง
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ความเชือมนัและเป็นมิตรต่อชุมชนทงัทางด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการสนับสนุน และ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อผลกระทบต่างๆทังผลภาวะทางเสียง ขยะ และ
สิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบั โชติรัตน์ ศรีสุข( ) ศึกษากลยุทธ์การสือสาร และการรับรู้รูปแบบ 
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัไทยเบฟเวอเฟรจ จาํกดั(มหาชน)พบว่าบริษทัได้
กาํหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมุ่งเนน้การสร้างสรรคสิ์งทีดีให้แก่
สังคมและสิงแวดลอ้มดว้ย การปลูกฝังคนในองค์กรและประชาชนทวัไปให้อนุรักษ์และรักษา
สิงแวดล้อมและถือว่าเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้กบัองคก์ร จากผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งทาํให้
ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ความรับผดิชอบต่อสังคมนอกจากการช่วยเหลือสังคมเพือภาพลกัษณ์ทีดีแลว้นนั 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติถือได้ว่าเป็นสิงสําคัญอย่างมากดังนันการทีจะปลูกฝังเพือให้เข้าใจ
ความหมายการรับผิดชอบอย่างแทจ้ริงนันตอ้งอาศยัการกระตุน้เพือให้ตระหนักถึงความสําคญั
สอดคลอ้งกบับนนรา ชวนอาจ( ) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการสิงเสริม
และแสดงความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมพบวา่ปัจจยัทีทาํให้ผูป้ระกอบ
ตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนันตอ้งอาศยั ความรู้ความเขา้ใจ การจดัการ
เพราะในแต่ละกิจกรรมลว้นแต่มีค่าใช้จ่าย ซึงสถานประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดย่อมทีจะให้
ความสําคญันันมีขอ้ดีและขอ้ด้อยต่างกันดงันีคือ ในข้อดี ผูป้ระกอบรายย่อย หรือธุรกิจรีสอร์ท
ขนาดเล็กสามารถเขา้ถึงชุมชนไดง่้ายกว่าสามารถรับฟังปัญหาของชุมชนทีเกิดจากการทาํธุรกิจรี
สอร์ทไดส้ะดวกและชดัเจนกวา่ ในขณะทีขอ้ด้อยนันคือกาํลงัในการช่วยเหลือสังคมก็จะไม่มาก
เท่ากบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ 

 ดงันนัการจดัตงัชมรมผูป้ระกอบการธุรกิจทีพกั ร้านอาหารลุ่มแม่นาํเพชรบุรีขึนเพือ
ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการตระหนักและให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึนโดย
ชมรมมีหนา้ประชาสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจอนัดีกบัชาวบา้นและส่งเสริมรายไดใ้ห้กบัชุมชนอีก
ดว้ย กล่าวโดยสรุปว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนนัผูป้ระกอบการ ภาครัฐ และชุมชนต่างก็ตอ้งให้
ความร่วมมือเพือการดาํเนินงานเป็นผลสําเร็จและเป็นตวัอย่างแก่ผูป้ระกอบธุรกิจรายใหม่และ
เยาวชนในชุมชนรู้สึกวา่กิจกรรมเหล่านีเป็นสิงสาํคญัควรสืบทอดต่อไป 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรีสอร์ทอําเภอแก่ง
กระจาน จังหวดัเพชรบุรี 

 ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจนันมีหลายๆดา้นทีผูป้ระกอบการตอ้งให้
ความสนใจเป็นเพราะหากละเลยแลว้ ปัญหาทางดา้นการทาํธุรกิจก็จะเกิดขึนตามมาดว้ย โดยปัญหา
ส่วนใหญ่ทีพบในการทาํธุรกิจนนัเกิดขึนจากตวันกัท่องเทียวเอง ทงัการรักษาความสะอาดเนืองจาก
พืนทีทาํกิจกรรมเล่นนาํยงัคงเป็นพืนทีสาธารณให้คนในชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์ไดด้งันนัการ
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อยู่ร่วมกนัในชุมชนผูป้ระกอบการจึงตอ้งทาํความเข้าใจกับนักท่องเทียวหรือลูกค้าก่อนทีจะทาํ
กิจกรรมเพือเป็นการรักษาความสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ของธรรมชาติไว ้   

