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การเพิ่มรายไดโรงแรมคุณตอง จังหวัดขอนแกน
THE INCREASING REVENUE OF KHUN TONG HOTEL, KHON KAEN PROVINCE
วิศรุต พัฒนดํารงจิตร 1
สุวัฒน จิตตปราณีชัย 2
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องการเพิ่มรายไดโรงแรมคุณตอง จังหวัดขอนแกน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพควบคูกับการศึกษา
เชิงปฏิบตั กิ าร มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาขอมูลประสบการณเชิงบวกในมุมมองของลูกคาทีเ่ ขามาใชบริการโรงแรมในเขต
เทศบาลนครขอนแกน และกําหนดแนวทางการเพิม่ รายไดโรงแรมคุณตอง จังหวัดขอนแกน โดยใชทฤษฎีสนุ ทรียสาธก
(Appreciative Inquiry: AI) ในการคนหาขอมูลเชิงบวกมาวิเคราะหรวมกับทฤษฎีตางๆ ไดแก การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และการวิเคราะหจุดแข็ง โอกาส เปาหมาย และผลลัพธ
รวมทัง้ ทดลองปฏิบตั ใิ นบางแนวทางควบคูก บั การศึกษา จากผลการศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการเพิม่ รายไดทงั้ หมด
4 แนวทาง คือ 1. Lobby ฮักขอนแกน 2. ผูกเสี่ยวกับคุณตอง 3. อิ่มหลายสบายใจ และ 4. ถูกใจหลายเดอ สงผลให
รายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ตามเปาหมายที่กําหนดไว
คําสําคัญ: สุนทรียสาธก การเพิ่มรายได
Abstract
The study of the increasing revenue of Khun Tong Hotel Khon Kaen Province is a qualitative
and operational research. The purpose of this study is to investigate the positive attitude of
customers experienced the service of the hotels located in Khon Kaen municipal area and determine
the guidance to increase revenue of Khun Tong Hotel,Khon Kaen Province based on Appreciative
Inquiry’s theory. The positive data were analyzed with other theories including internal and external
environment analysis, and strengths, opportunities, aspirations, results analysis, while employing
operational workshop along with the study. The findings indicated to the guidance to increase
revenue; 1) Lobby Hug Khon Kaen, 2) Poog Siew with Khun Tong, 3) Im Lai Sabai Jai, and 4) Toog Jai
Lai Der. The target led by the guidance was successfully implemented and the revenue increased
by 10 percent.
Keywords: Appreciative Inquiry, The Increasing Revenue
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บทนํา
ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจบริการดานที่พักแรมที่มี
ความสําคัญอยางมากในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย
[1] สภาวะการแขงขันธุรกิจโรงแรมในปจจุบันมีแนวโนม
ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการแขงขันสูงจากการขยายตัว
ของผูประกอบกิจการโรงแรม รีสอรท และอพารทเมนท
รายวัน สงผลใหอัตราการเขาพักแตละแหงคอนขางตํ่า
เนื่องจากสวนแบงตลาดลดลง ธุรกิจโรงแรมในจังหวัด
ขอนแกน มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากจังหวัด
ขอนแกนเปนศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึง่ โรงแรมในเขตเทศบาลนครขอนแกน มีจาํ นวนมากกวา
รอยโรงแรม เนือ่ งจากจังหวัดขอนแกน ไมใชเมืองทองเทีย่ ว
เหมือนหัวเมืองใหญในภูมิภาคอื่น ผูเขาพักโดยมากจึงมา
จากกลุมประชุมสัมมนา และกลุมที่เดินทางมาติดตอ
ธุรกิจการคา
โรงแรมคุ ณ ตอง เป น หนึ่ ง ในโรงแรมที่ ตั้ ง อยู
ใจกลางเมืองขอนแกน กอตั้งขึ้นเปนเวลามากกวา 20 ป
มีบริการหองจัดเลีย้ งประชุมสัมมนาและศูนยตดิ ตอธุรกิจ
รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ครบครัน นอกจาก
จะตองพัฒนาคุณภาพการใหบริการสรางความประทับใจ
ใหแกลกู คา โรงแรมตองเผชิญกับการแขงขันกับทีพ่ กั ประเภท
อพารทเมนทใหเชา ซึ่งเกิดขึ้นจํานวนมาก สงผลกระทบ
ตอโรงแรมคอนขางมาก เพราะสามารถเชาพักในราคาถูก
ในขณะที่ตนทุนการใหบริการตํ่า รวมถึงไมตองจายภาษี
ตามพระราชบั ญ ญั ติ โรงแรม นอกจากนี้ สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกเพื่อบริการลูกคา เชน หองประชุมสัมมนา
หองออกกําลังกาย รวมทั้งคาราโอเกะ ถือเปนชองทาง
สรางรายไดควบคูกับการใหบริการหองพัก แตในภาวะ
ทีเ่ ศรษฐกิจตกตํา่ นํา้ มันราคาแพง สงผลใหบริษทั องคกร
รวมทัง้ ประชาชนประหยัดการใชจา ยมากขึน้ ทําใหรายได
จากหองพักและจากภาคบันเทิงในโรงแรมคุณตองลดลง
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขอมูลประสบการณเชิงบวกใน
มุ ม มองของลู ก ค า ที่ ใช บ ริ ก ารโรงแรมในเขตเทศบาล
นครขอนแกน

2. เพื่อกําหนดแนวทางการเพิ่มรายไดโรงแรม
คุณตอง จังหวัดขอนแกน
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาการเพิม่ รายไดโรงแรมคุณตอง จังหวัด
ขอนแกน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพควบคูกับการศึกษา
เชิงปฏิบตั กิ าร มีจดุ มุง หมายเพือ่ ศึกษาคนหาขอมูลเชิงบวก
โดยใชทฤษฎีสุนทรียสาธก ในการสัมภาษณ ผูที่เขามาใช
บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครขอนแกน นอกจากนี้
ยังรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการตางๆ เพือ่ ทําการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ โดยใชระยะเวลาศึกษา
ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
1. การศึกษาขอมูลประสบการณเชิงบวกในมุม
มองของลูกคาที่เขามาใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาล
นครขอนแกน
หน ว ยวิ เ คราะห ที่ ทํ า การศึ ก ษาในครั้ ง นี้
ผูศึกษาไดเลือกผูใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน แบงเปนหนวยวิเคราะหแบบเจาะจง โดยการ
สัมภาษณจากพนักงานโรงแรมคุณตอง 12 คน และหนวย
วิเคราะหแบบบังเอิญ โดยการสัมภาษณจากผูใชบริการ
โรงแรมคุณตอง 15 คน ผูใชบริการโรงแรมเอ 15 คน ผูใช
บริการโรงแรมบี 15 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน ซึ่งจะใหผูให
สัมภาษณเลาเรื่องราวประสบการณที่ดีที่สุดหรือความ
คาดหวังทีม่ ตี อ การใชบริการโรงแรม จากนัน้ นําบทสัมภาษณ
ที่ ไ ด ทั้ ง ห ม ด ม า ส รุ ป ห า จุ ด ร ว ม แ ล ะ จุ ด โ ด ด เ ด น
ที่คลายคลึงกัน
2. การกําหนดแนวทางการเพิ่มรายได โรงแรม
