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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างโครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจและการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่มีต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย และ(3) เพ่ือการน าเสนอรูปแบบการด าเนิน
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย โดยใช้
เทคนิค การวิจัยทั้ง 2 แบบคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคสโนว์บอล (Snowball 
Sampling Technique) และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) แบบวัดครั้งเดียว (One-Short Study) กับ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมชั้นน า
ระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรม
โรงแรมไทย ประจ าปี 2554 โดยเก็บข้อมูลได้จากโรงแรม 124 แห่ง การทดสอบการหา
ความเที่ยงตรง และการหาค่าความสอดคล้องของเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้
เทคนิค Item Objective Congruent (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาได้ มากกว่า .05 ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการ
วิจัย (Reliability) ซึ่ งได้ค่า Alpha Coefficient เท่ากับ 0.9018 ในส่วนของการวิจัย             
เชิงคุณภาพโดยการประยุกต์ใช้ของกลยุทธ์ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการบริการ
ธุรกิจโรงแรมไทย (Diamond Model) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้สถิติ
การวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ การหาค่าความถี่  การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2557 

  
 

174 

ตามแต่ละส่วนของแบบสอบถาม และ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling : SEM)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) โครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนของธุรกิจ 
จ านวนพนักงานในองค์การ ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการบริหารจัดการ การตลาดบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 2) รูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรม
โรงแรมในประเทศไทยที่ พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อีกทั้ งมี
ความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับ คิดเป็นร้อยละ 75.8 ซึ่ง               
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป และ 3) ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองที่มา
จากความขัดแย้งทางการเมื องจัดได้ว่าเป็นปัญหา อุปสรรคเรื้อรังที่ ส่ งผลเสียต่อ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 
 

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. 
 
