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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจและการดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่มีต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย และ(3) เพื่อการนาเสนอรูปแบบการดาเนิน
กลยุ ท ธ์ท างธุร กิ จ เพื่ อสร้ างการเติ บ โตของอุ ตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย โดยใช้
เทคนิค การวิจัยทั้ง 2 แบบคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคสโนว์บอล (Snowball
Sampling Technique) และการวิจัย เชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจั ยเชิงส ารวจ (Survey
Research) แบบวัดครั้งเดียว (One-Short Study) กับ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมชั้นนา
ระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรม
โรงแรมไทย ประจาปี 2554 โดยเก็บข้อมูลได้จากโรงแรม 124 แห่ง การทดสอบการหา
ความเที่ ย งตรง และการหาค่ าความสอดคล้ อ งของเนื้ อ หา (Content Validity) โดยใช้
เทคนิ ค Item Objective Congruent (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ซึ่งได้ค่าดัช นี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาได้ มากกว่า .05 ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการ
วิ จั ย (Reliability) ซึ่ ง ได้ ค่ า Alpha Coefficient เท่ า กั บ 0.9018 ในส่ ว นของการวิ จั ย
เชิงคุณ ภาพโดยการประยุ กต์ใช้ของกลยุ ทธ์ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการบริการ
ธุรกิจโรงแรมไทย (Diamond Model) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้สถิติ
การวิเคราะห์ คื อ ค่าร้ อยละ การหาค่าความถี่ การหาค่ าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
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ตามแต่ละส่วนของแบบสอบถาม และ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling : SEM)
ผลการวิจัยพบว่า 1) โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนของธุรกิจ
จานวนพนั กงานในองค์การ ระยะเวลาดาเนินธุรกิ จ และกลยุทธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการ
จั ด การคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ การตลาดบริ ก าร เทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า งมี
ความสั ม พั น ธ์เชิงสาเหตุต่อการเติบ โตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยที่ ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 2) รูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรม
โรงแรมในประเทศไทยที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ อี ก ทั้ ง มี
ความสามารถในการพยากรณ์ ได้ ร ะดั บ ดี แ ละเป็ น ที่ ย อมรั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.8 ซึ่ ง
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป และ 3) ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองที่มา
จากความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งจั ด ได้ ว่ า เป็ น ปั ญ หา อุ ป สรรคเรื้ อ รั ง ที่ ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยจึงมีความจาเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
ABSTRACT
The objectives of research were 1) to study a causal relationship
model development of infrastructure and business strategies for hotel
industries’ growth in Thailand 2) to study the obstacles and solution of the
hotel industry in Thailand, and 3) to present the development model of
infrastructure and business strategies for hotel industries’ growth in
Thailand. The research methodology combined between qualitative and
quantitative were carried out by using snowball sampling technique and
One-Short study survey research with the ranking levels at 4 star and 5 star
