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งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.รู ปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เกสต์เฮาส์บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2.ปัญหาและอุปสรรคและนาเสนอแนวทางแก้ไขใน
การประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้งประปา อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่ วม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ เจ้าของธุรกิจเกสต์
เฮาส์ พนักงาน ผูม้ าใช้บริ การ โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีเก็บข้อมูลจากภาคสนามโดยตรงเป็ นหลัก ศึกษาเฉพาะพื้นที่เป็ น
หลัก และศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลทางวิชาการ สอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์ให้ได้มากที่สุด
รู ปแบบและกลยุทธ์ที่ผปู้ ระกอบการธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ ได้นามาใช้ดงั นี้ คือ กลยุทธ์การตั้งราคา โดย
กาหนดราคาตามรู ปแบบห้องพัก กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด บริ การนาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆสาหรับ
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การห้องพัก กลยุทธ์การออกแบบสถานที่ มีการออกแบบที่ทนั สมัย สะอาด และใหม่
กลยุทธ์การให้บริ การการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ดูแลและให้ความสาคัญ เป็ นการเพิ่มผลประกอบการ
กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ าย ได้แก่ การจองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต กลยุทธ์การส่ งมอบ
บริ การที่ดีให้ความสาคัญในเรื่ องของความสะดวกและความรวดเร็ วในการจองห้องพัก กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่ า งโดยการสร้ า งบริ ก ารที่ โ ดดเด่ น ในเรื่ องของหั อ งพัก ที่ ส ะอาด กลยุ ท ธ์ ก ารให้ บ ริ การแต่ ล ะหน้า ที่
ผูป้ ระกอบการก็จะมีจดั ฝึ กอบรมพนักงานให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านภาษาของแต่ละบุคคลให้ตรงตาม
ตาแหน่ งงานที่ ได้บรรจุ เข้ามา ปั ญหาและอุปสรรคที่ สาคัญของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ คือ ปั ญหาเรื่ อง
บุคลากรการจ้างงาน การจ้างแรงที่หายาก จึงจาเป็ นต้องจ้างแรงงานต่างชาติแบบถูกกฎหมายมาทางาน ปั ญหา
ภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวน มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกสต์เฮาส์ และ
ปัญหาเรื่ องการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสื่ อการท่องเที่ยวยังไม่ทว่ั ถึง
การประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ในจังหวัดกาญจนบุรีสามารถทารายได้ให้กบั ประชาชนในท้องถิ่น และ
จังหวัดกาญจนบุรีได้เป็ นอย่างมาก มีผลประกอบการโดยรวมที่ดีรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น หน่วยงานรัฐ
และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดเวทีสัมมนา เพื่อรับทราบถึงปัญหา พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ และแนวทางปฏิบตั ิที่
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบธุรกิจเกสต์เฮาส์ในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
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This research has an objective to 1. Study the marketing Style and
Strategy of Guest house entrepreneurs at Kong Prapa, Muang, Karnchanaburi
province, 2. Analyze problems and threats and offer solution on how to operate the
business. This research is a qualitative research by interviewing in depth and Nonparticipate observation. The main sources of information are entrepreneurs of guest
house, staffs, and customers. Sources of information used by the researcher are
direct information from the actual business focusing on area as a main, study from
documents and academic information, and interview related people to gain the most
useful information for analysis.
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Format and marketing strategy used by the entrepreneurs is price
setting strategy by setting the price according to room type. Promotion Strategy used
is tour package to many popular tourist places for tourists that are customers of the
guest house. The design strategy is modern, clean and new room. Service strategy is
to build good customers relation with care and give priority to customers to increase
sales. Sale channel strategy is booking room through internet. Good service delivery
strategy sees convenience and readiness for room reservation system as an
important factor. Differentiation Strategy emphasizes on providing the outstanding
service for immaculate rooms. Functional Service Provision Strategy; entrepreneurs
give precedence to foreign language course training provided for staff to be proficient
with language skills as required to their position qualifications. Main Problems and
Threats for the entrepreneurs of guest house are lacking labor, which are hard to find
in this area so need cheap legal foreign labor, also the economy of the country that
vary and change at all time, affecting the guesthouse entrepreneurs and public
relations problems particularly on tourism information is so far inaccessible.
Guest house businesses in Karnchanaburi province help create lots of
income for local people and also for the province itself. Also the business has good
overall turnover and increasing number of tourists. Government agency and related
organizations should arrange seminar to hear the problems and offer the solutions to
these business entrepreneurs to help keep the business going and provide guideline
on how the guest house business should be operate for sustainability within
Karnchanaburi province.
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ฉ บ บั นี ้ ส า เ ร็ จ ล ุล ่ว ง ไ ด ด้ ว้ ย ค ว า ม ก รุ ณ า เ ป็ น อ ย ่า ง สู ง จ า ก
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิ พ นธ์ ที่ ใ ห้ค วามช่ ว ยเหลื อ และ
สละเวลาให้คาแนะนาที่ เ ป็ นประโยชน์อ ย่า งยิ่ง ต่ อ ผู ว้ ิจ ัย ชี้ แ นวทางในการแก้ปั ญ หาต่ า ง ๆ
ตลอดจนทุ่ ม เทความรู ้ ด ้า นวิ ช าการอัน เป็ นประโยชน์ใ นการวิเ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลการศึ ก ษา
รวมทั้ ง การแก้ไ ขงานให้ส มบู ร ณ์ และขอกราบ ขอบพระคุ ณ คณาจารย์ท ุ ก ท่ า นที ่ ไ ด้
ประสิ ท ธิ์ ประสาทวิ ช าความรู ้ เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นอย่ า งดี ย่ิ ง
ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบคุณผูด้ าเนินงานโครงการทุกท่านที่
ให้ความดูแลช่วยเหลือมาตลอด ขอขอบคุณผูป้ ระกอบธุ รกิจเกสต์เฮาส์ บริ เวณโค้งประปา อาเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทุกๆท่านที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการตอบคาถามเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
หลักในการจัดทาวิจยั ฉบับนี้ ข้ ึนมา ขอขอบคุณกาลังใจจากบิดา มารดา ญาติพี่นอ้ ง คณาจารย์ และ
เพื่ อ นๆที่ ไ ด้ร่ ว มเกื้ อ หนุ น และเอื้ อ อ านวยให้ก ารศึ ก ษาครั้ งนี้ ประสบความส าเร็ จ ด้ว ยดี ผูว้ ิ จ ัย
ขอขอบพระคุณอย่างสู งจากใจจริ ง
คุ ณค่าและประโยชน์ที่ไ ด้จ ากการศึก ษาวิจ ยั ในครั้ ง นี้ ผูว้ ิจยั ขออุทิศเป็ นเครื่ องบูชา
พระคุณของบิดาและมารดา ตลอดจนครู อาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิ ทธิประสาทวิชาความรู ้ในด้าน
ต่าง ๆ โดยผูว้ ิจยั จะนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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