 เนืองจากสถานประกอการรีสอร์ทนนัอยู่ติดกบัชุมชนดงันนัผลทีตามมาจากการทาํ
กิจกรรมกลุ่มคณะนนัคือมลภาวะทางเสียงจากการจดัเลียงต่างๆทาํให้เกิดภายในชุมชนสอดคลอ้ง
กบัศุภาสินี บุญทาํดี( )ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการแพเธคจงัหวดักาญจนบุรี
พบวา่การประกอบธุรกิจแพเธคยอ่มมีผลดีและผลเสียแต่อยา่งไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้ง
ไม่ควรมองข้ามการเจริญเติบโตของอาชีพนี เพราะคนในท้องถินอาจมุ่งหวงัผลกาํไรในการ
ประกอบธุรกิจมากเกินไป อาจก่อให้เกิดมีอาชีพแฝงดงันนัควรหาทางป้องกนัไวแ้ละควรส่งเสริม
ผูป้ระกอบการให้ไดค้วามรู้ในการประกอบการอย่างต่อเนืองทงัในเรืองของการรักษาความปลอดภยั
ของนักท่องเทียว  การควบคุมมลภาวะของเสียง  มลภาวะทางสิงแวดล ้อมและการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีของคนไทย จากขอ้สรุปดงักล่าวผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่การตงัระเบียบ
ขอ้บงัคบัให้ชัดเจนสาํหรับลูกคา้ นักท่องเทียวเองนันก่อให้เกิดผลดีทงัตวันักท่องเทียวเองและ
ผูป้ระกอบการอยา่งเช่น แจง้ขีดความปลอดภยัของการลงเล่นกิจกรรมทางนาํ โดยผูเ้ล่นตอ้งไม่อยู่
ในอาการมึนเมาหรือตอ้งมีความสามารถในการเล่นนาํไดจ้ริง และทางดา้นการพกัอาศยัไม่ใช่ไฟ
หรือวัตถุติดไฟง่ายมาไว้ในทีพักเพือลดความเสียงเหตุอันตรายต่างๆซึงข้อบังคับเหล่านี
ผูป้ระกอบการควรให้ความรู้แก่พนกังานเพือช่วยในการดูแลความปลอดภยัและลดปัญหาทางดา้น
การใหบ้ริการลงได ้
 
ประโยชน์จากการวจัิย 

1. ประโยชน์เชิงการจัดการธุรกิจ 
 จากการศึกษากลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและความรับผิดชอบ

ทางสังคมของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจานจงัหวดัเพชรบุรี ในครังนีทาํให้ผูว้ิจยั
ไดท้ราบถึงขอ้มูลและสามารถนาํมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์เพือให้ไดผ้ลการศึกษาทีครบถว้น 
ถูกตอ้งในทุกประเด็นปัญหา นาํไปสู่ความรู้และแนวทางการดาํเนินงานและจดัการธุรกิจในรูปแบบ
ต่าง ๆ ต่อไป ซึงในครังนีผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางสาํหรับการวจิยัในอนาคต ดงันี 

1.1 การให้ความสําคญัทางด้านการคมนาคม การจดัตงัยานพาหนะทีอาํนวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเทียวทีไม่มียานพาหนะ   นอกจากคนในพืนทีจะมีรายได้เพิมขึนจากการ
รับจ้างการขนส่งเดินทางแล้ว นักท่องเทียวยงัสามารถเดินทางเยียมชมและท่องเทียวในแหล่ง
ท่องเทียวอืนเพิมอีกดว้ย 
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1.2 หน่วยงานทีรับผดิชอบควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทีอยูใ่นชุมชนทงัทีประกอบ
อาชีพร่วมกบัการค้าประเภทธุรกิจบริการต่างๆ  ให้ได้จ ัดเวทีแลกเปลียนขอ้คิดเห็นขอ้ควร
แกไ้ขปรับปรุงเพือนาํไปพฒันาให้ไปทิศทางเดียวกัน นันหมายถึงเป็นการช่วยเหลือชุมชนให้มี
ศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเทียวทีมีแนวโนม้สูงขึน 

