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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการบริการของโรงแรม บีทู บูติค แอนด์ 
บัดเจท 2) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาการบริการโรงแรม บีทู บูติค แอนด ์
บัดเจท ขอนแก่น ด าเนินการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากลูกค้า จ านวน 390 คน และ 
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จ านวน 10 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและวิเคราะห์เชิงพรรณนา  ผลการศึกษา พบว่า 1) สถาณการณ์ปัจจุบัน คือ  
ขาดการประชาสัมพันธ์ และไม่มีการจัดโปรโมช่ันอย่างต่อเนื่อง 2) พฤติกรรมลูกค้า คือ นิยมใช้บริการคนเดียว เลือกใช้
จากราคาที่เหมาะสม เข้าใช้บริการ 1-2 ครั้ง/ปี 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 1)  
การพัฒนาธุรกิจบริการ Style GenY 2) การพัฒนาธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืน 3) โรงแรมสีเขียว 4 ) การพัฒนา 
กลยุทธ์ธุรกิจโรงแรม 5) โรงแรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 6)  การขยายธุรกิจที่พัก 7)  การเสริมสร้างประสบการณ์ 
ธุรกิจโรงแรม 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, โรงแรมบีท,ู ขอนแก่น 
 
Abstract 
 This study aims to 1) study the current situation of B2  Boutique & Budget Hotel, 2) analyze 
the customer’s behavior of B2 Boutique & Budget Hotel, 3) propose the service quality development 
for B2 boutique and budget Hotel, Khon Kaen. Data were collected from a sample of 390 
questionnaires and interviews from government agencies, private sector and citizens 10 people. 
Analyses using the content analysis and descriptive analysis. The results found that: 1) The situation 
is currently no organized promotion suggests continued. 2) Customer’s behavior was use only one 
service, choose from the right price and access 1-2 times/year. 3) guidelines for the development of 
quality services consisted of; 1) business development services style Gen Y, 2) sustainable business 
hotel development, 3) green hotel, 4 )  the development strategy hotel business, 5 )  hotels for 
environment, 6) expansion accommodation and 7) enhancing business experience. 
Keyword: Service Quality, B2 Hotel, Khon Kaen 
    
1นักศึกษา วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เบอร์โทร 094-382-6824 
2อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เบอร์โทร 087-772-7692 E-mail: Patipat.tu@spu.ac.th 
1Student, College of Tourism and Hospitality, Sripatum University, Khon Kaen Campus 
2Lecturer, Sripatum University, Khon Kaen Campus 
 
 
 



244 
 

 

บทน า 
ในภาพรวมของปี 2560 ที่ผ่านมา โรงแรม

ทั่วประเทศมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy 
rate) โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 70-75% โดยภูมิภาคที่
จัดว่ าดีอย่ างโดดเด่น ประกอบด้วย กรุ ง เทพฯ 
เชียงใหม่ ภูเก็ต และชลบุรี (พัทยา) ซึ่งจังหวัดเหล่านี้
โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 75% ข้ึน
ไป และหากแยกตามภูมิภาคพบว่า ภาคกลาง ซึ่งมี
กรุงเทพฯเป็นพื้นที่หลัก ยังถือว่าธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
เพราะในพื้นที่กรุงเทพฯนั้นแทบจะไม่มีโรงแรมขนาด
ใหญ่เกิดขึ้นมาเพิ่มแล้ว จะมีก็เพียงแค่โรงแรมขนาด
เล็ก หรือโรงแรมในกลุ่มบัดเจตที่อยู่ในตรอกในซอย
เป็นหลักส่วนภาคใต้ถือว่าเป็นภูมิภาคที่โรงแรมอัตรา
การเติบโตที่ดีมากในหลายๆ จังหวัดในแถบทะเลอันดา
มัน ทั้งภูเก็ต พังงา กระบี่  และสมุย ที่ส าคัญเป็น
ภูมิภาคเดียวที่ได้ทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรป เอเชีย 
รวมถึงรัสเซีย โดยพบว่าในช่วงไฮซีซั่นของภูเก็ตใน
ภาพรวมโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยถึง 85-90% 
แถมยังกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียงด้วย ขณะที่ช่วง
โลว์ซีซั่นยังสามารถรักษาอัตราการเข้าพักเฉลี่ยไว้ได้ที่
ราว 70% แม้ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ
ท่องเที่ยวในเมืองรอง ด้วยการน าเอาค่าใช้จ่ายด้านการ
ท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริ งแต่ไม่ เกิน 
15,000บาทต่อปี แต่ก็ยังดูเหมือนว่าความพยายามใน
การกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง
ยังไม่ค่อยชัดเจนนักโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยคุณศุภวรรณ ถนอนเกียรติภูมิ นายก
สมาคมโรงแรมไทย หรือ THA บอกว่า มาตรการด้าน
ภาษีนั้นได้รับการตอบรับอย่างมากในช่วงปีแรกๆที่
รัฐบาลออกมาตรการออกมาในช่วงปลายปี ส่วนในปีน้ี
รัฐบาลประกาศใช้มาตรการนี้ตลอดทั้งปีแต่บรรยากาศ
กลับดูไม่ตื่นเต้นมากนัก ส าหรับด้านการลงทุนนั้นก็ยัง
พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังคงลงทุนเปิดโรงแรมใน
เมืองท่องเที่ยวหลักยังไม่กระจายไปสู่เมืองรองมากนัก
ยกเว้นกลุ่ม ดิ เอราวัณ และเซ็นทรัล ท่ีวางแผนลงทุน
ในเมืองขนาดเล็กที่มีศักยภาพไปก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ 
เนื่องจากเมืองรองยังมีนักท่องเที่ยวไปเยือนแค่ในบางซี
ซั่นเท่านั้น และที่ส าคัญนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เลยไป
เที่ยวเมืองรองก็ยังคงนิยมพักในเมืองท่องเที่ยวหลัก ศุ
ภวรรณ มองว่า ตัวแปรส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยดูด

นักท่องเที่ยว เที่ยวได้นั้น คือ ประเทศไทยต้องสร้าง
แมกเนตใหม่ๆ หรือท่ีเรียกกันว่า Mam Made Tourist 
Attraction ซึ่งในประเด็นนี้รัฐบาลควรสนับสนุนการ
ลงทุนจากภาคเอกชนให้มาช่วยกันลงทุนท าให้เกิด
สถานที่ใหม่ๆ ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว พร้อม
ยกตัวอย่างถึงการลงทุนของโครงการใหม่ๆ บริเวณริม 
2 ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาของกรุงเทพฯ อาทิ เอเชียทีค
เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ล้ง 1919 รวมถึงโครงการ ไอคอน
สยาม ท่ีตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 50 ไร่ บริเวณริม
แม่น้ าเจ้าพระยา ท่ีว่ากันว่าจะเป็นอภิมหาโปรเจ็กต์
ของประเทศ ด้วยงบฯลงทุนกว่า 55,000 ล้านบาท ที่
พร้อมจะเผยโฉมแล้วในช่วงปลายปีนี้ โครงการต่างๆ 
เหล่านี้ถือเป็น attraction ใหม่ๆ ที่จะช่วยดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยให้
เดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก
พื้นที่บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยายังมีเสน่ห์และเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวทั้ งกลางวันและกลางคืน 
(ประชาชาติออนไลน์, 2562) 

จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มี
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค 
นอกจากจะมีท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณ
ศูนย์กลางของภาคอีสานแล้ว ยังเป็นจังหวัด ศูนย์กลาง
ทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค เนื่องจาก
เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมี ระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ภายในอ าเภอเมืองครบครันทั้งที่พักหลายระดับและ
บริการต่างๆ จ านวนมากมีทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์และด้านอื่นๆ หลากหลายรูปแบบและที่
ส าคัญคือเป็นที่ตั้งของสนามบินนอกจากนี้จังหวัด
ขอนแก่นยังมีแผนพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะใน
เมืองและก าลังด าเนินการขยายสนามบินขอนแก่นให้
เป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อรองรับเที่ยวบินและ
จ านวนนักท่องเที่ยวนักเดินทางกลุ่ม MICE ที่มีจ านวน
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้น ททท.จึงพยายาม
ผลักดันในเชิงยุทธศาสตร์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมือง
ท่องเที่ยวหลักซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ตาม
แผน  วิสาหกิจททท.  พ.ศ.  2560-2564 ภายใต้
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ ท่องเที่ยว
จังหวัดรองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยก าหนด
เป้าหมายจ านวนนักท่องเที่ยวจังหวัด ขอนแก่นไม่น้อย
กว่า 5 ล้านคนต่อปี (ททท.ส านักงานขอนแก่น,2561) 
ปัญหาที่พบเจอของโรงแรม  B2 คือ การส่งเสริม



