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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาโครงสร้างของ
ธุรกิจรีสอร์ท 2) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมผูม้ าพักรี-สอร์ท 3) เพือ่
ศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบธุรกิจ เครื่องมือวิจัยมี 2 ส่วน
1. แบบสัมภาษณ์มโี ครงสร้างสำ�หรับเจ้าของกิจการ 2. แบบ
สัมภาษณ์มีโครงสร้างสำ�หรับผู้มาพัก วิเคราะห์ข้อมูลของ
เนื้อหาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า โครงสร้างบริหารแบบครอบครัว เน้น
บุคลากรในพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะเพศหญิง ทำ�บัญชีในการควบคุม
การเงิน ปรึกษาทางธนาคารในการวิเคราะห์การเงิน วางแผน
ผังการออกแบบจากรี-สอร์ทต่างๆ มาปรับให้เหมาะกับพืน้ ที่
ใช้วสั ดุอปุ กรณ์ในพืน้ ทีเ่ พือ่ ลดต้นทุน ผูม้ าพักมีความพึงพอใจ
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ

อยูใ่ นระดับดีมาก ส่วนด้านห้องพักการบริการและระบบความ
ปลอดภัยมีความพึงพอใจปานกลาง แนวทางการพัฒนาธุรกิจ
รีสอร์ทควรพัฒนากรอบการวางแผน กำ�หนดบทบาทพนักงาน
ในการประเมินผลการทำ�งาน การให้โบนัส สำ�รวจความ
พึงพอใจผู้มาใช้บริการปีละ 2 ครั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติ
การบริการทีพ่ กั อาศัยคนภายในและภายนอกพืน้ ที่ สร้างอัต
ลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น

คำ�สำ�คัญ : แนวทางการพัฒนาธุรกิจ, ธุรกิจรีสอร์ท, เรือนนางรองรีสอร์ท
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ABSTRACT
The research aimed 1) to describe the structure
of the resort business, 2) to study the behavior of
resort guests and 3) to study the development
of the business model. Research tool was an
interview with two parts: 1. Structured interview
for the business owner. Two Structured interview
data were analyzed for guests. Conclusions.
The results showed that structure family
administration focused on personnel in the area,
especially women for accounting and financial
control, advisor banks and financial analysis. The
design and layout of the resort were adapted to
suit the area. Local materials were used in order to

reduce costs. Visitors and guests enjoy the environment
around the resorts and the location is also great.
Rooms were at moderately satisfied. Service
satisfaction was at moderate level. Security were
at moderate satisfaction as well. Environmental
resources were very satisfied. Other features were
a very good approach to the development of
resort business. There should be the development
of a planning framework. Roles in the evaluation
of employee performance bonuses satisfaction
survey should be conducted two times a year in an
exchange of knowledge services within and outside
the residential area and to create a distinctive identity.
Keyword : Development Guide Line, Resort Business, Ruannangrong Resort

บทนํา
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำ�คัญต่อการกระตุ้น
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย จากการดำ�เนินนโยบาย
ด้านการบริการและการท่องเทีย่ วของรัฐบาลซึง่ เป็นหนทาง
ในการสร้างรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดเข้าสู่ประเทศ รวมถึง
การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของการบริการเพื่อยก
ระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการและการ
ท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะการบริการประเภทที่พักแรมซึ่งมี
บทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวของประเทศ ด้วยรูปแบบที่พักซึ่งมีความหลากหลาย
อาทิเช่น โรงแรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ บังกะโล ฯลฯ
รีสอร์ท ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมทีพ่ กั แรมซึง่ ได้รบั ความ
นิยมในตลาดท่องเที่ยวแบบประหยัด โดยจากกลุ่มนักท่อง
เที่ยวมีโอกาสเติบโตเป็นนักท่องเที่ยวกำ�ลังซื้อสูงในอนาคต
หากนักท่องเทีย่ วเหล่านีเ้ กิดความประทับใจในบริการ ก็ยอ่ มมี
โอกาสหวนกลับมาท่องเทีย่ วอีกหลายครัง้ ซึง่ แหล่งท่องเทีย่ ว
ในประเทศไทยนอกจากจะมีความงดงามตามธรรมชาติแล้ว
ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีอนั เปีย่ มไปด้วย
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เสน่หท์ ดี่ งึ ดูดให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเทีย่ วชม โดยเฉพาะ
นักท่องเทีย่ วทีช่ นื่ ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติความสดชืน่
ของป่าไม้ ภูเขา และโบราณ สถาน ศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่
เมืองนางรองเป็นอำ�เภอของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจรีสอร์ทเกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบและ
ขนาด เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและเป็น
เมืองชุมทางการเดินทางโดยรถยนต์จากภาคกลาง ตะวันออก
เข้าสูแ่ หล่งภูเขาไฟและอารยธรรมขอม โดยแหล่งท่องเทีย่ วที่
สำ�คัญ อาทิ เช่น ประสาทหินเขาพนมรุง้ ประสาทหินเมืองตํา่
อ่างเก็บนํา้ ต่างๆ วัดร่องมันเทศ วัดกลาง วัดป่าเรไร วัดขุนก้อง
เป็นต้น ส่งผลให้เมืองนางรองมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ในแต่ละปีเป็นจำ�นวนเพิม่ มากขึน้ สภาอุตสาหกรรมการท่อง
