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บทคัดย่อ
	 การวิจยัเร่ืองปัจจัยทีม่ผีลต่อการซ้ือแล้วเช่ากลับคืนและระบบการจดัการธรุกจิท่ีพกัแบบขายแล้วเช่ากลบัคนืของโครงการ

มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 เป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	ซึ่งมุ่งเน้นการส�ารวจปัจจัยที่มี

ผลต่อการซื้อแล้วให้เช่ากลับคืน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ	 ซื้อบ้าน	 เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบขายแล้วเช่ากลับคืน	 เพื่อได้ข้อมูลข้อก�าหนดต่างๆ	 ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ									

เพื่อทราบปัจจัยของธุรกิจที่พักแบบขายแล้วเช่ากลับคืนและเพื่อได้ข้อมูลวิธีการบริหารจัดการของธุรกิจที่พักแบบขายแล้ว												

เช่ากลบัคนืของโครงการมตุติมายาฟอเรสต์พูลวลิล่า	จ�านวน	4	ด้าน	ประกอบด้วย	1)	ด้านการจดัการ	2)	ด้านการบรหิารทรพัยากร

มนุษย์	3)	ด้านการบริการ	และ	4)	ด้านการตลาด	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 เจ้าของบ้านพูลวิลล่าที่ซื้อแล้วให้โครงการ									

เช่ากลับคืนมาบริหารเป็นโรงแรมในโครงการมุตติมายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 จ�านวน	 64	 คนและผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก	

ประกอบด้วย	ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	และผู้จัดการฝ่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล	โดยการหาค่าความถี่ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ใช้ค่าสถิติ	คือ	

ค่าเฉลี่ย	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านในภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก										

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.77	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	โดยเรียบล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้	ด้านการ

บริการ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.91	ด้านการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.77	และด้านการจัดการมีค่าเฉลี่ย	3.72	ตามล�าดับ	และระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบขายแล้วเช่ากลับคืนของโครงการมุตติมายา	

ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.71	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	

โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้	ด้านการตลาด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.89	ด้านการจัดการ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.88	และด้าน

ทรัพยากรมนุษย์	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.59	ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ	:	ธุรกิจที่พักแบบขายแล้วเช่ากลับคืน

ABSTRACT
 The research about factors affecting the purchase and rental returns, sales and leaseback business 

management system of Muthi Maya Forest Pool Villa Project” is a mix of quantitative research and                

qualitative	research.	The	objective	of	this	research	is	to	study	the	factors	affecting	sales	and	leaseback.	The	

purpose is to examine the factors influencing the decision to purchase a house, to know factors influencing 

the decision to purchase a real estate in a form of sales and leaseback in order to obtain information of 

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อแล้วให้เช่ากลับคืน และระบบการจัดการธุรกิจที่พัก
แบบขายแล้วเช่ากลับคืน กรณีศึกษา โครงการ มุตติมายา ฟอเรสต์พูลวิลล่า
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regulations that influence the decision to join the project, as well as a guideline to manage sales and       

leaseback	 business	 of	Muthi	Maya	 Forest	 Pool	 Villa	 Project	 in	 four	 aspects	 as	 follow:	 1)	Management														

2)	Human	Resource	Management	3)	Service	and	4)	Marketing.		The	target	population	for	this	study	included	

the owners of pool villa houses that were already passed the process of sales and leaseback by the project 

to	be	managed	as	hotels	in	Muthi	Maya	Forest	Pool	Villa	Project	in	a	total	of	64	people,	and	the	executives	

in a level of chief departments included front desk manager, human resources manager and real estate 

business	manager.	The	tools	used	in	this	research	were	questionnaires.	The	data	analysis	was	conducted	

by	using	frequency,	percentage,	average,	standard	deviation.	The	statistics	used	were	mean	and	standard	

deviation.

 The research findings show that the levels of opinions about the factors influencing the decision to 

purchase	a	house	were	overall	at	a	high	level	with	an	average	of	3.77.	While	considering	in	each	aspect,	

every	 aspects	 is	 at	 high	 level	 and	 can	 be	 rank	 as	 following,	 service	 3.91,	 followed	 by	 the	 aspect	 of																		

marketing	with	an	average	of	3.77,	and	then	management	at	3.72	respectively.	The	level	of	opinions	about	

the factors influencing the decision to purchase a real estate in type of sales and leaseback of Muthi Maya 

Forest	Pool	Villa	Project	is	overall	at	a	high	level	with	an	average	of	3.71.	While	considering	in	each	aspect,	

every	aspects	is	at	high	level	and	can	be	rank	as	following,	Marketing	3.89,	followed	by	management	at	

with	an	average	of	3.88,	and	human	resources	with	an	average	3.59,	respectively.

Keyword : leaseback-time sharing business

บทน�า
	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยปัจจุบันถือ

ได้ว่ามีอัตราการขยายตัวมากขึ้น	จากข้อมูลสถิติโรงแรม	และ

รีสอร์ท	ในปี	พ.ศ.2550	บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหลักคือ	พัทยา	

ภูเก็ต	 เชียงใหม่	 สมุย	 หัวหิน	 มีการเติบโตเพิ่มข้ึนจากป	ี													

พ.ศ.	2549	คดิเป็นร้อยละ	9.8	(การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย,	

2550)	สืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและ

ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว	จึงท�าให้มีความต้องการที่พักอาศัย

ประเภทบ้านพักตากอากาศและอาคารชุดพักตากอากาศเพิ่ม

มากขึ้น	 (ผู ้จัดการออนไลน์,	 2557)	 นอกเหนือจากแหล่ง							

ท่องเที่ยวหลัก	 ผู้วิจัยพบว่า	 จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่ง

จงัหวดัทีก่�าลงัได้รบัความนยิมในการท่องเทีย่วพกัผ่อนส�าหรบั

ช่วงวันหยุด	 ด้วยท�าเลที่ต้ังท่ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ	 มีการ

คมนาคมที่สะดวกสบาย	 จึงท�าให้มีอัตราจ�านวนนักท่องเที่ยว	

เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ	 ปี	 โดยผู้วิจัยท�าการศึกษาจากข้อมูลสถิต	ิ							