245 
 

 

การตลาด และโปรโมช่ัน ไม่มีการจัดโปรโมช่ันให้เห็น
อย่างต่อเนื่อง, ที่จอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
บางครั้ง, ไม่มีป้ายบอกทางเข้าที่ชัดเจน 

โรงแรม บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น 
เปนโรงแรมที่เนนถึงคุณภาพ และการบริการตาม
มาตรฐานสากลการออกแบบห องพักในสไตล  
โมเดิรนบูติกลงตัวในทกุความสบายแสดงถึงความ  
เปนธรรมชาติรวมถึงความสมบรูณแบบดวยสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ทันสมัยในราคา ที่คุมคาเหมาะสมอยา
งยิ่งกับการพักผอนหรือมาท าธุรกิจแตละสาขาตั้งอยู่
ในยานส าคัญของตัวเมืองสะดวกทุกการเดินทางมี
รูปแบบและสไตลที่เปนเอกลักษณของตัวเองเพื่อ
ตอบสนองใหตรงตามความต้องการของลูกค้าปจจุ
บันเปดบริการแลว ทั้งหมด 19 สาขาทั่วประเทศไทย 
เพื่อเปนการเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของ
ตลาดเอเชีย และเพิ่มทางเลือกส าหรับลูกค้าที่จะเข
าพกัในทุกยา่นส าคัญทางธุรกิจทั่วประเทศไทย 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ โรงแรม บีทู บู
ติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาธุรกิจให้เท่าทันโลกในยุค 4.0 

 
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการ
บริการของโรงแรม บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น  

2) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าที่มาใช้
บริการโรงแรม บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น  

3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริการ
โรงแรม บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น  
 
ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดมาตรฐานบริการ

ธุรกิจโรงแรม 
6. ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจของ

ลูกค้า 
7. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
8. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพงานบริการ 

9. ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค 

10. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จากกลุ่ มตั วอย่ า ง  (นั กท่ อ ง เที่ ย ว  หรื อลู กค้ า )  
ที่ เดินทางมาใช้บริการ โรงแรม บีทู บูติค แอนด์  
บัด เจท ขอนแก่น  จ านวน 390 คน ด้ วยการ 
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย และเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์
จากกลุ่มตัวอย่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนใน
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริการ โรงแรมบีทูบูติคแอนด์บัดเจท ขอนแก่น เช่น 
พนักงานโรงแรมโรงแรมบีทูบูติคแอนด์บัดเจท 
ขอนแก่น ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 10 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่าง
แบบจ าเพาะเจาะจง 
 ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยการตรวจสอบ
หาค่าความตรงตามเนื้อหาด้วยดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC: Index of Consistency) โดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 
ท่าน ซึ่งผลการตรวจสอบเครื่องมือพบว่า มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.82 ซึ่งมากกว่า 0.67 
จึงสามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ได้จริง 
 
ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการบริการ
ของโรงแรม บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น 

ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ต่อโรงแรม บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น มีดังนี ้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีดังนี ้1) โรงแรม
มีการออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงาม 2) ห้องพัก
รวมถึงอุปกรณ์ภายในมีความสะอาด 3) โรงแรมมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกครบครัน 4) โรงแรมมีการรักษา
ความปลอดภัย ตลอด 24ชม.  
 ด้านราคา (Price) มีดังนี้ 1) ราคาค่าที่พักมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ 2) ราคาถูกเมื่อ
เปรียบเทียบกับที่พักอื่น 3) มีความหลากหลายด้าน
ราคาให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ 4) ราคาเหมาะสมกับทุก
เพศทุกวัย  
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 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) มีดั งนี้  1) 
ความรวดเร็วในการจองที่พัก 2) การจองห้องพักผ่าน
ตัวแทน 3) การจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม 4) 
คุณภาพของงานบริการและการบริการหลังการขาย 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มี
ดังนี้ 1) ขาดการจัดโปรโมชั่นให้เห็นอย่างสม่ าเสมอ 2) 
ขาดการส่งเสริมการขายอย่างทั่วถึง 3) ความคาดหวัง
ส าหรับโปรโมช่ันในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาล
ประจ าปีรวมถึงช่วงที่มีงานเทศกาล 4) โฆษณาของ
ทางโรงแรมตรงกับข้อมูลที่ทาง โรงแรมใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ 
 ด้านบุคคล (People) มีดังนี้ 1) พนักงาน
ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการ2)
พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ 3)พนักงานมี
อัธยาศัยที่ดีขณะปฏิบัติหน้าที่  4)พนักงานสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีได้อย่างรวดเร็ว 
 ด้านกระบวนการในการให้บริการ (Process) 
มีดังนี ้1) ความน่าเชื่อถือที่มีต่อช่ือเสียงของโรงแรม 2) 
ระบบการจองห้องพักมีความสะดวกและรวดเร็ว 3) 
พนักงานสามารถแนะน าการเข้าพักครั้งแรกได้อย่าง
เป็นกันเอง 4) โรงแรมมีการบริหารจัดการที่ดีและได้
มาตรฐาน 
 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภายในที่ลูกค้าพบ
เจอ (Physical Evidence) มีดังนี ้1) บริเวณรอบๆ ตัว
อาคารโรงแรมมีความสะอาด 2) มีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม
เมื่อมองออกมาจากโรงแรม 3) มีการรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 4) มีที่จอดรถเพียงพอต่อ
การให้บริการ 
 ผลการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ของโรงแรม บีทู  บูติค แอนด์  บัดเจท 
ขอนแก่น มีดังนี ้
 จุดแข็ง มีดังนี้ 1) คุณภาพสูงและราคาต่ า
มากในระดับ 3 ดาว 2) ขนาดความกว้างเฉลี่ยของห้อง
ใหญ่กว่าและถูกกว่าโรงแรมคู่แข่ง 3) สาขาเยอะกว่า
ง่ายต่อการจดจ าของลูกค้า 4) ระบบการจองห้องพักท่ี
พัฒนาตลอดเวลาและทันสมัยที่สุดณ เวลานี้ 

จุดอ่อน มีดังนี้ 1) ไม่มีบริการอาหารเช้าซึ่ง
ถูกลูกค้าถามถึงมากที่สุด  2) จ านวนที่จอดรถไม่
เพียงพอในบางครั้ง  
 โอกาส มีดังนี้ 1) ราคาที่ถูกสามารถท าให้
ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการได้ ง่าย  2) 
เนื่องจากโรงแรม B2 มีโมเดลที่ค่อนข้างมั่นคงและมี

ความน่าเช่ือถือท าให้ธนาคารหลายแห่งยื่นโอกาสใน
การขยายกิจการให้ 
 อุปสรรค มีดังนี้ 1) ด้านการเพิ่มหรือขยายตวั
อาคารให้เพียงพอซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถแก้ไขเนื่องจาก
ตั้งอยู่ท่ามกล่างชุมชน 2) คู่แข่งโรงแรมที่คุณภาพและ
ราคาใกล้เคียงกัน 3) สถานที่ตั้งใกล้กับแหล่งบันเทิง
อาจส่ งผลต่ อการตั ดสินใจ เลื อกใ ช้บริ การของ
นักท่องเที่ยว 
 
2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าที่มาใช้บริการ
โรงแรม บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่า  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี สถานภาพโสด 210 คน มีอาชีพพนักงาน
บริษัท 90 คน มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่  20,001-
30,000 บาท 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการที่พักแรมของผู้ที่เคยใช้บริการโรงแรม 
บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าสะดวกแก่การมาใช้
บริการ จ านวน 95 คน มักจะมาใช้บริการคนเดียว 
จ านวน 174 คน เลือกใช้จากราคาสมเหตผุล จ านวน 
120 คน เข้าใช้บริการ 1-2 ครั้ง/ปี จ านวน 287 คน ไม่
มีคนที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการใช้บริการ จ านวน 140 
คน เดินทางมาเที่ยวต่อครั้ง 1-2 วัน จ านวน 237 คน 
ขับรถยนต์มาเอง จ านวน 365 คน อยากให้ปรับปรุง
ป้ายบอกทางเข้า จ านวน 75 คน มองว่าช่ือเสียงของ
โรงแรมคือจุดเด่น จ านวน 150 คน กลับมาใช้บริการ
อีกแน่นอน จ านวน 200 คน ตัดสินใจแนะน าสถานที่
แห่งนี้ให้คนรอบตัวรู้จักแน่นอน จ านวน 200 คน 
 ผลการวิ เคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาทาง
การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายธุรกิจโรงแรม บีทู บูติค 
แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น ตามส่วนผสมการตลาด 7P’s 
พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมมากที่สุด
ของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลิตภัณฑ์ คือ การรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชม. มีระดับความคิดเห็น
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) ส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมมากที่สุดของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านราคา คือ ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบ
กับสถานที่อื่น (ค่าเฉลี่ย 4.65) ส่วนผสมการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมมากที่สุดของ
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ผู้ตอบแบบสอบถามด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ 
คุณภาพของงานบริการและบริการหลังการขาย 
(ค่าเฉลี่ย 4.30) ส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการโรงแรมมากที่สุดของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านโปรโมช่ัน คือ ความคาดหวังส าหรับ
โปรโมช่ันในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลประจ าปีรวมถึง
ช่วงที่มี งานเทศกาล (ค่า เฉลี่ย  4.18) ส่วนผสม
การตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
มากที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถามด้านบุคลากร คือ 
พนักงานมีอัธยาศัยที่ดีขณะปฏิบัติหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 
4.34) ส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร โ ร ง แ ร ม ม า ก ที่ สุ ด ข อ ง ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ด้านคุณค่าตรงสินค้า คือ บริเวณรอบๆ 
ตัวอาคารมีความสะอาด (ค่าเฉลี่ย 3.50) ส่วนผสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
มากที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการคือ 
โรงแรมมีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 3.67) 
 