เทีย่ วจังหวัดบุรรี มั ย์ เผยสถิตกิ ารท่องเทีย่ วช่วงเทศกาลในช่วง
ปี 2553 นั้น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
มาเทีย่ วตามแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมากว่า
10 - 20 เปอร์เซ็นต์ (กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2550:
http://www.tourism.go.th)
แต่กระนัน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2541 เกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่ า หรื อ ที่ เรี ย กว่ า วิ ก ฤติ ต้ ม ยำ�กุ้ ง ของประเทศไทย
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จากรายงานประจำ�ปีการท่องเที่ยว พ.ศ. 2543-2544 และ
ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2552 ปัญหาทางบ้านเมืองไม่สงบสุข
ทำ�ให้ต้องปิดตัวลงเพราะประสบปัญหาสภาวะการขาดทุน
อย่ า งหนั ก จากจำ�นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศลดลง แต่อย่างไรก็ยงั มีกจิ การรีสอร์ทขนาดเล็กที่
ยังคงดำ�เนินกิจการอยูไ่ ด้และรับความนิยม คือ เรือนนางรอง
รีสอร์ท ซึ่งเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กแห่งหนึ่งที่เปิดให้บริการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2545 เป็นช่วงก่อนสถานการณ์ทางการเมือง
ไม่ปกติปี พ.ศ. 2548-2552 ทำ�ให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
การท่องเทีย่ วภายในเมืองนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ ถึงกระนัน้
เรือนนางรองรีสอร์ทก็ผ่านวิกฤตดังกล่าวมาได้อีกทั้งมีการ
ขยายการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับระดับ
ท้องถิ่น ตลอดจนยังได้รับการแนะนำ�บนเว็บไซต์ข้อมูล
ท่องเที่ยวประเทศไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) นอกจากนัน้ เรือนนางรองรีสอร์ทถือว่าเป็นเจ้าแรกๆ
ของเมืองนางรองและยังยืนหยัดมีตอ่ การแข่งขันทางการทำ�
ธุรกิจรีสอร์ทเป็นจำ�นวนมาก จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นเหตุ
จูงใจให้ผู้ศึกษาสนใจในการศึกษาถึงรูปแบบในการพัฒนา
ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็ก กรณีศึกษา เรือนนางรองรีสอร์ทที่
ประสบผลสำ�เร็จว่ามีรปู แบบการทำ�ธุรกิจอย่างไรและเหตุใด
จึงสามารถดำ�เนินธุรกิจได้ยาวนานถึงกว่า 10 ปี ในการศึกษา
ครั้งนี้ นักวิจัยมุ่งเน้นทำ�การศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนา
ธุรกิจรีสอร์ท ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำ�ไป
ใช้เป็นรูปแบบในการจัดการสำ�หรับผู้สนใจในการดำ�เนิน
ธุรกิจประเภทเดียวกันหรือประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดเล็ก
ประเภทอื่นได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของธุรกิจรีสอร์ท ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอปุ กรณ์ ด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด จากการดำ�เนินธุรกิจเรือนนางรองรีสอร์ท
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มาพักเรือนนางรอง
รีสอร์ท
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบธุรกิจเรือน
นางรองรีสอร์ทโดยการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis)
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดำ�เนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปนี้

1. การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาและบริบทพื้น
ฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบการทำ�ธุรกิจรีสอร์ท จากงาน
วิจัยเอกสารทำ�การสังเคราะห์หลักการและแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องต่างๆ โดยได้กรอบแนวคิดจาก
1. การจัดการธุรกิจรีสอร์ทใน 5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร
ด้านการเงิน ด้านวัสดุอปุ กรณ์ ด้านระบบการจัดการและด้าน
การตลาดมีแนวทางดังต่อไปนี้
1) ด้านบุคลากร จะพิจารณาจาก 6 องค์ประกอบ
คือ 1.การคัดเลือกบุคคลเข้าทำ�งาน 2.การวางแผนกำ�ลังคน
3.การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล 4.การบริหารค่าตอบแทน
ในการทำ�งาน 5.การประเมินผลพนักงาน 6.การย้ายพนักงาน
และการแทนที่
2) ด้านการเงิน จะพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ คือ
1.การจัดการด้านการเงินในการจัดตัง้ ธุรกิจ 2.การจัดการด้าน
การเงินในการเริม่ ต้นธุรกิจ 3.การจัดการด้านการเงินในการ
ดำ�เนินการ 4.การควบคุมทางการเงินของธุรกิจ (ด้านรายรับ
ด้านรายจ่าย)
3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ จะพิจารณาจาก 5 องค์ประกอบ
คือ 1.การวางผังและการออกแบบสถานที่ 2.การจัดหาและ
การเลือกสรรวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้และเครื่องมือต่างๆ
3.การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของวัสดุ
อุปกรณ์ เครือ่ งใช้และเครือ่ งมือต่างๆ 4.การควบคุมและการ
ตรวจสอบวัสดุถาวรและวัสดุสนิ้ เปลือง 5.การตกแต่งอาคาร
สถานที่
		 4) ด้านการจัดการ จะพิจารณาจาก รูปแบบการ
บริหาร เป้าหมาย การวางแผน การจัดองค์กร
		 5) การตลาด จะพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ คือ
1.กลุ่มลูกค้า 2.การส่งเสริมการขาย และ 3.จุดอ่อนจุดแข็ง
ด้านการตลาด
2. แนวทางการดำ�เนินธุรกิจรีสอร์ท พิจารณาจาก 2
ส่วน คือ
		 1) การวิเคราะห์แนวทางการดำ�เนินธุรกิจรีสอร์ท
กรณีศกึ ษาเรือนนางรองรีสอร์ท เมืองนางรองโดยการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
		 2) การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้
บริการเรือนนางรองรีสอร์ท เมืองนางรอง โดยการประยุกต์