ค าส าคัญ 
 โครงสร้างพ้ืนฐานการลงทุน กลยุทธ์การจัดการคุณภาพ กลยุทธ์การบริหารจัดการ 
กลยุทธ์การตลาดบริการ กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเติบโตของอุตสาหกรรม
โรงแรม 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มุ่งเน้น
แนวทางการปรับโครงสร้างภาคธุรกิจบริการให้มีศักยภาพเพ่ือเป็นการขยายฐานการผลิต
และการตลาดบริการของธุรกิจบริการให้ครอบคลุมสู่ภูมิภาคและมีการพัฒนาความเป็นไทย
ให้เชื่อมโยงกับต่างประเทศมากขึ้นโดยใช้ธุรกิจบริการเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนและกระตุ้น
ทางด้านเศรษฐกิจ (ส านักงานพัฒนาคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) 
และการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ในปี  พ .ศ . 2558 โดยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศนั้ นต้องมีความ
เตรียมพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการค้าและการบริการให้มีศักยภาพ
และสามารถแข่งขันในประเทศระหว่างกลุ่มสมาชิกซ่ึง ประเทศไทยมีการจัดท า Road Map 
ในด้านสาขาการท่องเที่ยวและการบิน (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ , 2555)                  
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โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพโดยการมอบหมายให้
รับผิดชอบในการดูแลการเปิดเสรีอาเซียนและทางด้าน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการบิน แต่
อย่างไรก็ตามประเทศไทยเผชิญปัญหา อุปสรรคในการแข่งขันที่มีการเปิดเสรีเพ่ิมขึ้นจาก
ตลาดเดิมและคู่แข่งขันจากรายใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมไทยประสบกับปัญหาที่
ส าคัญคือ 1) ด้านต้นทุนค่าแรงงานคนไทยมีการค่าแรงที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทยในกลุ่มสมาชิกอาเซียนจากนโยบาย โดยค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท (ครอบครัวข่าว 3, 
2555) 2) ด้านต้นทุนที่สูงขึ้นจากการปรับตัวของวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างการบ ารุงรักษาและ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร รวมถึงน้ ามันเชื้อเพลิง และ 3) สถานการณ์การแข่งขันทาง
การตลาดของธุรกิจคู่แข่งขันเพ่ือดึงดูดลูกค้ามุ่งเน้นความเป็นผู้น าทางด้านราคามากกว่า
ความเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการบริการ 
 จากปัญหาดังกล่าว การผลักดันกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรม
ไทยนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์และน าเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมโรงแรมไทยสามารถเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงต้องมีการค้นหาว่าการปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ไม่ว่าจะกลยุทธ์การจัดการ                 
การบริหารจัดการการตลาดบริการ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ จะส่งผลอย่างไร
สภาวการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมไทยทั้งในอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ยอดขาย ต้นทุน และก าไรสุทธิ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษารูปแบบการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรม
ในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นในเชิงสาเหตุ ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่งจะ
ศึกษาเฉพาะโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวและ 5 ดาว ด้วยเหตุที่ว่า เป็นโรงแรมชั้นน าที่รู้จัก
ในระดับสากล และผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรงแรมไทย (สมาคมโรงแรมไทย, 
2555)   
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย  
 1. การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
ประเทศไทย ควรมีลักษณะอย่างไร 
 2. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
ประเทศไทย ควรเป็นไปในทิศทางใด 
 3. การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
ประเทศไทย มีลักษณะอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างโครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจ
และการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรม
โรงแรมในประเทศไทย 
 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การส ารวจวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบสโนว์บอลกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมชั้นน าระดับ              
4 ดาว และ 5 ดาว ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมโรงแรม
ไทย ประจ าปี 2554 (Snow Ball Technique) โดยก าหนดผู้ที่ให้สัมภาษณ์ จ านวน 5 คน 
ใช้การปรับใช้หลักทฤษฎี Michael E. Porter (Diamond Model) มาวิเคราะห์เพ่ือทราบ
ถึงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการบริการธุรกิจโรงแรมไทย เพ่ือเป็นมุมมองด้าน             
กลยุทธ์ทางธุรกิจที่น ามาปฏิบัติใช้ และตัวชี้วัดผลการด าเนินของธุรกิจเชิงปริมาณการเงิน             
เพ่ือใช้ ในการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับการศึกษาในงานวิจัย                    
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) หลังจากนั้นน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน            
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) พบว่า แบบสอบถามทุกข้อที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ 0.50               
ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานันท์ , 2543) และทดสอบความที่ยง (Reliability) โดยการทดสอบ 
(Pre-test) จ านวน 10 ราย (รายละ 1 แห่ง) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบัค พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.9018 
(Cronbach, J., 2003) และค่าอ านาจจ าแนก (Corrected Item-Total Correlation: 
CITC) อยู่ระหว่าง 0.3154-0.7921 (นิคม ถนอมเสียง, 2550) จึงมีความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป       
 2. กลุ่ มตัวอย่างที่ท าการตอบแบบส ารวจวิจัย เชิ งปริมาณ  (Quantitative 
Research) โด ยก ารใช้ วิ ธี ก ารศึ กษ าจากข้ อมู ล ป ฐมภู มิ  (Primary Data) โด ย ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 2.1) โครงสร้างพ้ืนฐาน             
2.2) การด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม โดยใช้มาตราประมาณค่า
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คะแนนจากกราฟ (Graphical Rating Scale) ในช่วงคะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน (ไม่ได้น าไป
ปฏิบัติเลย) จนถึง 5 คะแนน (น าไปปฏิบัติมากท่ีสุด) และ 2.3) สภาวการณ์การเติบโต และ
ส่วนสุดท้าย ปัญหา อุปสรรคของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจโรงแรมชั้นน าในประเทศไทยเก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้น 124 แห่ง ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตร Taro Yamane (Yamane, T., 1973) ที่ ระดับความน่าจะเป็นของความ
ผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 0.05 จากขนาดประชากรทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของสมาคม
อุตสาหกรรมโรงแรมไทยประจ าปี 2554 จ านวนทั้งสิ้น 168 แห่ง ทั่วประเทศ (สมาคม
โรงแรมไทย, 2555) และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิจัยครั้งนี้คือ 
อย่างน้อย 118 แห่ง ซึ่งมีความเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ด้วยวิธี 
Maximum Likelihood Estimation : MLE) ควรอย่ างน้ อย  100  ตั วอย่ าง (มนตรี               
พิริยะกุล, 2553) หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติขั้นสูงโดยใช้ค่าสถิติได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : 
SEM)  
 3. กลุ่มตัวอย่างที่ท าการให้สัมภาษณ์แบบกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้วิจัยได้น า
ข้อค้นพบดังกล่าวกลับไปสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ให้ข้อมูลก่อนหน้า จ านวน
ทั้งสิ้น 10 ราย เป็นตัวแทนธุรกิจ 10 แห่ง (แห่งละ 1 ราย) เพ่ือยืนยันข้อค้นพบดังกล่าวให้
เกิดความเข้าใจและยอมรับในผลการวิจัยตามข้อเท็จจริงร่วมกัน 
 
ผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์รายข้อจาก
ทั้งหมดจ านวน 3 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า โครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม
โรงแรมในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ชั้นหนึ่ง (4 ดาว) มูลค่าการลงทุนของธุรกิจเฉลี่ย 152.38 ล้านบาท จ านวนพนักงานใน
องค์การเฉลี่ย 129.51 คน ซึ่งระยะเวลาด าเนินธุรกิจโดยเฉลี่ย 16.16 ปี การด าเนินกลยุทธ์
ทางธุรกิจต่างพบว่ามีการน ากลยุทธ์ทางธุรกิจไปปฏิบัติระดับมากทั้งกลยุทธ์การตลาด
บริการ กลยุทธ์การจัดการคุณภาพ กลยุทธ์การบริหารจัดการ และกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Strategy) ตามล าดับ โดยภาพรวมจัดอยู่ใน
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ระดับมาก ( =3.60, S.D.=0.38) ส าหรับสภาวการณ์เติบโตของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานั้น มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดขายที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
14 .15 อัตราการเปลี่ ยนแปลงของต้นทุ นที่ เพ่ิ มขึ้ น ร้อยละ 11 .34  และอัตรา                
การเปลี่ยนแปลงของก าไรสุทธิที่เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 12.13 โดยรวมมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.57 
 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ธุรกิจและการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศ
ไทย 
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Chi-square= 385.648, df= 230, GFI= 0.927, RMR= 0.041, RMSEA= 0.047, 
*P<0.05 

 
ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างโครงสร้างพื้นฐานของ  
  ธุรกิจและการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรม
  ในประเทศไทย 
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หมายเหตุ  
  -ตัวแปรประเภทโรงแรม (Type) แปลงเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable)  
    1=โรงแรมชั้นพิเศษ (5 ดาว), 0=โรงแรมชั้นหนึ่ง (4 ดาว) (สุชาติ ประสิทธิ์                 
รัฐสินธุ์ และคณะ, 2551) 
  -Standardized ข้อมูลทุกตัวแปรอยู่ ในรูป  Z-score เนื่องจากหน่วยต่างกัน 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างโครงสร้าง
พ้ืนฐานของธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศ
ไทย ยังสามารถเขียนในรูปสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) 
ได้ดังนี ้
 TQM = 0.019 Type + 0.116 Value + 0.120 Employee + 0.463* Time; 
R2 = 0.413       
 M     = 0.136 Type + 0.116 Value + 0.224* Employee + 0.493* Time; 
R2 = 0.724       
 SM   = 0.105 Type + 0.141* Value + 0.303* Employee + 0.469* Time; 
R2 = 0.790       
 IT    = 0.169 Type + 0.166* Value + 0.331* Employee + 0.348* Time; 
R2 = 0.768       
 Growth = 0.335* TQM + 0.394* M + 0.616* SM + 0.239* IT; R2 =0.758     
 จากภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างโครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจ
และการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 
พบว่า โครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจ เกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนของธุรกิจ (Value) จ านวน
พนักงานในองค์การ  (Employee) และระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ (Time) ต่างมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการเติบโต (Growth) ของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 
(P<0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก (IE=0.134, 0.283 และ 0.402 ตามล าดับ) อีกทั้ง
การด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ (TQM) กลยุทธ์การบริหารจัดการ 
(M) กลยุทธ์การตลาดบริการ (SM) และกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ต่างมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย (P<0.05) 
(DE = 0.335, 0.394, 0.616 และ 0.239 ตามล าดับ) แสดงถึง ธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทยที่มีการลงทุนด้วยมูลค่าที่สูง มีจ านวนพนักงานในองค์การมาก หรือระยะเวลาด าเนิน
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ธุรกิจที่ยาวนาน รวมถึงมีการน ากลยุทธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ กลยุทธ์การ
บริหารจัดการ กลยุทธ์การตลาดบริการ หรือกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติใช้
มาก ก็จะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตมากกว่าธุรกิจที่มูลค่าการลงทุน จ านวนพนักงานในองค์การ 
หรือระยะเวลาด าเนินธุรกิจน้อยกว่า  
  