นักท ่องเที่ยวที่ เดินทางเข ้ามาท ่องเที่ยวในเขตจังหวัด

นครราชสีมา	 ปี	 พ.ศ.	 2552-2554	 พบว่า	 มีนักท่องเท่ียว											

เดินทางเข้ามาเที่ยวในปี	พ.ศ.	2552	จ�านวน	3,929,523	คน	

พ.ศ.	 2553	 จ�านวน	 5,232,940	 คน	 พ.ศ.	 2554	 จ�านวน	

5,771,424	 คน	 (สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ	

จังหวัดนครราชสีมา			พ.ศ.	2552–2554)	จะเห็นได้ว่า	จังหวัด

นครราชสีมามีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นใน								

ทุก	 ๆ	 ปี	 โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลักของอ�าเภอปากช่อง							

คอื	อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่	ท่ีได้รับความนยิมจากนกัท่องเท่ียว

ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2556	 มาเป็นอันดับหนึ่งของกรมอุทยาน											

แห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพื์ช	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม	ด้วยยอดจ�านวนคน	1,077,857	คน	(ปี	พ.ศ.	2535	

จ�านวน	 852,772	 คน)	 (ผู้จัดการออนไลน์,	 2557)	 เหตุผล											

ดังกล่าวท�าให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ

ภาคบริการให้ความสนใจลงทุนในเขตพื้นท่ีอุทยานเขาใหญ่	

เพิ่มขึ้น	เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น	และ

ในสถานการณ์ที่พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความเปล่ียนแปลง	

อยู่ตลอดเวลาและคู่แข่งทางธุรกิจเพิ่มข้ึน	 ท�าให้ภาคธุรกิจ									

จะต้องมีความรอบคอบมากข้ึน	 ดังนั้นผู ้ประกอบการจึง											

ต้องสร้างตราสินค้า	 (brand)	ที่มีลักษณะของธุรกิจให้มีความ

แปลกใหม่	เพือ่ทีจ่ะน�ามาดงึความสนใจของลกูค้าและสามารถ

สู้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้	 และหนึ่งในตราสินค้า	 (brand)	

ที่มีคุณลักษณะ	(character)	ที่ชัดเจน	และท�าให้คุณลักษณะ	

(character)	 นี้ก�าลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการในเขต
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อุทยานแห่งชาติ	 เขาใหญ่ก็คือธุรกิจที่พักแบบขายแล้ว															

เช่ากลับคืน	 (sale	 and	 lease	back	 program)	 และสถาน

ประกอบการแรกที่ด�าเนินการโดยใช้ระบบการจัดการธุรกิจ

ที่พักแบบขายแล้วเช่ากลับคืนของเขาใหญ่ก็คือ	 โครงการ								

มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า	เปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์	

ขายบ้านแบบพลูวลิล่าแบบขายแล้วเช่ากลบัคืนในปี	พ.ศ.	2551	

และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี	 โดยสามารถปิดการขาย

โครงการได้ภายในเวลา	1	ปี	หลังจากนั้น	โครงการ	มุตติมายา	

ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 เมื่อวันที่	 2	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2552	 โดยอยู่						

ภายใต้การบริหารงานของ	 โรงแรม	 คีรีมายา	 กอล์ฟ	 รีสอร์ท	

สปา	ได้รับการจัดอันดับจาก	Mr.	&	Mrs.	Smith	member		

ให้ติดอันดับ	 7	 ของโลกในด้านการบริการและเป็นโรงแรมท่ี

เหมาะส�าหรับคูรั่กจาก	Agoda.com	บรษิทัผูใ้ห้บรกิารเวป็ไซด์	

ส�ารองห้องพักในโรงแรมแบบออนไลน์	ซึง่รบัประกันค่าห้องพกั

ทีด่ทีีส่ดุในเอเชยี	และเป็นส่วนหนึง่ของเครอื	Pricelone.com	

(Nasdaq:	PCLN)	โรงแรมมตุมิายา	ยงัได้รบัการการนัตรคีวาม

โรแมนติกจาก	Mr	&	Mrs.	Smith	ให้อยู่ใน	Top	ten	most	

romantic	resort	in	the	world		อกีด้วย	และด้วยววิทีส่วยงาม

และการบริการเยี่ยมยอด	โดยจาก	Agoda	ให้ค�านิยามไว้เป็น

โรงแรมโรแมนติกเหนือค�าบรรยาย	(ผู้จัดการออนไลน์,	2557)

	 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ท�าการส�ารวจปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์

แบบขายแล้วเช่ากลับคืน	 เพ่ือให้ทราบถึงบริบทและศึกษา

ระบบการจดัการธรุกจิทีพ่กัแบบขายแล้วเช่ากลบัคืน	โครงการ	

มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า	ใน	4	ด้านหลัก	คือ	1)	ด้านการ

จัดองค์กร	 2)	 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 3)	 ด้านการ

บริการ	และ	4)	ด้านการตลาด	ว่ามีวิธีการด�าเนินการอย่างไร	

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย์แล้วให้เช่ากลบั

คืนและระบบการจัดการธุรกิจที่พักแบบขายแล้วเช่ากลับคืน	

กรณีศึกษา	 โครงการ	 มุตติมายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 ในครั้งน้ี													

มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ในการศกึษาวจิยั	เพราะผลทีไ่ด้จากการ

ศึกษาจะน�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานขององค์กรให้

กับผู ้บริหารหรือเจ ้าของธุรกิจท่ีเ ก่ียวข้องท้ังภาคธุรกิจ

อสังหารมิทรพัย์	และธุรกจิบรกิาร	และยงัส่งผลต่อความส�าเร็จ

และการด�าเนินอยู่ได้ในธุรกิจโรงแรม	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

ภาพรวมของธุรกิจท่ีพักแรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว									

ในระดับภูมิภาคต่อไป	 รวมถึงเป็นแนวทางในการศึกษาให้กับ

ผู้ท่ีสนใจท่ัวไปโดยได้มีการก�าหนดกรอบแนวคิดท่ีจะใช้ในการ

ศึกษาดังนี้

ภาพที่ 1		กรอบแนวคิดในการวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

-	เพศ

-	อายุ

-	ระดับการศึกษา

-	สถานภาพ

-	อาชีพ

-	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของโครงการมุตติมายา
ฟอเรสต์	พูลวิลล่า	4	ด้าน	ประกอบด้วย
	 1.	ด้านการจัดการ
	 2.	ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
	 3.	ด้านการบริหาร
	 4.	ด้านการตลาด