แบบสอบถามมาตรฐานทีพ่ กั เพือ่ การท่องเทีย่ วประเภทรีสอร์ท
2. การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการพิจารณากลุ่มที่ใช้ใน
การศึกษา
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42 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการหาแนวทางในการพัฒนา
ธุรกิจรีสอร์ท กรณีศึกษาเรือนนางรองรีสอร์ท เมืองนางรอง
โดยการเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษาและกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำ�คัญ ดังนีค้ อื
		 1) เจ้าของกิจการ โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบ
การจัดการรีสอร์ทขนาดเล็กที่ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอปุ กรณ์ ด้านระบบการจัดการ
และด้านการตลาด
		 2) ผู้ใช้บริการเรือนนางรองรีสอร์ท เมืองนางรอง
จังหวัดบุรรี มั ย์ จำ�นวนทัง้ สิน้ 30 ราย กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำ�คัญ
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Criterion based selection)

ใช้ SWOT Analysis
นำ�ข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ ตามประเด็นและจุดประสงค์
ของการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วนำ�มา
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปผล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
แนวทางการพัฒนารูปแบบธุรกิจรีสอร์ท กรณีศึกษา
เรือนนางรองรีสอร์ท เมืองนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ ได้ทำ�การ
ศึกษา ส่วนที่ 1 ศึกษาโครงสร้างของธุรกิจรีสอร์ท ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอปุ กรณ์ ด้านการจัดการและ
ด้านการตลาด ส่วนที่ 2 ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูม้ าพักเรือน
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ
นางรองรี-สอร์ท ส่วนที่ 3 แนวทางในการพัฒนารูปแบบธุรกิจ
ฉบับที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำ�หรับ เรือนนางรองรีสอร์ท ผลการศึกษาดังนี้
เจ้าของกิจการเรือนนางรองรีสอร์ท เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
สภาพการจัดการด้านบุคลากร สภาพการจัดการด้านการเงิน สรุปผลการศึกษา
เรือนนางรองรีสอร์ทเริม่ ดำ�เนินงานปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา
สภาพการจัดการด้านวัสดุอปุ กรณ์ สภาพการด้านระบบการ
ระยะเวลาดำ�เนินจนถึงปัจจุบนั ปี พ.ศ.2555 เป็นเวลา 10 ปี
จัดการและสภาพการด้านการตลาด
ฉบับที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำ�หรับ นัก เป็นธุรกิจรีสอร์ทลำ�ดับต้นๆ ของเมืองนางรอง เริ่มต้นจาก
ท่องเทีย่ วทีม่ าใช้บริการในเรือนนางรองรี-สอร์ทเกีย่ วกับความ ลงทุนห้องแถวจำ�นวน 24 ห้องและมีการเพิ่มการลงทุนในปี
พึงพอใจในการให้บริการโดยมีการประยุกต์จากแบบสอบถาม 2550 สร้างเป็นบ้านแฝดเพือ่ รองรับลูกค้าทีม่ าใช้บริการเป็น
มาตรฐานทีพ่ กั เพือ่ การท่องเทีย่ วประเภท รีสอร์ท การท่องเทีย่ ว จำ�นวนมากขึน้ และเพิม่ ห้องประชุม ห้องคาราโอเกะ เป็นต้น
แห่งประเทศไทย โดยมีระดับความพึงพอใจให้เลือก 5 ระดับ ลักษณะการบริหารเป็นแบบครอบครัวช่วยกันดูแล แรงงาน
คือ ระดับพึงพอใจดีมาก ระดับพึงพอใจมาก ระดับพึงพอใจ และการจ้างงานมีพนักงานทั้งหมดเป็นหญิง 7 คน แบ่งงาน
ปานกลาง ระดับพึงพอใจน้อยและระดับพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนี้ ทำ�หน้าทีด่ แู ลห้องพัก มีหน้าที่ ล้างห้องนํา้ กวาดถู ปูเตียง
อืน่ ๆโดยทำ�ทัง้ วันจำ�นวน 3 คน หน้าทีซ่ กั ผ้า รีดผ้าจำ�นวน 1 คน
หน้าที่รับแขกเปิดห้องจำ�นวน 1 คน และหน้าที่ประกอบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์ อาหารเป็นแม่ครัว จำ�นวน 1 คน รวมทั้งหมด 7 คน ทั้งหมด
เนื้อหา (Content Analysis) กลุ่มผู้ประกอบการ/ผู้ดำ�เนิน เป็นคนในพื้นที่ทั้งหมด ส่วนมากอยู่กันแบบพี่น้องกันพึ่งพา
อาศัยกันให้อสิ ระในการทำ�งาน แต่เจ้าของกิจการเน้นควบคุม
กิจการธุรกิจรีสอร์ท
นำ�ข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ ตามประเด็นและจุดประสงค์ ทางด้านการเงินในแต่ละวัน ห้องพักและการให้บริการโดย
ของการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วนำ�มา ห้องพักมี 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่าห้องแถวเป็นปูนซีเมนต์ ที่
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปผล โดยการบรรยายเชิงพรรณนา จอดรถหน้าห้อง ส่วนทีส่ องเป็นบ้านแฝดเป็นแบบปูนซีเมนต์
2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจโดยใช้สถิติลิเคิร์ตอธิ หนึง่ ห้องนอนหนึง่ ห้องนํา้ เป็นเตียงคูแ่ ละเตียงเดีย่ ว ระเบียบ
การเข้าพักของผู้เข้ามาใช้บริการ คือ 1.ให้แสดงบัตรประจำ�
บายกลุ่มผู้ใช้บริการธุรกิจรีสอร์ท
นำ�ข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ ตามประเด็นและจุดประสงค์ ตัว/บัตรประชาชนทุกครั้ง 2.ชำ�ระค่าห้อง พร้อมค่ามัดจำ�
ของการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วนำ�มา ค่ากุญแจ 50 บาทก่อนเข้าพักและ 3. เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปผลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า ห้ามเข้า ยกเว้นมากับผู้ปกครอง ส่วนกฎเกณฑ์ของคนงาน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ทั้งสิ้น เพือ่ ให้บริการผูเ้ ข้ามาใช้บริการมีการเข้าทำ�งานเป็นช่วงเวลา
โดยมี 2 ช่วงเวลา คือช่วงเวลาแรก 8.00-17.00 น.ช่วงเวลาที่
5 ระดับแล้วนำ�มาบรรยายเชิงพรรณา
3. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาธุรกิจรีสอร์ท โดยการ สองเวลา 17.00-8.00 น.ของอีกวัน มีการบริการทั้ง 24 ชม.