hotel located in Thailand, as member of the Association of Thailand 2011.
The total data collected included 124 hotels. The test for accuracy and
quality of tools according to content (Content Validity) and Item Objective
Congruent (IOC) by 5 professionals, showed that the Content Validity index
was over .05 and the average reliability of the research tool, Alpha
Coefficient was 0.9018. The qualitative data research analyzed by the
application of the international competitive advantage strategy (Diamond
Model), and the quantitative data research analyzed by statistical analysis as
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follows: percentages, frequency, mean, and standard deviation, as well as
structural equation modeling (SEM).
The research findings indicated that 1) Infranstucture of business
including; value investment, a number of staff, a period of business and the
strategy of business management such as total quality management, service
marketing and information technology was correlated with hotel industries’
growth in Thailand, at a statistical significance of 0.05. 2) The developed
causal relationship model of business strategies for hotel industries' growth
in Thailand was created consistently with empirical data and had an ability
to predict at good level, the correlation was 75.8%, which it was accepted
more than 40% and 3) The problem of political chaos and conflicts were
the considerable matters to hotel industry in Thailand which requires the
problem-solving urgently.
คาสาคัญ
โครงสร้างพื้นฐานการลงทุน กลยุทธ์การจัดการคุณภาพ กลยุทธ์การบริหารจัดการ
กลยุทธ์การตลาดบริการ กลยุท ธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเติบโตของอุตสาหกรรม
โรงแรม
ความสาคัญของปัญหา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มุ่งเน้น
แนวทางการปรับโครงสร้างภาคธุรกิจบริการให้มีศักยภาพเพื่อเป็นการขยายฐานการผลิต
และการตลาดบริการของธุรกิจบริการให้ครอบคลุมสู่ภูมิภาคและมีการพัฒนาความเป็นไทย
ให้เชื่อมโยงกับต่างประเทศมากขึ้นโดยใช้ธุรกิจบริการเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนและกระตุ้น
ทางด้านเศรษฐกิ จ (สานักงานพัฒ นาคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554)
และการเข้ าสู่ การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community:
AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น 10 ประเทศนั้ น ต้ อ งมี ค วาม
เตรียมพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการค้าและการบริ การให้มีศักยภาพ
และสามารถแข่งขันในประเทศระหว่างกลุ่มสมาชิกซึ่ง ประเทศไทยมีการจัดทา Road Map
ในด้ า นสาขาการท่ อ งเที่ ย วและการบิ น (กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศ , 2555)
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โดยประเทศสมาชิกอาเซีย นได้เล็ งเห็ น ว่าประเทศไทยมีศักยภาพโดยการมอบหมายให้
รับผิดชอบในการดูแลการเปิดเสรีอาเซียนและทางด้าน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการบิน แต่
อย่างไรก็ตามประเทศไทยเผชิญปัญหา อุปสรรคในการแข่งขันที่มีการเปิดเสรีเพิ่มขึ้นจาก
ตลาดเดิมและคู่แข่งขันจากรายใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมไทยประสบกับปัญหาที่
สาคัญคือ 1) ด้านต้นทุนค่าแรงงานคนไทยมีการค่าแรงที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทยในกลุ่ มสมาชิกอาเซียนจากนโยบาย โดยค่าแรงขั้นต่า 300 บาท (ครอบครัวข่าว 3,
2555) 2) ด้านต้นทุนที่สูงขึ้นจากการปรับตัวของวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างการบารุงรักษาและ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร รวมถึงน้ามันเชื้อเพลิง และ 3) สถานการณ์การแข่งขันทาง
