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การศึกษาและเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับนี้สํ าเร็จไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจาก
บคุคลหลายทาน ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารยวลัยภรณ อัตตะนันทน ประธานกรรมการที่
ปรกึษาเปนอยางสูงที่ไดกรุณาใหคํ าแนะนํ าปรึกษา และตรวจแกวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสํ าเร็จลุลวง
ไปดวยด ี และขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. โสมสกาว เพชรานนท กรรมการ
สาขาวิชาเอก ผูชวยศาสตราจารยองอาจ ปทะวานิช กรรมการสาขาวิชารอง และ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. ปรณฐั วสุิวรรณ ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย ที่ไดกรุณาตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ 
และใหค ําแนะนํ าเพ่ิมเติมเพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณย่ิงขึ้น

ในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูล ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเจาของกิจการและผู
บรหิารโรงแรมทุกทาน ที่ไดกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณภาควิชาศลิปาชีพ คณะ
มนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดใหการสนับสนุนในการจัดทํ าและจัดสงแบบสอบ
ถาม  รวมถงึนิสิตภาควิชาศิลปาชีพทั้งที่กํ าลังศึกษาอยูและจบการศึกษาไปแลวผูมีสวนชวยเหลือ
ในการติดตามแบบสอบถาม

ขอขอบพระคุณเพ่ือนรวมงานอันไดแกคณาจารยภาควิชาศิลปาชีพทุกทาน โดยเฉพาะ
อยางย่ิง ผูชวยศาสตราจารยนุชนารถ รัตนสวุงศชัย และอาจารยเจริญพร เพ็ชรกิจ ที่ไดใหคํ า
ปรกึษา ความชวยเหลือ ความปรารถนาดี และกํ าลังใจที่ดีเสมอมา ขอขอบคุณเพ่ือนๆ รวมรุนทุก
คนทีช่วยเหลอืและเปนกํ าลังใจใหกันมาโดยตลอด ทํ าใหการศึกษาในระดับปริญญาโทนี้ เต็มไป
ดวยความสนุกสนานและความทรงจํ าที่ดีมากมาย และขอขอบคุณอาจารยสุรีรัตน ทองคงอวม ผู
เปนก ําลังใจอันสํ าคัญยิ่งและชวยใหผูเขียนสามารถอดทนจนผานพนอุปสรรคตางๆ นานัปการมา
ไดดวยดีเสมอมา

คุณคาและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอมอบเปนกตเวทิตาแดบิดา
มารดาทีไ่ดใหการอบรมเลี้ยงดู ใหโอกาสทางการศึกษา และสํ าหรับทุกส่ิงทุกอยางที่มีใหผูเขียน
เสมอมา รวมทั้งบูรพาจารยผูมีพระคุณทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูดวยความรักและ
เมตตา และหากมีขอบกพรองอันใดผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว
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บทที่ 1

บทนํ า

ความส ําคญัของปญหา

สถานพักแรมเปนธุรกิจบริการที่มีความสํ าคัญตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอยางย่ิง 
ธุรกิจสถานที่พักแรมเปนการบริการใหที่พักแรมชั่วคราวแกบุคคลที่มีความตองการพักคางแรมใน
ระยะสัน้ ธรุกิจประเภทนี้มีหลากหลายรูปแบบและมีลักษณะการบริการที่แตกตางกัน ธุรกิจสถาน
พักแรมทีสํ่ าคัญนั้น ไดแก โรงแรม เกสตเฮาส โมเต็ล และ บังกาโล โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจโรง
แรมในภาพรวมแลวจัดเปนรูปแบบสถานพักแรมที่มีลักษณะเฉพาะ และมีบทบาทที่สํ าคัญทั้งในเชิง
การทองเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม

ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยถือกํ าเนิดขึ้นเปนครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว โดยในยุคนั้นมีโรงแรมเพียงไมก่ีแหงและมักเปนกิจการที่ดํ าเนินงานโดยชาวตางชาติ 
จนกระทั่งในปจจุบันธุรกิจโรงแรมไดมีการพัฒนามาโดยตลอดไมวาจะเปนในเรื่องคุณภาพและ
ความหลากหลายของการใหบริการ นอกเหนือจากการใหบริการที่พักแรม อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่ง
เปนบริการพื้นฐานของโรงแรมแลว ในปจจุบันโรงแรมยังมีการเสนอบริการอื่นๆ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูใชที่มีความตองการที่หลากหลายและซับซอนมากยิ่งขึ้น  ไมวาจะเปนบริการจัด
เล้ียง การจัดประชุมสัมมนา หรือการใหบริการศูนยสุขภาพและศูนยบริการธุรกิจเปนตน

การพฒันาและการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมสงผลเชื่อมโยงตอธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจกอ
สรางและตกแตงอาคารและสถานที่ โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงที่มีการแขงขันสูง โรงแรมจะใชเงินลง
ทนุในโครงการหนึ่งๆ เปนจํ านวนมาก เพ่ือสรางความโดดเดนเหนือคูแขงและเพื่อดึงดูดลูกคาใหมา
ใชบริการของตน นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมยังมีสวนชวยใหเกิดการจางงานเปนจํ านวนมากเนื่องจาก
เปนธุรกิจที่เนนการใชแรงงาน (Labor Intensive Industry) และยังเปนองคประกอบหนึ่งที่สํ าคัญ
ของอตุสาหกรรมการทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจากรายงานสถิตินักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทาง
มาทองเที่ยวในประเทศไทยป พ.ศ. 2545 พบวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศพักในโรงแรมถึงรอย
ละ 93.67 และมีการใชจายเงินเปนคาที่พักคิดเปนสัดสวนรอยละ 26.82 ของคาใชจายในการเดิน
ทางทองเที่ยวทั้งหมด สรางรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศสูงถึง 86,770.38 ลานบาท (การทอง
เที่ยวแหงประเทศไทย, 2546)

อุตสาหกรรมสถานพักแรมเปนอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธกับอุตสาหกรรมการทอง
เทีย่ว และมกัเปนไปในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนั้นเมื่อสภาวะ
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เศรษฐกิจมีความผันผวนอุตสาหกรรมสถานพักแรมก็จะไดรับความผันผวนตามไปดวย ในชวง
หลายปที่ผานมาอุตสาหกรรมสถานพักแรมในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
เนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม มีการลงทุนในธุรกิจสถานพักแรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
สนองความตองการตองการของนักเดินทางทั้งในและตางประเทศที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงคทาง
ดานธุรกิจและผูเดินทางที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว

จากขอมูลตารางที่ 1 ซึง่แสดงจํ านวนสถานพักแรมทุกประเภทและจํ านวนหองพัก ระหวาง
ป พ.ศ. 2539 – 2545 พบวาจ ํานวนสถานพักแรมและจํ านวนหองพักรวมทั้งประเทศมีจํ านวนเพิ่ม
ขึน้อยางตอเนื่อง กลาวคือจากจํ านวนสถานพักแรม 4,738 แหง ในป พ.ศ. 2539 เปน 6,201 
แหง ในป พ.ศ. 2545 ซึง่คิดเปนอัตราที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 30.9 และจํ านวนหองพักรวมในป พ.ศ. 
2539 มี 265,542 หอง เปน 335,421 หองในป พ.ศ. 2545 คดิเปนอัตราเพิ่มรอยละ 26.3 นั่น
แสดงใหเห็นวาขนาดของโรงแรมโดยเฉลี่ยในภาพรวมทั้งประเทศมีขนาดที่เล็กลงเล็กนอย แตหาก
พิจารณาเฉพาะกรุงเทพฯ แลว พบวาจํ านวนสถานพักแรมในกรุงเทพฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2539 – 
2545 เพ่ิมขึ้นจาก 544 แหง เปน 613 แหง คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 12.7 ในขณะที่จํ านวน
หองพักกลับมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกวาคือจาก 66,927 หองในป พ.ศ. 2539 เปน 81,184 หองในป 
พ.ศ. 2545 คดิเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 21.3 กลาวโดยสรุปก็คือในกรุงเทพฯ มีอัตราการขยายตัว
ของจํ านวนสถานพักแรมตํ่ ากวาอัตราการขยายตัวของจํ านวนหองพัก ลักษณะเชนนี้อาจกลาวไดวา
ขนาดของสถานพักแรมในกรุงเทพฯ นาจะมีขนาดโดยเฉลี่ยที่ใหญขึ้นหากวัดขนาดโดยคํ านึงถึง
จ ํานวนหองพัก ดังนั้นขนาดของธุรกิจที่ใหญขึ้นจึงนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในโครงสรางของธุรกิจ

จากการเปลี่ยนแปลงของจํ านวนสถานพักแรมและจํ านวนหองพักของสถานพักแรมทุก
ประเภทในกรุงเทพฯ ระหวางป พ.ศ. 2539 – 2545 ดงัที่ไดกลาวไปแลวนั้น ธุรกิจโรงแรมใน
กรุงเทพฯ ซึ่งเปนธุรกิจสถานพักแรมประเภทหนึ่ง ก็นาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
กับสถานพักแรมโดยรวมดวย

การประกอบธุรกิจสถานพักแรมโดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจโรงแรมซึ่งเปนธุรกิจบริการนั้น มี
ความแตกตางกับการประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตกลาวคือ สินคาของธุรกิจบริการ
เปนสินคาที่ไมมีตัวตนหรือไมสามารถจับตองได (Intangibility) ส่ิงที่ผูบริโภคไดรับจากการซื้อ
บริการคือประสบการณ ผูซื้อไมสามารถที่จะหยิบจับหรือตรวจดูสินคากอนตัดสินใจซื้อ การผลิต
และการบริโภคเกิดขึ้นพรอมๆ กันไมสามารถแยกจากกันได (Inseparability) ผูบริโภคจะตองนํ า
ตัวเองเขาไปสูกระบวนการผลิตและกลายเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ นอกจากนี้งานบริการยังมี
ลักษณะที่หมดส้ินไดตามเวลา (Perishability) เชน หองพักของโรงแรมจะตองพรอมสํ าหรับการให
บรกิารและจะสูญเสียโอกาสในการสรางรายไดก็ตอเมื่อไมมีผูมารับบริการเปนตน
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ตารางที่ 1  จ ํานวนสถานพักแรมและจํ านวนหองพักแยกตามภูมิภาคระหวาง พ.ศ. 2539 –
    2545

พ.ศ.ภูมิภาค
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545

กรุงเทพฯ
จํ านวนสถาน
ประกอบการ
(แหง)
จํ านวนหองพัก
(หอง)

544

66,927

557

73,133

517

77,287

474

69,231

621

80,691

625

82,189

613

81,184

ภาคกลางและภาคตะวันตก(ไมรวมกรุงเทพฯ)
จํ านวนสถาน
ประกอบการ
(แหง)
จํ านวนหองพัก
(หอง)

651

26,366

666

26,793

726

29,045

706

29,525

830

34,075

825

34,127

855

35,111

ภาคตะวันออก
จํ านวนสถาน
ประกอบการ
(แหง)
จํ านวนหองพัก
(หอง)