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ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ตลอดเวลา ข้อมูลเบื้องต้นราคา ห้องพักส่วนแรกที่เป็นห้อง
แถวมีการตัง้ ราคา 300 บาทต่อคืน ส่วนทีส่ องบ้านพักแฝดตัง้
ราคา 400-500 บาทต่อคืน มีทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ เตียง
คู่มีอยู่ 5 ห้อง นอกนั้นเตียงเดี่ยว เตียงนอนมีขนาด 6 ฟุตทุก
ห้อง รวมทัง้ ห้องแถวและบ้านแฝดมีหอ้ งพักทัง้ หมด 48 ห้อง
โครงสร้างธุรกิจเรือนนางรองรีสอร์ท เรือนนางรองรีสอร์ท
มีการคัดเลือกบุคคลเข้าทำ�งานโดยเน้นนโยบายหลักคือ หา
บุคลากรภายในพืน้ ที่ เน้นคนงานทีเ่ ป็นเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่
ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำ�งานจะใช้วิธีการสัมภาษณ์
ประสบการณ์การทำ�งานทีผ่ า่ นมา จะสังเกตลักษณะพฤติกรรม
สายตา ทัศนคติต่างๆ โดยประสบการณ์ของเจ้าของกิจการ
การประเมินผลคนงานจะใช้ลักษณะการสังเกตพฤติกรรม
การทำ�งานเป็นเครื่องชี้วัด และมีการทดลองงานอย่างน้อย
1 เดือน แต่ไม่ได้กำ�หนดลักษณะการประเมินที่แน่ชัดที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร กรณีคนงานมีการทำ�งานบกพร่องก็จะ
เรียกมาพบและแนะนำ� เสนอแนะให้ปรับปรุงการทำ�งาน
เป็นรายๆ ไปและก็ประเมินผลคนงานคนดังกล่าว ว่ามีการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหรือไม่ การจัดการด้านการเงินในการ
จัดตัง้ ธุรกิจคำ�นึงถึงในด้านทางการเงินทำ�ธุรกิจทีจ่ ะเปิดดำ�เนิน
การให้มีประสิทธิผล มีการคำ�นวณต้นทุน รายรับ รายจ่าย
จุดคุ้มทุนในการประกอบกิจการธุรกิจรีสอร์ทได้รับความ
ช่วยเหลือทางการเงินในการคาดการณ์ทางธุรกิจ เสนอแนะ
วิเคราะห์ทางการเงิน การวางผังและการออกแบบนับว่าเป็น
สิง่ สำ�คัญทีเ่ จ้าของกิจการคำ�นึงถึงโดยเฉพาะใช้หลักการสร้าง
ตามพื้นที่ที่มีอยู่ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เพื่อให้เหมาะสม
กับธุรกิจที่ลูกค้าจะต้องมาใช้บริการ กระบวนการบริหาร
จัดการมีการแบ่งงานกันทำ�ของคนงานอย่างชัดเจน สร้าง
กำ�ลังขวัญและกำ�ลังใจให้กับคนงาน มีการกำ�หนดเงินเดือน
เพิม่ เป็นขัน้ ในแต่ละปีโดยวัดระยะเวลาจากการทำ�งาน สร้าง
เสถียรภาพในการทำ�งานของคนงาน ช่องทางของการส่งเสริม
การขายให้ผู้เข้ามาพักเรือนนางรองรีสอร์ท ช่องทางที่ถือว่า
ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ลูกค้าแนะนำ�กันเอง
พฤติกรรมของผู้มาพักเรือนนางรองรีสอร์ท โดยแบ่ง
หมวดทั้งหมด 6 หมวด คือ หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง สภาพ
แวดล้อม, หมวดที่ 2 ห้องพัก, หมวดที่ 3 การให้บริการ,
หมวดที่ 4 ระบบความปลอดภัย, หมวดที่ 5 ทรัพยากร
และชุมชนแวดล้อม, หมวดที่ 6 คุณลักษณะเสริมอื่นๆ และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้มาใช้บริการเรือนนางรองรีสอร์ท
เมืองนางรอง จากเลือกกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำ�คัญทัง้ สิน้ 30 คน
เป็นเพศชาย จำ�นวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 53.30 ส่วน

เพศหญิงจำ�นวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 46.70 ผูม้ าใช้บริการ
ส่วนมากอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.30
รองลงมาอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ถัดมาอายุ
ระหว่าง 15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 และอายุมากกว่า 55 ปี
มีจำ�นวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ระดับการศึกษามัธยม
ตอนปลาย,ปวส จำ�นวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 รอง
ลงมาระดับปริญญาตรีจำ�นวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 23.30 ถัด
มาระดับอนุปริญญา,ปวท ระดับประถม ระดับมัธยมตอนต้น,
ปวช จำ�นวน 5 คน 4 คน 3 คนตามลำ�ดับ อาชีพที่มาใช้
บริการส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจส่วนตัว จำ�นวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.30 รองลงมาเป็นลูกจ้างจำ�นวน 7 คนคิดเป็นร้อย
ละ 23.30 ถัดมาเป็นนักเรียน/นักศึกษาจำ�นวน 4 คนคิดเป็น
ร้อยละ 13.30 ข้าราชการกับพนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
มีจำ�นวนเท่ากัน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 10 ถัดมาเป็นเกษตรกร
จำ�นวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.70 สุดท้ายลักษณะอาชีพอืน่ ๆ
จำ�นวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 3.30 โดยความพึงพอใจของผูม้ า
พักเรือนนางรองรีสอร์ทมีระดับความพึงพอใจโดย หมวดที่ 1
สถานที่ตั้งสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจดีมาก หมวดที่ 2
ห้องพักความพึงพอใจปานกลาง หมวดที่ 3 การให้บริการ
ความพึงพอใจปานกลาง หมวดที่ 4 ระบบความปลอดภัย
ความพึงพอใจ ปานกลาง หมวดที่ 5 ทรัพยากรและชุมชน
แวดล้อม ความพึงพอใจดีมาก หมวดที่ 6 คุณลักษณะอื่นๆ
ความพึงพอใจดีมาก
การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของธุรกิจเรือนนางรอง
รีสอทร์ท พบว่า ลักษณะจุดแข็งประกอบด้วย 1. ที่ตั้ง
อยู่กลางเมืองนางรอง เดินทางสะดวก 2. การบริหารแบบ
ครอบครัวมีอำ�นาจตัดสินใจได้ทันที 3. เน้นการจ้างคนใน
พื้นที่ทำ�ให้สามารถหาแรงงานที่เข้าใจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
4. มีเป้าหมายทีช่ ดั เจน “สะดวก สะอาด ปลอดภัย” 5. กำ�หนด
ราคาย่อมเยาเหมาะสมกับการพักอาศัย ลักษณะจุดอ่อน
ประกอบด้วย 1. ภาพรวมลักษณะการวางแผนทำ�ธุรกิจขาด
ประสบการณ์เน้นการทำ�ธุรกิจพร้อมกับการเรียนรู้ปัญหา