การตลาดของธุรกิจคู่แข่งขันเพื่อดึงดูดลูกค้ามุ่งเน้นความเป็นผู้นาทางด้านราคามากกว่า
ความเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการบริการ
จากปัญหาดังกล่าว การผลักดันกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรม
ไทยนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์และนาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมโรงแรมไทยสามารถเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผู้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งมี ก ารค้ น หาว่ า การปรั บ ทิ ศ ทางด้ า นกลยุ ท ธ์ ไม่ ว่ า จะกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การ
การบริ ห ารจั ด การการตลาดบริ ก าร รวมถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะส่ ง ผลอย่ า งไร
สภาวการณ์ ก ารเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมโรงแรมไทยทั้ งในอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของ
ยอดขาย ต้นทุน และกาไรสุทธิ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงทาให้ผู้วิจั ยมีความสนใจที่
จะศึกษารูปแบบการดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรม
ในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นในเชิงสาเหตุ ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่งจะ
ศึกษาเฉพาะโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวและ 5 ดาว ด้วยเหตุที่ว่า เป็นโรงแรมชั้นนาที่รู้จัก
ในระดับสากล และผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรงแรมไทย (สมาคมโรงแรมไทย,
2555)
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
ประเทศไทย ควรมีลักษณะอย่างไร
2. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
ประเทศไทย ควรเป็นไปในทิศทางใด
3. การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
ประเทศไทย มีลักษณะอย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ
และการดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปั ญหาอุป สรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรม
โรงแรมในประเทศไทย
3. เพื่ อ น าเสนอรู ป แบบการด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ท างธุ รกิ จ เพื่ อ สร้ างการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การสารวจวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบสโนว์บ อลกับ ผู้ เชี่ย วชาญ ผู้ บ ริ ห าร หรือ ผู้ ประกอบการธุรกิจโรงแรมชั้น นาระดั บ
4 ดาว และ 5 ดาว ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมโรงแรม
ไทย ประจาปี 2554 (Snow Ball Technique) โดยกาหนดผู้ที่ให้สัมภาษณ์ จานวน 5 คน
ใช้การปรับใช้หลักทฤษฎี Michael E. Porter (Diamond Model) มาวิเคราะห์เพื่อทราบ
ถึงความได้เปรี ย บเชิงการแข่ งขัน ในการบริก ารธุรกิ จโรงแรมไทย เพื่ อเป็ น มุม มองด้ าน
กลยุทธ์ทางธุรกิจที่นามาปฏิบัติใช้ และตัวชี้วัดผลการดาเนินของธุรกิจเชิงปริมาณการเงิน
เพื่ อ ใช้ ใ นการสร้ า งแบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรั บ การศึ ก ษาในงานวิ จั ย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) หลังจากนั้นนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) พบว่า แบบสอบถามทุกข้อที่มี
ค่าดัช นี ความสอดคล้ องระหว่างเนื้ อหาในข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้ตั้งแต่ 0.50
ขึ้น ไป (สุ วิมล ติรกานั น ท์ , 2543) และทดสอบความที่ยง (Reliability) โดยการทดสอบ
(Pre-test) จ านวน 10 ราย (รายละ 1 แห่ ง ) ด้ ว ยสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบัค พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.9018
(Cronbach, J., 2003) และค่ า อ านาจจ าแนก (Corrected Item-Total Correlation:
CITC) อยู่ระหว่าง 0.3154-0.7921 (นิ คม ถนอมเสี ยง, 2550) จึงมีความเหมาะสมที่จะ
นาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ท าการตอบแบบส ารวจวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) โด ยก ารใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษ าจาก ข้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ (Primary Data) โด ย ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ 2.1) โครงสร้ างพื้ น ฐาน
2.2) การด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ท างธุร กิ จ ต่ าง ๆ ของอุ ต สาหกรรม โดยใช้ ม าตราประมาณค่ า
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คะแนนจากกราฟ (Graphical Rating Scale) ในช่วงคะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน (ไม่ได้นาไป
ปฏิบัติเลย) จนถึง 5 คะแนน (นาไปปฏิบัติมากที่สุด) และ 2.3) สภาวการณ์การเติบโต และ
ส่วนสุดท้าย ปัญหา อุปสรรคของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจโรงแรมชั้นนาในประเทศไทยเก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้น 124 แห่ง คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ สู ต ร Taro Yamane (Yamane, T., 1973) ที่ ร ะดั บ ความน่ า จะเป็ น ของความ
ผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 0.05 จากขนาดประชากรทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของสมาคม
อุตสาหกรรมโรงแรมไทยประจาปี 2554 จานวนทั้งสิ้น 168 แห่ ง ทั่วประเทศ (สมาคม
โรงแรมไทย, 2555) และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิจัยครั้งนี้คือ
อย่างน้อย 118 แห่ ง ซึ่งมีความเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในการ
วิ เ คราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ า ง (Structural Equation Modeling : SEM) ด้ ว ยวิ ธี
Maximum Likelihood Estimation : MLE) ควรอย่ า งน้ อ ย 100 ตั ว อย่ า ง (มนตรี
พิริยะกุล, 2553) หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติขั้นสูงโดยใช้ค่าสถิติได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling :
SEM)
3. กลุ่มตัวอย่างที่ทาการให้สัมภาษณ์แบบกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้วิจัยได้นา
ข้อค้นพบดังกล่าวกลับไปสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ให้ข้อมูลก่อนหน้า จานวน
ทั้งสิ้น 10 ราย เป็นตัวแทนธุรกิจ 10 แห่ง (แห่งละ 1 ราย) เพื่อยืนยันข้อค้นพบดังกล่าวให้
เกิดความเข้าใจและยอมรับในผลการวิจัยตามข้อเท็จจริงร่วมกัน
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิจั ย ในครั้ งนี้ สามารถสรุป ผลการวิจั ยตามวัต ถุ ป ระสงค์ รายข้อ จาก
ทั้งหมดจานวน 3 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 พบว่ า โครงสร้ างพื้ น ฐานของอุ ต สาหกรรม
โรงแรมในประเทศไทย กลุ่ มตัว อย่างธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับ
ชั้น หนึ่ ง (4 ดาว) มูลค่าการลงทุนของธุรกิจเฉลี่ย 152.38 ล้านบาท จานวนพนักงานใน
องค์การเฉลี่ย 129.51 คน ซึ่งระยะเวลาดาเนินธุรกิจโดยเฉลี่ย 16.16 ปี การดาเนินกลยุทธ์
ทางธุรกิจ ต่างพบว่ามีการน ากลยุ ทธ์ท างธุรกิจไปปฏิ บัติระดับ มากทั้งกลยุท ธ์ก ารตลาด
บริการ กลยุทธ์การจัดการคุณภาพ กลยุทธ์การบริหารจัดการ และกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Strategy) ตามล าดั บ โดยภาพรวมจั ด อยู่ ใ น
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ระดับมาก (  =3.60, S.D.=0.38) สาหรับสภาวการณ์เติบโตของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทยเมื่อเทีย บกั บ ปี ที่ ผ่ านมานั้ น มีอั ตราการเปลี่ ยนแปลงของยอดขายที่ เพิ่ มขึ้น ร้อยละ
14.15 อั ต ราการเป ลี่ ย นแป ลงของต้ น ทุ น ที่ เ พิ่ มขึ้ น ร้ อ ยละ 11.34 และอั ต รา
การเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 12.13 โดยรวมมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.57
ผลการวิเคราะห์ รูป แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างโครงสร้างพื้นฐานของ
ธุรกิจและการดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศ
ไทย
e.TQM
.52
.41