770

50,843

732

49,205

715

48,294

810

52,810

904

57,290

887

57,720

876

56,419

ภาคเหนือ
จํ านวนสถาน
ประกอบการ
(แหง)
จํ านวนหองพัก
(หอง)

838

37,098

850

37,607

834

37,250

855

38,313

970

46,567

924

39,773

964

40,940
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ตารางที่ 1  (ตอ)

พ.ศ.ภูมิภาค
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545

ภาคใต
จํ านวนสถาน
ประกอบการ
(แหง)
จํ านวนหองพัก
(หอง)

1,457

62,139

1,443

62,909

1,115

63,006

1,463

65,095

1,676

74,819

1,903

81,148

2,343

95,781

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํ านวนสถาน
ประกอบการ
(แหง)
จํ านวนหองพัก
(หอง)

478

22,169

514

23,346

532

24,188

529

24,969

524

25,370

537

25,608

550

25,986
รวม
จํ านวนสถาน
ประกอบการ
(แหง)
จํ านวนหองพัก
(หอง)

4,738

265,542

4,762

272,993

4,439

279,070

4,837

279,943

5,525

318,812

5,701

320,565

6,201

335,421

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2545

ในชวงกอนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2541-2542 มีการลงทุนในธุรกิจกอสราง
อสังหาริมทรัพยและในธุรกิจโรงแรมอยางตอเนื่อง ลักษณะดังกลาวไดสงผลตอการขยายตัวของอุต
สาหกรรมโรงแรมเปนอยางมากทั้งในดานจํ านวนหองพักและจํ านวนสถานประกอบการ การขยาย
ตัวดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบที่ตามมากลาวคือ เมื่อเกิดภาวะอุปทานหองพักสวนเกินจํ านวน
หองพักที่มีอยูมากกวาความตองการใชบริการหองพัก ทํ าใหธุรกิจโรงแรมตองมีการแขงขันกันมาก
ขึน้ และเมือ่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ตลาดผูใชบริการภายในประเทศมีจํ านวนลดลง ภาวะการแขงขัน
ภายในตลาดก็ย่ิงรุนแรงขึ้น ผูประกอบการแตละรายตางใชกลยุทธทางการตลาด ทั้งกลยุทธราคา 
เชน การใหสวนลดประเภทตางๆ และกลยุทธไมใชราคา เชน การพัฒนาคุณภาพบริการหองพัก 
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ มาใชเปนเครื่องมือในการแขงขัน
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นอกเหนือจากกลยุทธทางการตลาดทั้งทางดานราคาและไมใชราคาแลว กลยุทธหนึ่งที่ผู
เปนเจาของโรงแรมนิยมใชคือการนํ าเอาโรงแรมของตนเขาเปนสวนหนึ่งของหนึ่งของเครือโรงแรม
(Hotel Chain) ที่มีช่ือเสียง ภายใตรูปแบบการบริหารจัดการแบบตางๆ ในอดีตที่ผานมาเจาของโรง
แรม (Property Owner) มกัเปนผูลงทุนเองหรือเปนผูระดมเงินทุนเพื่อใชในการกอสรางโรงแรม
และเมื่อการกอสรางโรงแรมเสร็จสิ้น ก็เปนผูบริหารจัดการโรงแรมดวย แตในปจจุบันเจาของโรง
แรมอาจไมตองบริหารโรงแรมหรือสามารถลดภาระหนาที่ในการบริหารงานลง โดยเขารวมกับเครือ
โรงแรม ซึ่งอาจเปนในลักษณะของการทํ าสัญญาบริหารจัดการ (Management Contract) การซื้อ
สิทธิ์ในการใชช่ือ (Franchising) หรือการใหเชา การเขารวมในเครือโรงแรมทํ าใหเจาของโรงแรมจะ
ไดรับประโยชนในดานตางๆ เชน สามารถขยายโอกาสในการขายบริการหองพักของโรงแรม เนื่อง
จากไดใชช่ือโรงแรมที่เปนที่รูจักและไดเช่ือมระบบรับจองของตนเขากับระบบรับจองสวนกลางของ
บรษิทัแม เกิดการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ในการบริหารการจัดการที่ถายทอดมาจากบริษัทแม นอก
จากนี้การโฆษณาและการจัดซื้อวัตถุดิบผานบริษัทแมทํ าใหเกิดการประหยัดตอขนาดและมีอํ านาจ
ในการตอรองกับซัพพลายเออร การเขารวมในเครือโรงแรมจึงนาจะเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหโครง
สรางของอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป

โรงแรมที่เขารวมในเครือโรงแรมนั้น มีขอไดเปรียบที่เหนือกวาโรงแรมที่ไมไดอยูในเครือ
โรงแรมหลายประการ ดังที่กลาวไปแลวขางตน โรงแรมที่ไมไดอยูในเครือซึ่งอาจเปนโรงแรมขนาด
เล็กอาจไมสามารถแขงขันได ทั้งในดานตนทุน และความมีช่ือเสียง กรณีดังกลาวนี้ไดเกิดขึ้นแลวกับ
อุตสาหกรรมธรุกิจคาปลีกของไทย ซึ่งเมื่อเครือขายรานคาปลีกขยายสาขามากขึ้น ประกอบกับการมี
เงินทุนเปนจํ านวนมาก มีอํ านาจตอรองกับซัพพลายเออรสูง ทํ าใหมีตนทุนสินคาที่ตํ่ ากวารานคา
ปลกีทีเ่ปนผูประกอบรายยอย สงผลใหผูประกอบธุรกิจรายยอยเกิดความเสียเปรียบในการแขงขัน

จากทีก่ลาวมาขางตน เห็นไดวาสภาพการแขงขันในธุรกิจโรงแรมมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ดัง
นั้นจึงเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาเรื่องโครงสรางตลาดของธุรกิจโรงแรมที่แทจริง นอกจากนี้ในการ
ศึกษานี้ยังใหความสนใจกับกลยุทธทางการตลาดที่ธุรกิจโรงแรมใช รวมถึงอุปสรรคในการเขาสู
ธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหมอีกดวย ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานาจะทํ าใหสามารถเขาใจ
ถึงสภาพการแขงขันในธุรกิจโรงแรมมากขึ้น และในขณะเดียวกันสามารถใชเปนแนวทางสํ าหรับผู
ประกอบการในการวางแผนการตลาดและปรับปรุงกลยุทธเพ่ือรองรับสภาพการแขงขันในอนาคต
อีกดวย โดยในที่นี้ผูศึกษาจะศึกษาเฉพาะตลาดโรงแรมในกรุงเทพฯ เนื่องจากกรุงเทพฯ เปนตลาด
ทีใ่หญทีสุ่ดและมีจํ านวนโรงแรมกระจายตัวอยางหนาแนนเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ของประเทศ
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วตัถปุระสงคของการวจิยั

1.  เพ่ือศกึษาโครงสรางตลาดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ

2.  เพ่ือศึกษาสวนประสมการตลาดในป พ.ศ. 2546 ของธุรกิจโรงแรมและสวนประสม
การตลาดที่ธุรกิจโรงแรมควรใช

3.  เพ่ือศกึษาอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหม

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ

1.  เพ่ือสามารถทํ านายแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในดานโครงสรางของอุตสาหกรรมโรง
แรมในกรงุเทพฯ ในอนาคตอันใกลได ทํ าใหผูประกอบการสามารถนํ าผลที่ไดจากการวิจัยไปใชใน
การวางแผนธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหผูประกอบการสามารถใชขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแนวทาง
และการปรบักลยุทธการตลาดเพื่อเพ่ิมความสามารถดานการแขงขันในอุตสาหกรรมโรงแรมตอไป

3.  เพ่ือใหผูประกอบการรายใหมใชเปนแนวทางในการตัดสินใจในการเขาสูอุตสาหกรรม
รวมถงึการวางแผนการตลาดและการปรับปรุงกลยุทธทางการแขงขันตอไป

นยิามศพัท

1.  โรงแรม หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจางสํ าหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่
ประสงคจะหาที่อยู หรือที่พักช่ัวคราว ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478

2.  จ ํานวนผูเขาพัก หมายถึง จํ านวนผูเขาพักคางคืนในโรงแรมทั้งที่เปนชาวไทยและชาว
ตางประเทศ

3.  ระยะเวลาพํ านักเฉล่ีย/ระยะเวลาพักเฉล่ีย (Length of Stay) คือระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูใช
บรกิารโรงแรมคนหนึ่งๆ ใชพํ านักอยูในโรงแรมในการเขาพักแตละครั้ง โดยนับเปนวันที่คางคืน

4.  อัตราการเขาพัก/อัตราการเขาพักเฉล่ีย (Occupancy Rate) คอือัตรารอยละของ
จ ํานวนคนืพกัตอผลคูณหองพัก กับจํ านวนวันในระยะหนึ่ง โดยมีสูตรการคํ านวณดังนี้
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     อัตราการเขาพักเฉล่ีย 1 ป   = (จ ํานวนคืนพักตลอดป x 100)
          (365 x จ ํานวนหองพักทั้งหมด)

5.  การแบงระดับโรงแรม แบงโดยใชราคาคาหองพักเฉล่ียของโรงแรมในปที่ผานมา

6.  รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย จํ าแนกออกเปน 4 ประเภทคือ

6.1  บรษิทัจ ํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้น โดยมีผูเร่ิมกอตั้งคณะหนึ่ง
(จ ํานวนตั้งแต 7 คนขึน้ไป) และไดแบงหุนมีมูลคาเทาๆ กัน ขายใหกับผูที่จะเขามารวมทุน (ผูถือ
หุน) โดยไดจดทะเบียนเปนบริษัทถูกตองตามกฎหมาย

6.2  บรษิทัจ ํากัด (มหาชน) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้น โดยการจด
ทะเบยีนตัง้บริษัท การควบบริษัทหรือแปรสภาพบริษัท โดยมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหุนตอ
ประชาชน

6.3  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล/หางหุนสวนจํ ากัด หมายถึงสถานประกอบกากรที่
จดัตัง้โดยคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึน้ไปมารวมทุนกัน เพ่ือดํ าเนินกิจการและไดจดทะเบียนตาม
กฎหมายเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหรือหางหุนสวนจํ ากัด

6.4  สวนบคุคล หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยไมไดจดทะเบียนเปนนิติ
บคุคล และด ําเนินกิจการโดยบุคคลคนเดียว หรือคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป

7.  ผูประกอบการโรงแรมหมายถึงเจาของกิจการหรือผูบริหารระดับสูงของโรงแรม

ขอบเขตการวจิยั

เนื่องจากขอมูลที่เก่ียวกับโรงแรมนั้นยังไมไดมีการรวบรวมไวมากนัก ทั้งยังไมเปนที่เปด
เผย การศึกษาจึงมีขอจํ ากัดและขอบเขตดังนี้

1.  ศกึษาโครงสรางตลาดของธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ ในชวงเวลาป พ.ศ.
2539 – 2545 รวม 7 ป