2.ไม่มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 3.การจัดการด้าน
วัสดุอุปกรณ์ที่มีการชำ�รุดใช้แรงงานภายในซึ่งไม่มีความ
ชำ�นาญ 4.ระบบการจัดการลักษณะแบบหลวมๆ ไม่มีการ
กำ�หนดบทบาทของคนงานอย่างชัดเจน 5.ไม่มีการสร้าง
กลุ่มหรือผู้รับช่วงในการบริหารสืบทอดเป็นคนรุ่นใหม่ๆ
ลักษณะโอกาสประกอบด้วย 1.มีการรวมกลุ่มของสมาคม
หอการค้าเมืองนางรองในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในมิตติ า่ งๆ
2.นักวิชาการท้องถิ่น อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
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44 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
มีการทำ�วิจยั ในการพัฒนาเมืองนางรองในหลายด้านรวมถึง
แหล่งทีพ่ กั อาศัยของนักท่องเทีย่ วทำ�ให้มแี นวทางการพัฒนา
อย่างมีเหตุผลที่สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลเมือง
นางรอง สุดท้ายลักษณะอุปสรรคประกอบด้วย 1.บุคคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญผ่านการอบรมการบริการรวมถึงการ
เป็นมัคคุเทศนำ�เที่ยวท้องถิ่นมีน้อย 2.ตลาดการแข่งขัน
แหล่งที่พักเมืองนางรองค่อนข้างสูงทั้งที่จดเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายและยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
อภิปรายผล
ส่วนที่ 1 จากการศึกษารูปแบบธุรกิจเรือนนางรอง
รีสอร์ทนัน้ มีลกั ษณะการบริหารจัดการแบบครอบครัวเดีย่ ว
โดยเป็นรีสอร์ทห้องพักไม่เกิน 100 ห้องสอดคล้องแนวคิด
ของพัชรพล (2551)เกี่ยวกับประเภทของรี-สอร์ทขนาด
เล็กรวมถึงสอดคล้องกับ Morrison et al. (1996: 55-61
cited in Inbanakaran, Jackson and Chhetri, 2011:
Online) ทำ�การวิจัยเรื่อง “รูปแบบนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ
ห้องพักประเภทรีสอร์ท” ส่วนใหญ่ดำ�เนินกิจการโดยสมาชิก
ในครอบครัว อำ�นาจการตัดสินใจโดยแท้จริงไม่ใช่เจ้าของ
กิจการแต่เป็นภรรยาเจ้าของกิจการในการบริหารจัดการ
โดยลักษณะการบริหารการจัดการมีลักษณะกำ�หนดอย่าง
หลวมๆ ทีม่ ปี จั จัยพืน้ ฐานทางการจัดการสอดคล้องของสมคิด
บางโม (2539)เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ 4 เอ็ม เกี่ยวกับ
คน เงิน วัสถุสิ่งของ ระบบการจัดการ โดยในการกำ�หนด
บทบาทหน้าที่ในการทำ�งานของเรือนนางรองรีสอร์ทมีการ
บูรณาการการทำ�งานกันได้ทุกตำ�แหน่งในกรณี คนงานบาง
ตำ�แหน่งลางาน วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าทำ�งานนั้น ภรรยา
เจ้าของกิจการมีการหาบุคลากรภายในพื้นที่เป็นอันดับแรก
อันเนือ่ งจาก คนภายในพืน้ ทีจ่ ะทราบข้อมูลพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างดี
นิสัยใจคอไม่ต่างกันมาก อีกทั้งบ้านเกิดเขาอยู่ที่นี่ทำ�ให้แนว
โน้มการเปลีย่ นงานของคนงานค่อนข้างน้อยและเน้นคนงาน
ทีเ่ ป็นเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นงานการบริการผูห้ ญิง
มีความอ่อนโยนกว่าผู้ชายและการบริหารง่ายกว่า ในการ
คัดเลือกบุคคลเข้ามาทำ�งานจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นหลัก
โดยถามประวัติความเป็นมา ครอบครัว ประสบการณ์การ
ทำ�งานทีผ่ า่ นมาไม่คำ�นึงถึงระดับการศึกษา วิธกี ารสัมภาษณ์
ก็จะสังเกตลักษณะพฤติกรรม สายตา ทัศนคติต่างๆ โดย
ประสบการณ์ของเจ้าของกิจการ และก่อนที่จะเข้าทำ�งานก็
มีการเก็บหลักฐานโดยถ่ายสำ�เนาบัตรประชาชนของคนงาน
เพียงอย่างเดียว ในกรณีคนงานเปลี่ยนงานหรือคนงานไม่
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เพียงพอวิธีการแสวงหาคนงานมาเพิ่มจะเริ่มจากใช้คนงาน
ภายในที่ทำ�งานอยู่แล้วไปชักชวนหรือชี้นำ�มาทำ�งานทำ�ให้
เจ้าของกิจการเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งเกี่ยวกับคนงานที่เข้ามา
ใหม่เพราะรู้จักมักคุ้นกับคนงานที่อยู่เดิมลักษณะเป็นการ
คํ้าประกันโดยคนงานที่ชักชวนมา และไม่นิยมติดป้ายเพื่อ
ให้มาสมัครงาน ทั้งนี้เพราะต้องมาพิจารณากลั่นกรองและ
ประเมินผลเข้มงวดกว่าแบบแรกที่ให้คนงานภายในชักชวน
เข้ามาทำ�งาน
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสอดคล้องของปรีชา
แดงโรจน์ (2539) ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การ
จัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยในการเข้ามาทำ�งานในเรือน
นางรองรีสอร์ท เป็นการบริหารแบบครอบครัว ดังนัน้ เพือ่ ลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ จะไม่มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เข้ามา
ทำ�งานใหม่หรือพัฒนาบุคลากรเก่าให้มคี วามรูเ้ พิม่ เติมทำ�ให้
ทักษะและความรู้ใหม่ๆ ทำ�ให้ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
เพียงบริหารลักษณะบอกกล่าวเกี่ยวกับสายงานที่จะต้อง
ได้รับมีหน้าที่อย่างไร ช่วงเวลาทำ�งานเวลาไหน โดยคนงาน
ทีเ่ ข้ามาทำ�งานใหม่จะได้พเี่ ลีย้ งในการฝึกอบรมและฝึกงานไป
พร้อมกัน อาทิเช่น คนงานทีม่ าใหม่มหี น้าทีแ่ ม่บา้ น ก็จะให้ไป
อยูก่ บั คนงานทีท่ ำ�หน้าทีแ่ ม่บา้ นอยูก่ อ่ นแล้วให้ฝกึ และปฏิบตั ิ
จริงไปพร้อมกับแนะนำ� เสนอแนะ เน้นปฏิบตั มิ ากกว่าทฤษฎี
และพีเ่ ลีย้ งก็มกี ารประเมินผลคนงานใหม่เป็นเบือ้ งต้น ส่วนค่า
ตอบแทนในการทำ�งานขวัญกำ�ลังใจจากการสัมภาษณ์คนงาน
จะมีเงินพิเศษจ่ายเงินให้ในช่วงเทศกาลสำ�คัญ โดยจะให้ตาม
อายุงาน จัดการด้านการเงินในการจัดตัง้ ธุรกิจสอดคล้องของ
ผุสดี รุมาคม (2540) เกีย่ วกับการดำ�เนินงานด้านการเงิน โดย
เรือนนางรองรีสอร์ทได้ความคำ�นึงถึงในด้านทางการเงินทำ�
ธุรกิจทีจ่ ะเปิดดำ�เนินการให้มปี ระสิทธิผล โดยมีแนวคิดเกีย่ ว
กับการจัดตัง้ จากความสนใจของเจ้าของกิจการเอง ประกอบ
กับหลังจากเกษียณอายุราชการมีเงินจำ�นวนหนึง่ แต่อย่างไร