1.3 หน่วยงานภาครัฐควรเล็งเห็นความสําคญัการธุรกิจบริการโดยตอ้งออกนโยบาย 
ระเบียบต่างๆรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภยัทังทางดา้นสังคมและ
สิงแวดลอ้มเพือผลกัดนัศกัยภาพการใหบ้ริการเป็นเป็นดว้ยความเรียบร้อย 

1.4 กลุ่มผูป้ระกอบการควรเพิมช่องทางการสือสารหรือการประชาสัมพนัธ์ให้กบั
ภายนอกหรือองค์กรอืนๆทีมีลักษณะธุรกิจทีคล้ายคลึงกนัเพือเป็นการแลกเปลียนทศันคติและ
แนวคิดในการทาํธุรกิจเพือเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจของตนต่อไป 

2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัและความรับผิดชอบทางสังคม เช่น การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสร้างความ
แตกต่าง การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน การตอบสนองอยา่งรวดเร็วและความรับผิดชอบทางสังคม ทาํให้
ผูว้จิยัสามารถนาํมาสร้างวตัถุประสงค ์ การเลือกใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพเพือทาํการศึกษาข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลักและการสังเกตสภาพแวดล้อมการบริหารงานการให้บริการของ
บุคลากรและความคิดเห็นของนกัท่องเทียวรวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนภายในพืนทีสถาน
ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทและพืนทีกิจกรรมธรรมชาติ ซึงเป็นพืนทีทีมีความเจริญเติบโตทางดา้น
เศรษฐกิจอยา่งต่อเนือง จึงทาํให้ไดผ้ลการศึกษาทีครบถว้น รอบดา้นในทุกประเด็นปัญหา และทาํ
ใหง้านวจิยัมีคุณภาพ น่าเชือถือ  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยในอนาคต 

การวิจยัครังนีผูว้ิจยัศึกษากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัและการ
ดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมในรูปแบบเชิงคุณภาพ ไดข้อ้มูลในลกัษณะเชิงลึกจาก
ผูป้ระกอบการธุรกิจ นกัท่องเทียว คนในชุมชน และเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง ซึงไดผ้ลการศึกษาเพือเป็น
แนวทางการประกอบธุรกิจและแนวทางการมีส่วนร่วมการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทาง
สังคมต่อไป ซึงอาจจะไดผ้ลการศึกษาเพียงด้านเดียวเพือให้ได้ขอ้มูลทีครอบคลุมและชดัเจนมาก
ยงิขึน ดงันนัผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางการศึกษาในอนาคต ดงันี 
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1. การศึกษากลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผดิชอบทางสังคมนนัผูว้จิยัศึกษาขอ้มูลในเชิงคุณภาพดงันนัควรมีการศึกษาขอ้มูลจากธุรกิจ
วงกวา้ง อย่างเช่น ในมุมมองของความพอใจของนกัท่องเทียวหรือศึกษาในเชิงปริมาณเพือให้ได้
ขอ้มูลทีครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึน 

2. ผูว้ิจยัได้ศึกษาการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ท ซึงอาจไดข้อ้มูลไม่ครอบคลุมและชดัเจนมากนกั ดงันนัควรศึกษาในดา้นผลกระทบ
อืน ๆ เพิมเติม อยา่งเช่นผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม ผลกระทบต่อร้านคา้ชุมชน อย่างลึกซึง
เพือใหไ้ดข้อ้มูลและสามารถสรุปผลเพือนาํผลทีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