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ่ืออสังหาริมทรัพย์แบบขายแล้วเช่า
กลับคืนของโครงการม	 มุตติมายา	 ฟอเรสต์	 พูลวิลล่า	 4	 	 ด้าน	
ประกอบด้วย
	 1.	ด้านการจัดการ
	 2.	ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
	 3.	ด้านการบริหาร
	 4.	ด้านการตลาด

1.	ข้อก�าหนดต่างๆ	ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ	มุตติมายา	ฟอเรสต์	พูลวิลล่า
2.	บริบทของธุรกิจที่พักแบบขายแล้วเช่ากลับคืนของโครงการ	มุตติมายา	ฟอเรสต์	พูลวิลล่า
3.	การบริหารจัดการของธุรกิจที่พักแบบขายแล้วเช่ากลับคืน	ของโครงการ	มุตติมายา	ฟอเรสต์	พูลวิลล่า

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม



45   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของ

โครงการมุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า

	 2.	 เพื่ อทราบป ัจจัยที่ มี ผลต ่อการตัดสินใจซื้ อ

อสังหาริมทรัพย์แบบขายแล้วเช่ากลับคืนของโครงการ	 มุตติ

มายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า

	 3.	 เพื่อได ้ข ้อมูลข ้อก�าหนดต่างๆ	 ที่มีผลต่อการ										

ตัดสินใจ	เข้าร่วมโครงการ	มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า

	 4.	 เพื่อทราบบริบทของธุรกิจที่พักแบบขายแล้วเช่า

กลับคืนของโครงการ	มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า

	 5.	 เพื่อได้ข้อมูลวิธีการบริหารจัดการของธุรกิจที่พัก

แบบขายแล้วเช่ากลับคืนของโครงการ	 มุตติมายา	 ฟอเรสต์								

พูลวิลล่า

ประโยชน์ของการวิจัย
	 1.	 ได้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของ

โครงการมุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า

	 2.	 ได ้ ข ้ อมู ลป ั จ จัยที่ มี ผลต ่ อการตั ดสิ น ใจ ซ้ือ

อสังหาริมทรัพย์แบบขายแล้วเช ่ากลับคืนของโครงการ											

มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า

	 3.	 ได้ข้อมูลข้อก�าหนดต่างๆ	 ที่มีผลต่อการตัดสินใจ					

เข้าร่วมโครงการ	มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า

	 4.	 ได้ทราบถึงบริบทของธุรกิจท่ีพักแบบขายแล้วเช่า

กลับคืนของโครงการ	มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า

	 5.	 ได้ข้อมูลวิธีการบริหารจัดการของธุรกิจที่พักแบบ

ขายแล้วเช่ากลบัคนื	ของโครงการ	มตุติมายา	ฟอเรสต์พูลวลิล่า

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแล้ว							

ให้เช่ากลับคืนและระบบการจัดการธุรกิจที่พักแบบขายแล้ว	

เช่ากลับคืน	กรณีศึกษา	โครงการ	มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า									

มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้าน

ของโครงการมุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า	เพื่อทราบปัจจัยที่มี

ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย์แบบขายแล้วเช่ากลบัคนื

ของโครงการ	 มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 และเพื่อได้ข้อมูล

ข้อก�าหนดต่างๆ	ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ	มุตติ

มายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 ผู้วิจัยก�าหนดระเบียบวิธีในการวิจัย	

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

 1. ประชากร

	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	ประกอบด้วย	

	 	 1.1		 เจ้าของบ้านพลูวลิล่าท่ีซือ้แล้วให้โครงการเช่า

กลับคืนมาบริหารเป็นโรงแรมในโครงการ	มุตติมายา	ฟอเรสต์

พลูวลิล่า	จ�านวน	64	คน	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้คอื	

จ�านวนประชากรทั้งหมด

	 	 1.2		 ผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก	 ประกอบด้วย							

1)	ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า	(guest	service	manager)	

2)	 ผู ้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	 (human	 resource											

manager)	 และ	 3)	 ผู ้จัดการฝ่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์												

(kirimaya	residence	manager)

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 การวิจยัครัง้นีผู้้วจัิยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอื	

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 โดยแบบสอบถาม	

แบ่งออกเป็น	6	ส่วน	ดังนี้

	 	 ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	คือ	

เจ้าของบ้านพลูวลิล่าทีซ่ือ้แล้วให้โครงการเช่ากลบัคนืมาบรหิาร

เป็นโรงแรมในโครงการ	มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า	จ�านวน	

64	 คน	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษาสูงสุด	 สถานะภาพ	

อาชีพ	และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

	 	 ส่วนที่	2	แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น

เจ้าของบ้านพลูวลิล่าทีซ่ือ้แล้วให้โครงการเช่ากลบัคนืมาบรหิาร

เป็นโรงแรมในโครงการ	มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า	จ�านวน	

64	 คน	 เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของ

โครงการมุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 4	 ด้าน	 ประกอบด้วย								

1)	 ด้านการจัดการ	 2)	 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย	์																

3)	ด้านการบริการ	และ	4)	ด้านการตลาด

	 	 ส่วนที่	3	แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น

ของเจ้าของบ้านพูลวิลล่าท่ีซ้ือแล้วให้โครงการเช่ากลับคืนมา	

บริหารเป็นโรงแรมในโครงการ	 มุตติมายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่า	

จ�านวน	 64	 คน	 เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

อสังหาริมทรัพย์แบบ	 ขายแล้วเช่ากลับคืนของโครงการ	มุตติ

มายา	ฟอเรสต์พลูวลิล่า	4	ด้าน	ประกอบด้วย	1)	ด้านการจดัการ	

2)	ด้านการบริหารทรัพยากร	มนุษย์	3)	ด้านการบริการ	และ	

4)	ด้านการตลาด

	 	 ส่วนที่	4	แบบสัมภาษณ์เจ้าของบ้านพูลวิลล่าที่ซื้อ

แล้ว	ให้โครงการเช่ากลับคืนมาบริหารเป็นโรงแรมในโครงการ	

มุตติมายา	ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 จ�านวน	 64	คน	 เกี่ยวกับข้อมูล						