TQM1

.72

.68

e1

.82

TQM

.74

e.M
.12*

M1

.70
.78

M2
.77

M

.12

.71

.12

e3

M3

.62
.60
.51

M4
.73

Value

.46*

e2

.48

.14
.72

.68

.54

TQM3

.02

Type

TQM2

e4
e5
e6

.33*

e.Growth

e7

.72
.39*

.10

.76

.22*
.63

.55
.49*

SM1

.14*

e.SM
.17

.58

Employee

.74

SM2

.71
.79

.30*

SM3

.71

.50
.50
.54

e8

.47*

.75

.17*

.83
.77

Time

e18

Growth2

e19

Growth3

e20

.54

SM4
SM5
SM6

.33*

.57
.69
.60

SM7

.76

.58

.62*

e9
e10

.73

SM
.67

Growth1

.74

Growth
.58

.85

e11

.24*

e12
e13
e14

.35

e.IT
.67
.77

IT1

.82

.72

e15

.85

IT

.80

IT2
IT3

.64

e16
e17

Chi-square= 385.648, df= 230, GFI= 0.927, RMR= 0.041, RMSEA= 0.047,
*P<0.05
ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างโครงสร้างพื้นฐานของ
ธุรกิจและการดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรม
ในประเทศไทย
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หมายเหตุ
-ตัวแปรประเภทโรงแรม (Type) แปลงเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable)
1=โรงแรมชั้ น พิ เศษ (5 ดาว), 0=โรงแรมชั้ น หนึ่ ง (4 ดาว) (สุ ช าติ ประสิ ท ธิ์
รัฐสินธุ์ และคณะ, 2551)
-Standardized ข้ อ มู ล ทุ ก ตั ว แปรอยู่ ใ นรู ป Z-score เนื่ อ งจากหน่ ว ยต่ า งกั น
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
นอกจากนี้ ผ ลการวิเคราะห์ รู ป แบบความสั มพั น ธ์เชิงสาเหตุระหว่างโครงสร้าง
พื้นฐานของธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศ
ไทย ยั งสามารถเขีย นในรูป สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)
ได้ดังนี้
TQM = 0.019 Type + 0.116 Value + 0.120 Employee + 0.463* Time;
2
R = 0.413
M = 0.136 Type + 0.116 Value + 0.224* Employee + 0.493* Time;
2
R = 0.724
SM = 0.105 Type + 0.141* Value + 0.303* Employee + 0.469* Time;
2
R = 0.790
IT = 0.169 Type + 0.166* Value + 0.331* Employee + 0.348* Time;
2
R = 0.768
Growth = 0.335* TQM + 0.394* M + 0.616* SM + 0.239* IT; R2 =0.758
จากภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ
และการดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
พบว่า โครงสร้างพื้น ฐานของธุรกิจ เกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนของธุรกิจ (Value) จานวน
พนั ก งานในองค์ ก าร (Employee) และระยะเวลาการด าเนิ น ธุ ร กิ จ (Time) ต่ า งมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการเติบโต (Growth) ของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
(P<0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก (IE=0.134, 0.283 และ 0.402 ตามลาดับ) อีกทั้ง
การดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ (TQM) กลยุทธ์การบริหารจัดการ
(M) กลยุ ท ธ์ก ารตลาดบริ ก าร (SM) และกลยุ ท ธ์ท างเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) ต่ า งมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย (P<0.05)
(DE = 0.335, 0.394, 0.616 และ 0.239 ตามล าดับ) แสดงถึง ธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทยที่มีการลงทุนด้วยมูลค่าที่สูง มี จานวนพนักงานในองค์การมาก หรือระยะเวลาดาเนิน
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ธุรกิจที่ยาวนาน รวมถึงมีการนากลยุทธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ กลยุทธ์การ
บริหารจัดการ กลยุทธ์การตลาดบริการ หรือกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติใช้
มาก ก็จะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตมากกว่าธุรกิจที่มูลค่าการลงทุ น จานวนพนักงานในองค์การ
หรือระยะเวลาดาเนินธุรกิจน้อยกว่า
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 (H1) โครงสร้ า งพื้ น ฐานของธุ ร กิ จ มี ค วามสั ม พั น ธ์
เชิงสาเหตุต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
- ประเภทโรงแรม (Type)
- มูลค่าการลงทุนของธุรกิจ (Value)
- จานวนพนักงานในองค์การ (Employee)
- ระยะเวลาดาเนินธุรกิจ (Time)
สมมติฐานที่ 2 (H2)กลยุทธ์การจัดการคุณภาพมีความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 3 (H3) กลยุทธ์การบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 4 (H4) กลยุทธ์การตลาดบริการ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 5 (H5) กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสัม พั นธ์เชิงสาเหตุต่ อการเติบ โตของอุต สาหกรรมโรงแรมใน
ประเทศไทย

ผลการทดสอบสมมติฐาน
อิทธิพล
ยอมรับ/
ปฏิเสธ
IE = 0.117
IE = 0.134*
IE = 0.283*
IE = 0.402*
DE=0.335*