2.  ศกึษากลยทุธการตลาดของโรงแรมในกรุงเทพฯ โดยเก็บขอมูลระหวางเดือนมีนาคมถึง
เดอืนเมษายน พ.ศ. 2547
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วธิกีารวจิยั

การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลสํ าหรับการศึกษานี้แบงเปน 2 สวน คือ

1.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพ่ือศกึษาโครงสรางตลาดและสภาพของธุรกิจโรง
แรมไดแก บทบาทและความสํ าคัญของธุรกิจโรงแรม อุปทานและอุปสงคหองพักโรงแรม โครงสราง
องคกร โครงสรางรายรับและรายจาย สํ าหรับพฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชราคา จะพิจารณาจากการ
สรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ การสงเสริมการขายแกตัวแทนจํ าหนายหรือผูบริโภค การ
โฆษณา สวนพฤติกรรมการแขงขันดานราคานั้น จะพิจารณาการกํ าหนดราคาขาย รวมทั้งพฤติกรรม
ทีส่งผลตอระดับราคาสินคา ไดแกการใชสวนลด การใชกลยุทธหลายราคาสํ าหรับลูกคากลุมตางๆ 
ทัง้นีจ้ะรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของจากหนวยงานราชการและเอกชน ไดแก การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย สํ านักงานสถิติแหงชาติ กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย สํ านักงานสงเสริม
การลงทุน ธนาคารแหงประเทศไทย ขอมูลจากศูนยวิจัยและ/หรือฝายวิชาการของธนาคารตางๆ 
เชน ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ตลอดจนรวบ
รวมขอมูลจากหนังสือ นิตยสาร วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ

2.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพ่ือศกึษากลยุทธทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมและ
อุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหม ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามผู
บรหิารโรงแรม โดยมีโครงสรางแบงเปน 4 สวน ไดแก

2.1  การสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

2.2  การสอบถามขอมูลทั่วไปของโรงแรม

2.3  การสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดที่โรงแรมใชอยู และระดับความสํ าคัญของ
กลยุทธในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

2.4  การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผู
ประกอบการรายใหม
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ประชากรและการสุมตัวอยาง

ในการศกึษากลยุทธการตลาดของธุรกิจโรงแรม จะใชแบบสอบถาม ซึ่งประชากรเปาหมาย
ไดแกธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยูในกรุงเทพฯ ในการเก็บขอมูลจะสงแบบสอบถามไปยังโรงแรมใน
กรุงเทพฯทั้งหมด 312 แหง ดงัปรากฏในบัญชีรายชื่อธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ ที่การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยไดรวบรวมไว และจะวิเคราะหผลจากแบบสอบถามที่ไดรับตอบกลับ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติอาจไมไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด จึงไดกํ าหนดจํ านวนแบบสอบถามขั้นตํ่ าสํ าหรับการ
วิเคราะหขอมูล โดยพิจารณาจากการกํ าหนดขนาดตัวอยางโดยพิจารณาขนาดของประชากรเปา
หมาย ซึ่งมีเกณฑในการกํ าหนดตัวอยางดังนี้ (นิภา, 2527 อางถึงใน เพ็ญแข, 2538: 55-56)

ถา 100 ≤   N <  1,000 กํ าหนดให n = 15-30% ของ N
ถา     1,000 ≤   N < 10,000 กํ าหนดให n = 10-15% ของ N
ถา    10,000 ≤   N < 100,000 กํ าหนดให n =   5-10% ของ N
ถา  100,000 ≤   N < 1,000,000 กํ าหนดให n =  1-15% ของ N

โดย N หมายถึง จํ านวนประชากรทั้งหมด
n หมายถึง จํ านวนตวอยาง

จากเกณฑดงักลาว หากพิจารณาขนาดของประชากรในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งเทากับจํ านวนโรง
แรม 312 แหง ดังนั้นขนาดตัวอยางที่เหมาะสม จึงควรอยูในชวงรอยละ 15-30 ของประชากร ซึ่ง
ค ํานวณไดเทากับ 46.8– 93.6  แหง ดงันั้นจํ านวนแบบสอบถามที่ใชในการวิเคราะหจึงไมควรตํ่ า
กวา 47 ชุด ซึง่ถาหากจ ํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับมีจํ านวนนอยกวาจํ านวนดังกลาว จะสงจด
หมายตดิตามหรือโทรศัพทไปยังโรงแรมที่ยังไมไดตอบ เพ่ือใหตอบแบบสอบถามกลับมา

วิธีการวิเคราะห

สวนที่ 1 การวเิคราะหโครงสรางตลาดโรงแรม จะศึกษาโดยวิธีการดังนี้

1. ใชวธิวีดัการกระจุกตัวบางสวนใน 2 วิธีคือ อัตราสวนการกระจุกตัวและอัตราสวนของ
ขนาดของธรุกจิ เนื่องจากไมสามารถทราบขอมูลไดครบของทุกบริษัท สวนขอมูลที่ใชวัดการกระจุก
ตวัคอื มลูคายอดขายซึ่งนํ ามาคํ านวณเปนสวนครองตลาด

1.1  อัตราสวนการกระจุกตัว (Concentration Ratio) หมายถึง อัตราสวนของการ
ครองตลาดของธุรกิจจํ านวนนอยราย ซึ่งเรียงลํ าดับใหญที่สุดและรองลงมาเพื่อดูวามีสวนครอง
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ตลาดคดิเปนรอยละเทาใดของทั้งหมด ในการศึกษานี้จะดูคาการกระจุกตัวของธุรกิจที่มียอดขายสูง
ที่สุด 3, 4 และ 8 หนวยแรก สมการในการหาอัตราสวนการกระจุกตัวคือ

CRn = ∑
=

n

1i
iS

โดยที่ CRn คอือัตราการกระจุกตัวของธุรกิจที่มีขนาดใหญที่สุด n หนวยแรก
(ในที่นี้จะวัดจากหนวยธุรกิจใหญ 3, 4 และ 8 อันดับแรก)

  Si  คอืสัดสวนการครองตลาดของหนวยธุรกิจที่ i เทียบกับขนาด
ของตลาดทั้งหมด

คาที่คิดคํ านวณไดจะเปนการวัดรอยละสะสมของตลาดที่มีหนวยธุรกิจรายใหญ
จ ํานวนนอยรายที่ครอบครองตลาดนั้นๆอยู เชนนํ าหนวยธุรกิจรายใหญจํ านวน 3 รายในตลาดซึ่ง
สวนครองตลาดรวมกันเทากับรอยละ 70

หลักเกณฑในการพิจารณาคา CR ที่คํ านวณได เพ่ือบงช้ีลักษณะการกระจุกตัว

หรือการผูกขาดในอุตสาหกรรมจะพิจารณาจากคา CR3 ซึง่เปนคารอยละสะสมของตลาดที่มีหนวย
ธรุกิจรายใหญที่สุด 3 หนวยแรกในตลาด โดยจะพจิารณาคารอยละสะสม ดังนี้ (Evely and Little, 
1960 อางถึงในนิรมน, 2541: 21)

ถาคา CR3 เทากับหรือมากกวารอยละ 67 แสดงวาอุตสาหกรรมมีการกระจุก
ตวัสงู หมายถึงมีการผูกขาดในอุตสาหกรรมสูง

ถาคา CR3 อยูระหวางรอยละ 34 – 67 แสดงวาอุตสาหกรรมมีการกระจุกตัว
ปานกลาง หมายถึงมีการผูกขาดในอุตสาหกรรมระดับปานกลาง

ถาคา CR3 เทากับหรือนอยกวารอยละ 34 แสดงวาอุตสาหกรรมมีการกระจุก
ตวัตํ ่า หมายถึงเปนอุตสาหกรรมที่การแขงขันมาก

1.2  อัตราสวนของขนาดธุรกิจ (Size Ratio) (Evely and Little, 1960 อางถึงในนิร
มน, 2541: 22-24) เปนคาหนึ่งที่ใชวัดขนาดเฉลี่ยของหนวยธุรกิจใหญที่สุด 3 หนวยแรกเปรียบ
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เทียบกับขนาดเฉลี่ยของหนวยธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมนั้น อัตราสวนขนาดธุรกิจ สามารถ
ค ํานวณไดโดยสมการตอไปนี้

Size ratio (W)  =  (CU/3) – C
             (1 – C)

เมื่อ         C = 
E

iE
3

1i
∑
=

กํ าหนดให   W   =  Size ratio

         C =  Concentration ratio

         U =  จ ํานวนหนวยธุรกิจทั้งหมดในตลาด

∑
=

3

1i
iE  = ยอดขายในธุรกิจ i แหงในตลาด

เมื่อ i = 1,2,3

   E        = ยอดขายของธุรกิจรวมในตลาด

2.  ความแตกตางของสินคาที่ผลิต (Product Differentiation) พิจารณาความแตกตางของ
สินคาและบริการในอุตสาหกรรมโรงแรม

3.  อุปสรรคของผูประกอบการรายใหม (Barrier to Entry) เปนการศึกษาถึงปจจัยที่เปน
อุปสรรคของผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูอุตสาหกรรม ทั้งปจจัยที่มีอยูแลวดวยลักษณะของอุต
สาหกรรมเอง หรือปจจัยที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นโดยผูประกอบการเดิมที่อยูในอุตสาหกรรมนั้น

สวนที่ 2  การวเิคราะหกลยุทธทางการตลาดของโรงแรมในป พ.ศ. 2546 โดยใชขอมูลที่
ไดรับจากแบบสอบถาม จะวิเคราะหขอมูลดังนี้

1.  ใชสถิตเิชิงพรรณนา โดยนํ าขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมานํ าเสนอเพื่อใหทราบถึง
ลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะทั่วไปของโรงแรมกลุมตัวอยาง การใชกลยุทธทางการ
ตลาดดานตางๆ ของธุรกิจโรงแรม ระดับความสํ าคัญของกลยุทธที่มีตอการสรางความไดเปรียบใน
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การแขงขัน และระดับอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหม โดยใชสถิติรอย
ละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)

สํ าหรับการวิเคราะหระดับความสํ าคัญของกลยุทธการตลาดและระดับอุปสรรคในการเขาสู
ธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหม จะใหคะแนนถวงนํ้ าหนัก โดยมากที่สุดใหคะแนน 5 
คะแนน มากใหคะแนน 4 คะแนน ปานกลางใหคะแนน 3 คะแนน นอยใหคะแนน 2 คะแนน และ
นอยทีสุ่ดใหคะแนน 1 คะแนน จากนั้นจะนํ าคะแนนรวมที่ไดมาหาคาเฉล่ียและนํ ามาจัดลํ าดับความ
สํ าคญั โดยแบงระดับความสํ าคัญออกเปน 5 ระดบั ซึง่มีความกวางของอันตรภาคชั้นคํ านวณไดจาก
สูตรดังนี้