คุณตอง จังหวัดขอนแกน
ศึ ก ษาโดยการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม
ทางธุรกิจ และนําขอมูลทีไ่ ดทงั้ หมดมาชวยในการตัดสินใจ
วางแผนแนวทางการเพิ่ ม รายได โ รงแรมคุ ณ ตอง
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ มีดงั นี้ การวิเคราะห
สภาพแวดล อ มภายนอก ได แ ก การวิ เ คราะห ส ภาพ
แวดล อ มทั่ ว ไป ใช ท ฤษฎี PESTE Analysis [3],
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม ใชทฤษฎี
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แรงกดดัน 5 ประการ ตอมา คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน ใช ท ฤษฎี ก ารตลาดตามเป า หมาย, ทฤษฎี
สวนประสมทางการตลาด [4] และการวิเคราะหจุดแข็ง
โอกาส เปาหมาย และผลลัพธ ใชทฤษฎี SOAR Analysis
[5] จากนั้ น นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาด ว ยวิ ธี ต า งๆ
ขางตนมาขยายผล และสรุปเพือ่ กําหนดวางแผนแนวทาง
การเพิ่มรายไดในลําดับตอไป
ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาขอมูลประสบการณเชิงบวกใน
มุมมองของลูกคาทีเ่ ขามาใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาล
นครขอนแกน
ผูศ กึ ษาไดทาํ การประชุมระดับหัวหนาแผนก
ทัง้ หมด 12 คน เพือ่ หาขอสรุปเชิงบวกทีแ่ ตละคนไดปฏิบตั ิ
ซึ่งสามารถสรุปเปนจุดโดดเดน และแผนการปฏิบัติ แบง
เปน 4 ดาน ดังนี้ การแนะนําโรงแรมและกิจกรรมสิทธิ
พิเศษทีล่ กู คาทีเ่ ขามาใชบริการจะไดรบั และแนะนําสถาน
ทีท่ อ งเทีย่ วรวมถึงสถานทีส่ าํ คัญตางๆในจังหวัดขอนแกน
ใหแกลกู คา, การปรับลดราคาอาหารและเครือ่ งดืม่ ภายใน
หองอาหารของโรงแรม, การปรับปรุงการบริการลูกคา
และการตอนรับลูกคาและสุดทาย คือ การใหสว นลดราคา
หองพักและหองสัมมนา จากนั้นผูศึกษาไดนําสิ่งที่คนพบ
จากการเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณดวยคําถามเชิงบวก
จากลูกคาที่ใชบริการโรงแรมทั้งหมด มาสรุปปจจัยที่เปน
จุดรวมและปจจัยที่เปนจุดโดดเดน ดังนี้
ป จ จั ย ที่ เ ป น จุ ด ร ว ม เป น สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ความ
ตองการพืน้ ฐานของผูท เี่ ขามาใชบริการโรงแรม แบงเปน 5 ดาน
ไดแก ดานความสะอาดและการบริการ, ดานบรรยากาศ
การตกแตงโรงแรมและหองพัก, ดานทําเลทีต่ งั้ มีความสะดวก
ในการเดินทาง, ดานราคา และดานสิง่ อํานวยความสะดวก
ปจจัยที่เปนจุดโดดเดน ไดแก มีการจัดตกแตง
หองพักหลากหลายแบบ บรรยากาศทีแ่ ตกตาง เพือ่ ใหเขา
กับลูกคาที่มาใชบริการ และมีการบริการจัดเซอรไพรส
หรือมีบริการสิ่งพิเศษมอบใหลูกคา
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2. ผลการกํ า หนดแนวทางการเพิ่ ม รายได
โรงแรมคุณตอง จังหวัดขอนแกน สรุปไดดังนี้
2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
ผลการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มทั่ ว ไป โดยใช ท ฤษฎี
PESTE Analysis พบวา
1. ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมาย
มีสวนทั้งชวยสงเสริมและสงผลเสียตอธุรกิจ เนื่องจาก
รัฐบาลปรับคาแรงขั้นตํ่าเปน 300 บาทตอวัน เกิดการ
