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บันเทิง นวดแผนโบราณ ร๎านอาหาร เพื่อให๎โรงแรมเป็นศูนย์รวมความบันเทิงในรูปแบบตํางๆ เพื่อเพิ่มรายได๎ของ
โรงแรม ปัญหาอุปสรรคของผู๎ประกอบการธุรกิจที่พัก ได๎แกํ ปัญหาด๎านเงินทุน ปัญหาด๎านคูํแขํงขัน ปัญหาด๎าน
อุปสงค์
คาสาคัญ: ธุรกิจที่พัก, ผู๎ประกอบการ, กลยุทธ์, สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎
Abstract
The purposes of this research were to study situation, strategies and adaptation of
accommodation business entrepreneurs in three southern border provinces and obstacles to
business in the area. The research results to the development of a sustainable accommodation
business policy in three southern border provinces. The data were collected by in-depth interviews
entrepreneurs registered with the provincial administration office in Pattani, Narathiwat and Yala.
Data was analyzed by content analysis. The results show that violence in the area is a critical factor
in determining the style and pattern of expansion of the accommodation business in the area.
Accommodation businesses in the three southern border provinces are unique and different from
other areas. Demand for accommodation in the three southern border provinces is not only
caused for tourism. But demand from people in the area which changed the way of life. The
demand of accommodation is just a place to stay while traveling on business trips for cheap rooms
in the three southern border provinces. The small size of accommodation business has grown
noticeably in all provinces. Meanwhile, the large accommodation business has been affected by
the severe situation, room revenue decreased. However, large accommodation business was an
increase in the revenue from the rental of conference room from government agencies. Large
accommodation business are improving, increase the number of conference rooms to meet the
needs of government customers. And add more services to complete more like; karaoke,
entertainment, traditional massage, restaurants. To make large accommodation business an
entertainment center of various for increase revenue. Obstacles of accommodation business
include: Capital problems, competition problem and demand problem.
Keywords: Accommodation Business, Entrepreneur, Strategy, Three southern border provinces
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บทนา
สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ตั้งแตํปี 2547 เป็นต๎นมา สํงผลให๎เกิด
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันมิอาจสามารถประเมินคําได๎ ทั้งยังกํอให๎เกิดความหวาดระแวงระหวําง
ประชาชนตํอรัฐ รวมทั้งความหวาดระแวงระหวํางประชาชนตํอประชาชน เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยําง
ตํอเนื่องได๎สํงผลกระทบตํอการดารงชีวิตของประชาชนทั่วไป และมีผลกระทบอยํางรุนแรงตํอระบบเศรษฐกิจของ
พื้นที่โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎แกํ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสทาให๎เกิดภาวะการผลิต
หดตัวเนื่องจากประชาชนไมํสามารถประกอบอาชีพได๎ตามปกติ ผู๎ประกอบการไมํมีความมั่นใจในความปลอดภัย
ธุรกิจที่พักเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข๎องโดยตรงกับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ธุรกิจที่พักจึงเป็นธุรกิจ
หนึ่งที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์การทํองเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต๎ แม๎จะมีความพยายามของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ในการสํงเสริมการทํองเที่ยว รวมทั้งการกระตุ๎นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การลงทุนในพื้นที่ ชํวยกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ อยํางไรก็ตาม การ
กระตุ๎น การเติบโตทางเศรษฐกิจ ดัง กลํ าวยัง ไมํส ามารถพั ฒนาไปสูํความยั่ งยื นได๎ เนื่องจากการงานวิ จัย และ
การศึกษาเพื่อแก๎ปัญหาด๎านธุรกิจที่พักในพื้น ที่สามจังหวัดชายแดนใต๎สํวนใหญํเป็นการประมาณการข๎อมูลใน
ชํวงเวลา พ.ศ. 2547-2553 ยังไมํได๎มีการศึกษาอยํางจริงจังและนาผลที่ได๎ไปแก๎ปัญหา หรือนาไปสูํการผลักดัน
เชิงนโยบายอยํางแท๎จริง ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมุํงเน๎นศึกษาเพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลธุรกิจที่พักในพื้ นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ รวมถึงปัจจัยที่นาไปสูํความสาเร็จ ตลอดจนอุปสรรคของธุรกิจที่พัก และนโยบายภาครัฐตํอธุรกิจ
ที่พัก อันจะเป็น ข๎อมูลสาคัญสาหรับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนาไปสูํ การพัฒนาธุรกิจที่พักในเขตสามจังหวัดชายแดนใต๎อยํางยั่งยืน การ
พัฒนาธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎จึงเป็นกลไกอยํางหนึ่งที่ชํวยในการแก๎ปัญหาและลดความ
รุนแรงของปัญหาในพื้นที่ได๎ แตํการพัฒนาธุรกิจที่พักจาเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือของหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ธุรกิจที่พักเป็นธุรกิจที่ใช๎เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นมูลคําสูง การจะทาให๎
นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและพร๎อมที่จะลงทุนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดังเชํนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎
ผู๎ประกอบการหรือนักลงทุนจาเป็นต๎องมีข๎อมูลเกี่ย วกับธุรกิจที่พักที่ครบถ๎วนและทันสมัย ไมํวําจะเป็นจานวน
รูปแบบหรือประเภทของธุรกิจที่พัก ตลอดจนกลยุทธ์ในการลงทุนและการตลาด รวมทั้งความเข๎าใจการดาเนิน
ธุรกิจในพื้นที่ เพื่อให๎การดาเนินธุรกิจเป็นไปได๎อยํางยั่งยืน การสํงเสริมการลงทุนและการสร๎างการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎เป็นแนวทางหนึ่งในการสร๎างความมั่นคงและการ
แก๎ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ การพัฒนาธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎จึงเป็นกลไกอยําง
หนึ่งที่ชํวยในการแก๎ปัญหาและลดความรุนแรงของปัญหาในพื้นที่ได๎ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากล
ยุทธ์การตลาดของผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎
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การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก ธุรกิจที่พัก (Accommodation Business) หมายถึงกิจการที่จัดบริการ
ด๎านที่พักอาศัยแกํนักทํองเที่ยว คือ ให๎บริการห๎องพักและอาหารเครื่องดื่มตามความต๎องการของนักทํองเที่ยว
โดยคิดคําตอบแทนเพื่อผลกาไรของกิจการนั้น (นิศา ชัชกุล , 2555) ธุรกิจที่พักเป็นธุรกิจหลักในอุตสาหกรรม
บริการ (Hospitality Industry) เป็นธุรกิจที่มีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่พักทุก
ประเภทเพื่อรองรับและให๎บริการที่พักแกํนักทํองเที่ยวและคนเดินทาง ดังนั้น ที่พักหรือที่พักแรมเป็นชื่อเรียก
สถานที่ที่จัดไว๎สาหรับผู๎เดินทางอาศัยค๎างคืนระหวํางการเดินทางกํอนที่จะมีคาวํา โรงแรม (Hotel) ปัจจุบันพบวํา
นอกจากโรงแรมแล๎วยังมีธุรกิจที่พักรูปแบบตํางๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยสามารถจัดแบํงธุรกิจที่พักออกเป็น 3 กลุํม
(สุรีย์ เข็มทอง, 2559) 1) กลุํมโรงแรม โมเต็ล และรีสอร์ท (Hotels, Motels and Resorts) ในกลุํมนี้พิจารณาวํา
โมเต็ลและรีสอร์ทเป็นธุรกิจที่พักกลุํมเดียวกับโรงแรม โดยโมเต็ล (Motel) เป็นการผสมคาวํา “Motor Car” กับ
คาวํ า “Hotel” เข๎าด๎ว ยกัน โมเต็ล จึงเป็น ที่พักที่ใกล๎ถนนหลวง มีที่จ อดรถใกล๎ กับห๎องพัก ที่พั กโมเต็ ลใน
ตํางประเทศสํวนใหญํจะสร๎างเป็นอาคารสูงประมาณ 2-3 ชั้น ราคาห๎องพักของโมเต็ลถูกกวําห๎องพักโรงแรม สํวน
รีสอร์ท (Resort) เป็นสถานที่พักตากอากาศที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีบริการพิเศษเพื่อรองรับนักทํองเที่ยว เชํน
สนามกอล์ฟ สระวํายน้า และบริการอื่นๆ รีสอร์ท มักมีราคาห๎องพักคํอนข๎างสูง 2) กลุํมที่พักเหมือนบ๎านหลังที่
สอง (Second Homes) ลักษณะที่พักกลุํมนี้คือแตํละห๎องจะมีห๎องครัวและอุปกรณ์ให๎ประกอบอาหารเองได๎ จึง
เป็นที่นิยมสาหรับผู๎ที่เดินทางมาเป็นครอบครัวและผู๎ที่ต๎องการพักเป็นเวลานาน ลักษณะที่พักประเภทนี้ ได๎แกํ
Serviced Apartments, Condotels เป็นต๎น 3) กลุํมที่พักขนาดยํ อมหรือที่พักบูติก (Small Scale Boutique
Accommodations) ที่พักกลุํมนี้ ประกอบด๎วย Inns, Bed and Breakfast, Guest house เป็นต๎น ซึ่งการ
ดาเนินธุรกิจที่พักมีลักษณะพิเศษ (ธนกฤต สังข์เฉย, 2550) ดังนี้ 1) ธุรกิจที่พักเป็นธุรกิจที่มีการแขํงขันสูง โดย
การแขํงขันจะเน๎นที่การสร๎างแบรนด์ ที่ตั้งโรงแรม คุณภาพการให๎บริการ และราคา 2) ความเป็นฤดูกาลเนื่องจาก
ธุรกิจโรงแรมเป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมทํองเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นฤดูกาล 3) ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ชื่อการค๎า เครื่องหมายการค๎า เครื่องหมายบริการ และโลโก๎ตํางๆ ล๎วนเป็นทรัพย์สินที่มีคําของกิจการ
โรงแรม 4) ความอํอนไหวตํอสถานการณ์ทางการเมืองและสังคม อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเป็นกิจกรรมที่
อํอนไหวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รุนแรง เชํน การมีรัฐประหาร การกํอการร๎าย มี แนวโน๎มทาให๎รายได๎
ธุรกิจโรงแรมลดลง
2. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจ การดาเนินธุรกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ต๎องเผชิญกับ
ความผันผวนของสภาพแวดล๎อมที่มีความไมํแนํนอนสูง ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่นอกจากจะสํงผลกระทบตํอ
ความเชื่อมั่นของประชาชนและนักทํองเที่ยวแล๎วยังสํงผลตํอวิธีการดาเนินชีวิตของประชาชนด๎วย การดาเนิน
ธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎จึงมีลักษณะเฉพาะแตกตํางจากพื้นที่อื่น ธุรกิจที่พักจาเป็นต๎องมีกล
ยุทธ์เพื่อความอยูํรอดในสภาพแวดล๎อมที่มีความไมํแนํนอนสูงดังเชํนในพื้นที่สามจังหวัด กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