ตารางท่ี 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
อิทธิพล ยอมรับ/

ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่  1 (H1) โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ มีความสัมพันธ์             
เชิงสาเหตุต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย   
- ประเภทโรงแรม (Type) IE = 0.117 ปฏิเสธ 
- มูลค่าการลงทุนของธุรกิจ (Value) IE = 0.134* ยอมรับ 
- จ านวนพนักงานในองค์การ (Employee) IE = 0.283* ยอมรับ 
- ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ (Time) IE = 0.402* ยอมรับ 
สมมติฐานที่ 2 (H2)กลยุทธ์การจัดการคุณภาพมีความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 

DE=0.335* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3 (H3) กลยุทธ์การบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 

DE=0.394* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 4 (H4) กลยุทธ์การตลาดบริการ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 

DE=0.616* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 5 (H5) กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
ประเทศไทย 

DE=0.239* ยอมรับ 

*P<0.05 
 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
จะประสบปัญหาอุปสรรคการด าเนินธุรกิจโรงแรมมากท่ีสุด 3 เรื่องที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
ได้แก่ ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองจากปัญหาการเมือง คิดเป็นร้อยละ 68.5 
รองลงมา ขาดการกระตุ้นให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยการให้ลดหย่อนภาษี
จากค่าที่พักโรงแรม ค่าทัวร์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 41.1 และขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2557 

  
 

182 

ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสื่อต่างประเทศเพ่ือแนะน าที่พักและแห่งท่องเที่ยว 
คิด เป็นร้อยละ 25.8 ตามล าดับ  และ ผลสรุปความได้ เปรียบเชิ งการแข่ งขันใน
ระดับประเทศของธุรกิจโรงแรมไทย  (The Diamond of Competitive Advantage 
Model) คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ (2554) โดย 2.1) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและ
บริการของธุรกิจโรงแรมไทย (Factor Conditions) พบว่า ธุรกิจโรงแรมไทยมีสถานที่ที่
เหมาะสม ใกล้แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ทักษะพนักงานมีความโดดเด่น  รวมถึง               
2.2) ปัจจัยด้านเงื่อนไขความต้องการสินค้าและบริการของธุรกิจโรงแรมไทย  (Demand 
Conditions) พบว่า ตลาดโรงแรมของประเทศไทยมีขนาดใหญ่ และ มีศักยภาพเพียงพอมี
ชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.3) ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมไทย (Related and Supporting Industries) พบว่า ตลาด
ภายในประเทศมีการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมไทยภายในประเทศและระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนสูงมากเช่นกัน และ 2.4) ปัจจัยด้านโครงสร้างกลยุทธ์ของโรงแรม และ              
คู่แข่งขันของธุรกิจโรงแรมไทย (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) พบว่า มีการ
ผ่อนปรนการก ากับดูแลของกฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงมีการส่งเสริมทางด้านนโยบาย
จากรัฐบาล ซึ่งสนับสนุนให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี             
พ.ศ. 2558 และ กลยุทธ์ของแต่ละโรงแรมมีการมุ่งเน้นทางด้านการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน 
ความแตกต่างของสินค้าและบริการ รวมถึง เจาะกลุ่มผู้ใช้บริการตามภาพลักษณ์ของ
โรงแรมแต่ละแห่ง 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า จากข้อมูลการวิเคราะห์การวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 ซึ่งท าให้สามารถน าเสนอรูปแบบการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ              
เพ่ือสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยที่มีความเหมาะสม โดยการ
พัฒนาโมเดลขึ้น และพบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการท าการทดสอบ
และได้ค่า ค่าสถิติไคสแควร์/ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2/df) หรือดัชนี CMIN/DF มีค่า
เท่ากับ 1.677 ซึ่งน้อยกว่า 3 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่ก าหนด
ไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI=0.927, AGFI =0.916, 
CFI=0.922 ผ่านเกณฑ์ ดัชนี PGFI=0.611 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  ส่วน
ดัชนีที่ก าหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR=0.041, RMSEA=0.047 ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน รวมถึงในแต่ละองค์ประกอบของโมเดลมีความเที่ยงตรง 
(Validity) เนื่องจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.696-0.848 
ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป และมีนัยส าคัญทางสถิติ (Kline., P, 1994) ตลอดจนรูปแบบการ
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ด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยที่
พัฒนาขึ้นยังมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก 
มีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (R2) เท่ากับ 0.758 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.8 นั่นคือ 
โครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ กลยุทธ์การ
บริหารจัดการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยได้
ถูกต้องถึงร้อยละ 75.8 ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไป (Saris, W. E. & Strenkhorst, L. 
H., 1984 ) ซึ่ งส าม ารถน า เสน อ ใน รู ป โม เดลป 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 รูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศ
  ไทย 
 
หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ คือค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
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อภิปรายผล  
 จากการอภิปรายผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์จ านวน 3 ข้อ ผู้วิจัยได้น าประเด็น
ส าคัญมาใช้ในการอภิปรายผลดังนี้  
 สมมติฐานที่ 1 (H1) โครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนของธุรกิจ 
จ านวนพนักงานในองค์การ และระยะเวลาด าเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดหลักบริหาร 4 M’s 
ของ Griffin, R.W. (1999) ในส่วนด้านบุคลากรหรือคน (Man) เป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจและ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ              
ด้านเงินหรืองบประมาณ (Money) เป็นงบประมาณที่น ามาใช้ในการด าเนินการและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
 สมมติฐานที่ 2 (H2) กลยุทธ์การจัดการคุณภาพ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิด Total Quality 
Management: TQM ของวิฑูรย์ สิมะโชคดี (2552); วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542)             
ที่กล่าวถึง แกนส าคัญของระบบ TQM คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค              
ส่วนส าคัญของกระบวนการอยู่ที่การจัดการที่จ าเป็นส าหรับระบบ เครื่องมือ และทีมงาน 
ระบบนี้ได้เตรียมขอบข่ายความก้าวหน้าของงานไว้ เพ่ือความพร้อมส าหรับตรวจสอบ 
ขณะเดียวกันมุ่งเน้นคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององค์การมีส่วนร่วม และมุ่งหมายผล
ก าไรในระยะยาว องค์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสร้างผลตอบแทนแก่              
หมู่สมาชิกขององค์การและแก่สังคมจากนิยามดังกล่าว 
 สมมติฐานที่ 3 (H3) กลยุทธ์การบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดของกลยุทธ์การบริหาร
จัดการของ Greenberg, J. (2005) กล่าวว่า กลยุทธ์ที่ส าคัญที่ท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จและสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันต้องค านึงถึงการ
ใช้ทรัพยากร (Resource Usage) วิธีการบริหารจัดการ  (Administration Method)            
การจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) และการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick 
Response) ร่วมกัน 
 สมมติฐานที่ 4 (H4) กลยุทธ์การตลาดบริการ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย  สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler, P. 
(2010) กล่าวว่า ส าหรับธุรกิจบริการจะอาศัยเครื่องมือส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(Service Marketing Mix หรือ  7  P’s) ซึ่ ง เพ่ิ มจาก  4  P’s ได้ แก่  People, Physical 
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Evidence, Process ที่มุ่งรักษาคุณภาพการบริการเพ่ือให้ธุรกิจบริการได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ สามารถด ารงอยู่ได้หรือคงอยู่ในใจตัวผู้บริโภคนั่นเอง  
 สมมติฐานที่ 5 (H5) กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lin, C. 
C. (2003) กล่าวว่า ระบบ E-commerce ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ และลดขั้นตอนการท าธุรกรรมกับบริษัทในขั้นตอนปกติ ไม่ได้รับความกดดัน
จากการขายของพนักงานขาย สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลของผู้ขายและผลิตภัณฑ์                
โดยระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที สอดคล้องกับแนวคิด Paul, J. (2003) ที่อธิบายว่าการใช้
ระบบ E-business ช่วยการลดต้นทุนในการด าเนินงานเพ่ิมความสามารถและช่องทางใน
การขายสินค้า และมียอดขายเพ่ิมมากขึ้น และสอดคล้องกับ Ross, A. (2002) ที่กล่าวว่า 
การลงทุนทางเทคโนโลยีขององค์การ (Technology Investment) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท า
ให้องค์การประสบความส าเร็จ เนื่องจากท าให้องค์การสามารถด าเนินงานในด้าน Supply 
Chain ท าให้เกิดการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมความสามารถขององค์การ สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย แนวทางในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมโรงแรม
ในประเทศไทยให้เป็นไปทิศทางที่ดีขึ้นส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันนโยบายต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 1. นโยบายการจ ากัดโซนนิ่ง (Zoning) ของชุมชนและลงโทษผู้ใช้ความรุนแรง
อย่างเด็ดขาด การเจรจาหาทาออกโดยสันติวิธี และสกัดกั้นทุกวิธีทางไม่ให้บุคคลที่เป็น
ตัวการน าความวุ่นวายสู่บ้านเมืองมีบทบาททางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
ก าหนดบทลงโทษรุนแรงและเด็ดขาด 
 2. นโยบายการออกแบบ จัดท าสื่ อ  รวมถึ งสร้างสโลแกนและเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของคนในชาติ ผ่านกิจกรรมฝาผนัง 
หรือห้องนิทรรศการภายในโรงแรม โดยอาศัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication: IMC) ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อมวลชน (Mass 
Media) สื่ อบุ ค คล  (Personal Media) และสื่ อ กิ จ กรรม  (Activity Media) เพ่ื อ ให้
ครอบคลุมอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะนานาชาติ        
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 3. นโยบายการวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ(7’Ps) 
ได้ แ ก่  Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, Process 
มุ่ งเน้นการสร้างคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) การให้ประชาสัมพันธ์ผ่ านสื่ อ
ต่างประเทศ การใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาก าหนดราคาลงท้ายด้วยเลข 0 และ 9 (Odd even 
Pricing) ในแต่ละระดับราคาที่พัก การฝึกอบรมมารยาทการต้อนรับและภาษาที่ใช้ของ
พนักงาน การจัดงานเทศกาลตามเทศกาลต่าง ๆ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีตรา
รับรองมาตรฐานการบริการจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้  เพ่ือให้ตอบรับกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ รวมถึงมีการประเมินและติดดามผลการด าเนินอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษา
มาตรฐานการบริการให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
 4. นโยบายการกระจายอ านาจการบริหารจัดการเป็นแผนก โดยต้องมีแผนก
แก้ปัญหาเสริมเพ่ิมเติม เพ่ือแก้จุดบกพร่องต่าง ๆ เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่มักไม่ค านึงถึง
การแก้ปัญหา (ภาระต้นทุนทางธุรกิจ) มีแต่เน้นการให้บริการ ซึ่งไม่ว่าจะบริการดีแค่ไหน
ต้องเผชิญปัญหาอยู่ดี ตลอดจนการจ้างคนจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) ในเรื่อง
ที่ขาดความช านาญ เพ่ือลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายแรงงานหรือระยะเวลา         
 5. นโยบายด้านการจัดการคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
แบบมีส่วนร่วม ด้วยการสังเกต สอบถาม หรือสัมภาษณ์เพ่ือดูปฏิกิริยาโต้ตอบ เพื่อน าข้อมูล
บกพร่องมาปรับปรุงให้มีการบริการที่เป็นเลิศ   
 6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการจัดผู้รับผิดชอบโดยตรงท า
หน้าที่ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ แก่ลูกค้าผ่านทางออนไลน์ และการน า
โปรแกรมในการค านวณห้องพักที่ว่าง แบบรายชั่วโมง และการค านวณค่ าห้องพัก             
รายชั่ ว โม งมาใช้ ใน การปฏิ บั ติ งาน เพ่ื อ เน้ น ความถู กต้ อ ง รวด เร็ วและแม่น ย า
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรท าการศึกษาความต้องการของผู้ที่มีความต้องการใช้บริการโรงแรมใน
ประเทศไทยโดยท าการศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียนในแต่ละชาติ 
 2. ควรท าการศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมในด้านปัญหา
อุปสรรคในการเข้าถึงและให้บริการโดยเฉพาะช่วงระหว่างการส่งมอบบริการ (Service 
Delivery) ของแต่ละธุรกิจ อาทิ การบริการเครื่องบินมาถึงล่าช้า ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับ
บริการของโรงแรมได้ไม่เต็มที่ 
 3. ควรท าการศึกษาปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ที่ท าให้โรงแรม
ไทยสามารถบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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