ข้อก�าหนดต่างๆ	ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ	มุตติ

มายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 การสัมภาษณ์เชิงลึกดังรายละเอียด	
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ต่อไปนี้	 การวิจัยเอกสาร	 (document	 research)	 รวบรวม

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 และเอกสารอ้างอิงจากโรงแรม	

แนวทางการสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยใช้เพื่อเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล

หลัก	 3	 กลุ่ม	 ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงแรม										

รูปแบบการขายห้องแล้วเช่ากลับคืน

	 	 ส่วนที	่5	แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดับหัวหน้าแผนก

เกี่ยวกับบริบทของธุรกิจที่พักแบบขายแล้วเช่ากลับคืนของ

โครงการ	 มุตติมายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 โดยการวิจัยเอกสาร	

(document	research)	รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

และเอกสารอ้างอิงจากโรงแรม	แนวทางการสัมภาษณ์	 ผู้วิจัย

ใช้เพ่ือเกบ็ข้อมลูกบัผูใ้ห้ข้อมลูหลกั	3	กลุม่	ในประเดน็เก่ียวกบั

การบรหิารจดัการโรงแรม	รปูแบบการขายห้องแล้วเช่ากลบัคนื

	 	 ส่วนที	่6	แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดับหัวหน้าแผนก

เกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการของธุรกิจที่พักแบบขายแล้วเช่า

กลบัคนื	ของโครงการ	มตุตมิายา	ฟอเรสต์พลูวลิล่า	ผูว้จิยัใช้ใน

การศกึษาวจิยัน้ัน	จะประกอบไปด้วยการวจัิยเอกสารและการ

สัมภาษณ์เชิงลึกดังรายละเอียดต่อไปนี้	 การวิจัยเอกสาร								

(document	research)	รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

และเอกสารอ้างอิงจากโรงแรม	แนวทางการสัมภาษณ์	 ผู้วิจัย

ใช้เพ่ือเกบ็ข้อมลูกบัผูใ้ห้ข้อมลูหลกั	3	กลุม่	ในประเดน็เก่ียวกบั

การบรหิารจดัการโรงแรม	รปูแบบการขายห้องแล้วเช่ากลบัคนื

	 	 ในการวิเคราะห์ข้อมลูผูว้จิยัได้ด�าเนนิการวเิคราะห์

ข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามมาท�าการวเิคราะห์โดยแบ่งได้	ดงันี้

	 	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	

ได้แก่	เพศ	อายุ	ระดับการศกึษาสงูสดุ	สถานะภาพ	อาชีพ	และ

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน	จะท�าการวเิคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจง

ความถี่	 (frequency)	 และการหาค่าร้อยละ	 (percentage)		

(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์	และคณะ,	2541)

	 	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นจะ

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย	 (mean)	 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	division)	โดยน�ามาวิเคราะห์

ด้วยการก�าหนดอันตรภาคชั้น	(ศิริชัย	พงษ์วิชัย,	2548)

	 	 3.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา	 (content	

analysis)	 จะใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 ข้อก�าหนดต่างๆ	 ที่มีผลต่อ					

การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

บริบทของธุรกิจที่พักแบบขายแล้วเช่ากลับคืนของโครงการ	

และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของธุรกิจ

ทีพ่กัแบบขายแล้วเช่ากลบัคืน	ของโครงการ	มตุติมายา	ฟอเรสต์

พูลวิลล่า	 คือ	 การวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งเอกสาร

ภายในโรงแรม	มุตติมายา	ฟอเรสต์	พลูวิลล่า	และเอกสารนอก

โรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร	จัดการโรงแรมรูป	แบบการ

ขายห้องแล้วเช่ากลับคืน	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์	 โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลที่

รวบรวมมาผนวกกบัทฤษฎตีลอดจนงานวจิยัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	

แล้วท�าการเช่ือมโยงข้อมูลและพิจารณาข้อมูลเพื่อให้สามารถ

ตอบวตัถปุระสงค์ของงานวจิยั	ได้อย่างสมบรูณ์	จากนัน้จงึสรุป

และอภิปรายผลพร้อมข้อเสนอแนะ

	 น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	

ด้านการสร้างเครื่องมือวิจัยและด้านการศึกษา	เพื่อตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเนื้อหา	 พร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้อง

ชัดเจน	ของภาษาที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ	 โดยมา

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (Index	 of	 Item	 Objective											

Congruency	:	IOC)	(ธานินทร์		ศิลป์จารุ,	2553)	โดยคัดเลือก

เฉพาะข้อค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่	 0.5	 ขึ้นไป	

ส่วนข้อที่มีค่า	 IOC	น้อยกว่า	0.5	น�ามาปรับปรุงให้เหมาะสม

ตามค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญ	 ซ่ึงผลท่ีได้จากการทดสอบคือ	

ค่า	 IOC	 =	 1.00	 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์	 จึงถือว่าแบบสอบถามนี้	

สามารถน�าไปใช้ในการเก็บ	 รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย													

ครั้งนี้ได้

ผลการวิจัย
	 การศกึษาวจิยัเรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้แล้ว

ให้เช่ากลบัคนืและระบบการจดัการธรุกจิทีพ่กัแบบขายแล้วเช่า

กลับคืน	 กรณีศึกษา	 โครงการ	 มุตติมายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่า	

สามารถแสดงผลการวิจัยได้ดังนี้

	 ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบ้านพูลวิลล่าที่ซื้อแล้วให้

โครงการเช่ากลับคืนมาบริหารเป็นโรงแรมในโครงการ	 มุตติ

มายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 จ�าแนกตามเพศ	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบ	

สอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	มีจ�านวน	48	คน	(ร้อยละ	75)	

และเพศหญิง	มีจ�านวน	16	คน	(ร้อยละ	25)	ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง	46-55	ปี	มีจ�านวน	37	คน	(ร้อยละ	57.81)	จบการ