ที่พักของผู๎ประกอบการถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินธุรกิจให๎ประสบความสาเร็จ โดยกลยุทธ์เป็นการ
กาหนดแนวทางหรือวิถีทางในการดาเนินงานขององค์การ เพื่อให๎งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว๎ ซึ่งการกาหนดแนวทางหรือทิศทางในการดาเนินงานนั้ น ผู๎บริหารจาเป็นจะต๎องทาการวิเคราะห์และ
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ประเมิ นปัจจั ยตํางๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล๎อมทั้ งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อจั ดทาแผนการดาเนิ นงานที่
เหมาะสมที่สุด เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ Porter (1998) แบํงระดับกลยุทธ์ออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด๎วย
1) กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) เป็นการพิจารณาการจัดสรรทรัพยากร ทิศทางการขยายตัวทาง
ธุ รกิ จ และการด าเนิ น การในชํ ว งองค์กรธุ ร กิจ มี ก ารขยายตั ว หรือ หดตั ว 2) กลยุ ท ธ์ ระดั บ ธุ ร กิจ ( Business
Strategy) เป็นกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจที่มุํงเน๎นการศึกษาความได๎เปรียบเชิงการแขํงขัน โดยสํวนมากองค์กร
ธุรกิจจะนิยมใช๎เพื่อวิเคราะห์ความได๎เปรียบเชิงการแขํงขัน 3) กลยุทธ์ระดับหน๎าที่ (Functional Strategy) เป็น
การพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินการขององค์กรธุรกิจ โดยการมุํงเน๎นการใช๎ทรัพยากรขององค์กร
เพื่อกํอให๎เปิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีกลยุทธ์ยํอย ได๎แกํ (1) กลยุทธ์การตลาด (Marketing) (2)
กลยุทธ์การผลิต (Manufacturing) (3) กลยุทธ์การจัดสํง (Logistic) (4) กลยุทธ์การเงิน (Finance) (5) กลยุทธ์
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และ (6) กลยุทธ์การจัดการทั่วไป (General Management)
นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ บริ ก าร โดยเฉพาะธุ ร กิ จ โรงแรมมั ก ใช๎ เ ครื่ อ งมื อ สํ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix หรือ 4 P’s) เป็นกลยุทธ์ที่ทาให๎องค์การธุรกิจภาคบริการประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
ประกอบด๎วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหนําย (Place) การสํงเสริมการตลาด (Promotion)
โดย Kotler & Armstrong (2013) ได๎อธิบายรายละเอียดของสํวนประสมทางการตลาด หรือ 4P’s ไว๎ดังนี้ 1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสินค๎าและบริการที่ธุรกิจเสนอตํอลูกค๎าหรือกลุํมเป้าหมาย 2) ราคา (Price) เป็น
จานวนเงินที่ลูกค๎าต๎องจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งผลิ ตภัณฑ์นั้น 3) สถานที่ (Place) เป็นสถานที่ที่ลูกค๎าสะดวกในการ
เข๎าถึงผลิตภัณฑ์ 4) การสํงเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมเพื่อสื่อสารของผลิตภัณฑ์และชักชวนให๎
กลุํมลูกค๎าเป้าหมายซื้อผลิตภัณฑ์
การดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช๎แนวคิด แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย การดาเนินธุรกิจใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ต๎องเผชิญกับความผันผวนของสภาพแวดล๎อมที่มีความไมํแนํนอนสูง ธุรกิจที่พัก
จาเป็นต๎องมีกลยุทธ์เพื่อความอยูํรอดในสภาพแวดล๎อมที่มีความไมํแนํนอนสูงดังเชํนในพื้นที่สามจังหวัด กลยุทธ์
การด าเนิ น ธุ รกิจ ที่ พั กของผู๎ ป ระกอบการถือเป็ น เครื่องมื อส าคัญ ในการด าเนิ น ธุ รกิจ ให๎ป ระสบความส าเร็ จ
ผู๎บริหารจาเป็นจะต๎องทาการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยตํางๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การ เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ การศึกษาครั้งนี้ใช๎
เครื่องมือสํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P’s) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อนาไปสูํการ
ตอบโจทย์ วิ จั ย ที่ วํ า “ผู๎ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ที่ พั ก มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น และการตลาดอยํ า งไรเพื่ อ ด ารงอยูํ ใ น
สถานการณ์ความไมํสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต๎และสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันทางธุรกิจ ” โดย
มุํงเน๎นอธิบายใน 2 ประเด็น ได๎แกํ กลยุทธ์การตลาดของผู๎ประกอบการและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจที่พัก อัน
จะเป็นฐานข๎อมูลสาคัญสาหรับหลายภาคสํวนที่มีสํวนได๎สํวนเสียเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ตํอไป
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ผู๎วิจัยเลือกใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด๎วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อทาความเข๎าใจปรากฏการณ์
ทางสังคมที่เป็นพลวัตด๎วยพื้นฐานการเข๎าใจมนุษย์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยํางเป็นธรรมชาติ (Gubrium and
Holstein, 1997) การใช๎ข๎อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์จะชํวยให๎เข๎าถึงประสบการณ์จริงของมนุษย์และ
สังคม การวิจัยครั้งนี้จึงเลือกใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ เพื่อศึกษากลยุทธ์การลงทุนและการตลาดของธุรกิจที่พักในพื้ นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจที่พัก การบริหารจัดการธุรกิจที่พัก ปัจจัยที่ทาให๎ธุรกิจที่พัก
ประสบความสาเร็จ ปัญหาในการประกอบธุรกิจที่พัก และความต๎องการการได๎รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผู๎ให๎
ข๎อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พัก ครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการธุรกิจที่พักที่จด
ทะเบียนอยํางถูกต๎องตามกฎหมายที่ทาการปกครองท๎องที่ ตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 ทั้งนี้จานวนธุรกิจที่
พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ มีจานวน 127 แหํง ประกอบด๎วย จังหวัดยะลา จานวน 41 แหํง จังหวัด
ปัตตานี จานวน 27 แหํง และจังหวัดนราธิวาส จานวน 59 แหํง แตํอยํางไรก็ตามจานวนการเลือกตัวอยํางของ
ประชากรนั้นไมํมีความสาคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไมํมีวัตถุประสงค์เพื่อการนาเสนอ
ความเป็นตัวแทนของประชากร (Representative of a population) และมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและทา
ความเข๎าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและกระบวนการทางสังคม (Neuman, 2004) ผู๎วิจัยจะเก็บข๎อมูลจากผู๎ให๎
ข๎อมูล จนกระทั่งข๎อมูลมีความอิ่มตัว ในเบื้องต๎นจะกาหนดตัวอยํางที่เป็นผู๎ให๎ข๎อมูล พื้นที่ละ 5 ตัวอยําง โดยใช๎
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎างสาหรับสัมภาษณ์ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎เป็น
เครื่องมือในการวิจัย โดยผู๎วิจัยจะนาข๎อมูลที่ได๎นามาวิเคราะห์ความเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง จัดเรียงหมวดหมูํข๎อมูล
อยํางเป็นระบบตามประเด็นเนื้อหา เพื่อการจัดกลุํมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยํางเป็นระบบ เพื่อการตรวจสอบ
ความถูกต๎องและความเชื่อถือได๎ของข๎อมูล
ผลการวิจัย
1. สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการเกิดอุปสงค์ด้านที่พัก: อุป
สงค์จากคนในพื้นที่
หลั ง เกิด เหตุ การณ์ ความไมํ ส งบในพื้ น ที่ สํ ง ผลตํ อความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ทํ องเที่ ย วที่ จ ะเดิ น ทางมา
ทํองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ทาให๎จานวนนักทํองเที่ยว ในชํวงปี พ.ศ. 2547-2550
ลดลงอยํางเห็นได๎ชัด แตํจ ากความพยายามของภาครัฐและภาคเอกชนในการสํง เสริมการทํองเที่ยวกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรํวมมือด๎านการทํองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ๎าน พัฒนาโครงขํายวงจรธุรกิจการ
ทํองเที่ยว โดยปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยว ทั้งแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล เชํน การสักการะ
เจ๎าแมํลิ้มกอเหนี่ยวที่ปัตตานี แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา พรุโต๏ะแดงจังหวัด
นราธิวาสและแหลํงทํองเที่ยวเมืองชายแดนตํางๆ รวมถึงการพิจารณาให๎พื้นที่ 3 จังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชํวยฟื้นฟูการค๎าและการลงทุนในพื้นที่ ทาให๎จานวนนักทํองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และเมื่อพิจารณาจากจานวนผู๎เข๎า
พักแรม พบวําในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎จานวนผู๎เข๎าพักแรมมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น ทาให๎ในปัจจุบันมีธุรกิจที่
พักในเขตเมือง (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ที่จดทะเบียนอยํางถูกต๎องตามกฎหมายที่ทาการปกครองท๎องที่
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จานวนทั้งสิ้น 127 แหํง จังหวัดปัตตานีมีธุรกิจที่พัก จานวน 27 แหํง จังหวัดนราธิวาสมีธุรกิจที่พัก จานวน 59
แหํง และจังหวัดยะลามีธุรกิจที่พัก จานวน 41 แหํง
ตารางที่ 1 จานวนผู๎เข๎าพักแรมในสถานประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ระหวําง
พ.ศ. 2553-2558
ผู้เข้าพักแรม
2553
2554
2555
2556
2557
2558
130,897 154,284 180,017 205,103 209,099 220,291
ปัตตานี
270,309 301,883 385,079 524,992 552,190 583,010
ยะลา
442,525 428,972 436,639 513,242 537,517 580,123
นราธิวาส
ที่มา : กรมการทํองเที่ยว กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
นอกจากนั้น ข๎อมูลจากกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเข๎าพักเฉลี่ยของ
ธุรกิจที่พักในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตั้งแตํ พ.ศ. 2550-2556 พบวําโรงแรมในจังหวัดปัตตานีมีอัตรา
การเข๎าพักเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ตามลาดับ และอัตราการเข๎าพักเฉลี่ยของ
ธุรกิจที่ พั กมีแ นวโน๎ ม สู งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2556 โรงแรมหรือธุรกิจที่ พั กในจั ง หวั ด ในจั ง หวั ด ปั ตตานี ยะลา
นราธิวาสมีอัตราการเข๎าพักเฉลี่ยสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ดังภาพ 1

อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย (%)

60
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0
ปั ตตานี

2550
36.43

2551
38.58

2552
56.68

2553
48.51

2554
43.42

2555
38.61

2556
45.03

ยะลา

33.03

37.03

34.76

32.08

25.23

28.51

38.58

นราธิวาส

35.75

30.63

44.43

37.63

32.55

41.4

44.47

ภาพที่ 1 อัตราการเข๎าพักเฉลี่ย พ.ศ. 2550-2556 จาแนกตามจังหวัด
ที่มา : ออกแบบการนาเสนอโดยผู๎เขียน
จากข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวําสถานการณ์ความรุนแรงไมํได๎เป็นอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจที่พักในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ หมายความวําแม๎วําจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แตํยังคงมีอัตราการเข๎าพัก
806

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

เฉลี่ยสูงขึ้น ทาให๎ธุรกิจ ที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ยังคงเติบโตได๎อยํางตํอเนื่อง แม๎การเติบโตของ
ธุรกิจที่พักจะไมํหวือหวามากนัก สะท๎อนภาพการเติบโตของธุรกิจที่พักในพื้นที่ภายใต๎สถานการณ์ความรุนแรงได๎
เป็นอยํางดี อยํางไรก็ตามแม๎วําสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎จะไมํเป็นอุปสรรคใน
การดาเนินธุรกิจที่พักในพื้นที่ แตํสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎เป็นเงื่อนไขสาคัญที่
สํ ง ผลให๎เกิด การเปลี่ ย นแปลงในพื้ น ที่ ไมํ วํ า จะเป็ น การเปลี่ ย นแปลงวิ ถีการด ารงชี วิ ต และการเดิ น ทางของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดประชุ มสัมมนาของหนํวยงานราชการเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรง ดังนั้น
อาจกลําวได๎วําการเติบโตของธุรกิจที่พักเป็นการตอบสนองความต๎องการด๎านที่พักจากคนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ จากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูล พบวําสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎
เป็นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงด๎านอุปสงค์หรือความต๎องการด๎านที่พักในพื้นที่ สามารถจาแนก
การเปลี่ยนแปลงออกเป็นอยํางน๎อย 2 ประการ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิตและการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ สถานการณ์ความรุนแรง
ในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องและยาวนาน ทาให๎คนในพื้นที่เกิดรู๎สึกไมํเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน แตํเมื่อจาเป็นจะต๎องใช๎ชีวิตอยูํทํามกลางสถานการณ์ความรุนแรง ประชาชนจึงปรับตัวเพื่อดารงชีวิตใน
พื้นที่เสี่ยงได๎อยํางปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางในชํวงเวลากลางคืนหรือ ตอนเย็น ดังนั้น กลุํมลูกค๎าของ
ธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดจึงเป็นกลุํมคนในพื้นที่สามจังหวัด ซึ่งต๎องการเพียงสถานที่พักแรมที่ปลอดภัย เพื่อ
พักระหวํางเดินทางในพื้นที่ ดังตัวอยํางการสัมภาษณ์ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักที่กลําววํา
“คนไม่กล้าเดินทางช่วงเย็นกับกลางคืน หลังสี่โมงห้าโมงเย็นรถไม่มีแล้ว กลับไม่ทัน เวลาไป
ธุระหรือกลับจากหาดใหญ่ รถหมด พักค้างที่ปัตตานีก่อน พรุ่งนี้ค่อยกลับ คนสมัยนี้เค้าไม่พักบ้านญาติ
กันแล้ว มันไม่สะดวก เอาแค่ปลอดภัย” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559)
“หาดใหญ่ได้อานิสงค์จากเหตุการณ์ ตอนเย็นวันศุกร์คนเงียบ เค้าไปเที่ยวหาดใหญ่กันหมด
กลับมาอีกทีอาทิตย์เย็น ไปซื้อของไปหาของกินอร่อยๆ ถ้าติดเย็นกลับเข้าหมู่บ้านไม่ทัน พักในเมืองก่อน
พรุ่งนี้ค่อยไป” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559)
“คนที่มาพักเป็นคนในพื้นที่ กลับบ้านไม่ทัน พักโรงแรมขนาดเล็ก คนนอกพื้นที่หรือราชการพัก
โรงแรมใหญ่ในเมือง เค้ากลัวไม่กล้าพักโรงแรมเล็กหรอก” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559)
จากนัยคาสัมภาษณ์นี้ สะท๎อนให๎เห็นวําเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎
สํงผลตํอวิถีการดาเนินชีวิตและการเดินทางของคนในพื้นที่ ผู๎คนเกิดความหวาดกลัว ไมํกล๎าที่จะเดินทางในเวลา
กลางคืน หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลาเย็นหรือกลางคืน รวมทั้งการนิยมไปทํองเที่ยวและจับจํายใช๎สอยในพื้นที่
อาเภอหาดใหญํ สํงผลให๎เกิดความต๎องการที่พักแรมระหวํางเดินทางในพื้นที่ ทาให๎ ธุรกิจที่พักในเขตเมืองมีการ
ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับข๎อมูลจากการสารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2555
สานักงานสถิติแหํงชาติ พบวํา ร๎อยละของผู๎เข๎าพักชาวไทยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎เป็นคนในพื้นที่
มากกวําคนนอกพื้นที่ (ตาราง 2)
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ตารางที่ 2 ร๎อยละของผู๎เข๎าพักชาวไทย จาแนกตามจังหวัด
พื้นที่
คนในพื้นที่
ปัตตานี
57.7
ยะลา
62.6
นราธิวาส
60.1
ที่มา : สานักงานสถิติแหํงชาติ
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คนนอกพื้นที่
42.3
37.4
39.9