ความกวางของอันตรภาคชั้น = คาสูงสุด – คาตํ่ าสุด
               จํ านวนชั้น

= 5 – 1
             5

= 0.8

เมือ่ไดความกวางของอันตรภาคชั้นจากการคํ านวณแลว ทํ าใหสามารถนํ าคะแนนเฉลี่ย
มาจดัล ําดับความสํ าคัญ ไดดังตอไปนี้

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุด

คะแนนเฉลี่ยมากกวา 1.80 – 2.60 หมายถึง อยูในระดับนอย

คะแนนเฉลี่ยมากกวา 2.60 – 3.40 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยมากกวา 3.40 – 4.20 หมายถึง อยูในระดับมาก

คะแนนเฉลี่ยมากกวา 4.20 – 5.00 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด
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2.  การทดสอบสมมติฐาน

     2.1  การทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะของโรงแรมกับกลยุทธทางการตลาดที่
โรงแรมใช โดยใชคาสถิติไคสแควร (Chi-square) ทดสอบ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยมี
สูตรการคํ านวณคาไคสแควรดังนี้

χ2    =  ∑∑
==

−c

1j ij

2
ijij

r

1i E
)EO(

โดยที่ χ2  = คาสถิติไคแสควรที่คํ านวณได

Oij  = ความถี่ที่ไดจาการสังเกตแถวที่ i สดมภที่ j

Eij  = ความถี่ที่คาดหวังในแถวที่ i สดมภที่ j

r    = จ ํานวนแถว (Row)

j    = จ ํานวนสดมภ (Column)

และช้ันของความเปนอิสระ (Degree of Freeedom, d.f.) = (r-1)(c-1)

     2.2  การทดสอบลกัษณะทั่วไปของโรงแรมที่แตกตางกันมีผลตอระดับความสํ าคัญของ
สวนประสมการตลาดที่แตกตางกัน และการทดสอบลักษณะทั่วไปของโรงแรมที่แตกตางกันที่มีผล
ตอระดบัอปุสรรคในการเขาสูธุรกิจของผูประกอบการรายใหมที่แตกตางกัน จะใชคาสถิติ F ณ
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดงัมสูีตรการคํ านวณดังนี้

F =  (BSS)   (WSS)
       (k-1)   k(n-1)

โดย TSS = BSS + WSS

และ 2
k

1j
ij

n

1i
..)xx( −∑∑

==

  = ∑
=

−
k

1j

2
j. ..)xx(n  +  ∑∑

==

−
k

1j

2
j.ij

n

1i
)xx(
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เมื่อ TSS =  คาทีใ่ชวัดความผันแปรที่เกิดขึ้นระหวางกลุมของขอมูลทั้งหมด
(Total Sum of Squares)

BSS = ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของขอมูลที่เก็บมาจากประชาการ
ทีแ่ตกตางกัน (Between-Group Sum of Squares)

WSS = ความแตกตางระหวางขอมูลที่ถูกเก็บจากประชากรชุดเดียวกัน
(Within-Group Sum of Squares)

ijx   = คาสังเกตที่ไดจากการสัมภาษณหรือแจงนับแถวที่ i และสดมภ
ที่ j

..x  = คาเฉล่ียรวมของขอมูลทั้งหมด

j.x  = คาเฉล่ียของขอมูลในสดมภ j

    k  = จ ํานวนคาเฉล่ียที่นํ ามาเปรียบเทียบกัน

    n  = ขนาดของตัวอยาง



บทที่ 2

การตรวจเอกสาร

งานวจิยัทีเ่ก่ียวของ

จากการตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาโครงสรางตลาดโรงแรมใน
ประเทศ พบวายังไมมีผูไดศึกษาไว แตจากการตรวจเอกสารและงานวิจัยในตางประเทศ พบวามี
การศกึษาในเรื่องเก่ียวกับโครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมโรงแรม สวนการศึกษาดานกลยุทธและ
การตลาดนั้นพบวามีการศึกษาทั้งที่เปนงานวิจัยในตางประเทศและในประเทศไทย ซึ่งพอจะรวบ
รวมและนํ ามาสรุปแนวคิดไดดังนี้

ศภุสิทธิ์ ศรีสอาดรักษ (2527) ไดท ําวิจัยเรื่องแนวโนมของการประยุกตใชแนวคิดทางการ
ตลาดในธรุกจิโรงแรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดํ าเนินงานดานการตลาดของธุรกิจโรงแรม
ทีใ่ชในอดตีและปจจุบัน และแนวโนมของการนํ าความคิดทางการตลาดไปใชในธุรกิจโรงแรม โดย
เก็บขอมูลในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2525 จากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามผู
บริหารโรงแรม 52 แหง เฉพาะโรงแรมที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ และเปนสมาชิกของสมาคมโรงแรม
แหงประเทศไทยเทานั้น ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา ในอดีตธุรกิจโรงแรมมีการประยุกตใชการ
ตลาดในการดํ าเนินธุรกิจนอยกวาที่ใชอยูในชวงเวลาที่ทํ าการศึกษา และจะมีการใชแนวคิดทางการ
ตลาดในการด ําเนินธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพแวดลอมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปลี่ยนแปลงดานกลุมลูกคาซึ่งมีความตองการและรสนิยมที่แตกตางกับใน
อดตี นอกจากนียั้งพบวาธุรกิจโรงแรมตองประสบกับปญหาตางๆ ที่ควรจะตองไดรับการแกไข เชน 
อัตราการเพิม่จํ านวนของธุรกิจโรงแรมอยางไมสมดุล อัตราภาษีโรงแรมและคาใชจายในการดํ าเนิน
การ การประชาสัมพันธในตางประเทศ ความปลอดภัย และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ

ไว จามรมาน (2536) ไดจดัท ําโครงการการศึกษากิจกรรมการตลาดการทองเที่ยวของภาค
เอกชน เสนอตอการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดํ าเนินกิจ
กรรมการตลาดการทองเที่ยวของหนวยงานธุรกิจเอกชน ในเรื่องจํ านวน ประเภท ลักษณะและวิธี
การด ําเนนิงาน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนคาใชจายในการดํ าเนินกิจกรรมการตลาด และเพ่ือ
เปรียบเทียบการดํ าเนินกิจกรรมการตลาดการทองเที่ยวพรอมทั้งงบประมาณของหนวยงานภาคเอก
ชนและรฐับาล รวมทั้งยังศึกษาแนวโนมกิจกรรมการตลาดในอีก 3 ปขางหนา นอกจากนี้ยังไดเสนอ
แนะแนวทางการดํ าเนินการตลาดการทองเที่ยวระหวางภาคเอกชนและภาครัฐบาลใหมีความสอด
คลองกัน โดยภาคธุรกิจที่ไดศึกษาประกอบดวย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนํ าเที่ยว ธุรกิจสายการบิน 
ธรุกจิการขนสง และธุรกิจอื่นที่เก่ียวของ ในสวนของธุรกิจโรงแรมสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
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คอื ธรุกิจโรงแรมจะกํ าหนดงบประมาณการตลาดเฉลี่ยรอยละ 5.83 ของรายไดทั้งหมดของโรงแรม 
โดยจะจัดสรรงบประมาณเพื่อการตลาดในประเทศและตางประเทศในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ดาน
การตลาดในประเทศนั้น งบประมาณการโฆษณา เปนงบประมาณการตลาดที่มีสัดสวนสูงที่สุด ใน
ขณะทีด่านการตลาดในตางประเทศ งบประมาณการเดินทางไปขายถือเปนงบประมาณการตลาดที่มี
สัดสวนสงูทีสุ่ด สวนการกํ าหนดสวนประสมการตลาด ธุรกิจโรงแรมจะใชนโยบายราคาที่แตกตาง
กันระหวางลูกคาที่เปนกลุมบริษัททองเที่ยวกับลูกคาที่เปนลูกคาทั่วไป ดานนโยบายชองทางการจัด
จ ําหนายทีสํ่ าคัญคือการขายผานบริษัททองเที่ยว สวนนโยบายการโฆษณาจะเนนการสรางภาพพจน
ของโรงแรม โดยจะโฆษณาในนิตยสารเปนสวนใหญ และดานการสงเสริมการขายมักจะเชิญตัวแทน
บรษิทัทองเที่ยวมาทัศนศึกษาและเขารวมในกงานสงเสริมการขายการทองเที่ยว

Martel (1974)  ศึกษาเรื่อง An Economic Analysis of the Market Structure of the 
Hotel – Motel Industry ในงานวิจัยดังกลาว Martel ศึกษาขนาดตลาดโรงแรมและโมเต็ลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพิจารณาจาก จํ านวนสถานประกอบการ รายรับรวมของอุตสาหกรรม 
จ ํานวนแรงงานในอุตสาหกรรม และจํ านวนหองพัก นอกจากนี้ยังไดทํ าการวิเคราะหผลิตภัณฑหรือ
บรกิารของโรงแรม โดยเปรียบเทียบสัดสวนรายรับจากการขายหองพัก รายไดจากการบริการอาหาร 
รายไดจากบริการเครื่องดื่ม และรายไดจากบริการอื่นๆ สวนการศึกษาอัตราการกระจุกตัวของอุต
สาหกรรม Martel วิเคราะหโดยดูจากสวนครองตลาดรวมของธุรกิจที่มีรายรับสูงที่สุด 4, 8 และ 20 
หนวยแรกในอุตสาหกรรม

ผลการศึกษาพบวาโครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมโรงแรมและโมเต็ลของประเทศสหรัฐ
อเมรกิามลัีกษณะเปนตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ผลิตภัณฑที่เสนอขายในอุตสาหกรรมมีความหลาก
หลาย การโฆษณาเปนปจจัยสํ าคัญอยางหนึ่งที่โรงแรมใชในการสื่อสารกับผูบริโภค โดยในการ
โฆษณา โรงแรมมักจะเนนภาพลักษณดานความเปนมิตร ความสะดวกสบาย และการบริการที่มีคุณ
ภาพ ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญที่มีสาขาเปนจํ านวนมากจะไดเปรียบโรงแรมขนาดเล็กในดานการ
ประหยัดจากขนาดจากการโฆษณาในระดับประเทศ นอกจากนี้การประหยัดจากขนาดของโรงแรม
ขนาดใหญยังเปนผลมาจากการประหยัดจากการสั่งซื้อปจจัยการผลิตทีละมากๆ ซึ่งทํ าใหไดสวนลด 
และอํ านาจตอรองกับซัพพลายเออร แตอยางไรก็ตามผลจากการศึกษาในขณะนั้นพบวาโรงแรม
ขนาดใหญที่เปนผูนํ าในตลาดยังไมมีอํ านาจในการควบคุมตลาด ทํ าเลที่ตั้งของโรงแรมเปนปจจัย
หนึง่ทีม่ผีลตอความสํ าเร็จ โรงแรมขนาดใหญที่เปนผูนํ าในตลาดมีการดํ าเนินงานโรงแรมในรูปแบบ
ที่เปนมาตรฐาน ซึ่งไดจากการลองผิดลองถูกทํ าใหในที่สุดสามารถสรางรูปแบบการบริหารงานที่
เหมาะสม รวมทั้งยังมีมาตรฐานในการคัดเลือกทํ าเลที่ตั้งของโรงแรม สามารถกะประมาณตนทุน
และรายรับที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนสรางโรงแรมในทํ าเลที่ตั้งแตละแหงได สวนนี้ถือเปนขอได
เปรยีบเหนือคูแขงรายใหมที่จะเขามาสูอุตสาหกรรม
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May (1997) ศึกษาเรื่อง How Multinational and National Firms Compete: A Case 
Study of the Hospitality Industry ซึ่งเปนการศึกษาถึงการแขงขันระหวางเครือโรงแรมขามชาติกับ
เครอืโรงแรมของไทย ผลจากการศึกษาสรุปวา การใหความรูกับพนักงาน การใหอํ านาจในการตัด
สินใจ การจดัการขอมูล การพัฒนารูปแบบการบริการใหมๆ และการหาพันธมิตร  เปนเครื่องมือ
สํ าคญัในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและความแข็งแกรงใหักับองคกร นอกจากนี้ ยัง
พบวาพันธกิจ(Mission)ขององคกรและสภาพแวดลอมของตลาดเปนปจจัยที่ชวยลดความแตกตาง
ของความไดเปรียบเชิงแขงขัน เครือโรงแรมทั้งที่เปนบริษัทขามชาติและเครือโรงแรมของไทยตางให
ความสํ าคัญในบางเรื่องที่คลายๆกันเชนการเพิ่มพูนความรูใหกับพนักงาน และการพัฒนารูปแบบ
การใหบริการใหมๆ แตส่ิงที่แตกตางอยางมีนัยสํ าคัญก็คือเครือโรงแรมของไทยจะใหความสํ าคัญ
อยางมากกับการสรางพันธมิตรทางธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับเครือโรงแรมขามชาติ

Mazzeo (1998) ศึกษาเรื่อง Product Differentiation and Oligopoly Market Structure: 
An Empirical Analysis of the Motel Industry ซึ่งเปนหาความสัมพันธของโครงสรางของตลาด
และการแขงขันทางดานราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑของผูประกอบ
การรายใหมที่จะเขาสูตลาดธุรกิจโมเต็ลในสหรัฐอเมริกา Mazzeo ไดสรางแบบจํ าลองดุลยภาพ
(Equilibrium Model) จากทฤษฎีเกมสและแบบจํ าลองทางเศรษฐมิติ และทดสอบแบบจํ าลอง โดย
ใชขอมลูภาคตัดขวางจากธุรกิจโมเต็ลที่ตั้งอยูริมทางหลวงที่เช่ือมระหวางรัฐตางๆ ในสหรัฐอเมริกา
ซึง่เปนตลาดทีเ่ปนลักษณะตลาดคูแขงขันนอยราย  ผลจากการศึกษาพบวาคูแขงรายใหมที่จะเขาสู
ตลาดธุรกิจโมเต็ลมีแรงจูงใจเปนอยางมากที่จะสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑของตน ทั้งนี้
เนื่องจากการสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑทํ าใหธุรกิจที่เขามาใหมเผชิญกับการแขงขันที่เบา
บางลง และในขณะเดียวกันก็สรางผลตอบแทนที่สูงกวาการไมสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ

จากการตรวจเอกสาร งานวิจัยของ Martel สามารถนํ ามาเปนแนวทางในการศึกษาโครง
สรางตลาดและการวัดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม โดยในงานวิจัยนี้จะวัดอัตราการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรมเชนเดียวกับที่ Martel ไดทํ าไว โดยจะพิจารณาจากสวนครองตลาดรวมของธุรกิจที่มี
รายรับสูงที่สุด 3, 4 และ 8 หนวยแรกในอุตสาหกรรม นอกจากนี้งานของทั้ง ศุภสิทธิ์ ศรีสอาด
รักษ, ไว จามรมาน, Martel, May และ Mazzeo ยังสามารถนํ ามาเปนแนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับ
กลยุทธทัง้ทีใ่ชราคาและไมใชราคา และการศึกษากลยุทธการตลาดซึ่งจะเปนประโยชนในการจัดทํ า
วทิยานิพนธตอไป
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แนวคดิทางทฤษฎี

โครงสรางตลาด

กอนที่จะศึกษาถึงปจจัยตัวกํ าหนดและวิธีวัดโครงสรางตลาดควรไดทํ าความเขาใจกับความ
หมายของคํ าวา หนวยผลิต ตลาด และอุตสาหกรรมเสียกอน ดังนี้

หนวยผลิต (Firm) หมายถึงหนวยเศรษฐกิจพื้นฐานที่ทํ าหนาที่ในการผลิตสินคาและ
บรกิาร โดยแปรเปลี่ยนปจจัยการผลิตชนิดตางๆ ผานกระบวนการผลิตของหนวยการผลิตนั้น (วิไล
วรรณ, 2538:377)

ตลาด (Market) หมายถึง กลุมของหนวยผลิตซึ่งแตละหนวยผลิตเสนอขายสินคาที่สามารถ
ใชทดแทนกนัไดในระดับหนึ่งแกผูซื้อกลุมเดียวกัน หรือตลาด (Shepherd, 1990) หมายถึงการเขา
มารวมกลุมของผูซื้อและผูขายเพื่อติดตอส่ือสารและแลกเปลี่ยนสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง (Koch, 
1979)

อุตสาหกรรม (Industry) หมายถึงหนวยผลิตทุกหนวยที่ผลิตสินคาและบริการชนิดเดียว
กันในตลาดหรือเปนสินคาที่สามารถทดแทนกันได (จรินทร, 2538:8)

จากคํ าจํ ากัดความขางตน ตลาดและอุตสาหกรรมจึงอาจมีความหมายเดียวกันในบางครั้ง 
สํ าหรับการศึกษานี้จึงเปนการศึกษาอุตสาหกรรมซึ่งเปนการศึกษาทางดานกิจกรรมการผลิตของ
หนวยผลิต

โครงสรางตลาด หมายถึงลักษณะการกระจายของขนาดของหนวยผลิตในตลาด (Size 
Distribution of Firms within the Market) เชน สวนครองตลาดของแตละหนวยผลิต ลักษณะของ
การกระจุกตัวของหนวยผลิตใหญ หรือลักษณะการกีดกันเขาสูอุตสาหกรรมของผูแขงขันรายใหม 
เปนตน (วิไลวรรณ, 2538 : 380)

หลักเกณฑในการพิจารณาโครงสรางตลาด

โครงสรางตลาดสํ าหรับการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร แบงออกเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 
ตลาดแขงขนัสมบรูณ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด และตลาดผูขายนอยราย ปจจัยตางๆ 
ทีเ่ปนตวัก ําหนดที่สํ าคัญในการแบงแยกประเภทการตลาดมีดังนี้ คือ (นราทิพย, 2525 : 136)
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1.  จ ํานวนและลักษณะของผูประกอบการ

โดยปกตแิลวในตลาดประกอบดวยผูขายอยูจํ านวนหนึ่ง  วิธีวัดอํ านาจทางการตลาดได
อยางหนึง่ ก็คือ จํ านวนผูขายและลักษณะการกระจายของขนาดของผูขายหรือที่เรียกวา การกระจุก
ตัว (Concentration) นั่นเอง

การกระจุกตัว หมายถึง การที่หนวยธุรกิจนอยรายสามารถควบคุมสินทรัพยหรือกิจ
กรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ไวไดเปนสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกันจํ านวนสินทรัพย ทรัพยากร หรือกิจ
กรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่มีอยูในตลาดหรือในอุตสาหกรรมนั้นๆ (Bain, 1968 : 78) นอกจาก
นีก้ารกระจุกตัวยังเปนเครื่องแสดงถึงอํ านาจการผูกขาดที่สํ าคัญ 3 ประการ คือ

-  มหีนวยธรุกิจจํ านวนเทาใดที่มีอิทธิพลตอตลาดหรือครอบงํ าตลาดอยู

-  ธรุกจินัน้ๆ อยูในตลาดประเภทใด

-  ธรุกจินัน้ๆ อยูในฐานะตํ าแหนงใดและมีอิทธิพลตอตลาดมากนอยเพียงใด

ฉะนัน้จงึอาจสรุปไดวาการกระจุกตัวเปนเครื่องช้ีใหเห็นโครงสรางตลาดวามีแนวโนม
ไปทางผกูขาดหรอืแขงขัน โดยจะแสดงวาในตลาดมีหนวยธุรกิจขนาดใหญเพียงไมก่ีหนวยครอบ
ครองสวนสวนครองตลาดสวนมากไว ตลาดนั้นมีแนวโนมไปในทางผูกขาดเพราะหนวยธุรกิจจํ านวน
นอยเหลานัน้จะมีอํ านาจในการกํ าหนดพฤติกรรมของตลาดไดมาก การกระจุกตัวจึงแสดงถึงอํ านาจ
ทางเศรษฐกิจของหนวยธุรกิจตางๆ และแสดงลักษณะการแขงขันในตลาด

1.1  การวดัการกระจุกตัวของตลาด จะแบงเปน 2 ลักษณะ คือ

(ก)  การวัดการกระจุกตัวเพียงบางสวน (Partial Concentration) เปนวิธีการ
วดัการกระจกุตัวที่พิจารณาถึงจํ านวนหนวยผลิตเพียงบางสวนที่เปนหนวยผลิตใหญๆ เทานั้น อาจ
เปนหนวยผลิตใหญ 2, 3 หรือ 4 รายแรกรวมกันก็ได ดังนั้นตัวเลขการกระจุกตัวที่วัดไดจะหมายถึง
ผูผลติจ ํานวนนอยราย (2, 3, 4 หรือ ฯลฯ) ในตลาดซึ่งมีความสามารถที่จะมีสวนแบงเปนจํ านวน
เทาใด ถาคาการกระจุกตัวยิ่งสูงก็แสดงวาจํ านวนสวนแบงของผูผลิตนอยรายในตลาดนี่ย่ิงมากแสดง
วาหนวยผลิตที่เหลืออ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ วิธีการวัดการกระจุกตัวเพียงบางสวน ไดแก อัตราสวน
การกระจุกตัว อัตราสวนของขนาดของธุรกิจเปนตน การวัดการกระจุกตัวเพียงบางสวนเหมาะ
สํ าหรับกรณีที่ไมทราบจํ านวนหนวยธุรกิจทั้งหมดในตลาดหรือตองการใหความสํ าคัญกับหนวย
ธุรกิจใหญ
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(ข)  การวัดการกระจุกตัวโดยรวม (Summary Index) เปนวิธีการวัดที่จะ
พิจารณาถึงหนวยผลิตทั้งหมดในตลาดซึ่งจะศึกษาถึงความเทาเทียมกันหรือความไมเทาเทียมกัน
ของการกระจายของหนวยผลิตในตลาดดังกลาว วิธีการวัดการกระจุกตัวโดยรวม ไดแก Lorenze 
Curve & Gini Coefficient, Herfindahl Index และ Comprehensive Concentration Index เปนตน