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

DE=0.394*

ยอมรับ

DE=0.616*

ยอมรับ

DE=0.239*

ยอมรับ

*P<0.05
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
จะประสบปัญหาอุปสรรคการดาเนินธุรกิจโรงแรมมากที่สุด 3 เรื่องที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ได้ แ ก่ ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยในบ้ า นเมื อ งจากปั ญ หาการเมื อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.5
รองลงมา ขาดการกระตุ้นให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยการให้ลดหย่อนภาษี
จากค่าที่พักโรงแรม ค่าทัวร์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 41.1 และขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
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ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสื่อต่างประเทศเพื่อแนะนาที่พักและแห่งท่องเที่ยว
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.8 ตามล าดั บ และ ผลสรุ ป ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขั น ใน
ระดั บ ประเทศของธุ ร กิ จ โรงแรมไทย (The Diamond of Competitive Advantage
Model) คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ (2554) โดย 2.1) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและ
บริการของธุรกิจโรงแรมไทย (Factor Conditions) พบว่า ธุรกิจโรงแรมไทยมีส ถานที่ที่
เหมาะสม ใกล้ แ หล่ งทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ทั ก ษะพนั ก งานมี ค วามโดดเด่ น รวมถึ ง
2.2) ปั จจัยด้านเงื่อนไขความต้องการสินค้าและบริการของธุรกิจโรงแรมไทย (Demand
Conditions) พบว่า ตลาดโรงแรมของประเทศไทยมีขนาดใหญ่ และ มีศักยภาพเพียงพอมี
ชื่อเสี ย งและเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดับ สากล 2.3) ปั จจั ยด้านอุต สาหกรรมที่เกี่ย วข้องและ
สนั บ สนุ น ของธุร กิ จ โรงแรมไทย (Related and Supporting Industries) พบว่า ตลาด
ภายในประเทศมีการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมไทยภายในประเทศและระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซีย นสูงมากเช่น กัน และ 2.4) ปั จจัย ด้านโครงสร้างกลยุทธ์ของโรงแรม และ
คู่แข่งขัน ของธุรกิจ โรงแรมไทย (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) พบว่า มีการ
ผ่อนปรนการกากับดูแลของกฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงมีการส่งเสริมทางด้านนโยบาย
จากรั ฐ บาล ซึ่ งสนั บ สนุ น ให้ ส ามารถรองรั บ การเข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยนในปี
พ.ศ. 2558 และ กลยุทธ์ของแต่ละโรงแรมมีการมุ่งเน้นทางด้านการเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน
ความแตกต่ างของสิ น ค้าและบริ การ รวมถึ ง เจาะกลุ่ ม ผู้ ใช้บ ริการตามภาพลั ก ษณ์ ของ
โรงแรมแต่ละแห่ง
ผลการวิจั ย ตามวัตถุ ป ระสงค์ ที่ 3 พบว่า จากข้อมู ล การวิเ คราะห์ การวิจัยตาม
วัตถุป ระสงค์ที่ 1 และ 2 ซึ่งทาให้ ส ามารถนาเสนอรูปแบบการดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เพื่อสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยที่มีความเหมาะสม โดยการ
พัฒนาโมเดลขึ้น และพบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการทาการทดสอบ
และได้ค่า ค่าสถิติไคสแควร์ /ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2/df) หรือดัชนี CMIN/DF มีค่า
เท่ากับ 1.677 ซึ่งน้อยกว่า 3 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่กาหนด
ไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI=0.927, AGFI =0.916,
CFI=0.922 ผ่านเกณฑ์ ดัชนี PGFI=0.611 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ส่วน
ดัช นี ที่กาหนดไว้ที่ร ะดับ น้ อยกว่า 0.05 พบว่า ดัช นี RMR=0.041, RMSEA=0.047 ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนดไว้เช่น เดีย วกัน รวมถึงในแต่ละองค์ประกอบของโมเดลมีความเที่ยงตรง
(Validity) เนื่องจากค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.696-0.848
ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป และมีนัยสาคัญทางสถิติ (Kline., P, 1994) ตลอดจนรูปแบบการ
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ดาเนิ น กลยุ ทธ์ท างธุรกิจเพื่ อสร้างการเติบ โตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยที่
พัฒนาขึ้นยังมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก
มีค่ าสหสั ม พั น ธ์พ หุ คูณ กาลั งสอง (R2) เท่ ากั บ 0.758 หรือ คิ ดเป็ น ร้อยละ 75.8 นั่ น คื อ
โครงสร้างพื้ น ฐานของธุรกิจ กลยุท ธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการคุณ ภาพ กลยุทธ์การ
บริห ารจัดการ กลยุ ทธ์การตลาดบริการ และกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยได้
ถูกต้องถึงร้อยละ 75.8 ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไป (Saris, W. E. & Strenkhorst, L.
H., 1984) ซึ่ งส าม ารถน าเส น อ ใน รู ป โม เด ล ป ระห ยั ด (Parsimonious Model)
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2551) ดังภาพที่ 2