2. การจัดประชุมสัมมนาของหนํวยงานราชการเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง หนํวยงานราชการมี
การประชุมเพื่อแก๎ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่บํอยครั้ง ทาให๎ลูกค๎ากลุํมหนํวยงานราชการเพิ่มขึ้น ขณะที่หลัง
เกิดเหตุการณ์กลุํมลูกค๎าที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวหายไป แตํกลุํมลูกค๎าประชุมสัมมนามีจานวนมากขึ้น สํงผลให๎มี
ความต๎องการสถานที่จัดประชุมสัม มนาเพิ่มขึ้น สะท๎อนให๎เห็นวําเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงกลุํมลูกค๎า จากเดิมลูกค๎าของธุรกิจที่พักในเขตเมือง มี 4 กลุํมหลักๆ คือ
กลุํมลูกค๎าที่เดินทางมาเอง กลุํมลูกค๎าประชุมสัมมนา กลุํมลูกค๎าที่มาจากผู๎ประกอบการทํ องเที่ยวหรือกลุํมทัวร์
กลุํมลูกค๎าบริษัทห๎างร๎าน หลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ กลุํมลูกค๎าที่เดินทางมาเอง ลูกค๎าที่มาจาก
ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว กลุํมลูกค๎าบริษัทหายไป แตํกลุํมลูกค๎าประชุมสัมมนาเพิ่มขึ้น
จากข๎างต๎นจะเห็นได๎วําในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีความต๎องการด๎านที่พักเพิ่มขึ้นอยํางเห็น
ได๎ชัด โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิตและการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการจัด
ประชุมสัมมนาของหนํวยงานราชการ ทาให๎ธุรกิจที่พักมีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง แสดงให๎เห็นวําสถานการณ์ความ
รุนแรงไมํได๎สํงผลกระทบทาให๎ธุรกิจที่พักในพื้นที่เกิดภาวะขาดทุนหรือไมํสามารถประกอบกิจการตํอไปได๎อยํางที่
เข๎าใจกัน เพราะแม๎วําจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แตํยังคงมีความต๎องการหรืออุปสงค์ที่พักในพื้นที่เพิ่มขึ้น
โดยความต๎องการที่เพิ่มขึ้นนั้นมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งเกิ ดจากสถานการณ์หรือบริบทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎กาหนดให๎เกิดความต๎องการในลักษณะนั้นขึ้น
2. สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่พักใน
พื้นที่
จากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ด๎านที่พัก ซึ่งมีที่มาจากอุปสงค์ของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎
ทาให๎สามารถจาแนกการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่ เพื่อตอบสนองความต๎องการของคนในพื้นที่ออกเป็น 2 ลักษณะ
ดังนี้
1. ธุรกิจที่พักหรือโรงแรมที่ให๎บริการเฉพาะห๎องพักเพียงอยํางเดียวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากความต๎องการด๎านที่พักของคนในพื้นที่เพิ่มขึ้นสํวนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิตและการ
เดินทางของคนในพื้นที่ ซึ่งเกิดความหวาดกลัว ไมํกล๎าเดินทางในชํวงเวลากลางคืน ลูกค๎ากลุํมนี้จึงเป็นคนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ซึ่งต๎องการเพียงสถานที่พักแรมที่ปลอดภัย ราคาถูก เพื่อพักแรมระหวํางเดินทางกลับ
จากหาดใหญํหรือทาธุระในพื้นที่ เกิดความต๎องการที่พักแรมจากคนในพื้นที่สามจังหวัดเพิ่มขึ้น ทาให๎เกิดการ
ขยายตัวของธุรกิจที่พักที่ให๎บริการห๎องพักเพียงอยํางเดียว ราคาถูกเพิ่มขึ้น
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2. ธุรกิจที่พักหรือโรงแรมที่ให๎บริการเชําห๎องประชุมสัมมนามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เหตุการณ์ความ
รุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงกลุํมลูกค๎า จากเดิมลูกค๎าของธุรกิจที่พักใน
เขตเมือง มี 4 กลุํม หลั กๆ คือ กลุํ มลู กค๎าที่ เดิ นทางมาเอง กลุํ มลู กค๎า ประชุม สัม มนา กลุํ มลู กค๎าที่ มาจาก
ผู๎ประกอบการทํองเที่ยวหรือกลุํมทัวร์ กลุํมลูกค๎าบริษัทห๎างร๎าน หลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่กลุํมลูกค๎า
บางกลุํมหายไป แตํกลุํมลูกค๎าประชุมสัมมนาเพิ่มขึ้น รายได๎จากห๎องพักลดลง ขณะเดียวกันมีรายได๎จากการ
ประชุมสัมมนามากขึ้น สอดคล๎องกับข๎อมูลจากการสารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ สานักงาน
สถิติแหํงชาติ เมื่อเปรียบเทียบรายรับจากการให๎เชําห๎องประชุมสัมมนาในพื้นที่สามจังหวัด ระหวําง พ.ศ. 25512555 พบวํา ธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ในภาพรวมรายรับจากการให๎เชําห๎องประชุมสัมมนามี
แนวโน๎มเพิ่มขึ้น และใน ปี พ.ศ. 2555 จังหวัดปัตตานีมีรายได๎จากการให๎เชําห๎องประชุมสัมมนามากที่สุด
รองลงมาคือจังหวัดยะลา และนราธิวาส ดังแผนภูมิ

รายรั บ : พันบาท

รายรั บจากการให้ เช่ าห้ องประชุมสัมมนา จาแนกตามจังหวัด
50,000.00

0.00
ปั ตตานี

2551
4,843.10

2553
33,253.50

2555
28,035.80

ยะลา

12,840.40

8,290.80

23,842.90

นราธิวาส

4,297.80

1,992.20

5,740.00

ภาพที่ 2 รายรับจากการให๎เชําห๎องประชุมสัมมนา จาแนกตามจังหวัด
ที่มา : ออกแบบการนาเสนอโดยผู๎เขียน
จากข๎างต๎ นจะเห็น ได๎วํ าลักษณะการขยายตัว ของธุ รกิจ ที่พัก ในพื้ นที่ส ามจั งหวั ด เป็ นไปตามความ
ต๎องการของคนในพื้นที่ ซึ่งสามารถจาแนกลักษณะการขยายตัวของธุรกิจที่พักในเขตเมืองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) การขยายตัวของธุรกิจที่พักหรือโรงแรมที่ให๎บริการเฉพาะห๎องพักเพียงอยํางเดียว เน๎นให๎บริการห๎องพักเพียง
อยํางเดียว ไมํมีการให๎บริการอาหารหรือห๎องประชุมสัมมนา 2) การขยายตัวของธุรกิจที่พักหรือโรงแรมที่
ให๎บริการเชําห๎องประชุมสัมมนา เน๎นเพิ่มจานวนห๎องประชุมสัมมนา ขยายขนาดห๎องประชุมสัมมนา และเพิ่มสิ่ง
อานวยความสะดวกตํางๆ ในการจัดประชุมสัมมนา
3. กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในเขตเมือง
การศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยนาแนวคิดสํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P’s) มาใช๎ในการ
อธิ บ ายกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของธุ ร กิ จ ที่ พั ก ในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต๎ และจากการสั ม ภาษณ์
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ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายภายใต๎ สามารถจาแนกกลยุทธ์การตลาดของผู๎ประกอบการธุรกิจ
ที่พัก ดังนี้
1. กลยุทธ์ด๎านราคา จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิตและการเดินทางของประชาชนในพื้นที่
สํงผลให๎เกิดอุปสงค์ด๎านที่พักจากกลุํมคนในพื้นที่สามจังหวัด ซึ่งต๎องการเพียงที่พักแรมที่ปลอดภัยระหวํางเดินทาง
ภายในพื้นที่ ทาให๎ที่พักแรมที่มีราคาห๎องพักต่ากวํา 500 เป็นที่นิยมและมีการขยายตัวอยํางชัดเจน นอกจากนั้น
ยังมีคูํแขํงขันนอกระบบที่สาคัญ คือ เซอร์วิสอพาร์ตเม๎นต์มาแบํงสํวนแบํงการตลาดทาให๎การแขํงขันธุรกิจที่พักที่
ให๎บริการห๎องพักเพียงอยํางเดียวมีการแขํงขันกันสูง จากเหตุผลดังกลําว ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักที่ให๎บริการที่
พักเพียงอยํางเดียวจึงนิยมใช๎กลยุทธ์ด๎านราคาเพื่อแขํงขันกับคูํแขํงขัน โดยกาหนดราคาห๎องพักเป็นห๎องพักแบบ
ประหยัด โดยผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักจะใช๎กลยุทธ์กาหนดราคาห๎องพักหรือประกาศขายห๎องพักเทําคูํแขํงขันที่
อยูํในพื้นที่เดียวกันและมีคุณภาพใกล๎เคียงกัน เพื่อเพิ่มโอกาสการเป็นตัวเลือกในการใช๎บริการ โดยราคาห๎องพักที่
นิยมประกาศขายเป็นราคา 400-600 บาท ภายในห๎องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน เชํน ทีวี ตู๎เย็น
เครื่องทาน้าอุํน และเครื่องปรับอากาศ สิ่งอานวยความสะดวกและการให๎บริการไมํแตกตํางกันมากนัก อยํางไรก็
ตาม ราคาประกาศขายห๎องพัก เป็นราคาตลอดทั้งปี ไมํมีการลดหรือเพิ่มราคาไมํวําจะเป็นชํวงใดของปี ดังนั้ น
ฤดูกาลหรือชํวงเวลาเข๎าพักไมํมีผลตํอระดับราคา
2. กลยุทธ์ด๎านผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจที่พักกลยุทธ์ด๎านผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบห๎องพักและสถานที่
เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและความต๎องการในการใช๎บริการของลูกค๎า ในที่นี้สามารถแบํงกลยุทธ์ด๎าน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในธุรกิจที่พักในเขตเมือง ได๎ดังนี้
1) การออกแบบรูปแบบของธุรกิจที่พักให๎มีความโดดเดํนและเป็นเอกลักษณ์ประจาตัว เพื่อสร๎าง
จุดขายและดึงดูดใจลูกค๎า ธุรกิจที่พักหลายแหํงในพื้นที่นอกจากจะมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครันแล๎ว ยังมีการ
จัดสถานที่ให๎มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยนาความคิดสร๎างสรรค์เข๎ามาใช๎ในการออกแบบ จัด
ภูมิทัศน์หรือสถานที่ เพื่อดึงดูดใจลูกค๎า โดยเฉพาะธุรกิจที่พักเปิดใหมํที่ให๎บริการห๎องพักเพียงอยํางเดียว มักใช๎กล
ยุทธ์นี้ในการดึงดูดใจลูกค๎าให๎มาใช๎บริการ
2) การรักษาความปลอดภัย จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้ นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎
การดาเนินธุรกิจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุร๎าย การสร๎างความเชื่อมั่นและไว๎วางใจให๎แกํลูกค๎าที่เข๎าพัก
เป็นสิ่งจาเป็น ธุรกิจที่พักสํวนใหญํมีการรักษาความปลอดภัยอยํางเข๎มงวด มีกล๎องวงจรปิด มีทางเข๎าออกทาง
เดียว ห๎ามจอดรถติดตั วอาคาร มีการสแกนบัตรประชาชนผู๎ขับขี่รถเข๎ามาจอดในบริเวณสถานประกอบการ มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บางโรงแรมมีเครื่องสแกนวัตถุระเบิด เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นแกํ
ลูกค๎าและผู๎ใช๎บริการ
3. กลยุทธ์การจัดจาหนําย เป็นลักษณะและจานวนชํองทางที่ลูกค๎าสามารถเข๎าถึงข๎อมูลการติดตํอของ
โรงแรม ดั ง นั้ น การเลื อ กชํ อ งทางการจั ด จ าหนํ า ยที่ เ หมาะสมจะชํ ว ยขยายขอบเขตการครอบคลุ ม ตลาด
กลุํมเป้าหมาย ธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎นิยมใช๎เว็บไซต์ , Facebook, Line และการแนะนา
โดยผู๎ที่เคยเข๎ามาใช๎บริการและบอกตํอ มีสํวนน๎อยที่มีระบบจองห๎องพักออนไลน์ผํานระบบอินเตอร์เน็ท