ศึกษาสูงสุดนะดับปริญญาโทจ�านวน	20	คน	(ร้อยละ	31.25)	

มีสถานภาพ	 สมรสหรืออยู่ด้วยกันจ�านวน	 23	 คน	 (ร้อยละ	

35.94)	 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจ�านวน	 50	 คน

(ร้อยละ	78.13)	และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า	5	ล้านบาท

ขึ้นไป	จ�านวน	19	คน	(ร้อยละ	29.69)
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	 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบ

ขายแล้วเช่ากลับคนืของโครงการ	มตุตมิายา	ฟอเรสต์พลูวลิล่า

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.71	ซึ่งเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านการตลาด	 (M)	 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	3.89	รองลงมาคือ	ด้านการจัดการ	(B)	มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั	

3.88	ด้านทรัพยากรมนุษย์	(P)	มีค่าเฉลี่ย	3.59	และด้านการ

บริการ	(S)	มีค่าเฉลี่ย	3.48	ตามล�าดับ

	 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแล้วให้เช่ากลับคืนของ

เจ้าของบ้านพักพูลวิลล่าในระดับที่มากที่สุด	มี	9	ปัจจัย	ได้แก่	

1)	วิวทิวทัศน์และบรรยากาศ	2)	ท�าเลที่ตั้ง	3)	การเพิ่มมูลค่า

ของทรัพย์เพื่อการลงทุน	4)	การการันตีค่าเช่า	5)	ความคุ้มค่า

ต่อการลงทุน	 6)	 ผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า	 7)	 ความ

ปลอดภัยของโครงการ	8)	การมีสิทธิได้กลับมาพักที่โครงการ	

9)	การคมนาคมสะดวกในการเข้าถงึ	และความคิดเหน็ของบ้าน	

พักตากอากาศ	

	 บริบทของธุรกิจที่พักแบบขายแล้วเช่ากลับคืน	 ของ

โครงการ	 มุตติมายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่าพบว่าบริบทโรงแรม

ตารางที่ 1 	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน	

	 	 	 ในภาพรวม

 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน
          ดับความคิดเห็น (N = 64)

  m s ระดับ ล�าดับ

1.	ด้านการจัดการ	(B)	 	 3.72	 .79	 มาก	 3

2.	ด้านทรัพยากรมนุษย์	(P)	 	 3.67	 .90	 มาก	 4

3.	ด้านการบริการ	(S)	 	 3.91	 .71	 มาก	 1

4.	ด้านการตลาด	(M)	 	 3.77	 .87	 มาก	 2

 รวม 3.77 .73 มาก

	 ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจซื้อบ้าน	 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.77	 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น							

รายด้าน	พบว่า	ทกุด้านอยูใ่นระดับมาก	โดยด้านการบรกิาร	(S)							

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.91	รองลงมาคือ	ด้านการตลาด	(M)	มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	3.77	ด้านการจัดการ	 (B)	มีค่าเฉลี่ย	3.72	และ

ด้านด้านทรัพยากรมนุษย์	(P)	มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.67	ตามล�าดับ

 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในธุรกิจที่พัก          ระดับความคิดเห็น (N = 64)

 ขายแล้วเช่ากลับคืน m s  ระดับ ล�าดับ

1)		ด้านการจัดการ	(B)	 	 3.88	 .74	 มาก	 2

2)		ด้านทรัพยากรมนุษย์	(P)	 	 3.59	 1.07	 มาก	 3

3)		ด้านการบริการ	(S)	 	 3.48	 1.00	 มาก	 4

4)		ด้านการตลาด	(M)	 	 3.89	 .83	 มาก	 1

 รวม 3.71 .76 มาก

ประเภทขายห้องแล้วเช่ากลบัคนื	กบับรบิทธรุกจิทีพั่กแบบขาย

แล้วเช่ากลับคืน	 ของโครงการ	 มุตติมายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่า								

มวีธิกีารด�าเนนิการทีเ่หมอืนกนั	จดัอยูใ่นโครงการเพือ่ขายแล้ว

รับเช่ากลับคืนเพื่อน�ากลับมาบริหารจัดการในรูปแบบโรงแรม	

หรือโปรแกรมที่เรียกว่า	 Kirimaya	Residence	 Leaseback	

Program	 ซ่ึงเป็นการช่วยบริหารและดูแลวิลล่าให้กับเจ้าของ

ในขณะท่ีไม่ได้มาพักผ่อน	 โครงการนี้จะท�าให้เจ้าของวิลล่า

สามารถมัน่ใจได้ว่าตัววลิล่าจะได้รบัการดแูลในสภาพทีด่เีสมอ

ด้วยมาตรฐานระดับโรงแรม	5	ดาว	สนนราคาของแต่ละยูนิต

ในมุตติมายาคือ	11	ล้านบาท	ซึ่งในการด�าเนินธุรกิจดังกล่าว

ได้มีการก�าหนดเงื่อนไขการขายแล้วรับเช่ากลับคืนดังนี้คือ	

เจ้าของวิลล่าจ่ายเงินดาวน์เพียง	 3.3	 ล้านบาท	 มีการการันตี	

ค่าเช่าต่อเดอืนๆ	ละ	27,000	บาท	ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นโปรแกรม	

มีสิทธิ์ได้กลับมาพักท่ีโครงการ	 30	 วันต่อ	 ปี	 โดยมีการจัดท�า

เป็นใบสมนาคุณ	(voucher)		ให้กับเจ้าของบ้าน	ซึ่งไม่ก�าหนด

ช่ือผู้เข้าพัก	 ดังนั้นเจ้าของสามารถให้วอเชอร์	 (voucher)	 นี้					

ให้ใครเข้ามาพักก็ได้	โดยมีการก�าหนดเป็น	15	ส�าหรับวันศุกร์	

เสาร์	 และนักขัตฤกษ์	 และ	 15	 วัน	 ส�าหรับวันอาทิตย์ถึง
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พฤหัสบดี	 โดยการเข้าพักต้องแจ้งล่วงหน้า	 30	 วัน	 โดยจะมี