3. ผูว้จิยัไดศึ้กษากลยทุธ์การประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการในเพียงดา้นการแข่งขนั
เท่านนั ซึงในอนาคตควรศึกษาปัญหาต่างๆทีเกิดขึนจากภายนอกซึงผูป้ระกอบการไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศทีเปลียนแปลงไป ปัญหาสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์และสภาพ
ทางการเมือง ผูป้ระกอบการควรทีจะทนัต่อข่าวสารและวเิคราะห์วธีิการรับมือกบัปัญหาดงักล่าว 
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คําถามชุดท ี1   ชุดสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
 ประวติัส่วนตวั 

1. การก่อตงัธุรกิจ 
1.1 ประวติัการก่อตงัธุรกิจและขอ้มูลทวัไปของรีสอร์ท 
1.2 กลยทุธ์ในการก่อตงัชือรีสอร์ท 
1.3 มีการเริมตน้วางแผนและศึกษาการทาํธุรกิจ (บุคลากร การลงทุน) 
1.4 เกณฑก์ารคดัเลือกพนกังาน 
1.5 จุดเด่น/ความโดดเด่นของรีสอร์ท 
1.6 กิจกรรมของรีสอร์ทสาํหรับนกัท่องเทียว 
1.7 มีการเรียนรู้ดา้นการบริหารเพิมเติมของผูป้ระกอบการ 
1.8 ปัญหาทีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจและวธีิการแกปั้ญหา 
1.9 ความรู้สึกทีมีต่ออาชีพ 
1.10 แนวทางการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

2. กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ 
2.1 ประเภทของนกัท่องเทียว (ครอบครัว วยัรุ่น วยัทาํงาน) 
2.2 รูปแบบการใหบ้ริการของรีสอร์ท 
2.3 การบริหารทางดา้นการสร้างความแตกต่าง 
2.4 การบริหารทางดา้นตน้ทุน 
2.5 การบริหารทางดา้นภาพลกัษณ์ 
2.6 การบริหารทางดา้นการตอบสนองลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 
2.7 อาํนาจต่อรอง 

2.7.1 ระหวา่งธุรกิจ 
2.7.2 ผูซื้อ 
2.7.3 ผูข้าย 
2.7.4 สินคา้ทดแทน 
2.7.5 ผูค้า้รายใหม่ 

3. ดา้นการใหบ้ริการ 
3.1 มีการพฒันาหรือเพิมศกัยภาพการใหบ้ริการในดา้นใดบา้ง 
3.2 มีการควบคุมมาตรฐานการใหบ้ริการของพนกังานอยา่งไร 
3.3 ปัญหาทีเกิดจากการใหบ้ริการมีอะไรบา้ง มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 
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       4.ดา้นการรับผดิชอบต่อสังคมและอืนๆ 
4.1 มีการใหค้วามสาํคญัต่อสิงแวดลอ้ม 
4.2 มีกิจกรรมทีทาํร่วมกนัในองคก์ร  ชุมชน   หน่วยงานอืนๆ   
4.3 การช่วยเหลือสังคมและสิงแวดลอ้ม 
4.4 การใหค้วามเชือมนั หรือเชือถือในดา้นความปลอดภยัต่อนกัท่องเทียว 

 
คําถามชุดท ี2  ชุดสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีหน่วยงานทเีกียวข้อง 

1. ประวติัส่วนตวั 
2. หนา้ทีรับผิดชอบ 
3. การประสานงานระหวา่งเจา้หนา้ทีกบัผูป้ระกอบการ 

3.1 มีหนา้ทีติดต่อกบัผูป้ระกอบการ 
3.2 มีระเบียบ หรือกฎเกณฑ ์สาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ท 
3.3 ปัญหาทีพบในการประสานหรือ การทาํผดิกฎเกณฑข์องผูป้ระกอบการรีสอร์