ก็ไม่เพียงพอก็มกี ารคำ�นวณต้นทุน รายรับ รายจ่าย จุดคุม้ ทุน
ในการประกอบกิจการธุรกิจรีสอร์ทแต่ได้รบั ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในการคาดการณ์ทางธุรกิจ เสนอแนะ วิเคราะห์
ทางการเงินให้อกี ทางหนึง่ จากการปรึกษาทางธนาคารทำ�ให้
มีแหล่งเงินทุนโดยผ่านธนาคารในเมืองนางรองสอดคล้อง
ของชนินทร์ ชุณหพนธรักษ์ (2541) เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่
มีบทบาทต่อธุรกิจต่างๆ นอกจากนัน้ เรือนนางรองรีสอร์ทได้
มีการนำ�พืน้ ที่ 5 ไร่ในการจัดทำ�รีสอร์ทเข้าเป็นหลักทรัพย์คาํ้

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ประกัน ส่วนการวางแผนและการจัดการเบื้องต้น เนื่องจาก
ไม่มีประสบการณ์ในการทำ�ธุรกิจมาก่อนจึงให้นักวิเคราะห์
ทางธนาคารแนะนำ�แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อีกครั้งมี
ลักษณะการประเมินทางการเงินค่าใช้จ่ายที่แฝงเร้นทั้งด้าน
การสร้างห้องแถว ค่าวัสดุอปุ กรณ์และเครือ่ งใช้ตา่ งๆ รวมถึง
ค่าใบอนุญาตและการขออนุญาต ค่าธรรมเนียมทางด้านการ
จดทะเบียนประกอบธุรกิจ ดังนัน้ ปัญหาแหล่งเงินทุนจึงไม่มี
ในการวางแผนบริหารการเงินในการลงทุนครัง้ แรกจะมีการ
เริ่มจากโครงการขนาดเล็กในการทดลองตลาด มีการลงทุน
เป็นห้องแถวให้เช่าจำ�นวน 24 ห้องพักก่อนในพื้นที่ 1ไร่ครึ่ง
และค่อยขยายกิจการเพิม่ ขึน้ โดยให้ผรู้ บั เหมาประเมินราคา
การสร้างหลังจากนัน้ ก็มกี ารสร้างบ้านแฝดเพิม่ เติมในปี 2550
ด้านการจัดการวัสดุอุปกรณ์มีความเกี่ยวข้องกับการวางผัง
และการออกแบบเป็นอย่างมาก เนื่องจากการวางผังและ
การออกแบบนับว่าเป็นสิ่งสำ�คัญที่เจ้าของกิจการคำ�นึงถึง
โดยเฉพาะใช้หลักการสร้างตามพืน้ ทีท่ มี่ อี ยูซ่ งึ่ เป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
คางหมู เพือ่ ให้เหมาะสมกับธุรกิจทีล่ กู ค้าจะต้องมาใช้บริการ
ดังนัน้ การวางผังและการออกแบบได้แนวคิดส่วนหนึง่ มาจาก
การเข้าพักอาศัยบ้านสวนรีสอร์ทเมืองบุรรี มั ย์ แล้วนำ�เค้าโครง
แบบมาคิดในการตัดสินใจ และทีส่ ำ�คัญเจ้าของกิจการเสริมว่า
สิง่ ทีม่ งุ่ เน้นอีกประการหนึง่ คือ ทำ�ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ
และเกิดความสะดวกในการมาใช้บริการ ซึง่ จะสอดคล้องต่อ
ภาพพจน์และการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจของผู้เข้ามาพักใน
อนาคต ในการจัดหาและการเลือกสรรวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้
และเครื่องมือต่างๆ ส่วนใหญ่ให้ผู้รับเหมามาเสนอโดยเรา
บอกแบบว่าต้องการอะไรบ้าง และได้รับการแนะนำ�จากผู้มี
ประสบการณ์หลายท่านเกีย่ วกับการเลือกสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
คงทนและตามงบประมาณทีม่ อี ยูจ่ ำ�กัด เรือนนางรองรีสอร์ท
ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อม ดังนัน้ จุดเริม่ ต้นในระบบ
การจัดการในเชิงการบริหารจะเป็นรูปแบบครอบครัว อยูก่ นั
แบบมิตรช่วยเหลือกัน แต่จากการสังเกตในการตอบคำ�ถาม
มีลกั ษณะการบริหารแบบหลวมๆ แต่เมือ่ มาวิเคราะห์ทำ�ให้ผู้
วิจยั ได้เข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการทีน่ ำ�มาสังเคราะห์
อีกครัง้ ได้วา่ 1.มีการแบ่งงานกันทำ�ของคนงาน ไม่วา่ จะเป็น
แม่บ้าน แม่ครัว ธุรการหรือพนักงานการเงินก็ตาม เพื่อให้
ทราบบทบาทหน้าที่ที่ได้รับในการทำ�งาน แต่อย่างไรก็ตาม
กรณีบางตำ�แหน่งของหน้าทีข่ าดหรือหายไปก็สามารถทดแทน
กันได้ ลักษณะเกื้อกูลกันในการทำ�งานทำ�ให้อาจจะมองไม่
เห็นถึงตำ�แหน่งการทำ�งานอย่างแท้จริง 2.อำ�นาจการบังคับ

บัญชาการบริหารกิจการโดยแท้จริง คือ ภรรยาเจ้าของกิจการ
ในการสัง่ การคนงานเนือ่ งจากคนงานประจำ�ทัง้ หมดเป็นผูห้ ญิง
ทำ�ให้งานมีประสิทธิภาพ ลักษณะการบังคับบัญชาเน้นความ
เชือ่ ใจความสามารถของคนงานทีอ่ ยูม่ านานให้มกี ารควบคุม
คนงานที่มาทำ�งานภายหลัง ทำ�ให้สังเกตได้ว่า ลักษณะการ
บังคับบัญชาเป็นแบบลำ�ดับขั้นในการสั่งการ 3.การสร้าง
กำ�ลังขวัญและกำ�ลังใจให้กับคนงาน มีการกำ�หนดเงินเดือน
เพิม่ เป็นขัน้ ในแต่ละปีโดยวัดระยะเวลาจากการทำ�งาน ถึงแม้
เงินเดือนที่เพิ่มในแต่ละปีเพิ่มปีละ 10 บาทไปเรื่อยๆ ค่อน
ข้างน้อย แต่จากการถามคนงาน พบว่า เงินที่เพิ่มในแต่ละปี
ถือว่าน้อยแต่กท็ ำ�งานทีเ่ รือนนางรองรีสอร์ทมีความสบายใจ
เป็นอิสระในการทำ�งานและรักเจ้าของกิจการเพราะผูกผันใน
การทำ�งานมาหลายปี อย่างไรก็ตามก็มสี วัสดิการด้านอืน่ ๆ ใน
ลักษณะเบี้ยขยัน คือ ไม่ลา ไม่ขาด ในรอบเดือนนั้นๆ ก็จะ
มีเงินเพิ่มให้ 200 บาท รวมทั้งเจ้าของกิจการมีอาหารกลาง
วันให้บริโภคฟรีและในช่วงเทศกาลสำ�คัญก็มีเงินโบนัสให้
เพิ่มตามความเหมาะสม 4.ความมีเสถียรภาพในการทำ�งาน
โดยจากสัมภาษณ์เจ้าของกิจการตัง้ แต่มกี ารตัง้ ธุรกิจไม่เคยที่
จะปลดคนงานออกจากการทำ�งานทำ�ให้คนงานทีอ่ ยูม่ านาน
เกิดความเชื่อมั่นจะไม่ว่างงาน ยกเว้นคนงานลาออกเพื่อไป
ประกอบอาชีพอื่น นอกจากนั้นให้อิสระในการสร้างสรรค์
การทำ�งานของคนงานในการบริการผูม้ าใช้บริการอย่างเต็มที่
โดยคำ�นึงถึงความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริการเป็นหลักสำ�คัญ
ช่องทางของการส่งเสริมการขายให้ผเู้ ข้ามาพักเรือนนางรอง
รีสอร์ท ช่องทางทีถ่ อื ว่าทรงประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ คือ ลูกค้า
แนะนำ�กันเองสอดคล้องกับแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2539) ที่ประกอบด้วย
การส่งเสริมการขายที่สมารถกระตุ้นความสนใจ สถานที่ตั้ง
และสอดคล้องของประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี (2547) ที่ศึกษา