1.2  ขอมลูทีน่ ํามาใชวัดการกระจุกตัวของตลาดในเชิงสถิติไดแกมูลคายอดขาย มูลคา
เพ่ิมสนิทรัพย กํ าไรสุทธิ โดยตัวแปรแตละตัวมีทั้งขอดีและขอเสียตางกัน ดังนี้

(ก)  ขอมลูคายอดขาย เปนตัววัดที่ดีในการวัดการกระจุกตัวของตลาด เพราะ
สะทอนใหเห็นถึงบทบาทของธุรกิจแตละแหงที่มีตอการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา แตก็มีขอเสียตรงที่
หนวยธุรกิจบางแหงอาจไมไดแจงมูลคายอดขายที่แทจริง หรืออาจมีการนับยอดขายซํ้ าในกรณีที่
หนวยธุรกิจมีกิจการหลายแหงทั้งที่ดํ าเนินการเองและเปนบริษัทในเครือ

(ข)  มลูคาเพ่ิม เปนขอมูลที่มีประโยชนมากกวายอดขายดวยเหตุที่ทํ าใหเห็น
ภาพการน ําทรัพยากรมาใชประโยชนไดมากกวากลาวคือ ถามีหนวยธุรกิจ 2 แหงที่มียอดขายคิด
เปนมลูคารอยละ 30 ของตลาดรวมกัน แตธุรกิจแรกเปนการนํ าช้ินสวนมากประกอบกันเปนสินคา
สํ าเร็จรปู ในขณะที่ธุรกิจที่ 2 เปนการผลิตชิ้นสวนตางๆ ตลอดจนนํ ามาประกอบจนเปนสินคาสํ าเร็จ
รูปเอง จึงควรถือวาธุรกิจที่ 2 ทํ าประโยชนใหกับระบบเศรษฐกิจมากกวา เพราะเปนผูนํ าเอา
ทรพัยากรมาใชใหเกิดคุณคาและเปนผูสรางมูลคาเพ่ิมมากกวา

(ค)  ทรัพยสิน เปนขอมูลที่นิยมนํ ามาใชมากที่สุด จะแสดงถึงอํ านาจทาง
เศรษฐกจิของหนวยธุรกิจ หนวยธุรกิจที่มีทรัพยสินมากยอมมีโอกาสเติบโตไดงาย โดยใชทรัพยสินที่
มอียูท ําการผลิตในปริมาณมากได แตก็มีขอบกพรองคือ ธุรกิจบางแหงอาจประเมินราคาทรัพยสิน
ตํ ่ากวาความเปนจริง นอกจากนี้ราคาของทรัพยสิน ณ ชวงเวลาตางกัน ก็มีคาการประเมินออกมา
ตางกันและการนํ าคาเส่ือมทางบัญชีมาหักมูลคาของทรัพยสินจะทํ าใหราคาของทรัพยสินตํ่ าเกินไป 
เหลานี้จึงทํ าใหคาการกระจุกตัวไดผลออกมาไมถูกตองนัก

(ง)  กํ าไรสุทธิ ขอบกพรองของตัวแปรนี้สืบเนื่องมาจากยอดขายของธุรกิจที่
ประเมนิคาตํ่ ากวาความจริง สงผลกระทบใหกํ าไรสุทธิของหนวยธุรกิจนั้นตํ่ าไปดวย

1.3  สํ าหรับการศึกษาในเรื่องนี้จะใชวิธีวัดการกระจุกตัวใน 2 วธิคีือ อตราสวนการ
กระจกุตวั และอัตราสวนขนาดธุรกิจ เนื่องจากไมสามารถทราบขอมูลไดครบทุกบริษัท สวนขอมูลที่
จะใชวดัการกระจุกตัว คือ มูลคายอดขายซึ่งนํ ามาคํ านวณเปนสวนครองตลาด
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(ก)  อัตราสวนการกระจุกตัว (Concentration Ratio) หมายถึง อัตราสวนของ
การครองตลาดของธุรกิจจํ านวนนอยราย ซึ่งเรียงลํ าดับใหญที่สุดและรองลงมาเพื่อดูวามีสวนครอง
ตลาดคดิเปนรอยละเทาใดของทั้งหมด ในการศึกษานี้จะดูคาการกระจุกตัวของธุรกิจที่มียอดขายสูง
ที่สุด 3, 4 และ 8 หนวยแรก สมการในการหาอัตราสวนการกระจุกตัวคือ

        CRn = ∑
=

n

1i
iS

โดยที่ CRn  คอือัตราการกระจุกตัวของธุรกิจที่มีขนาดใหญที่สุด n
หนวยแรก (ในที่นี้จะวัดจากหนวยธุรกิจใหญ 3, 4 และ 8 อันดับ
แรก)

Si  คอืสัดสวนการครองตลาดของหนวยธุรกิจที่ i เทียบกับขนาดของ
ตลาดทั้งหมด

 คาที่คิดคํ านวณไดจะเปนการวัดรอยละสะสมของตลาดที่มีหนวยธุรกิจรายใหญ
จ ํานวนนอยรายที่ครอบครองตลาดนั้นๆอยู เชนนํ าหนวยธุรกิจรายใหญจํ านวน 3 รายในตลาดซึ่ง
สวนครองตลาดรวมกันเทากับรอยละ 70

หลักเกณฑในการพิจารณาคา CR ที่คํ านวณได เพ่ือบงช้ีลักษณะการกระจุกตัว

หรือการผูกขาดในอุตสาหกรรมจะพิจารณาจากคา CR3 ซึง่เปนคารอยละสะสมของตลาดที่มีหนวย
ธรุกิจรายใหญที่สุด 3 หนวยแรกในตลาด โดยจะพจิารณาคารอยละสะสม ดังนี้ (Evely and Little, 
1960 อางถึงในนิรมน, 2541: 21)

              ถาคา CR3 เทากับหรือมากกวารอยละ 67 แสดงวาอุตสาหกรรมมีการกระจุก
ตวัสงู หมายถึงมีการผูกขาดในอุตสาหกรรมสูง

             ถาคา CR3 อยูระหวางรอยละ 34 – 67 แสดงวาอุตสาหกรรมมีการกระจุกตัว
ปานกลาง หมายถึงมีการผูกขาดในอุตสาหกรรมระดับปานกลาง

ถาคา CR3 เทากับหรือนอยกวารอยละ 34 แสดงวาอุตสาหกรรมมีการกระจุก
ตวัตํ ่า หมายถึงเปนอุตสาหกรรมที่การแขงขันมาก
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การวัดระดับการกระจุกตัวโดยใชคาอัตราสวนการกระจุกตัวมีขอดีที่หาคาได
สะดวก ไมจํ าเปนตองรูขนาดของหนวยธุรกิจทุกหนวย รูเพียงขนาดหนวยธุรกิจที่ใหญที่สุด n หนวย 
และขนาดรวมของตลาดก็เพียงพอและคาที่ไดก็แสดงใหเห็นถึงบทบาทของหนวยธุรกิจใหญ n 
หนวยที่ศึกษาวามีอิทธิพลในตลาดเพียงใด แตวิธีดังกลาวยังไมช้ีใหเห็นลักษณะการกระจายขนาด
ของหนวยธรุกจิทั้งหมดในตลาดวามีการกระจายขนาดที่แตกตางกันมากนอยเพียงใด คา CR ในที่นี้
จึงเปนเครื่องบงช้ีโครงสรางตลาดและใหภาพเบื้องตนของแนวโนมการมีอํ านาจผูกขาดของหนวย
ธรุกิจรายใหญเทานั้น

(ข)  อัตราสวนของขนาดธุรกิจ (Size Ratio) (Evely and Little, 1960 อางถึง
ในนิรมน, 2541: 22-24) โดยทัว่ไปหากตองการจํ าแนกชนิดของโครงสรางตลาดอยางละเอียด 
โดยใชอัตราสวนการกระจุกตัวเปนหลักแลว จะตองมีขอมูลเก่ียวกับความแตกตางของขนาดธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมนั้นดวย อัตราสวนขนาดธุรกิจเปนคาหนึ่งที่ใชวัดขนาดเฉลี่ยของหนวยธุรกิจใหญที่
สุด 3 หนวยแรกเปรียบเทียบกับขนาดเฉลี่ยของหนวยธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมนั้น ยกตัวอยาง
เชน อุตสาหกรรม A มีจํ านวนผูประกอบการทั้งหมด 5 บริษัท โดยมีธุรกิจรายใหญที่สุด 3 บริษัท 
แตละรายมีสวนครองตลาดรอยละ ดังนี้ 25, 25, 25, 12.5 และ 12.5 ตามลํ าดับ เมื่อคํ านวณหา
คา CR3 ไดเทากับ 75 และคาอัตราสวนของขนาดธุรกิจเทากับ 2 ในขณะที่อุตสาหกรรม B มี
จ ํานวนผูประกอบการทั้งหมด 25 บริษัท โดยมีธุรกิจรายใหญที่สุด 3 บริษัทเชนเดียวกับอุตสาห
กรรม A แตละรายมีสวนครองตลาดดังนี้ คือ ธุรกิจรายใหญ 3 บริษัทมีสวนครองตลาดเทากันเปน
รอยละ 25 สวนอีก 22 บริษัทที่เหลือมีสวนครองตลาดเทากันเปนรอยละ 1.14 เมื่อคํ านวณหาคา 
CR3 ไดเทากับรอยละ 75 และคาอัตราสวนขนาดของธุรกิจเทากับ 22 คาอัตราสวนของขนาดธุรกิจ
มีคาสูงแสดงวาขนาดของแตละบริษัทในตลาดนั้นมีความแตกตางกันมาก หากคาอัตราสวนของ
ขนาดธุรกิจมีคาตํ่ าแสดงวาขนาดของแตละบริษัทในตลาดนั้นมีความแตกตางกันนอย นั่นคือคา
อัตราสวนของขนาดธุรกิจนี้จะชวยใหสามารถวิเคราะหโครงสรางตลาดออกเปนประเภทยอยๆ ลงไป
อีก ไดผลเปนทีน่าพอใจยิ่งขึ้น อัตราสวนขนาดธุรกิจ สามารถคํ านวณไดโดยสมการตอไปนี้

Size ratio (W)  =  (CU/3) – C
   (1 – C)

เมื่อ      C = 
E

iE
3

1i
∑
=

กํ าหนดให W  =  Size Ratio
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   C =  Concentration Ratio