810

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

4. กลยุทธ์การสํงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์หรือสินค๎าหลักของโรงแรมที่พักคือห๎องพัก รายได๎จาก
ห๎องพักจึงเป็นรายได๎หลักของโรงแรม แตํจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายภาคใต๎ ทาให๎ธุรกิจ
ที่พักในพื้นที่มีรายได๎จากห๎องพักลดลง ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักจึงใช๎กลยุทธ์การสํงเสริมการตลาดเพื่อกระตุ๎นให๎
ลูกค๎าเกิดความต๎องการและเข๎ามาใช๎บริการมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมหรือการให๎บริการด๎านอื่นๆ ที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการของกลุํมลูกค๎า เพื่อเพิ่มอัตราการเข๎าพักและมีรายได๎เพิ่ มขึ้น ดังนั้น ถึงแม๎วําในพื้นที่หลังเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงธุรกิจที่พักจะมีรายได๎จากห๎องพักลดลง แตํมีรายได๎จากการให๎เชําห๎องประชุมสัมมนา
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีลูกค๎ากลุํมประชุมสัมมนาจากหนํวยงานราชการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎เพิ่มขึ้น
ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักจึงปรับปรุงบริการเพื่อรองรับความต๎องการของลูกค๎ากลุํมราชการ โดยเพิ่มจานวนห๎อง
ประชุม ขยายขนาดห๎องประชุม และติดตั้งอุปกรณ์สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่ออานวยความสะดวกแกํลูกค๎ากลุํมนี้
นอกจากนี้ โรงแรมที่พักที่ให๎บริการอาหารมีการปรับเปลี่ยนเป็นจากให๎บริการอาหารสากลเป็นอาหารฮาลาล ซึ่ง
ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักสํวนใหญํกลําวในลักษณะเดียวกันวํา เริ่มแรกไมํได๎เป็นฮาลาล แตํเพิ่งมาปรับให๎บริการ
อาหารฮาลาล เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ให๎กับโรงแรม เพราะถ๎าหากไมํมีฮาลาล ลูกค๎ากลุํมประชุมสัมมนาจะไมํมาใช๎
บริการ นอกจากการปรับปรุงบริการเพื่อรองรับลูกค๎ากลุํมประชุมสัมมนาแล๎ว ผู๎ประกอบการยังเพิ่มบริการด๎าน
ตํางๆ เพื่ออานวยความสะดวกให๎แกํลูกค๎าและประชาชนในพื้นที่ ทาให๎ธุรกิจโรงแรมที่พัก นอกจากจะเป็นที่พัก
แกํคนเดินทาง ยังมีบริการอื่นเพื่อการให๎บริการที่ครบวงจรมากขึ้น เชํน มีคาราโอเกะ สถานบันเทิง นวดแผน
โบราณ ร๎านอาหาร เบเกอรี่ ทาให๎โรงแรมเป็นศูนย์รวมความบันเทิงในรูปแบบตํางๆ เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับ
โรงแรมอีกทางหนึ่ง
4. ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