กระตุน เศรษฐกิจของประเทศ แตเมือ่ คาจางคาแรงงานสูงขึน้
ทําใหมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น
2. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ เปนปจจัย
ที่สงผลเสียตอธุรกิจ เนื่องจากคูแขงขันมีจํานวนมาก
ทําใหสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น
3. ป จ จั ย ทางสั ง คม มี ส ว นทั้ ง ช ว ย
สงเสริมและสงผลเสียตอธุรกิจ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวอยางชัดเจน คือการสื่อสาร
ผานอินเตอรเน็ต ถาโรงแรมดี ถูกใจลูกคา ก็จะสงผลดีตอ
โรงแรมเป น อย า งมากในการตั ด สิ น ใจมาใช บ ริ ก าร
แตนกั ทองเทีย่ วบางสวนมีพฤติกรรมการใชจา ยทีป่ ระหยัด
มากขึ้ น อาจหั น ไปพั ก ในสถานพั ก แรมที่ ร าคาถู ก กว า
อยางธุรกิจอพารทเมนท
4. ปจจัยทางเทคโนโลยี มีสว นทัง้ ชวย
สงเสริมและสงผลเสียตอธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจมีการใช
เทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น เชน การจัดทํา
เว็บไซต การทําตลาดออนไลน เปนตน แตอาจทําใหคแู ขง
ทราบและปรับแกไขราคาหรือโปรโมชั่นตางๆ มาแขง
ไดงายขึ้น
5. ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ มี ส ว นช ว ยส ง เสริ ม และส ง ผลเสี ย ต อ ธุ ร กิ จ
เนื่ อ งจากสภาพภู มิ อ ากาศของประเทศไทยที่ ร อ นชื้ น
อบอาว เกือบทําใหมีนักทองเที่ยวบางสวนใหความสนใจ
และเข า มาใช บ ริ ก าร โดยเฉพาะลู ก ค า ชาวต า งชาติ
แตฤดูฝน อาจสงผลกระทบตอโรงแรมที่อยูใกลสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ นักทองเที่ยวบางสวนจะหลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปใชบริการในชวงฤดูฝน
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม
โดยใชทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ พบวา
1. แรงกดดั น จากผู ป ระกอบการรายใหม
มีความรุนแรงคอนขางสูง เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมใชเงินลงทุนที่สูงมาก ทําใหนักธุรกิจ นักลงทุน
รวมทั้งบริษัทตางๆ เขามาในธุรกิจโรงแรมไดไมงายนัก
แตดวยความที่จังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางภูมิภาค
ทําใหมกี ารตัดสินใจเปดโรงแรมขึน้ ใหม ทําใหเกิดสวนแบง
ทางการตลาดในอัตราที่สูง
2. แรงกดดันจากอํานาจตอรองของผูจ าํ หนาย
วัตถุดิบ มีความรุนแรงคอนขางตํ่า เนื่องจากจํานวน
ผูจําหนายวัตถุดิบมีการแขงขันที่สูง จึงเปนการลดอํานาจ
ตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบกับธุรกิจโรงแรมลง
3. แรงกดดั น จากอํ า นาจต อ รองของลู ก ค า
มีความรุนแรงคอนขางสูง เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเปน
ธุรกิจบริการ ดังนั้น ลูกคาจึงถือเปนหัวใจสําคัญการที่มี
ทางเลือกหลากหลาย ทั้งดานที่พักและดานบริการ
4. แรงกดดันจากสินคาทดแทน มีความรุนแรง
ปานกลาง เพราะเมื่ อ ระดั บ ราคาห อ งพั ก เปลี่ ย นไป
ผู บ ริ โ ภคที่ มี ง บประมาณจํ า กั ด จะต อ งหาการทดแทน
โดยการเปลีย่ นแปลงระดับโรงแรมทีจ่ ะเขาพักใหเพียงพอ
กับวงเงิน และ
5. แรงกดดันจากสภาพการแขงขันของธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน มีความรุนแรงคอนขางสูง เนื่องจาก