Chi-square= 385.648, df= 230, GFI= 0.927, RMR= 0.041, RMSEA= 0.047,
*P<0.05
ภาพที่ 2 รูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศ
ไทย
หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ คือค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
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อภิปรายผล
จากการอภิปรายผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์จานวน 3 ข้อ ผู้วิจัยได้นาประเด็น
สาคัญมาใช้ในการอภิปรายผลดังนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1) โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนของธุรกิจ
จานวนพนักงานในองค์การ และระยะเวลาดาเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดหลักบริหาร 4 M’s
ของ Griffin, R.W. (1999) ในส่วนด้านบุคลากรหรือคน (Man) เป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจและ
กิจ กรรมต่าง ๆ ภายในหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ สื่ อและเทคโนโลยี ท างการศึ กษา และ
ด้ านเงิน หรื อ งบประมาณ (Money) เป็ น งบประมาณที่ น ามาใช้ ในการด าเนิ น การและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
สมมติฐานที่ 2 (H2) กลยุทธ์การจัดการคุณภาพ มีความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุต่อการ
เติ บ โตของอุ ต สาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด Total Quality
Management: TQM ของวิ ฑู ร ย์ สิ ม ะโชคดี (2552); วี ร ะพงษ์ เฉลิ ม จิ ร ะรั ต น์ (2542)
ที่ ก ล่ าวถึ ง แกนส าคั ญ ของระบบ TQM คื อ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริโ ภค
ส่วนสาคัญของกระบวนการอยู่ที่การจัดการที่จาเป็นสาหรับระบบ เครื่องมือ และทีมงาน
ระบบนี้ ได้ เตรี ย มขอบข่ายความก้าวหน้ าของงานไว้ เพื่ อความพร้อมส าหรับ ตรวจสอบ
ขณะเดียวกัน มุ่งเน้นคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององค์การมีส่ วนร่วม และมุ่งหมายผล
กาไรในระยะยาว องค์การสร้ างความพึ งพอใจให้ แก่ลูกค้า รวมทั้งสร้างผลตอบแทนแก่
หมู่สมาชิกขององค์การและแก่สังคมจากนิยามดังกล่าว
สมมติฐานที่ 3 (H3) กลยุทธ์การบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดของกลยุทธ์การบริหาร
จั ด การของ Greenberg, J. (2005) กล่ า วว่ า กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ อ งค์ ก ารประสบ
ความสาเร็จและสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันต้องคานึงถึงการ
ใช้ ท รั พ ยากร (Resource Usage) วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การ (Administration Method)
การจ้ างหน่ ว ยงานภายนอก (Outsourcing) และการตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว (Quick
Response) ร่วมกัน
สมมติฐานที่ 4 (H4) กลยุทธ์การตลาดบริการ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการ
เติ บ โตของอุ ต สาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Kotler, P.
(2010) กล่าวว่า สาหรับธุรกิจบริการจะอาศัยเครื่องมือส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(Service Marketing Mix หรื อ 7 P’s) ซึ่ ง เพิ่ มจาก 4 P’s ได้ แ ก่ People, Physical
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Evidence, Process ที่มุ่งรักษาคุณภาพการบริการเพื่อให้ธุรกิจบริการได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ สามารถดารงอยู่ได้หรือคงอยู่ในใจตัวผู้บริโภคนั่นเอง
สมมติฐานที่ 5 (H5) กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lin, C.
C. (2003) กล่าวว่า ระบบ E-commerce ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ และลดขั้ นตอนการทาธุรกรรมกับบริษัทในขั้นตอนปกติ ไม่ได้รับความกดดัน
จากการขายของพนั ก งานขาย สามารถเข้ า ไปศึ ก ษาข้ อ มู ล ของผู้ ข ายและผลิ ต ภั ณ ฑ์
โดยระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที สอดคล้องกับแนวคิด Paul, J. (2003) ที่อธิบายว่าการใช้
ระบบ E-business ช่วยการลดต้นทุนในการดาเนินงานเพิ่มความสามารถและช่องทางใน
การขายสินค้า และมียอดขายเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ Ross, A. (2002) ที่กล่าวว่า
การลงทุนทางเทคโนโลยีขององค์การ (Technology Investment) เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทา
ให้องค์การประสบความสาเร็จ เนื่องจากทาให้อ งค์การสามารถดาเนินงานในด้าน Supply