1) ปัญหาด๎านเงินทุน เนื่องจากธุรกิจที่พักเป็นธุรกิจที่มีต๎นทุนสูง ไมํวําจะเป็นต๎นทุนการกํอสร๎าง
ตกแตํ ง ปรั บ ปรุ ง ห๎ อ งพั ก คํ า ใช๎ จํ า ยในการซื้ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ คํ า วั ต ถุ ดิ บ และคํ า จ๎ า งแรงงาน ท าให๎ มี
ผู๎ประกอบการมีปัญหาด๎านเงินทุนหมุนเวียน ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักต๎องการให๎รัฐบาลขยายเวลาการให๎เงินกู๎
ดอกเบี้ยต่า 1.5% ตํอปีที่จะหมดในปลายปี 2560 ออกไปอีก และขยายระยะเวลากู๎จากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี เพื่อ
เป็นการกระตุ๎นการลงทุน รวมทั้งลดหยํอนภาษีและคําธรรมเนียมตํางๆ
2) ปัญหาด๎านอุปสงค์ แม๎ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎สถานการณ์การทํองเที่ยวจะมี
แนวโน๎มดีขึ้นตามลาดับ แตํนักทํองเที่ยวสํวนใหญํเป็นนักทํองเที่ยวที่มีกาลังซื้อต่า และใช๎ระยะเวลาพักในพื้นที่
เพียงไมํกี่วัน ผู๎ประกอบการต๎องการให๎หนํวยงานภาครัฐสนับสนุนการทํองเที่ยวในพื้นที่ โดยการจั ดกิจกรรม
ทํองเที่ยวในพื้นที่ให๎มากขึ้น และประกาศให๎สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกระตุ๎ น
เศรษฐกิจและการทํองเที่ยวในพื้นที่
3) ปัญหาด๎านคูํแขํงขัน โรงแรมและที่พักแรมหลายแหํงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ไมํได๎
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งโรงแรมและที่พักแรมดังกลําวจัดเป็นคูํแขํงขันของโรงแรม
ที่พักที่จดทะเทียนอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรมีมาตรการในการดาเนินการเพื่อควบคุม
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การดาเนินธุรกิจโรงแรมที่พักให๎ถูกต๎องตามพระราชบัญญัติดังกลําว เพื่อลดปัญหาการกระทาผิดกฎหมายและทา
ให๎ผู๎ประกอบการที่ดาเนินการอยํางถูกต๎องมีขวัญกาลังใจในการดาเนินธุรกิจตํอไป
สรุปและอภิปรายผล
1. สถานการณ์ธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากผลการศึกษาเกิดข๎อค๎นพบซึ่งชํวยขยายความเข๎าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจที่พักในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต๎เพิ่มขึ้น โดยผู๎วิจัยค๎นพบวําสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ไมํได๎สํงผลกระทบทาให๎ธุรกิจที่
พักในพื้น ที่เกิด ภาวะขาดทุ นหรือไมํ สามารถประกอบกิจ การตํ อไปได๎อยํ า งที่ เข๎าใจตามขํา วที่ ปรากฎในหน๎ า
หนังสือพิมพ์ตํางๆ ซึ่งมีการนาเสนอขําวในชํวงระหวําง พ.ศ. 2547-2553 (ผู๎จัดการรายสัปดาห์, 2550) แตํข๎อ
ค๎นพบจากการศึกษาพบวําธุรกิจที่พักในพื้นที่มีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับการศึกษาของ พรพรรณ
วีระปรียากูร (2555) ที่ระบุวําสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ยังคงมีศักยภาพตํอการพัฒนาในเชิงกายภาพพื้นที่ (ทั้ง
ในเชิ ง ปริ ม าณหรื อจ านวนและรูป แบบโครงการ) ที่ หลากหลาย ไมํ วํ า จะเป็ น โครงการประเภทที่ อยูํ อาศั ย
สถานศึกษา โรงแรมที่พัก ห๎างสรรพสินค๎า ฯลฯ โดยลักษณะและรูปแบบการของการขยายตัวเป็นผลเนื่องมาจาก
สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ทั้งนี้ สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จัดเป็นเงื่อนไข
สาคัญกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ด๎านที่พักในพื้นที่ ทาให๎ธุรกิจที่พักมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด๎านจานวน
และลักษณะของการขยายตัว โดยลักษณะและการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกตํางจากพื้นที่อื่น
อาจกลําวได๎วําสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎เป็นเงื่อนไขในการกาหนดลักษณะและ
รูปแบบการขยายตัวของธุรกิจที่พักในพื้นที่ การเกิดอุปสงค์ด๎านที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ไมํได๎เกิด
จากอุปสงค์ด๎านการทํองเที่ยวเพียงอยํางเดียว แตํเกิดจากอุปสงค์จากคนในพื้นที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิต
ทาให๎เกิดความต๎องการที่พักจากคนในพื้นที่สามจังหวัด ซึ่งต๎องการเพียงที่พักแรมระหวํางเดินทางทาธุระภายใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎หรือเดินทางกลับจากอาเภอหาดใหญํ เกิดความต๎องการห๎องพักราคาถูกในพื้นที่
สอดคล๎องกับการศึกษาของกรวรรณ ทองสวําง (2554) ที่ระบุวําหลังเหตุการณ์ความไมํสงบของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎นักทํองเที่ยวจะเปลี่ยนพฤติกรรม โดยกลุํมที่เข๎าพักจะเป็น กลุํมที่เคยอยูํในพื้นที่ โดยจะมาเยี่ยม
ญาติพี่น๎องและติดตํอเรื่องงาน เชํน ประชุม สัมมนา ทาให๎ธุรกิจที่พักขนาดเล็กเกิดการขยายตัวอยํางเห็นได๎ชัดใน
ทุกจั งหวั ด โดยเฉพาะในพื้ นที่ จั งหวั ด ปัต ตานี ป ระตู สูํ สามจัง หวัด ชายแดนภาคใต๎ ผู๎ ป ระกอบการธุ รกิจ ที่ พั ก
จาเป็นต๎องปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎ากลุํมนี้ นอกจากนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
หนํวยงานราชการมีการประชุมเพื่อแก๎ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่บํอยครั้ง ทาให๎ลูกค๎ากลุํมหนํวยงานราชการ
เพิ่มขึ้น สํงผลให๎เกิดการขยายตัวของธุรกิจที่พักที่ให๎บริการเชําห๎องประชุมสัมมนา สะท๎อนความต๎องการหรือเกิด
อุปสงค์ด๎านที่พักในพื้นที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยความต๎องการที่เพิ่มขึ้นนั้นมีลักษณะเฉพาะเป็นอุปสงค์ด๎านที่
พักจากคนในพื้นที่ ซึ่งเกิดจากสถานการณ์หรือบริบทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎กาหนดให๎เกิดความ
ต๎องการในลักษณะนั้น เมื่อธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีลักษณะเฉพาะและมีความแตกตํางจาก
พื้นที่อื่นดังนั้นการกาหนดแนวทางสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎จาเป็นต๎องมี
มาตรการและแนวทางเฉพาะเพื่อให๎ธุรกิจที่พักในพื้นที่พัฒนาอยํางยั่งยืน
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2. กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถ
จาแนกได๎ ดังนี้
1) กลยุ ท ธ์ ด๎ า นราคา สถานการณ์ ค วามรุน แรงในพื้ น ที่ สํ ง ผลให๎เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงวิ ถีการ
ดารงชีวิตและการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ สํงผลให๎เกิดอุปสงค์ด๎านที่พักจากกลุํมคนในพื้นที่สามจังหวัด ซึ่ง
ต๎องการเพียงที่พักแรมที่ปลอดภัยระหวํางเดินทางภายในพื้นที่ ทาให๎ที่พักแรมที่มีราคาห๎องพักต่ากวํา 500 เป็นที่
นิยมและมีการขยายตัวอยํางชัดเจนในทุกจังหวัด ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักที่ให๎บริการที่พักเพียงอยํางเดียวจึง
นิ ย มใช๎ กลยุ ท ธ์ ด๎ า นราคาเพื่ อแขํ ง ขั น กับ คูํแ ขํง ขัน โดยก าหนดราคาห๎อ งพั กเป็ น ห๎ องพั กแบบประหยั ด โดย
ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักจะใช๎กลยุทธ์กาหนดราคาห๎องพักหรือประกาศขายห๎องพักเทําคูํแขํงขันที่อยูํในพื้นที่
เดียวกันและมีคุณภาพใกล๎เคียงกัน เพื่อเพิ่มโอกาสการเป็นตัวเลือกในการใช๎บริการ โดยราคาห๎องพักที่นิยม
ประกาศขายเป็นราคา 400-600 บาท นอกจากนั้น ราคาประกาศขายห๎องพัก เป็นราคาตลอดทั้งปี ไมํมีการลด
หรือเพิ่มราคาไมํวําจะเป็นชํวงใดของปี ดังนั้นฤดูกาลหรือชํวงเวลาเข๎าพักไมํมีผลตํอระดับราคา สอดคล๎องกับ
การศึกษาของกรวรรณ ทองสวําง (2554) ซึ่งทาการศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์ความไมํสงบของ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ตํอโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมในอาเภอหาดใหญํพบวําในอาเภอหาดใหญํจะไมํมี
ฤดูกาลทํองเที่ยว (High season) ที่ชัดเจน นักทํองเที่ยวจะเข๎ามาทํองเที่ยวในชํวงวันหยุดเทศกาลของไทย
มาเลเซีย เชํน เทศกาลวันตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และหากมีเหตุการณ์ความไมํ
สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ นักทํองเที่ยวจะหยุดการทํองเที่ยวในอาเภอหาดใหญํจนกวํานักทํองเที่ยว
จะรู๎สึกมั่ นใจในความปลอดภัย ท าให๎ฤดูกาลไมํมี ผลตํ อการกาหนดราคาห๎องพั กโรงแรมในพื้น ที่สามจัง หวั ด
ชายแดนภาคใต๎ ซึ่งการไมํมีฤดูกาลทํองเที่ยวที่ชัดเจนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ทาให๎ธุรกิจที่พักในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีความแตกตํางจากธุรกิจที่พักโรงแรมในพื้นที่อื่น จากการทบทวนวรรณกรรม ธนกฤต
สังข์เฉย (2550) ระบุวําลักษณะพิเศษของธุรกิจโรงแรมอยํางหนึ่งคือความเป็นฤดูกาล เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็น
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมทํองเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นฤดูกาล ดังนั้นจานวนนักทํองเที่ยวมากหรือ
น๎อยขึ้นกับฤดูกาล
2) กลยุทธ์ด๎านผลิตภัณฑ์ ธุรกิจที่พักในเขตเมืองนิยมใช๎การออกแบบรูปแบบของธุรกิจที่พักให๎มี
ความโดดเดํนและเป็นเอกลักษณ์ประจาตัว โดยนาความคิดสร๎างสรรค์เข๎ามาใช๎ในการออกแบบ จัดภูมิทัศน์หรือ
สถานที่ เพื่อสร๎างจุดขายและดึงดูดใจลูกค๎า โดยเฉพาะธุรกิจที่พักเปิดใหมํที่ให๎บริการห๎องพักเพียงอยํางเดียว มัก
ใช๎กลยุ ทธ์นี้ในการดึ งดูดใจลูกค๎าให๎มาใช๎บริการ นอกจากนั้น ธุรกิจ ที่พักสํว นใหญํ ยังมีม าตรการรักษาความ
ปลอดภัยอยํางเข๎มงวด เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นและไว๎วางใจให๎แกํลูกค๎าที่เข๎าพัก สอดคล๎องกับแนวคิดของธนกฤต
สังข์เฉย (2550) ซึ่งระบุวําผู๎ประกอบการธุรกิจโรงแรมแตํละรายพยายามสร๎างความแตกตํางในตัวผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของตน ทั้งความแตกตํางที่แท๎จริงและความแตกตํางในทรรศนะของผู๎บริโภค การสร๎างความแตกตํางและ
การพัฒนาด๎านสิ่งอานวยความสะดวกภายในโรงแรม ให๎สอดคล๎องกับลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย เพื่ อดึงดูดความสนใจ
ให๎กับลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย นอกจากนั้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ยังมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎เข๎าพัก สอดคล๎องกับการศึกษาของกรวรรณ ทองสวําง (2554) ซึ่งระบุวําหลังเกิด
เหตุการณ์ความไมํสงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โรงแรมมีการจัดการเรื่องความปลอดภัยของนักทํองเที่ยว
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มากที่สุด เชํน มีการติดตั้งกล๎องวงจรปิดทุกชั้น และที่มุมอับของโรงแรม มีการตรวจตราทุกๆ ชั่วโมง มีการตรวจ
ยานพาหนะ กระเป๋าที่มีการเข๎าออกภายในโรแงรม เพื่อให๎มั่นใจในความปลอดภัยเมื่อเข๎าพักในโรงแรมและ
ทํองเที่ยวในอาเภอหาดใหญํ
3) กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด จ าหนํ า ย ธุ ร กิ จ ที่ พั ก ในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต๎ นิ ย มใช๎ เ ว็ บ ไซต์ ,
Facebook, Line และการแนะนาโดยผู๎ที่เคยเข๎ามาใช๎บริการและบอกตํอ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของเกิดศิริ
เจริญวิศาล และธนิถา แสงวิเชียร (2557) ซึ่งทาการศึกษาการเพิ่มมูลคําแกํธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลาด๎วย
แนวคิดบูติกและไลฟ์สไตล์โฮเต็ลสะท๎อนให๎เห็นวํานักทํองเที่ยวปัจจุบันให๎ความสาคัญในการใช๎อินเตอร์เน็ต ดังนั้น
การใช๎ เ ทคโนโลยี ด๎ า นอิน เตอร์ เ น็ ต และการสื่ อสารจะชํ ว ยให๎ โ รงแรมสามารถเข๎ า ถึ ง กลุํ ม เป้ า หมายอยํ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและได๎ รั บ การยอมรับ ในการเลื อกใช๎ บ ริการ อีกทั้ ง ถือเป็ น การท าการตลาดที่ มี ต๎ น ทุ น ต่ าแตํ มี
ประสิทธิผลอยํางดี เชํนการพัฒนาระบบ E-commerce ในการขายห๎องพักผํานเว็บไซต์ รวมทั้งการสื่อสารกับ
ลูกค๎าผําน Social network เป็นต๎น เชํนเดียวกับการศึกษาของ มนัสสินี บุญมีศรีสงํา (2558) ซึ่งทาการศึกษา
การให๎ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการทํองเที่ยวแบบดาร์กทัวร์ริซึ่มพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระบุชํอง
ทางการจัดจาหนํายที่สาคัญที่สุดคือ Social media แตํยังมีผู๎ประกอบการบางสํวนที่ยังมีความรู๎ในสํวนนี้ไมํมาก
นัก ภาครัฐและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรเข๎ามาให๎ความรู๎และสนับสนุนชํองทางการจาหนํายดังกลําวให๎มากขึ้น
และสอดคล๎องกับผลการศึกษาของพจนา บุญคุ๎ม และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2558) ซึ่งทาการศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การสื่อสารทางการตลาดในแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุํมภาคกลางตอนลําง พบวําชํองทางการสื่อสารที่
สาคัญคือสื่ออินเตอร์เน็ต และการบอกตํอๆ กัน
4) กลยุทธ์การสํงเสริมการตลาด ธุรกิจที่พักในพื้นที่ใช๎กลยุทธ์การสํงเสริมการตลาดเพื่อกระตุ๎นให๎