ผู ป ระกอบการโรงแรมหลายแห ง มี ก ารนํ า กลยุ ท ธ
ทางการตลาดเขามาใชในธุรกิจ ไมวาจะเปนดานราคา
การบริ ก าร นอกจากนั้ น ยั ง จั ด การส ง เสริ ม การขาย
เปนประจํา เพือ่ เพิม่ รายไดและสวนแบงตลาดใหแกตนเอง
2.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
การวิเคราะหการตลาดตามเปาหมาย โรงแรมคุณตอง
เลือกตลาดเปาหมายคือการครอบคลุมทั้งตลาด รูปแบบ
การตลาดที่ไมแตกตาง คือ กลุมคนทํางานที่มีภูมิลําเนา
อยูในจังหวัดขอนแกนและตางจังหวัด

วิเคราะหทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ สินคาและบริการของโรงแรม
คุณตอง ไดแก หองพัก หองอาหาร หองประชุมสัมมนา
ฟตเนตเซ็นเตอร นวดแผนไทย สนุกเกอรคลับ คาราโอเกะ
ไนตคลับ และการมีรถตูบริการ รับ-สง ไปยังสนามบิน
ขอนแกน เปนตน
2. ดานราคา โรงแรมคุณตอง ตั้งราคาหองพัก
เฉลี่ยอยูในระดับคูแขง สวนสินคาและบริการอื่นๆ ตั้ง
ราคาเฉลี่ยอยูในระดับที่ตํ่ากวาคูแขง เพื่อใหสามารถ
แขงขันในตลาดไดชองทางการจัดจําหนาย โรงแรมคุณ
ตอง ตัง้ อยูบ นถนนศรีจนั ทร ใจกลางเมืองจังหวัดขอนแกน
ใกลกบั สถานทีส่ าํ คัญตางๆ สามารถเดินทางไปยังสถานที่
ตางๆในจังหวัดไดสะดวก
3. ดานการสงเสริมการตลาด โรงแรมคุณตอง
มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อเปนการสงเสริมการตลาด เชน
จัดโปรโมชัน่ บุฟเฟตต มิ่ ซํา มีการประชาสัมพันธ การกระจาย
ขาวสาร ทางเฟสบุค และเว็บไซตของโรงแรมคุณตอง
4. ดานกระบวนการ ลูกคาของโรงแรมคุณตอง
สามารถจองหองพักผานทางเว็บไซตของโรงแรมคุณตอง
หรือโทรมาสํารองหองพักไดที่เบอรโทรศัพทของโรงแรม
โดยตรง ลู ก ค า จะได รั บ ความสะดวกรวดเร็ ว และ
ความสะดวกสบายในการเข า ใช บ ริ ก ารของโรงแรม
และมี ก ารต อ นรั บ ดู แ ล ด ว ยบริ ก ารและสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกทุกอยางของลูกคาตลอดการเขามาใชบริการ
5. ดานผูใ หบริการ การจัดหาพนักงานจะมีการ
คัดเลือกตามการศึกษาและใจรักบริการตามตําแหนง
ที่สมัครงาน มีการสัมภาษณ และมีการฝกอบรมกอนเขา
ทํางาน
6. ด า นกายภาพและการนํ า เสนอ โรงแรม
ได รั บ การออกแบบให ส ะท อ นถึ ง ความเป น อี ส าน
บรรยากาศดูทันสมัยแตยังคงกลิ่นไอของทองถิ่น มีความ
เปนเอกลักษณ เพื่อใหลูกคาจดจํา
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2.3 ผลการวิเคราะหจดุ แข็ง โอกาส เปาหมาย
และผลลัพธ (SOAR Analysis)
จากการวิ เ คราะห SOAR Analysis
พบวา จุดแข็งของโรงแรมคุณตอง คือ ทําเลทีต่ งั้ อยูใ จกลางเมือง
ขอนแกนซึ่งอยูในชุมชน ทําใหสะดวกในการเดินทาง
ทัง้ เขามาใชบริการ และออกไปยังสถานทีต่ า งๆ มีทจี่ อดรถ
เพียงพอตอลูกคาที่เขามาใชบริการ พนักงานสวนใหญ
ยังเปนพนักงานที่ทํางานกับโรงแรมมามากกวา 10 ป
สงผลใหพนักงานสามารถบริการลูกคาไดเปนอยางดี รวดเร็ว
ลดความผิดพลาดในการทํางาน สรางมนุษยสัมพันธที่ดี
กั บ ลู ก ค า มี ก ารจั ด ประชุ ม หั ว หน า แผนกในทุ ก เดื อ น
และประเมินการทํางานของพนักงาน เพือ่ ใหพนักงานปฏิบตั ิ
ต อ ลู ก ค า ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ในโรงแรมมีครบครัน เพือ่ รองรับลูกคาในการใชบริการของ