   U =  จ ํานวนหนวยธุรกิจทั้งหมดในตลาด

∑
=

3

1i
iE = ยอดขายในธุรกิจ i แหงในตลาด

เมื่อ i = 1,2,3

   E     = ยอดขายของธุรกิจรวมในตลาด

ถาคาอัตราสวนของขนาดธุรกิจที่ไดมีคาสูงแสดงวาขนาดของธุรกิจมีความแตก
ตางกันมาก มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมสูงและมีการแขงขันกันนอย หากอัตราสวนของขนาด
ธรุกจิมคีาตํ ่าจะมีความหมายในทางตรงกันขาม ตัวเลขที่ใชเปรียบเทียบวามีคาสูงหรือตํ่ าคือคือ 16  
ซึง่ Evely และ Little (1960, อางถึงใน นิรมน, 2541: 21) ไดใชเปนบรรทัดฐานในการศึกษา
โครงสรางอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษรวมกับคาอัตราสวนการกระจุกตัวและจํ านวนธุรกิจในอุต
สาหกรรม โดยจะทํ าใหสามารถจํ าแนกระหวางอุตสาหกรรมที่มีระดับการกระจุกตัวระดับเดียวกัน
แตมลัีกษณะทางโครงสรางทั่วไปผิดกันได อาทิเชน อุตสาหกรรมที่มีการกระจุกตัวปานกลางจะถูก
จ ําแนกออกไปอีกเปน 3 ประเภทตางๆ กัน คือ (1) กลุมที่มีธุรกิจจํ านวนมากรายและมีอัตราสวน
ของขนาดธรุกจิสูง ซึ่งแสดงวามีความแตกตางมากระหวางธุรกิจ 3 ธุรกิจที่มีขนาดใหญที่สุด และ
ธรุกจิทีเ่หลือในกลุม (2) กลุมที่มีธุรกิจจํ านวนนอยรายและมีอัตราสวนของขนาดธุรกิจตํ่ า และ (3) 
กลุมที่มีธุรกิจจํ านวนมากรายและคาอัตราสวนของขนาดธุรกิจตํ่ าถึงแมวาอุตสาหกรรมทั้งหมดเหลา
นีม้อัีตราสวนการกระจุกตัวระหวางรอยละ 34 – 66 โอกาสที่ทุกๆ อุตสาหกรรมจะมีพฤติกรรม
คลายๆ กันมนีอย สํ าหรับอุตสาหกรรมที่มีจํ านวนธุรกิจและอัตราสวนของขนาดธุรกิจตํ่ ามักมีการตก
ลงอยางไมเปดเผยและอยางเปดเผย (Tacit or Overt Collusion) ในบรรดาธุรกิจชั้นนํ าซึ่งเมื่อรวม
กันอาจจะใชอํ านาจผูกขาดไดมากถึงแมวาการกระจุกตัวจะไมสูงนัก ในทางตรงขามอุตสาหกรรมที่มี
ธรุกจิมากรายและอัตราสวนของขนาดธุรกิจตํ่ าอาจมีการแขงขันมาก  (ผาสุกและไพโรจน, 2518: 
55)

สํ าหรับความหมายในการวิเคราะหเมื่อใชคาอัตราสวนการกระจุกตัวควบคูกับ
อัตราสวนของขนาดธุรกิจเปนดังนี้ ตลาดที่มีคาอัตราสวนการกระจุกตัวสูงและอัตราสวนของขนาด
ธรุกจิสงูแสดงวาเปนตลาดผูกขาดโดยบริษัทใหญ 3 บริษัทแรกมีอํ านาจผูกขาดและมีขนาดแตกตาง
จากบริษัทที่เหลือมาก ตลาดที่มีคาอัตราสวนการกระจุกตัวสูงและอัตราสวนของขนาดธุรกิจตํ่ า 
แสดงวามีโครงสรางตลาดใกลเคียงกับตลาดผูขายนอยราย โดยจะมีอํ านาจทางการตลาดนอยกวา
กรณีแรกและอาจมีการรวมตัวกันหรือแขงขันกันก็ได ตลาดที่มีอัตราสวนการกระจุกตัวปานกลาง
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และอัตราสวนของขนาดธุรกิจสูงแสดงถึงตลาดที่มีพฤติกรรมคลายกับตลาดผูขายนอยรายที่มีการ
ผูกขาดเนื่องจากธุรกิจรายใหญที่มีจํ านวนนอยรายนี้อาจรวมหัวกันจนกระทั่งคูแขงอ่ืนๆ ที่เปนราย
เล็กไมสามารถขยายตัวพอที่จะคุกคามฐานะของธุรกิจรายใหญได ตลาดที่คาอัตราสวนการกระจุกตัว
ปานกลางและอัตราสวนของขนาดธุรกิจตํ่ าแสดงวาเปนตลาดผูขายนอยรายซึ่งมักมีการตกลงกันทั้งที่
เปดเผยและไมเปดเผย และหากมีการรวมหัวกันอาจใชอํ านาจผูกขาดไดมาก ทั้งนี้รวมถึงตลาดที่มี
คาอัตราสวนการกระจุกตัวตํ่ าและอัตราสวนของขนาดธุรกิจสูงดวย เพราะธุรกิจรายใหญกลุมนี้อาจ
เปนผูนํ าทางดานราคาและมีอิทธิพลในตลาดอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงรายเล็กๆ และ
ตลาดที่คาอัตราสวนการกระจุกตัวตํ่ าและอัตราสวนของขนาดธุรกิจตํ่ าแสดงวาเปนตลาดที่มีการแขง
ขัน

2.  สินคาที่ขายในตลาด

ความแตกตางกันของสินคาเปนตัวชี้วัดระดับของการไมขึ้นแกกันของผูขายแตละราย
ในตลาด การไมขึ้นแกกันหมายถึง ในกรณีที่ผูขายรายใดรายหนึ่งสามารถผลิตสินคาที่มีความแตก
ตางออกไปจากผูขายรายอื่นๆ ซึ่งสินคานี้อาจใชทดแทนกันไดแตไมสามารถทดแทนกันไดอยาง
สมบรูณ ซึง่ท ําใหผูขายมีอิทธิพลเหนือราคาสํ าหรับสินคาของตนได โดยไมตองคํ านึงถึงราคาของสิน
คาของผูขายรายอืน่ๆ ในตลาดไดในระดับหนึ่ง โดยความแตกตางอาจเปนความแตกตางที่แทจริง
ของตัวสินคาหรือบริการ หรืออาจเปนการลวงตาซึ่งเกิดจากการโฆษณาหรือความเชื่อถือของผูซื้อก็
ได

3.  ความยากงายของการเขาสูตลาด

ความยากงายของการเขาสูตลาดเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความไดเปรียบของธุรกิจที่อยู
ในอตุสาหกรรมหนึ่งๆ  ซึ่งอุปสรรคที่กีดกันผูผลิตรายใหมไมใหเขามาแขงขันได (Bain, 1965:
43) แบงออกไดเปน 3 ชนิดคือ

3.1  อุปสรรคอันเนื่องมาจากตนทุนสมบูรณ (Absolute Cost Barrier) เปนสิ่งกีดกัน
กับผูผลติใหมเนือ่งมาจากผูผลิตเดิมมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ ากวา ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากผูผลิตเดิมมี
อิทธิพลทางดานตลาดวัตถุดิบ ทํ าใหผูผลิตใหมไมสามารถดํ าเนินนโยบายบริหารของตนไดอยาง
อิสระหรือผูผลิตใหมยังไมมีความชํ านาญการจัดการทํ าใหขาดประสิทธิภาพ เกิดการสูญเปลาของ
ทรพัยากร ตลอดจนผูผลิตเดิมมีความคลองตัวดานจัดหาเงินทุนมากกวาทั้งในแงของแหลงเงินและ
ตนทุนของเงินทุน อยางไรก็ตาม Bain ไดสรุปวา ความไดเปรียบทางดานตนทุนสมบูรณจะไมเปน
อุปสรรคตอธุรกิจรายใหมทุกกรณี ยกเวนมีการซื้อขายกรรมสิทธิ์ธุรกิจเดิม ตนทุนของเงินลงทุน
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ธรุกจิใหมสูงกวาและแหลงวัตถุดิบถูกควบคุมโดยธุรกิจเดิม ฉะนั้นอุปสรรคประการนี้จึงอาจไมเปน
อุปสรรคแกธุรกิจรายใหมไดเสมอไป

3.2  อุปสรรคอันเนื่องมาจากการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale Barrier) 
เปนสิ่งกีดกันผูผลิตรายใหมอันเนื่องมาจากผูผลิตรายเดิมมีสวนครองตลาดมากอยูกอนแลวทํ าใหมี
การผลติเปนจํ านวนมากและไดตนทุนตอหนวยตํ่ า

3.3  อุปสรรคอันเนื่องมาจากความแตกตางของสินคา(Product Differentiation) เปน
ส่ิงกีดกนัผูผลติรายใหม อันเนื่องมาจากผูผลิตเดิมสามารถผลิตสามารถผลิตสินคาที่มีความแตกตาง
จากสนิคาของผูอ่ืน ซึ่งอาจเปนความแตกตางที่แทจริงหรือลวงตาก็ได อาทิเชน การสรางตราสินคา 
การโฆษณา

3.4  อุปสรรคอันเนื่องมาจากกฎหมาย (Legal Barrier) (นราทิพย, 2525) เปนสิ่ง
กีดกนัผูผลติรายใหม ในบางกรณีที่กฎหมายใหความคุมครองแกผูประกอบการรายเดิมที่คิดคนสิ่ง
ประดษิฐใหมๆ ในชวงเวลาหนึ่งหรือยินยอมใหเอกชนผูกขาดในการผลิตในอุตสาหกรรมใดอุตสาห
กรรมหนึ่ง

อุปสรรคสํ าหรับการเขาสูธุรกิจจะชวยอธิบายระดับการกระจุกตัว ถาอุปสรรคมีมากจะ
ท ําใหระดบัการกระจุกตัวสูงตามดวย แตถาอุปสรรคมีนอยจะทํ าใหระดับการกระจุกตัวตํ่ า ในขณะที่
คาการกระจกุตวัจะเปนตัวบงช้ีอํ านาจการตลาดของกลุมผูผลิตรายใหญ นั่นคือ การทํ านายคาการ
กระจกุตวัและอํ านาจตลาดสามารถพิจารณาจากอุปสรรคสํ าหรับการเขาสูธุรกิจไดทางหนึ่ง

ปจจัยที่มีผลกระทบตอโครงสรางตลาด

ปจจัยที่มีผลกระทบตอโครงสรางของอตุสาหกรรมประกอบดวยหลายปจจัย ทั้งปจจัยภาย
ในทีห่นวยธรุกิจสามารถควบคุมได และปจจัยภายนอกที่หนวยธุรกิจไมสามารถควบคุมได (Evely
and Little, 1960) ดังนี้

1.  ปจจัยภายใน ไดแก

1.1  การขยายตวัของบริษัทขนาดใหญในธุรกิจนั้น ซึ่งการขยายตัวอาจเกิดจากภายใน
บรษิทั และภายนอกบริษัท การขยายตัวจากภายใน อาทิเชน การคนพบเทคโนโลยีการจัดการ
บรหิารใหม ความสามารถในการระดมทุนดวยตนทุนราคาถูก สวนการขยายตัวจากภายนอก เชน 
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การรวมตวักนัของบริษัทตางๆ ทํ าใหขนาดของบริษัทขยายเพิ่มขึ้นสงผลใหคาการกระจุกตัวเปลี่ยน
แปลงไปโดยมีคาสูงขึ้น