Chain ท าให้ เกิด การเพิ่ ม ผลผลิ ต เพิ่ ม ความสามารถขององค์ก าร สร้างความได้เปรีย บ
ทางการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย แนวทางในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมโรงแรม
ในประเทศไทยให้เป็นไปทิศทางที่ดีขึ้นสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันนโยบายต่าง ๆ
ดังนี้
1. นโยบายการจ ากัดโซนนิ่ ง (Zoning) ของชุมชนและลงโทษผู้ ใช้ความรุนแรง
อย่างเด็ดขาด การเจรจาหาทาออกโดยสันติวิธี และสกัดกั้นทุกวิธีทางไม่ให้ บุคคลที่เป็น
ตัวการน าความวุ่น วายสู่ บ้ านเมือ งมีบ ทบาททางการเมืองทั้ งทางตรงและทางอ้อม โดย
กาหนดบทลงโทษรุนแรงและเด็ดขาด
2. นโยบายการออกแบบ จั ด ท าสื่ อ รวมถึ ง สร้ า งสโลแกนและเรื่ อ งราว
ประวัติศาสตร์ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของคนในชาติ ผ่านกิจกรรมฝาผนัง
หรื อ ห้ อ งนิ ท รรศการภายในโรงแรม โดยอาศั ย การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ
(Integrated Marketing Communication: IMC) ผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่อมวลชน (Mass
Media) สื่ อบุ ค คล (Personal Media) และสื่ อ กิ จ กรรม (Activity Media) เพื่ อให้
ครอบคลุมอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะนานาชาติ
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3. นโยบายการวางแผน พัฒ นาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ(7’Ps)
ได้ แ ก่ Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, Process
มุ่ ง เน้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า (Brand Equity) การให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ
ต่างประเทศ การใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยากาหนดราคาลงท้ายด้วยเลข 0 และ 9 (Odd even
Pricing) ในแต่ละระดับ ราคาที่พัก การฝึ กอบรมมารยาทการต้อนรับและภาษาที่ใช้ของ
พนักงาน การจัดงานเทศกาลตามเทศกาลต่าง ๆ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีตรา
รับรองมาตรฐานการบริการจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของ
ผู้ ใช้ บ ริ ก าร รวมถึ ง มี ก ารประเมิ น และติ ด ดามผลการด าเนิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ รั ก ษา
มาตรฐานการบริการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
4. นโยบายการกระจายอ านาจการบริห ารจัด การเป็ น แผนก โดยต้ องมี แ ผนก
แก้ปัญหาเสริมเพิ่มเติม เพื่อแก้จุดบกพร่องต่าง ๆ เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่มักไม่คานึงถึง
การแก้ปัญหา (ภาระต้นทุนทางธุรกิจ) มีแต่เน้นการให้บริการ ซึ่งไม่ว่าจะบริการดีแค่ไหน
ต้องเผชิญปัญหาอยู่ดี ตลอดจนการจ้ างคนจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) ในเรื่อง
ที่ขาดความชานาญ เพื่อลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายแรงงานหรือระยะเวลา
5. นโยบายด้านการจัดการคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
แบบมีส่วนร่วม ด้วยการสังเกต สอบถาม หรือสัมภาษณ์เพื่อดูปฏิกิริยาโต้ตอบ เพื่อนาข้อมูล
บกพร่องมาปรับปรุงให้มีการบริการที่เป็นเลิศ
6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการจัดผู้รับผิดชอบโดยตรงทา
หน้ าที่ ต อบข้ อสงสั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารต่ าง ๆ แก่ ลู ก ค้าผ่ านทางออนไลน์ และการน า
โปรแกรมในการค านวณห้ อ งพั ก ที่ ว่ า ง แบบรายชั่ ว โมง และการค านวณค่ าห้ อ งพั ก
รายชั่ ว โมงมาใช้ ใ น การป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อเน้ น ความถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และแม่ น ย า
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท าการศึก ษาความต้ องการของผู้ ที่ มี ค วามต้อ งการใช้บ ริก ารโรงแรมใน
ประเทศไทยโดยทาการศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียนในแต่ละชาติ
2. ควรทาการศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมในด้านปัญหา
อุปสรรคในการเข้าถึงและให้ บริการโดยเฉพาะช่วงระหว่างการส่งมอบบริการ (Service
Delivery) ของแต่ละธุรกิจ อาทิ การบริการเครื่องบินมาถึงล่าช้า ทาให้นักท่องเที่ยวได้รับ
บริการของโรงแรมได้ไม่เต็มที่
3. ควรทาการศึกษาปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Key Success Factors) ที่ทาให้โรงแรม
ไทยสามารถบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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