ลูกค๎าเกิดความต๎องการและเข๎ามาใช๎บริการมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมหรือการให๎บริการด๎านอื่นๆ ที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการของกลุํมลูกค๎า ทาให๎มีอัตราการเข๎าพักเพิ่มขึ้นและมีรายได๎เพิ่มขึ้น ดังนั้น ถึงแม๎วําในพื้นที่หลัง
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงธุรกิจที่พักจะมีรายได๎จากห๎องพักลดลง แตํมีรายได๎จากการให๎เชําห๎องประชุมสัมมนา
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีลูกค๎ากลุํมประชุมสัมมนาจากหนํวยงานราชการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎เพิ่มขึ้น
ผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักจึงปรับปรุงบริการเพื่อรองรับความต๎องการของลูกค๎ากลุํมราชการ โดยเพิ่มจานวนห๎อง
ประชุม ขยายขนาดห๎องประชุม และติดตั้งอุปกรณ์สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่ออานวยความสะดวกแกํลูกค๎ากลุํมนี้
นอกจากนี้ โรงแรมที่พักที่ให๎บริการอาหารมีการปรับเปลี่ยนเป็นจากให๎บริการอาหารสากลเป็นอาหารฮาลาล และ
มีบริการอื่นเพื่อการให๎บริการที่ครบวงจรมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายรับให๎กับโรงแรมและตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎าในพื้นที่เป็นหลัก สอดคล๎องกับการศึกษาของกรวรรณ ทองสวําง (2554) ซึ่งระบุวําเมื่อเกิดเหตุการณ์ความ
ไมํสงบขึ้น ลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการโรงแรมเป็นนักทํองเที่ยวน๎อยลง แตํมีลูกค๎ากลุํมข๎าราชการที่ต๎องเดินทางมา
ราชการ หรือมีการประชุมสัมมนาในพื้นที่ มากขึ้น ทาให๎ลูกค๎ากลุํมนี้ยังคงเดินทางมาพักอยูํเสมอไมํวําเหตุการณ์
ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ข้อเสนอแนะสาหรับการลงทุนและการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
1. ผู๎ประกอบการควรมีความเข๎าใจบริบทและสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ เนื่องจากการดาเนิน
ธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีลักษณะเฉพาะและแตกตํางจากพื้นที่อื่น ความเข๎า ใจบริบทและ
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สถานการณ์จะทาให๎การดาเนินธุรกิจมีโอกาสประสบความสาเร็จได๎ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงดังเชํนพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต๎
2. ผู๎ประกอบการควรให๎ความสาคัญกับการให๎บริการเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าซึ่งเป็นคน
ในพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากลูกค๎าหลักของธุรกิจที่พักเป็นคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เชํน การมีอาหาร
ฮาลาลให๎บ ริการ ภายในห๎องพักควรมีสิ่ งที่ บอกทิศหรือกิ๊บ ละห์ มี สายฉีด ชาระในห๎องน้ า เป็น ต๎น เพื่ อสร๎า ง
ความสามารถในการแขํงขันให๎แกํกิจการ
3. ผู๎ประกอบการควรประกาศราคาขายห๎องพัก โดยคานึงถึงกลุํมลูกค๎าหลักและคูํแขํงขันที่อยูํในพื้นที่
เดียวกัน โดยกาหนดราคาห๎องพักไมํสูงจนเกินไป เมื่อเทียบกับสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ใกล๎เคียงกัน
4. ผู๎ประกอบการควรเพิ่มชํองทางติดตํอระหวํางโรงแรมที่พักกับลูกค๎าให๎มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจที่พัก
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎สํวนใหญํยังทาการทาตลาดเชิงรับหรือการใช๎การโฆษณาแบบปากตํอปาก การ
พัฒนาชํองทางการจัดจาหนําย เชํน เพิ่มระบบการจองห๎องพักผํานอินเตอร์เน็ต เพื่อให๎ครอบคลุมกลุํมเป้าหมาย
และขยายกลุํม ลู กค๎า ท าให๎ลู กค๎า สามารถเข๎า ถึง ข๎อมู ลของโรงแรมที่ พั กได๎ ส ะดวกและเพิ่ม โอกาสทางธุ รกิจ
นอกจากนั้น ความนิยมในการสื่อสารผํานระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการใช๎ Social Media ไมํวําจะเป็น
Facebook, Twitter การตั้งกระทู๎ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเว็ปไซต์ตํางๆ มีอิทธิพลอยํางมากตํอการ
สื่อสารและสํงตํอขําวสารอยํางรวดเร็ว ซึ่งถ๎าหากบริการที่ดีก็จะสํงผลกระทบในเชิงบวกตํอกิจการ และในทาง
ตรงกันข๎าม ถ๎าหากบริการไมํดี ยํอมสํงผลในเชิงลบอยํางรุนแรงและรวดเร็วเชํนกัน ผู๎ประกอบการต๎องตระหนัก
และเลือกใช๎ชํองทางการสื่อสารและการจัดจาหนํายให๎เหมาะสมกับกิจการและสอดคล๎องกับพฤติกรรมของลูกค๎า
5. ผู๎ประกอบการควรมีการควบคุมต๎นทุนคําใช๎จํายอยํางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากธุรกิจที่พักในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎อยูํในสภาพแวดล๎อมที่มีความเสี่ยงสูง อัตราการเข๎าพักขึ้นกับสถานการณ์และบริบทใน
พื้นที่ เพื่อรักษาผลประกอบการไว๎ ผู๎ประกอบการควรมีการลดต๎นทุนและคําใช๎จํายที่ไมํจาเป็นลง และจัดหา
รายได๎ด๎านอื่นเข๎ามาทดแทน เชํน การให๎บริการอาหารนอกสถานที่ การให๎บริการจัดงานมงคลสมรส เพื่อเพิ่ม
รายได๎ให๎กับกิจการ
6. ผู๎ประกอบการควรกาหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอยํางเข๎มงวด เพื่อสร๎างความ
เชื่อมั่นแกํลูกค๎าและผู๎ใช๎บ ริการ การดาเนินธุรกิจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงดังเชํน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ การสร๎างความเชื่อมั่นและไว๎วางใจให๎แกํลูกค๎าที่เข๎าพักเป็นสิ่งจาเป็น
7. ผู๎ประกอบการควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์และความต๎องการของลูกค๎า
โดยการจัดกิจกรรมหรือการให๎บริการด๎านตํางๆ ตามความต๎องการของลูกค๎า เชํน เพิ่มจานวนห๎องประชุม ขยาย
ขนาดห๎องประชุม ติดตั้งอุปกรณ์สารสนเทศที่ทันสมัย และมีบริการด๎านอื่นๆ อยํางครบวงจรมากขึ้น เพื่ออานวย
ความสะดวกและจูงใจให๎ลูกค๎ามาใช๎บริการเพิ่มขึ้น
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากการศึกษาความต๎องการของผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎
ผู๎วิจัยได๎นามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางกาหนดนโยบายภาครัฐสาหรับสนับสนุนผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ดังนี้
1) นโยบายด๎านสินเชื่ อสาหรับผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักด๎วยการขยายเวลาการให๎สินเชื่อ ลด
เงื่อนไขข๎อกาหนดตํางๆ รวมไปถึงการให๎อัตราดอกเบี้ยพิเศษแกํผู๎ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่ผํานธนาคาร
พาณิชย์ตํางๆ ที่รัฐเป็นผู๎ถือหุ๎น เพื่อนาไปใช๎ในการปรับปรุงห๎องพักและดาเนินธุรกิจ
2) นโยบายการยกเว๎ น การเก็บ ภาษี แกํผู๎ ป ระกอบการธุ รกิจ ที่ พั กในพื้ น ที่ เชํ น ภาษี เงิ น ได๎
ภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีโรงแรม เพื่อลดต๎นทุนคําใช๎จํายด๎านตํางๆ
2. ควรเปลี่ยนวิธีการมองความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ซึ่งถูกมองวําเป็ นอุปสรรค
และสํงผลกระทบทาให๎ธุรกิจที่พักในพื้นที่เกิดภาวะขาดทุนหรือไมํสามารถประกอบกิจการตํอไปได๎อยํางที่เข๎าใจ
ตามขําวที่ปรากฎในหน๎าหนังสือพิมพ์ตํางๆ ซึ่งมีการนาเสนอขําวอยํางตํอเนื่องในชํวงหลายปีที่ผํานมา ชุดความ
เชื่อเกี่ยวกับความรุนแรงดังกลําวเกิดจากกระบวนการตีความของผู๎คนตามภาพลักษณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ อยํางไรก็ตาม เมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง คนในพื้นที่เกิด
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิถีการเดินทางและการดาเนินชีวิต เกิดเป็นโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งจาก
การศึกษาสะท๎อนให๎เห็นวําความรุนแรงเป็นเงื่อนไขสาคัญทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจที่พักในพื้นที่
และธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ยังคงมีศักยภาพในการพัฒนา การเปลี่ยนวิธีการมองความ
รุนแรงในพื้นที่จึงเป็นเรื่องจาเป็น เพื่อให๎เห็นวําพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ยังคงมีศักยภาพในการพัฒนาและ
เสนอแนะแนวทางการแก๎ไขปัญหาที่สอดคล๎องกับความเป็นจริงตามบริบทของพื้นที่มากขึ้น
3. รัฐควรสนับสนุนการเผยแพรํข๎อมูล ข๎อเท็จจริงที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถานการณ์ บริบท และความ
เป็ น อยูํ ข องประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละสร๎ า งความเชื่ อ มั่ น ให๎ แ กํ นั ก ทํ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะ
นักทํองเที่ยวชาวไทย ทาให๎คนนอกพื้นที่มีความเชื่อมั่นและกล๎าที่จะเดินทางเข๎ามาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันภาพลักษณ์ความรุนแรงที่มีการสื่อสารผํานชํองทางตํางๆ ทาให๎คนนอกพื้ นที่
เกิดความรู๎สึกหวาดกลัวไมํกล๎าเดินทางเข๎ามาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ดังนั้นการสร๎างความเข๎าใจที่
ถูกต๎ องเกี่ย วกับ สถานการณ์ บริบ ท และความเป็ น อยูํของประชาชนในพื้ น ที่ จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคัญ ในการกระตุ๎ น
เศรษฐกิจและการทํองเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัด
4. รัฐควรสนับสนุนการเข๎าสูํธุรกิจที่พักของผู๎ประกอบการรายใหมํ โดยเฉพาะธุรกิจที่พักขนาดเล็ก
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ทาให๎คนในพื้นที่มีการปรับตัวในการดารงชีวิต โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางใน
ชํวงเวลากลางคืนหรือตอนเย็น กลุํมลูกค๎าของธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดจึงเป็นกลุํมคนในพื้นที่สามจังหวัด ซึ่ง
ต๎องการเพียงสถานที่พักแรมที่ปลอดภัย เพื่อพักระหวํางเดินทางในพื้นที่ เกิดความต๎องการห๎องพักราคาประหยัด
ในพื้นที่ ทาให๎ธุรกิจที่พักราคาประหยัดในพื้นที่ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง จึงเป็นโอกาสของผู๎ประกอบการรายยํอยใน
พื้นที่เข๎าสูํธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจที่พักขนาดเล็กใช๎เงินในการลงทุนไมํมากนัก รัฐควรให๎การสนับสนุนด๎านเงินทุน
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และสิน เชื่อให๎กับผู๎ ที่ต๎องการเป็นผู๎ป ระกอบการธุรกิจ ที่พักในพื้นที่ สามจั งหวัด ชายแดนภาคใต๎ เพื่อเป็นการ
สํงเสริมการเป็นผู๎ประกอบการในพื้นที่และเป็นการกระตุ๎นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
5. รัฐควรมีมาตรการในการดาเนินการเพื่อควบคุมการดาเนินธุรกิจโรงแรมที่พักให๎ถูกต๎องตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เพื่อลดปัญหาการกระทาผิดกฎหมายและทาให๎ผู๎ประกอบการที่ดาเนินการ
อยํางถูกต๎องมีขวัญกาลังใจในการดาเนินธุรกิจตํอไป เนื่องโรงแรมและที่พักแรมหลายแหํงในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ไมํได๎จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซึ่งโรงแรมและที่พักแรมดังกลําวจัดเป็น
คูํแขํงขันของโรงแรมที่พักที่จดทะเทียนอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยครั้งนี้ใช๎กลุํมตัวอยํางจากผู๎ประกอบธุรกิจที่พักซึ่งเป็นการศึกษาทางด๎านอุปทาน การศึกษา
ครั้งตํอไปควรทาการศึกษาโดยใช๎กลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นลูกค๎าหรือผู๎ใช๎บริการโรงแรม ซึ่งเป็นการศึกษาทางด๎านอุป
สงค์ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ครอบคลุมและสามารถนาผลจากการศึกษาไปใช๎ปรับปรุงการให๎บริการเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎าได๎ดียิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัย เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการทํองเที่ยวของลูกค๎ากลุํมเป้าหมายอยํางตํอเนื่อง
เพื่อให๎ข๎อมูลมีความทันสมัย เนื่องจากพฤติกรรมความต๎องการของลูกค๎ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นการนาเสนอผลการวิจัยเรื่องสถานการณ์และการปรับตัวของผู๎ประกอบการธุรกิจที่พัก
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ซึ่งได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ผู๎วิจัยขอขอบคุณ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมา ณ โอกาสนี้
อนึ่ง ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู๎วิจัย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไมํจาเป็นต๎องเห็น
ด๎วยเสมอไป
เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
เกิดศิริ เจริญวิศาล และธนิถา แสงวิเชียร. (2557). การเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลาด้วย
แนวคิดบูติกและไลฟ์สไตล์โฮเต็ล. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
กรวรรณ ทองสวําง. (2554). ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมในอาเภอหาดใหญ่. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต
(นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธนกฤต สังข์เฉย. (2550). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นิศา ชัชกุล. (2555). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แหํง
จุฬาลงกรณ์.
พจนา บุญคุ๎ม และพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2558). “การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหลํงทํองเที่ยว
817