พนกังานต้อนรับ	(villa	host)	คอยดูแลการรบัจองห้องพกัและ

สรุปการเข้าพักทั้งหมดให้กับเจ้าของวิลล่าให้รับทราบ	และจะ

จัดสรรแขกเข้ามาพักในแต่ละวิลล่าปีละไม่เกิน	130	วัน	ตามที่

สญัญาได้ระบไุว้	ถ้าโครงการน�าบ้านไปบรหิารเกนิกว่าทีก่�าหนด

ไว้ในสัญญาจะมีการแบ่งรายได้ออกเป็น	3	ส่วน	คือ	ส่วนแรก

ให้กับเจ้าของบ้าน	ส่วนที่สองเป็นของโรงแรม	และส่วนที่สาม	

เป็นค่าดูแลรักษาวิลล่า	 ซึ่งจะมีการแบ่งให้เท่าๆ	 กัน	 แต่ถ้า

เจ้าของบ้านต้องการพักเกนิกว่า	30	วนัต่อปี	ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ตาม

ข้อสัญญาเจ้าของบ้านสามารถเข้าพักได้ในอัตราราคาพิเศษ	

โดยที่ถ้าเข้าพักในวันธรรมดาคือวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบด	ี								

จะเสียค่าห้องอยู่ในราคา	 2,500	 บาทและถ้าเป็นช่วงวันศุกร์	

เสาร ์	 หรือวันหยุดนขัตฤกษ์	 จะเสียค่าห้องอยู ่ในราคา															

7,500	 บาทจากราคาปกติ	 22,000	 บาท	 แต่ข้อจ�ากัดคือ											

ต้องเป็นเจ้าของบ้านและสมาชกิทีม่สีทิธิต์ามทีไ่ด้ระบรุายชือ่ไว้

ในสัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถใช้อัตราราคาพิเศษนี้ได	้											

นอกเหนือจากน้ีแล้วเจ้าของวิลล่ายังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ	

ภายในโครงการ	เช่นได้รบัส่วนลดค่าอาหารและเครือ่งดืม่	สปา	

ได้รับ	 Golf	 Membership	 เป็นต้น	 การปลอดการช�าระ											

ค่าส่วนกลาง	 การปลอดการเสียค่าซ่อมบ�ารุง	 ท�าสัญญาเช่า							

ครั้งแรก	3	ปี	และจะต่อสัญญาอีก	3	ปี

 วิธีการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแบบขายแล้วเช่า         

กลับคืน โครงการ มุตติมายา ฟอเรสต์พูลวิลล่า

 1. ด้านการจัดองค์กร

	 	 เนื่องจากองค์กรของโครงการ	มุตติมายา	ฟอเรสต์

พูลวิลล่าเป็นโรงแรมขนาดเล็ก	 ท�าให้มีข้อได้เปรียบในการ

บริหารจัดการคือ	ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด�าเนิน

งานภายในองค์กร	ท�าให้สามารถตดัสนิใจให้บรกิารหรือตัดสนิ

ใจแก้ปัญหาได้รวดเรว็สามารถตอบสนองต่อความต้องการ	และ

สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

เช่นกัน	นอกจากนี้ยังเกิดความได้เปรียบด้านความชัดเจนและ

ประสิทธิภาพในการสื่อสาร	 เป็นการช่วยลดอัตราความผิด

พลาดจากการสือ่สารเนือ่งจากการสือ่สารส่วนใหญ่	จะเป็นการ

ส่ือสารโดยตรงไม่ต ้องผ่านผู ้บริหารหลายระดับเหมือน

โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่และพบว่าแผนก	Front	Office	มี

ความแตกต่างในเรือ่งของหน้าท่ีในการด�าเนินงานทีมี่หน้าทีเ่พิม่

เติมนอกเหนือจากโรงแรมประเภทอื่นคือนอกเหนือจากการ

ดูแลลูกค้าในการเช็คอิน	 เช็คเอาท์	 และให้บริการข้อมูลต่างๆ	

แล้ว	Villa	Host	ยังมีหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เป็นเจ้าของวิลล่าด้วย	

เพื่อช่วยเหลือในการรับจองห้องพักให้กับเจ้าของบ้าน	 รวมถึง

สรุปและวางแผนการใช้ใบสมนาคุณ	 (voucher)	 และแจ้ง									

รายละเอียดสรุปให้เจ้าของบ้านทราบทุกเดือนรวม	 ถึงการรับ

แจ้งประสานงานเรื่องการซ่อมบ�ารุงรักษาบ้านกับทางแผนก	

แม่บ้านและแผนกช่าง	 และส�าหรับแผนกที่เพิ่มเติมเข้ามา

ส�าหรับองค์กรโรงแรมขายห้องแล้วเช่ากลับคืน	คือ	Kirimaya	

Residence	 ซึ่งหน้าที่หลักคือการขายอสังหาริมทรัพย์และ

ประสานงานโดยตรงกับแผนก	Front	Office	ดังนั้น	2	แผนก

นีจ้ะมคีวามเกีย่วพนักนัมากในเรือ่งของการด�าเนนิงาน	ส�าหรบั

แผนกอื่นๆ	 ของโรงแรมนั้นก็จะมีการปฏิบัติงานเหมือนกับ								

โรงแรมทั่วๆ	ไป

 2. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

	 	 จากการศึกษาพบว่าโรงแรม	 มุตติมายา	 ฟอเรสต์	

พูลวิลล่า	 มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ไม่ได	้								

แตกต่างจากองค์กรโรงแรมประเภทอื่นๆ	คือมีการด�าเนินการ

ในกระบวนการของการออกแบบและการวิเคราะห์งาน											

การสรรหาคัดเลือก	 การบรรจุแต่งตั้ง	 การประเมินผลการ	

ปฏิบัติงาน	การฝึกอบรมและการพัฒนา	การจ่ายค่าตอบแทน													

การบ�ารุงรักษาสุขภาพอนามัย	 การควบคุมด้านวินัยและการ

ลงโทษ	 และ	 กฎหมายเก่ียวกับแรงงาน	 แต่ท่ีแตกต่างคือ												

การออกแบบและวเิคราะห์ทีม่คีวามแตกต่างออกไปของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้า	 และมีแผนกคีรีมายา	 เรสซิเดนซ์	 เพิ่มเติม							