โรงแรม โอกาสในขณะนี้ คือ การจัดตกแตงหองพัก
และสถานที่ ใ ห มี ค วามแปลกใหม ห ลากหลายสไตล
เพื่อสรางบรรยากาศใหหลากหลาย เอาใจลูกคารวมทั้ง
การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนจุดดึงดูดลูกคาใหเขามา
ใชบริการตลอดทั้งป นอกจากนี้จังหวัดขอนแกนยังเปน
ศูนยกลางหนวยงานทัง้ ราชการและเอกชน มีการจัดอบรม
สัมมนาอยูเ ปนประจํา สวนสิง่ ทีต่ อ งการใหเกิดขึน้ ในอนาคต
คือ การตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากทีส่ ดุ
สรางความประทับใจแกลูกคาที่เขามาใชบริการ ถาหาก
ลูกคามีความพึงพอใจในสินคาและบริการสงผลใหเกิดการ
บอกตอ ใชบริการของโรงแรมซํา้ นํามาซึง่ ผลประกอบการ
ที่ดีและผลกําไรของธุรกิจ
จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถ
นํามากําหนดแนวทางการเพิ่มยอดขายได ดังนี้
แนวทางที่ 1 LOBBY ฮักขอนแกน จาก
การวิเคราะหปจ จัยทีเ่ ปนจุดรวมพบวาลูกคาใหความสําคัญ
กับบรรยากาศการตกแตงของโรงแรม ผูศึกษาจึงไดมีการ
กําหนดแนวทางเพือ่ ตอบสนองสวนประสมทางการตลาด
ในหัวขอดานกายภาพและการนําเสนอ โดยการจัดตกแตง
ลอบบีข้ องโรงแรมคุณตองใหมเปลีย่ นการแตงกายของพนักงาน
เปนแบบพื้นบาน ติดตั้งจอโทรทัศนเพื่อบอกเลาเกี่ยวกับ
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ประวัติจังหวัดขอนแกน บอกรายละเอียดบริการของ
โรงแรมสิทธิที่ลูกคาจะไดรับเมื่อเขาพักกิจกรรมภายใน
โรงแรมรวมถึงเปดดนตรีพนื้ บาน เพือ่ สรางความประทับใจ
แกลกู คาทีเ่ ขามาใชบริการเกิดการบอกตอ และแสดงจุดยืน
สะทอนถึงความเปนเอกลักษณภาคอีสาน นอกจากนี้
เพือ่ รองรับการเปดประตูสปู ระชาคมอาเซียน จึงมีการเพิม่
ภาษาจีน ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม ในการใหรายละเอียด
ในเว็บไซตขึ้นอีกจากเดิม คือ ภาษาไทย และอังกฤษ
แนวทางที่ 2 ผูกเสี่ยวกับคุณตอง จาก
ผลการวิเคราะหปจจัยที่เปนจุดโดนเดนพบวาลูกคาชอบ
ใหมกี ารจัดสวนลด ของแถมหรือสิทธิพเิ ศษตางๆ ผูศ กึ ษา
จึงไดมีการกําหนดแนวทางเพื่อตอบสนองสวนประสม
ทางการตลาด ในหั ว ข อ การส ง เสริ ม ทางการตลาด
และดานกระบวนการ โดยการใหลกู คาสมัคสมาชิกโรงแรม
ซึ่งจะไมเสียคาใชจาย เพื่อรับสวนลดตางๆ ที่โรงแรม
กําหนดไว และทําการแจกโปสการดทุกครัง้ ทีล่ กู คาทําการ
ชําระเงินคาหองพัก ติดแสตมปใหเรียบรอย พรอมปากกาสี
เตรียมไวใหลกู คาเขียนและทําการสงไปรษณียใ หลกู คาดวย
แนวทางที่ 3 อิ่มหลายสบายใจจาก
ผลการวิเคราะหปจ จัยทีเ่ ปนจุดรวม พบวา ลูกคาใหความ
สําคัญในเรือ่ งของราคา เพือ่ ใหลกู คามีแนวโนมการตัดสินใจ
ซื้อสินคาไดงาย ผูศึกษาจึงไดมีการกําหนดแนวทางเพื่อ
ตอบสนองสวนประสมทางการตลาด ในหัวขอราคา โดย
การปรับราคาบุฟเฟตอาหารจีนตอ 1 ทาน เปนราคา
399 บาท โดยจะไมคิดคาบริการ และภาษีมูลคาเพิ่ม
แ น ว ท า ง ที่ 4 ถู ก ใจ ห ล า ย เ ด อ
จากผลการวิเคราะหปจ จัยทีเ่ ปนจุดรวมและจุดโดดเดน พบวา
ลูกคาชอบการบริการที่เปนกันเอง ยิ้มแยม เอาใจใส
รวดเร็ว ชื่นชอบพนักงานที่มีใจรักงานบริการ รวมถึงการ
ใหความรูและใหคําแนะนําลูกคาในเรื่องสถานที่ตางๆ
ในขอนแก น ได ผู ศึ ก ษาจึ ง ได มี ก ารกํ า หนดแนวทาง