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในการเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
รีสอร์ทในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งกล่าวว่าได้ว่า
“เรือนนางรองรีสอร์ทค่อนข้างโชคดีที่มีการดำ�เนินธุรกิจ
เป็นลำ�ดับต้นๆ ของเมืองนางรอง อันเนือ่ งจาก ราคาค่าห้อง
ถือว่าไม่แพงแต่การบริการประทับใจ อยูก่ ลางเมืองนางรอง”
นอกจากนัน้ มีการช่องทางการขายเพิม่ ข้อมูลลงในอินเตอร์เน็ต
ผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่มีลักษณะเด่นเท่าที่ควร
จากการสอบถามบางส่วนเกี่ยวกับการจัดหาที่พักแรมของ
ผู้มาใช้บริการบอกว่าสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งบริษัท
นำ�เที่ยวก็มาติดต่อโดยหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตเช่น
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45

46 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
เดียวกัน ส่วนการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ/เอกชนใน
การดำ�เนินธุรกิจรีสอร์ทไม่มีเป็นรูปธรรมมีเพียงนโยบายที่
รับทราบเกีย่ วกับการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม
ซึง่ เจ้าของกิจการไม่คอ่ ยให้ความสนใจเท่าไหร่ แต่สนใจการ
รวมกลุม่ กันของสมาคมหอการค้าเมืองนางรองเพือ่ รับทราบ
แนวทางการส่งเสริมการขายมากกว่า และขณะนีถ้ อื ว่าเรือน
นางรองรีสอร์ทค่อนข้างมีความเสถียรภาพจากผู้เข้ามาใช้
บริการทำ�ให้เจ้าของกิจการไม่สนใจที่กระตุ้นความสนใจ
ลูกค้า ในการเพิม่ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ หรือแม้สว่ นลด
ราคาก็ตาม
ส่วนที่ 2 ผู้มาใช้บริการเรือนนางรองรีสอร์ทนั้น ส่วน
ใหญ่มาเป็นครอบครัวหรือเป็นคูพ่ กั ซึง่ มีจำ�นวนไม่แตกต่างกัน
อายุอยูร่ ะหว่าง 26-35 ปีชว่ งวัยรุน่ ตอนปลายเข้าสูว่ ยั ทำ�งาน
มีระดับการศึกษามัธยมตอนปลายหรือ ปวส. มีอาชีพลักษณะ
เป็นธุรกิจส่วนตัว รองลงมาเป็นลูกจ้าง ตามลำ�ดับ ในระดับ
ความพึงพอใจในการมาใช้บริการเรือนนางรองรีสอร์ทนั้น
ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารปรับหลักเกณฑ์และตัวชีว้ ดั คุณภาพมาตรฐาน
ที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
(2550) สอดคล้องกับ Tat Y. Choi and Raymond Chu.
(2001) ศึกษาเรื่องปัจจัยสำ�คัญต่อระดับความพึงพอใจใน
การเข้าพักโรงแรมในฮ่องกงและแนวโน้มในการกลับมาพัก
ซํ้าในอนาคต โดยได้ทำ�การศึกษาปัจจัย 7 ประการ ได้แก่
คุณภาพการบริการของพนักงาน คุณภาพห้องพัก สิง่ อำ�นวย
ความสะดวกภายในห้องพัก การให้บริการทางธุรกิจ ความคุม้ ค่า
ของเงิน ความปลอดภัยและสิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ แล้ว
มาปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจเรือนนางรองรีสอร์ททั้งหมด 6
หมวด ทำ�ให้ทราบว่าผู้มาใช้บริการเรือนนางรีสอร์ทมีความ
พึงพอใจมากในหมวดที่ 6 คุณลักษณะเสริมอื่นๆ ในข้อที่
เกี่ยวกับราคาห้องพักที่มีราคาเหมาะสมกับการบริการซึ่ง
สอดคล้องของสุรภร วิศษิ ฎ์สวุ รรณและคณะ (2546) เกีย่ วกับ
ปัจจัยทีก่ ำ�หนดอุปสงค์ทมี่ อี ทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภคคือระดับราคา
สินค้าและบริการ นอกจากนั้นผู้ใช้บริการเห็นว่าทำ�เลที่ตั้ง
ของเรือนนางรองรีสอร์ทถือว่าเป็นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีม่ กี ารตัง้
สภาพแวดล้อมการเข้าออกได้สะดวกกับถนนสายหลักในการ
เดินทาง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้มาใช้บริการพอใจน้อยเกี่ยว
กับระดับความปลอดภัยในด้านการเตรียมการปฐมพยาบาล
หรือยาสามัญประจำ�เพือ่ ให้การบริการในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
เบือ้ งต้น รวมถึงหมวดที่ 2 ห้องพักทีไ่ ม่มาตรฐานบางส่วนโดย
เฉพาะห้องนํา้ ทีม่ อี ปุ กรณ์ชำ�รุด แอร์ไม่เย็นและไม่มเี ครือ่ งดูด
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อากาศทำ�ให้มกี ลิน่ ภายในห้องพัก การใส่ใจเกีย่ วกับผ้าปูเตียง
ให้มีความสะอาดเรียบร้อย
ส่วนที่ 3 ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพ
แวดล้อมภายนอกโดยใช้การวิเคราะห์ SWOT โดยแบ่ง
เป็นประเด็นซึ่งสามารถสร้างแนวทางการพัฒนาธุรกิจเรือน
นางรองรีสอร์ทได้ดังนี้
จุดแข็ง
“จริงใจ ราคาไม่แพง” ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญของ
เรือนนางรองรีสอร์ทสอดคล้องของการะเกด แก้วมรกต
(2554) ที่ทำ�การศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
โรงแรมของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดกระบี่ โดยในส่วน
ของผู้มาใช้บริการห้องพักเรือนนางรองรีสอร์ททั้งชั่วคราว
และประจำ�ต่างพึงพอใจเป็นอย่างมาก มีการพูดต่อกันของ
ผู้มาใช้บริการ โดยราคามีการปรับให้เหมาะสมเพียงปรับ
จาก 3 ชั่วโมงเป็น 300 บาทเป็นค้างคืน 300 บาท ถึงแม้
เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวก็คงยืนยันราคา
เดิม เจ้าของกิจการประเมินการคืนทุนใช้ระยะเวลา 10 ปี
การวางผังกิจการเน้นให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่มีรูปสี่เหลี่ยม
คางหมู วัสดุอุปกรณ์เลือกภายในท้องถิ่นนำ�มาปรับใช้ก่อน
เป็นเบื้องต้น ยกเว้นหาไม่ได้แท้จริง โดยในการจัดวางแผน
ผังทัง้ ภายในและภายนอกของรีสอร์ท เน้น “สะอาด สะดวก
ปลอดภัย” เป็นหลักในการตอบสนองความพึงพอใจต่อผูม้ า
ใช้บริการ ทำ�เลที่ตั้งของเรือนนางรองรีสอร์ทเป็นปัจจัยที่
สำ�คัญในการทำ�เศรษฐกิจรีสอร์ทเพราะอยู่ในเมืองนางรอง
การเดินทางสะดวก บรรยากาศร่มรื่น
จุดอ่อน
การพัฒนาบุคลากรไม่มีการวางแผนกำ�ลังคนหรือแม้
กระทั่งการฝึกอบรมก็ใช้ลักษณะการเรียนรู้จากเพื่อนร่วม
งานทำ�ให้การตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ
รวมถึงการทำ�ความสะอาดภายในห้องพักจากการสอบถาม
ผู้มาใช้บริการ พบว่า บางครั้งไม่สะอาดเท่าที่ควร อีกทั้งการ
ซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ตา่ งๆก็ใช้บคุ ลากรทีม่ อี ยูท่ ำ�โดยไม่มคี วาม
ชำ�นาญ ตลอดจนขาดช่องทางการส่งเสริมกระตุ้นกิจกรรม
นันทนาการด้านอื่นๆให้กับผู้มาใช้บริการ อาทิ รถบริการ
นำ�เที่ยว มัคคุเทศก์ เป็นต้น รวมถึงมาตรการสร้างความ
ปลอดภัยภายในรีสอร์ทยังไม่มรี ะบบหรือสัญลักษณ์บง่ บอก
ถึงความเชื่อมั่นในทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

การดำ�เนินธุรกิจเรือนนางรองรีสอร์ทตัง้ แต่ปี พ.ศ.2545
จนถึงปี พ.ศ. 2555 มีระยะเวลา 10 ปี ทำ�ให้เจ้าของกิจการ
มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาเพือ่ ความเจริญก้าวหน้าใน
ทางธุรกิจลดลง อันเนือ่ งจากทำ�มาเป็นเวลาช้านาน จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า เจ้าของกิจการจะไม่ขยายกิจการหรือเพิ่ม
การลงทุนใดใดและไม่มลี กู คนใดมารับสืบทอดกิจการรีสอร์ท
ผู้วิจัยมองประเด็นนี้ถือว่า เรือนนางรองรีสอร์ทมีโอกาสเข้า
สู่ภาวะถดถอยหลังจากนี้ไป ดังนั้น ควรมีการสร้างกลุ่มหรือ
ผู้รับช่วงในการบริหารสืบทอดเป็นคนรุ่นใหม่ๆ
โอกาส
ผูป้ ระกอบการกิจการรีสอร์ท โรงแรมในเมืองนางรอง
มีการร่วมมือกันจริงจัง ในการรวมกลุ่มเป็นชมรม สนับสนุน
ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง มีการระดมความคิดใน
การพัฒนาไปอย่างมีทิศทางตามนโยบายของเมืองนางรอง
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและที่พักแรมให้มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน อีกทั้งนักวิชาการในท้องถิ่นเห็นความสำ�คัญในพื้นที่
การท่องเทีย่ วเมืองนางรอง ไม่วา่ จะเป็นพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
พัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น เป็นต้น ทำ�ให้แนวทาง
การสร้างโอกาสมีหลักการตามวิทยาศาสตร์ให้สอดรับกับ
ประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของเจ้าของพื้นที่อย่างบูรณาการ
อุปสรรค
บุคคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญผ่านการอบรมการบริการ
รวมถึงการเป็นมัคคุเทศนำ�เทีย่ วท้องถิน่ มีนอ้ ย ตลอดจนตลาด
การแข่งขันแหล่งทีพ่ กั เมืองนางรองค่อนข้างสูงทัง้ ทีจ่ ดเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย
ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนากรอบการวางแผนให้ชัดเจนโดยมีการช่วง
ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาวอย่างมีระบบ รวมถึง
การกำ�หนดบทบาทคนงานให้ชดั เจนเพือ่ เป็นหลักการในการ
ประเมินผลการทำ�งาน การให้โบนัส หรือการเลื่อนตำ�แหน่ง
สายงาน
2. พัฒนาการบริการโดยมีการกำ�หนดการฝึกอบรม
บุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อรับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อการแข่งขัน
3. สร้างผู้รับช่วงกิจการในการสืบทอดกิจการในการ
เรียนรูง้ านเพือ่ การพัฒนาธุรกิจอาจจัดตัง้ เป็นคณะกรรมการ

บริหารเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
4. ปรับปรุงการให้บริการด้านความปลอดภัยเกี่ยว
กับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่มีการติดตั้งให้เห็นอย่าง
ชัดเจนแก่ผมู้ าพักอาศัยหรือเขียนเอกสารเพิม่ เติมภายในห้อง
พักอาศัยเกีย่ วกับการบริการเสริมด้านนี้ รวมถึงปรับกายภาพ
ห้องพักต่างๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ� ให้สามารถใช้งานได้
5. สำ�รวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการต่อการให้
บริการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6 .จัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติการบริการที่พัก
อาศัยของคนภายในและภายนอกพื้นที่ รวมถึงการวิจัยและ
ประสบการณ์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาช่องทางให้แก่เจ้าของกิจการที่พักอาศัย
ผู้มาใช้บริการ คนในพื้นที่ท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
8. ให้เสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่าย
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารกั บ หน่ ว ยงาน มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วและโรงแรม
คณะวิ ท ยาการจั ด การโดยผลั ก ดั น ให้ มี ร ายวิ ช าเกี่ ย วกั บ
การบริการและการเป็นมัคคุเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ท้องถิ่นภายในเมืองบุรีรัมย์เฉพาะทาง รวมถึงสร้างเป็น
โครงการการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางการบริการรีสอร์ท
ขนาดเล็กเมืองนางรองให้เป็นต้นแบบ
9. สร้างอัตลักษณ์เฉพาะของเรือนนางรองรีสอร์ทที่มี
ความเด่นชัดในการนำ�เสนอผู้มาใช้บริการห้องพักเพื่อสร้าง
เป็นจุดเด่นทางการค้า
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในปีงบประมาณ
2554 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรรี มั ย์รว่ มกับสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ตลอด
จนได้รับความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ
เรือนนางรองรีสอร์ทและผู้เข้ามาใช้บริการ รวมถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในเรือนนางรองรีสอร์ททุกคน อีกทั้งการอำ�นวย
ความสะดวกในการทำ�วิจยั ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรี มั ย์ และผูอ้ ำ�นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา คณะผูว้ จิ ยั
จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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