ขึ้นมา	เพื่อรองรับการท�างานโรงแรมรูปแบบการขายห้องแล้ว

เช่ากลับคืน

 3. ด้านการบริการ

	 	 โรงแรม	 มุตติมายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 ยืนอยู่บน

ปัจจัยพื้นฐานที่ผู้รับบริการใช้ในการตัดสินคุณภาพของการ

บริการ	มีทั้งหมด	5	ด้าน	คือ	1)	ความเอาใจใส่	 (empathy)							

2)	 ความสะดวกรวดเร็ว	 (responsiveness)	 3)	 ความมั่นใจ	

(assurance)	4)	ความไว้วางใจ	(reliability)	และ	5)	จับต้อง

ได้	 (tangibles)	โดยเน้นการให้บริการที่ใกล้ชิด	และพยายาม

ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู ้ใช้บริการเนื่องจาก

ต้องการให้ผูใ้ช้บรกิารรูส้กึว่าการเข้ามาพกัทีโ่รงแรม	มตุตมิายา	

ฟอเรสต์พลูวลิล่า	เหมอืนเป็นการอยูบ้่านหลงัทีส่อง	โดยโรงแรม

จะมีการก�าหนดมาตรฐานในการให้บริการในทุกขั้นตอน	หรือ

เรียกว่า	SOP	(Standard	of	Procedure)	ให้ครอบคลุมการ

บริการทั้ง	5	ด้าน	ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าทั่วไป	และลูกค้าที่

เป็นเจ้าของวลิล่า	โดยทีพ่นกังานทกุคนจะต้องยดึถอืปฏบิตักิบั

ลกูค้าทีเ่หมอืนกนัตามสแตนดาร์ดทีท่างโรงแรมได้ตัง้ไว้เท่าน้ัน	

ซึง่จะมกีารสุม่เชค็จากทางหวัหน้าแผนก	Duty	Manager	และ

มีการจ้างบริษัทข้างนอกหรือที่เรียกว่า	Audit	เข้ามาตรวจเช็ค
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การบริการของพนักงานในทุกส ่วนและแจ ้งผลให ้ทาง												
Group	General	Manager	/Hotel	Manager	ทราบเพือ่ทราบ
ถึงประสิทธิภาพด้านการบริการของพนักงานและพัฒนา
ศักยภาพในด้านการบริการต่อไป
 4. ด้านการตลาด
	 	 จากการศึกษามิติด ้านการตลาดของโรงแรม													
คีรีมายา	 กอล์ฟ	 รีสอร์ทสปา	 เขาใหญ่	 จังหวัด	 นครราชสีมา	
(โครงการ	 มุตติมายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่า)	 พบว่าช่องทางการ
ตลาดที่โรงแรมใช้มากที่สุด	 คือ	 เว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต											
โดยเว็ปไซต์ที่สร้างยอดขายมากที่สุด	 คือ	 Agoda,	 Booking.
com	 และ	 Hotel.com	 นอกจากนี้ยังมีช ่องทางการ
ประชาสัมพันธ์คือ	 การเดินสายร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์					
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์
ของโรงแรมให้เป็นทีรู่จ้กัทัง้ในและต่างประเทศ	ทัง้รปูแบบการ
ออกบูธ	 การจัดโรดโชว์	 ทั้งในและต่างประเทศ	 เป็นต้น	 โดย
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเน้นในรูปแบบของลูกค้า	 FIT	 และ	
Group

อภิปรายผล
	 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านของโครงการ								
มุตติมายา	 ฟอเรสต์พูลวิลล่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก									
ทกุด้าน	ประกอบด้วย	1)	ด้านการจดัการ	ได้แก่	ความปลอดภยั
ภายในโครงการ	ท�าเลทีต้ั่ง	และขนาดพ้ืนทีใ่ช้สอย	การลดหย่อน
ภาษี	 2)	 ด้านทรัพยากรมนุษย์	 ได้แก่	 มีคนช่วยดูแลที่พักและ
อ�านวยความสะดวก	 พนักงานมีความเป็นมืออาชีพและใส่ใจ	
ในการบรกิาร	3)	ด้านการบรกิาร	ได้แก่	สิง่อ�านวยความสะดวก
ครบครัน	 การบริการหลังการขาย	 และความสะดวกในการ							
เข้าถึงโครงการ	 และ	 4)	 ด้านการตลาด	 ได้แก่	 การส่งเสริม									
การขาย	 ชื่อเสียงของโครงการ	 และค�าแนะน�าจากเพื่อน													
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เฉลิมพงศ์	 ชยวัฑโฒ	 (2553)														
ได้ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวราคา	
3-5	ล้านบาท	ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร	ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ									
ซื้อบ้านเด่ียวราคา	 3-5	 ล้านบาท	 ให้ความส�าคัญต่อปัจจัย									
ส ่วนประสมการตลาดในระดับส�าคัญมากในทุกป ัจจัย														
เรียงล�าดับดังนี้	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	 ราคา	 สถานท่ีและการ							
ส่งเสริมการตลาด	 ซึ่งมีปัจจัยย่อยที่ให้ความส�าคัญล�าดับแรก	
ในแต่ละด้านดังนี้	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	 ในเรื่องงานก่อสร้าง													
มีคุณภาพและมาตรฐาน	 ปัจจัยด้านราคาในเรื่องราคาที	่					
เหมาะสม	 ปัจจัยด้านสถานที่ในเรื่องความสะดวกในการเดิน
ทางเข้า	และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด	ในเรื่องมีการให้

ของแถมเพิ่มในช่วงที่มีการส่งเสริมการขาย

	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์แบบ

ขายแล้วเช่ากลบัคืนของโครงการ	มตุตมิายา	ฟอเรสต์พลูวลิล่า	

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกด้าน	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน

พบว่า1)	 ด้านการจัดการได้แก่	 การบริการหลังการขาย															

สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน	 และความสะดวกในการเข้า

ถึงโครงการ	2)	ด้านทรัพยากรมนุษย์	 ได้แก่	 การจัดหาบุคคล

มาช่วยอ�านวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดระหว่างเข้าร่วม

โครงการ	 3)	 ด้านการบริการ	 ได้แก่	 การมีสิทธิ์ได้กลับมาพัก								

ที่โครงการ	และ	4)	ด้านการตลาด	ได้แก่	การมีสิทธิพิเศษต่างๆ	

ภายในโครงการเช่น	ส่วนลดห้องพัก	ส่วนลด	สปา	ของโรงแรม

ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของ	จตภุร	วารศีร	ี(2554)	ได้วจิยัเรือ่ง	