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

เชิงวัฒนธรรมกลุํมภาคกลางตอนลําง”. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 8, 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม) : 2793-2808.
พรพรรณ วีระปรียากูร. (2555). สถานภาพและสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

มนัสสินี บุญมีศรีสงํา. (2558). “การให๎ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการทํองเที่ยวแบบดาร์ก
ทัวร์ริซึ่มพื้นที่จังหวัดกาญจนบุร”ี . Veridian E-Journal, Silpakorn University, 8, 2 (พฤษภาคมสิงหาคม) : 571-592.
สานักงานสถิติแหํงชาติ. (2551). การสารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์. กรุงเทพฯ :
สานักงานสถิติแหํงชาติ.
สานักงานสถิติแหํงชาติ. (2553). การสารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์. กรุงเทพฯ :
สานักงานสถิติแหํงชาติ.
สานักงานสถิติแหํงชาติ. (2555). การสารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์. กรุงเทพฯ :
สานักงานสถิติแหํงชาติ.
สุรีย์ เข็มทอง. (2559). กลยุทธ์การจัดการและการตลาดสาหรับธุรกิจโรงแรม. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช: กรุงเทพมหานคร.
หนังสือพิมพ์ผู๎จัดการออนไลน์. (2550). โรงแรม ‘หาดใหญ่ – 3 จชต.’ วิกฤต นักลงทุนนักท่องเที่ยวทิ้งใต้ตอนล่าง, สืบค๎นจาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ View News.
aspx? NewsID = 9500000054083
ภาษาต่างประเทศ
Gubrium, J. F. & Holstein, J. A. (1997). The new language of qualitative method. Oxford:
Oxford University Press.
Kotler, P. & Armstrong, G. (2013). Marketing an Introduction(11th Ed.). Harlow: Pearson
Education.
Neuman, W. L. (2004). Basics of social research: Qualitative and quantitative
approaches. Boston: Pearson.
Porter, M. E. (1998). The competitive advantage of nations. New York: Free Press.

818