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ โรงแรม 
บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น 

จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการ
บริการของโรงแรม บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น 
ด้วยแบบสัมภาษณ์ โดยการน าจุดอ่อน และสิ่งที่ควร
ปรับปรุงมาใช้ในการเสนอแนวทางการพัฒนาฯ รวมถึง 
การน าผลการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าที่มาใช้บริการ
โรงแรม บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น  จาก
แบบสอบถาม ที่มีจ านวนหรือค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มา
สังเคราะห์ให้เกิดเป็นแนวทางการพัฒนาการบริการ
โรงแรม บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 โครงการที่ 1 การพัฒนาธรุกิจบริการ Style 
GenY โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้  1) ประชุมก าหนด
หัวข้อ 2) ประสานงานกับวิทยากร 3) จัดเตรียม
สถานที่ 4) ซ้อมพิธีการต่างๆ ก่อนเริ่มงาน 5) เริ่ม
จัดการประชุม 
 โ ค ร ง ก า ร ที่  2  ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 1) วางแผนงานและ
แบ่งหน้าที่ 2) ติดต่อวิทยากรและก าหนดหัวข้อ 3) 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 4) ด าเนินการจัดเตรียมรปู
แบบงาน 5) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการที่ 3 การพัฒนาโรงแรมสีเขียว โดย
มีวิธีด าเนินการดังนี้ 1) ประชุมสมาชิกในโครงการ
วางแผนและแบ่งหน้าที่ 2) ติดต่อวิทยากรและก าหนด
หัวข้อ 3) การประสัมพันธ์โครงการ 4) ด าเนินการ
จัด เตรียมรูปแบบงาน  5)  ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 โครงการที่ 4 การพัฒนากลยุทธ์การตลาด
บริการธุรกิจโรงแรม  โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้  1) 
ประชุมและวางแผนการจัดงานรายละเอียดหน้าที่
ต่างๆ 2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและวิทยากร 3) การจัดเตรียมสถานที่ 4) 
การตรวจสอบข้อบกพร่องภายในการจัดงาน 5) ซ้อม
พิธีการต่างๆ ก่อนเริ่มงาน 
 โครงการที่ 5 การด าเนินธุรกิจโรงแรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 1) การประชุม
การจัดงานและรายละเอียดแบ่งหน้าที่ต่างๆ 2) การ
ติดต่อประสานงานแต่ละฝ่ายหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
วิทยากรบรรยายพิเศษ3) การจัดเตรียมสถานท่ีในการ
จัดประชุม 4) การซ้อมพิธีการต่างภายในงานเพื่อมิให้
เกิดข้อผิดพลาดในวันงาน 5) การด าเนินงานติดตาม
และประเมินผล 
 โครงการที่ 6 การขยายธุรกิจที่พัก โดยมี
วิธีด าเนินการดังนี้ 1) ประชุมภายในองค์กรและการ
ปรึกษาหารือความเป็นไปได้ด้ านการตลาด  2) 
วิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
เสี่ยงในการขยายธุรกิจ 3) การเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะ
แก่การเดินทางมาใช้บริการเดินทางสะดวก 4) การ
เลือกโครงสร้างรูปแบบอาคารและห้องพัก 5) การ
จัดการด้านเอกสารต่างๆ ตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล 
 โครงการที่ 7 การเสริมสร้างประสบการณ์
การด าเนินธุรกิจโรงแรม โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 1) 
ประชุมและวางแผนการจัดงานรายละเอียดหน้าที่
ต่างๆ 2) การติดต่อประสานงานกับวิทยากรและ
ประชาสัมพันธ์ 3) การจัดเตรียมสถานที่ 4) การซ้อม
พิธีการต่างๆ ภายในการจัดงาน 5) เริ่มการจัดประชุม 
6) การประเมินผล 
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
โ ร งแ รม  บี ทู  บู ติ ค  แอนด์  บั ด เ จท  ขอนแก่ น  
ประกอบด้วย โครงการที่ 1 การพัฒนาธุรกิจบริการ 
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Style GenY โครงการที่  2  การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน โครงการที่ 3 การพัฒนาโรงแรมสีเขียว โครงการ
ที่ 4 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจโรงแรม 