กลยุทธ์การขายแล้วรับเช่ากลับคืนส�าหรับอสังหาริมทรัพย์

ประเภทบ้านพักตากอากาศ	 ผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยที่มีผล					

ต่อการซื้อแล้วให้เช่ากลับมี	9	ปัจจัย	ได้แก่	1)	วิวทิวทัศน์และ

บรรยากาศ	 2)	 ท�าเลท่ีตั้ง	 3)	 การเพิ่มมูลค่าของทรัพย์เพื่อน					

การลงทุน	4)	การการันตีค่าเช้า	5)	ความคุ้มค่าต่อการลงทุน	

6)	 ผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า	 7)	 ความปลอดภัยภายใน

โครงการ	8)	การมีสิทธิได้กลับมาพักที่โครงการ	และ	9)	การ

คมนาคมสะดวกในการเข้าถึงโครงการ	 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ						

การพฒันาโครงการเพือ่ขายแล้วรับเช่ากลบัคนืม	ี4	ปัจจยั	ได้แก่	

1)	 ลักษณะทางกายภาพที่สนับสนุนโครงการ	 2)	 ความคุ้มค่า

ต่อการลงทุน	 3)	 การครอบคลุมเงื่อนไขการเช่ากลับ	 และ												

4)	 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเป็นโรงแรม	 ท้ังนี้ความ

สมัพนัธ์ระหว่าง	2	ชดุ	ปัจจยัข้างต้น	น�ามาสู่การก�าหนดกลยทุธ์

การขายแล้วรับเช่ากลับคืนได้	2	กลยุทธ์	ได้แก่	1)	กลยุทธ์เชิง

กระบวนการการบรหิารกายภาพ	และกลยทุธ์เชงิกระบวนการ

การก�าหนดเงือ่นไขการเช่ากลบั	โดยกลยทุธ์ทัง้	2	จกัต้องด�าเนนิ

การภายใต้ความร่วมมือแบบอรรถประโยชน์ร่วมระหว่าง

เจ้าของบ้านพักตากอากาศท่ีซ้ือแล้วให้โครงการเช่ากลับคืน	

และเจ้าของโครงการหรือผู้บริหารโครงการท่ีพัฒนาโครงการ

บ้านพักตากอากาศเพื่อขายแล้วรับเช่ากลับคืน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย

	 1.	 ปัจจยัทางกายภาพ	ววิทวิทศัน์และบรรยากาศ	ท�าเล

ที่ตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการคมนาคมที่สะดวก	 บ้านพัก	

ตากอากาศหรืออาคารชุดจัดว่าเป็นบ้านหลังที่สองของผู้ซื้อ	

ควรตั้งอยู่ในท�าเลท่ีวิว	 ทิวทัศน์และบรรยากาศที่ดีและการ

คมนาคมที่สะดวก	 เพ่ือง่ายต่อการไปพักผ่อนและเป็นการ						



50   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

ปลีกตัวจากเมืองหลวง	

	 2.	 การคุ้มค่าต่อการลงทุนที่เจ้าของบ้านพักควรค�านึง	

ถึงการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์เพื่อการลงทุน	 การการันตรีค่าเช่า	

ผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า	เนือ่งจากบ้านพกัตากอากาศเป็น

สถานที่ใช้พักผ่อนชั่วคราว	 หากไม่ได้อาศัยอยู่เป็นประจ�า									

การซื้อ	 บ้านดังกล่าวนอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจในการ

เป็นเจ้าของแล้ว	 ยังส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียว						

ร่วมด้วย

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

	 การศกึษาในครัง้น้ี	ท�าให้ทราบถงึรูปแบบของธรุกจิท่ีพกั

ทีม่กีารขายแล้วเช่ากลบัคืน	ซึง่ถอืว่าเป็นอกีหนึง่ธรุกจิด้านทีพ่กั

ทีน่่าสนใจ	เน่ืองจากท�าให้ลกูค้ารูส้กึเสมอืนว่าเป็นเจ้าของธรุกจิ	

และก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน	 ดังนั้นหากมีการศึกษา									

ต่อไปในส่วนของพฤตกิรรมและผลตอบรบัของลกูค้า	อตัราการ

เข้าพักของลกูค้าทีเ่ป็นเจ้าของบ้านแต่ละรายต่อปี	จ�านวนลกูค้า

ที่ต่อสัญญารวมถึงปัจจัยที่ท�าให้ลูกค้าผู ้เป็นเจ้าของวิลล่า	

ต้องการต่อสัญญากับทางโรงแรม	อาจท�าให้มข้ีอมลูส�าคัญทีจ่ะ

สามารถขยายธรุกจิให้เตบิโตต่อไปได้อกี	และปรบัปรงุรปูแบบ

หรือมาตรฐานของธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ลูกค้า	ที่เป็นต้องการเป็นเจ้าของวิลล่าได้

กิตติกรรมประกาศ
	 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด ้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก										

ดร.จิรานุช	โสภา	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ที่ได้กรุณาให้

ความรู้	ค�าปรึกษา	ค�าแนะน�า	ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่างๆ	 ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างย่ิง	 จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ส�าเร็จสมบูรณ์ได้	ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	

ณ	ที่นี้ขอกราบขอบพระคุณ	ดร.	ชมพูนุช		จิตติถาวร	ที่กรุณา

ให้ค�าแนะน�า	แก้ไขและตรวจสอบเนื้อหา	เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเคร่ืองมือด้านสถิติ	 จนท�าให้การศึกษา

ค้นคว้าครัง้น้ีสมบูรณ์	ขอขอบพระคณุอาจารย์และเจ้าของงาน

วิชาการต่างๆ	 ที่ผู้ศึกษาได้อ้างถึง	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน										

ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อ�านวยความสะดวกและให้ความร่วม

มือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูล	 แบบสอบถามเป็นอย่างดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี	้										

ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบความดีให้แด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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