เพือ่ ตอบสนองสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ
และดานผูใหบริการ โดยการจัดประชุมแผนกทุกเดือน
เพือ่ รับทราบขอมูล พูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ การแกไข
สถานการณตางๆ เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน
เปนทีม
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สรุป
การศึกษาเรื่องการเพิ่มรายไดโรงแรมคุณตอง
จังหวัดขอนแกน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพควบคูกับการ
ศึกษาเชิงปฏิบตั กิ าร ใชวธิ กี ารสัมภาษณโดยการตัง้ คําถาม
ตามทฤษฎีสุนทรียสาธก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูล
ประสบการณ เชิ ง บวกในมุ ม มองของลู ก ค า ที่ เข า มาใช
บริการโรงแรมและวางแผนกําหนดแนวทางจากขอมูล
ประสบการณเชิงบวกของลูกคาเพื่อเพิ่มรายไดโรงแรม
คุณตอง จากตัวอยางจํานวน 57 คน จากนัน้ นําขอมูลทีไ่ ดมา
วิเคราะหปจจัยที่เปนจุดรวม และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน
ผลจากการวิเคราะห ปจจัยทีเ่ ปนจุดรวมแบงเปน 5 ดาน
ไดแก
1. ดานความสะอาดและการบริการ มีการรักษา
ความสะอาดในทุกสวนของโรงแรม มีพนักงานเพียงพอ
ในการบริการลูกคา มีความรวดเร็วในการบริการ พนักงาน
เต็มใจบริการ
2. ดานบรรยากาศการตกแตงโรงแรมและหองพัก
มีการตกแตงโรงแรมที่สวยงาม ดูดี มีเอกลักษณเฉพาะ
ตัวอาคารและเฟอรนิเจอรตางๆ ไมเกาจนเกินไป
3. ดานทําเลทีต่ งั้ มีความสะดวกในการเดินทาง
4. ดานราคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและ
การบริการ มีการจัดสวนลดใหลูกคาและ
5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีที่จอดรถ
เพียงพอตอการใชบริการของลูกคา มีสงิ่ อํานวยความสะดวก
ครบครัน เมนูอาหารหลากหลาย รสชาติอรอย
สวนปจจัยที่เปนจุดโดดเดน คือ การจัดตกแตง
หองพักหลากหลายแบบ บรรยากาศทีแ่ ตกตาง เพือ่ ใหเขา
กั บ ลู ก ค า ที่ ม าใช บ ริ ก าร มี ก ารบริ ก ารจั ด เซอร ไ พรส
หรือมีบริการมอบสิ่งพิเศษใหลูกคา ตอมาจึงวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจโดยใชเครื่องมือตางๆ ไดแก
การวิ เ คราะห สิ่ ง แวดล อ มภายนอก การวิ เ คราะห
สิ่งแวดลอมภายใน และการวิเคราะหจุดแข็ง โอกาส
เป า หมาย และผลลั พ ธ จากผลการศึ ก ษาสามารถ
กําหนดแนวทางการเพิ่มรายไดทั้งหมด 4 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 LOBBY ฮักขอนแกน แนวทางที่ 2 ผูกเสีย่ ว

กับคุณตอง แนวทางที่ 3 อิม่ หลายสบายใจ และแนวทางที่ 4
ถูกใจหลายเดอ โดยผูศึกษาหวังวา จะสามารถบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางไว คือ สามารถเพิ่มอัตราการเพิ่มขึ้น
ของรายได รวมทั้ ง สามารถตอบสนองความต อ งการ
ของลูกคาเพือ่ ใหลกู คาเกิดความประทับใจสรางความพึงพอใจ
ทัง้ สินคาและบริการ เกิดการบอกตอ กลับมาใชบริการซํา้
จนกลายเปนลูกคาประจํา
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สามารถสําเร็จสมบูรณไดดวยดี
จากความกรุณาของ รองศาสตราจารยสวุ ฒ
ั น จิตตปราณีชยั
อาจารยที่ปรึกษา และการใหขอมูลจากโรงแรมคุณตอง
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