โครงการที่ 5 การด าเนินธุรกิจโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 6 การขยายธุรกิจที่พัก โครงการที่ 7 การ
เสริมสร้างประสบการณ์การด าเนินธุรกิจโรงแรม 
 พฤติกรรมลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงแรม บีทู บู
ติ ค  แอนด์  บั ด เจท ขอนแก่น  พบว่ า  ลู กค้ า ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของปาลเวช เนตรมณี (2558) คือ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมด้าน สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ลูกค้าให้ความส าคัญในระดับที่มากที่สุด คือ 
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมเช่น สัญญาณ
เตือนอัคคีภัย และ รปภ. ตลอด 24 ชม. เป็นต้น 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
โรงแรม บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ขอนแก่น จาก
งานวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย การพัฒนาธุรกิจบริการ 
Style GenY การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
โรงแรมขนาดเล็กเพื่อด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การ
พัฒนาโรงแรมสีเขียว การพัฒนากลยุทธ์การตลาด
บริการธุรกิจโรงแรม การด าเนินธุรกิจโรงแรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การขยายธุรกิจที่พัก และ การเสริมสร้าง
ประสบการณ์การด าเนินธุรกิจโรงแรม สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสุรัตนา สุริสาร (2559) คือ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของขวัญหทัย สุขสมณะ (2545) คือ 
ควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมขนาด
เล็กเพื่อด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ เจ้าของธุรกิจ
โรงแรม หรือผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ด้านการพัฒนา
บริหารธุรกิจโรงแรมสมัยใหม่เพื่อน าไปปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์การตลาดตลอดจนแนวทางการด าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบัน อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของณร วงศ์นารี (2560) คือ การพัฒนา
ธุรกิจบริการ Style GenY และการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดบริการธุรกิจโรงแรม จะท าให้ลูกค้าหันมาให้
ความสนใจโรงแรมระดับกลางมากขึ้น เนื่องจากปัจจัย

ทางด้านเศรษฐกิจที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกจาก
ราคามากขึ้น รวมถึง ควรมีบริการพิเศษให้กับลูกค้า 
เช่น ควรมีการให้บริการด้านอาหาร จัดส่งอาหารถึง
ห้องพัก อาจจะจากร้านอาหารในพื้นที่ หรือลดขั้นตอน
การเข้าเช็คอิน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเรว็
ในการจองห้องพักให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้ง ควรมีการ
พัฒนาโรงแรมสี เขียว เพื่อจัดพื้นที่ส าหรับสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้จากพื้นที่
เหลือใช้ ให้มากกว่าท่ีมีอยู่  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
และเ ชิ งคุณภาพ  ดั งนั้ น  ส าหรับผู้ ที่ สนใจที่ จะ
ท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิจัยเรื่องนี้
ควรจะมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเชิงคุณภาพถึง
มูลเหตุที่มีอิทธิพลหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการ
ให้บริการ เพื่อให้เกิดการค้นพบปัจจัยใหม่ๆ ที่อาจ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการโรงแรม 

2. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาในด้าน
อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ทัศนคติของลูกค้า หรือ แรงจงูใจท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเพื่อน าผลการวิจัยที่ได้
ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการบริการ
ของพนักงานให้เหมาะสมและมีคุณภาพต่อไป 
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