และมาตรการ บทลงโทษ 
3.4 การมีส่วนร่วมกบัผูป้ระกอบการรีสอร์ทในการรับผดิชอบต่อสังคม 

 
คําถามชุดท ี3   ชุดสัมภาษณ์นักท่องเทยีว 

1. ประวติัส่วนตวั 
2. ความบ่อยครังในการท่องเทียว / ช่วงเวลาท่องเทียว / ผูร่้วมเดินทาง 
3. เหตุผลในการเลือกมาท่องเทียว 
4. ดา้นการบริการ 

4.1 คิดอยา่งไรกบัสถานทีพกัปลอดภยั สะอาด ราคาสิงอาํนวยความสะดวก 
4.2 มีความเห็นดา้นสิงจูงใจ  
4.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมและการบริการ 
4.4 ขอ้เสนอแนะในดา้นการบริการ 

5. ดา้นการอาํนวยความสะดวก 
5.1   ดา้นการเดินทางเป็นอยา่งไร 
5.2 การใหค้วามช่วยเหลือ นกัท่องเทียว 
5.3 การสือสาร หรือ ประชาสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจไดดี้หรือไม่อยา่งไร 

6. การมีส่วนร่วมกบัผูป้ระกอบการรีสอร์ทในการสร้างความรับผดิชอบต่อสิงแวดลอ้ม 
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คําถามชุดท ี3  กลุ่มผู้อาศัยในชุมชน 
1. ประวติัส่วนตวั 
2. ความเปลียนแปลงทีสังเกตไดช้ดั / ผลกระทบดา้นความรู้สึกในดา้นบวก,ลบ 

2.1 ดา้นพืนที มลภาวะต่างๆ   
2.2 ดา้นเศรษฐกิจ อาชีพ รายได ้
2.3 สิงอาํนวยความสะดวก 

3. ดา้นความคิดเห็น 
3.1 ความรู้สึกทีมีต่อการประกอบธุรกิจใหบ้ริการในพืนที 
3.2 ประโยชน์ทางกายภาพทีเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจรีสอร์ท 
3.3 มีการเพมิโอกาสการทางตลาดใหก้บัอาชีพเดิมหรืออาชีพเสริมของตนหรือไม่ 
3.4 ปัญหาทางกายภาพทีพบจากการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ  
3.5 อยากใหธุ้รกิจรีสอร์ทมีการปรับปรุงในทิศทางใด เรืองใด  
3.6 ขอ้เสนอแนะ  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
แบบสังเกต 
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     แบบสังเกตปรากฎการณ์และพฤติกรรมทเีกดิขึนระหว่างการเกบ็ข้อมูล 
1. สภาพทางกายภาพของสถานประกอบการ 
2. สภาพแวดลอ้มของชุมชน 
3. บรรยากาศในการสัมภาษณ์ 
4. พฤติกรรมระหวา่งการใหข้อ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 
5. พฤติกรรมในการปฏิบติังานและทาํกิจกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง 

 



90 
 

ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ-สกุล    นางสาวฐิตินนัท ์ ทองสาด 
ทอียู่     หมู่  ตาํบลคลองตาคตอาํเภอโพธาราม 
    จงัหวดัราชบุรี 70120 
สถานทีทาํงาน เจา้หนา้ทีอาํนวยบริการ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  ถนนเทศบาล   
ตาํบลโพธาราม อาํเภอโพธารามจงัหวดัราชบุรี  

 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ.2553  สาํเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ 
สาขาอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ แขนงธุรกิจการบิน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

พ.ศ. 2555  ศึกษาต่อระดบัปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา                  
                                         การประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
ประวตัิการทาํงาน 
 พ.ศ. 2554  เจา้หนา้ทีธุรการสาธารณสุขอาํเภอโพธาราม 
 พ.ศ. 2555- ปัจจุบนั เจา้หนา้ทีอาํนวยบริการ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 

 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