1.2  ปจจยัดานการผลิต ไดแกการประหยัดตอขนาด บริษัทใหญมีความไดเปรียบจาก
ขนาดและจ ํานวนสาขาที่มากกวาทํ าใหมีตนทุนการผลิต และการจัดจํ าหนายตอหนวยตํ่ า ในขณะที่
ธรุกจิรายใหมไมอาจทํ าตนทุนใหตํ่ าเทากับบริษัทใหญรายเดิม

1.3  ปจจยัดานการตลาด ไดแก การโฆษณา การสงเสริมการขาย ซึ่งตองใชงบ
ประมาณดานการตลาดสูง ฉะนั้นจึงเปนการเอื้อประโยชนใหกับบริษัทขนาดใหญ นอกจากนี้หาก
พิจารณาดานความคุนเคยที่บริษัทเดิมในตลาดไดโฆษณาไว ตลอดจนกลยุทธการสงเสริมการขายที่
มคีวามนาสนใจและยอมรับของผูบริโภค ปจจัยเหลานี้จึงเปนอุปสรรคสํ าหรับการเขามาของธุรกิจ
รายใหม

1.4  ความตองการเงินทุน ในกรณีที่เปนธุรกิจที่ตองใชเงินทุนจํ านวนมาก เงินทุนจึง
เปนอปุสรรคในการเขามาแขงขัน ในขณะที่บริษัทใหญสามารถระดมเงินทุนไดเปนจํ านวนมากและมี
ตนทุนของเงินทุนตํ่ ากวา

2.  ปจจัยภายนอก ไดแก

2.1  การลดลงของจํ านวนบริษัทในธุรกิจนั้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า
อุปสงคของสินคา บริการลดลงหรือเกิดภาวะการแขงขันอยางรุนแรงทํ าใหหนวยธุรกิจขนาดเล็กที่ไม
อาจปรบัตวัใหเขาสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปตองเลิกกิจการออกจากธุรกิจ ทํ าใหคาการกระจุกตัว
เปลี่ยนไปในทางเพิ่มขึ้น

2.2   นโยบายของรฐับาล อุตสาหกรรมบางอยางรัฐจะเขามาจํ ากัดการเขามาของธุรกิจ
รายใหมเนื่องจากมีปริมาณการผลิตเพียงพอหรือเกินความตองการแลวซึ่งมีผลตอคาการกระจุกตัว
ทีจ่ะมีคาสูงขึ้น

2.3  ลิขสทิธิแ์ละเทคนิคการบริหาร การจัดการ บริษัทใหญสามารถจัดหามาไดและ
ด ําเนนิการดวยวิธีเฉพาะดังกลาวนั้น อาทิเชน การบริหารสินคาคงคลัง การจัดวางสินคา และระบบ
การกระจายสินคา
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พฤตกิรรมการแขงขันของผูผลิตในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด

พฤตกิรรมการแขงขันเปนนโยบายของผูผลิตที่มีตอตลาดสินคาของตนและตอตลาดสินคา
ของคูแขงขนั ซึ่งลักษณะการแขงขันในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic) แบงออกเปน 2
ประเภท คือ (นราทิพย, 2525)

1.  การแขงขันทางดานราคา (Price Competition) เปนการดํ าเนินนโยบายของผูผลิตที่มี
ผลกระทบตอราคา เชน

1.1  การตัง้ราคาตํ่ า โดยมุงเนนใหไดยอดขายรวมมากกวากํ าไรตอหนวย ย่ิงถาสินคา
เปนชนดิเดยีวกนั หรือมีความแตกตางกันไมมากนัก ผูประกอบการจะตั้งราคาสินคาของตนใหตํ่ า
กวาคูแขง โดยบริหารตนทุนใหตํ่ าที่สุด ซึ่งอาจทํ าไดโดยการสั่งซื้อสินคากับซัพพลายเออรในปริมาณ
มากๆ และพยามลดคาใชจายในการดํ าเนินงาน

1.2  การตัง้ราคาใหแตกตาง โดยการจัดสินคาซึ่งมีราคาเหมาะสมกับลูกคาแตละสวน
ตลาด เชน การที่โรงแรมเสนออัตราคาหองพักหลายๆ อัตราในเวลาเดียวกัน ใหกับลูกคากลุมตางๆ
กันเปนตน

1.3  การลดราคา มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการขายเปนสํ าคัญ โดยมุงหวังวาการเขา
มาซือ้สินคาทีล่ดราคาของลูกคา ปจจุบันการลดราคาเปนกลยุทธที่สํ าคัญที่ถูกนํ ามาใชเสมอๆ เนื่อง
จากเปนกลยทุธที่ไดรับการตอบสนองจากลูกคาอยางรวดเร็ว โดยอาจเปนการลดราคาในชวงฤดู
ตางๆ เทศกาลหรือวันสํ าคัญๆ

2.  การแขงขันที่มิใชราคา (Non-Price Competition) ไดแก ดํ าเนินนโยบายของผูผลิตที่มิ
ไดมีผลกระทบตอราคา

2.1  ดานผลิตภัณฑ เชน

2.1.1  การปรบัปรุงสินคาใหแตกตางจากสินคาของผูผลิตรายอื่นๆ (Product
Differentiate) เปนการแขงขนัในดานผลิตภัณฑซึ่งอาจอยูในลักษณะของการปรับปรุงคุณสมบัติตัว
สินคา เปนตนวา รูปแบบ สี หรือสวนประกอบของสินคาหรืออาจเปนการปรับปรุงส่ิงแวดลอมใน
การขาย เปนตนวา สถานที่ขาย การใหบริการหลังการขาย บุคลิกของผูขาย เปนตน
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2.2.2  ภาพลกัษณ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหลูกคาทราบถึงตํ าแหนงทางการแขง
ขนัวาธรุกิจนั้นๆ มีความแตกตางจากคูแขง

2.2.3  แหลงที่ตั้ง ทํ าเลที่ตั้งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สํ าคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิง
สํ าหรับธุรกิจโรงแรม ทํ าเลที่ดีอาจอยูกลางใจเมืองในยานธุรกิจ หรือในแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยม
และสะดวกตอการเขาไปใชบริการ

2.2  การสงเสริมการตลาด (Promotion Activities) เปนเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมการสง
เสริมการตลาดโดยมุงที่จะเพิ่มอุปสงคสํ าหรับสินคานั้นๆ เพ่ือเปล่ียนความชอบของผูซื้อ เพ่ือใหขาย
สินคาไดมากขึ้นในราคาเดิม โดยอาจแบงเปน 3 ดานดังนี้

2.2.1  การโฆษณา โดยการใชส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร และส่ือส่ิง
พิมพอ่ืนๆ เพ่ือกระตุนความตองการของผูบริโภค หรือเพ่ือแจงขาว และเพ่ือสรางภาพลักษณของ
องคกร ตลอดจนเพื่อใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีและมีความนิยมองคกร หรือตราสินคา

2.2.2  การประชาสัมพันธ เปนการสรางภาพลักษณขององคกรอีกรูปแบบหนึ่ง
เพ่ือแสดงถึงธุรกิจที่มีจริยธรรมและทํ าประโยชนชวยเหลือสังคมในโครงการตางๆ

2.3  การจดัจ ําหนาย ไดแก การบริหารชองทางการจัดจํ าหนาย เชนการเลือกตัวแทน
ในการจัดจํ าหนาย 

กลยุทธสวนประสมการตลาดของธุรกิจโรงแรม

แนวคิดสวนประสมการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นประกอบดวย 4Ps ไดแก ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจํ าหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
แตสํ าหรับธุรกิจโรงแรมนั้นไดมีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดซึ่งประกอบดวย 7Ps 
คือ (Morrison, 2002)

1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสินคาหรือบริการตางๆ ของโรงแรมที่สามารถตอบ
สนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได

2.  การจัดรวมผลิตภัณฑ (Packaging and Programming) หมายถึงการนํ าผลิตภัณฑตางๆ
ของโรงแรมมาจัดรวมเขาดวยกัน หรือจัดรวมเขากับผลิตภัณฑอ่ืนที่ไมใชผลิตภัณฑของโรงแรม แลว
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จดัรวมขายเปนชุด นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการจัดรวมผลิตภัณฑหรือการจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะ
ในบางชวงเวลาอีกดวย

3.  ราคา (Price) หมายถงึตนทนุที่ผูบริโภคยอมเสียไปเพื่อใหไดมาซึ่งคุณคาที่จะไดรับจาก
ผลิตภัณฑ

4.  ชองทางการจัดจํ าหนาย (Place) หมายถึง การกระจายสินคา หรือการสงมอบสิทธิ์ใน
การใชสินคาและบริการไปสูลูกคา

5.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการใชความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบใน
สินคา ซึง่โดยทั่วไปประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการขาย
โดยใชบุคคล

6.  พนกังาน (Personnel) หมายถึงพนักงานที่ทํ าหนาที่ในการสรางงานบริการและสงมอบ
งานบริการนั้นไปสูลูกคา

7.  พันธมติร (Partnership) หมายถึงธุรกิจอื่นที่บริษัทไดเขาไปมีขอตกลงหรือรวมมือกัน
ในการด ําเนินกลยุทธตางๆ โดยอาจเปนธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจอื่นที่เก่ียวของก็ได

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศกึษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธสวนประสมการตลาด ธุรกิจโรงแรมสามารถนํ าเอากล
ยุทธสวนประสมทางการตลาดมาใชและอาจใหความสํ าคัญกลยุทธในระดับที่แตกตางกันไป ไมวาจะ
เปนกลยทุธดานผลิตภัณฑ ดานการจัดรวมผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจํ าหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน และดานพันธมิตร ในการศึกษานี้จึงมุงศึกษาถึงกลยุทธทางการ
ตลาดที่โรงแรมใชอยูในปจจุบัน และระดับความสํ าคัญของกลยุทธที่ธุรกิจโรงแรมควรใชเพ่ือสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน นอกจากนียั้งจะศึกษาระดับอุปสรรคดานตางๆ ในการเขาสูธุรกิจโรง
แรมของผูประกอบการรายใหม ตลอดจนยังสนใจที่จะศึกษาวาโรงแรมที่มีขนาดที่แตกตางกันโดย
พิจารณาจากจํ านวนหองพัก ระดับการใหบริการที่แตกตางกันซึ่งพิจารณาจากอัตราคาหองพักเฉล่ีย 
ระยะเวลาทีเ่ปดดํ าเนินกิจการที่แตกตางกัน และรูปแบบการดํ าเนินงานที่แตกตางกัน จะมีการเลือก
ใชกลยุทธ การใหความสํ าคัญกับสวนประสมการตลาด และระดับอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจแตก
ตางกันหรอืไม อยางไร โดยกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถแสดงไดดังภาพที่ 1
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กลยุทธการตลาดที่โรงแรมใชในปจจุบันและความสํ าคัญของ
สวนประสมการตลาดที่มีตอธุรกิจโรงแรม
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานการจัดรวมผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการจัดจํ าหนาย

ลักษณะของโรงแรม - ดานการสงเสริมการตลาด
- จํ านวนหองพักของโรงแรม - ดานพนักงาน
- ราคาหองพักโดยเฉลี่ย - ดานพันธมิตร

- ระยะเวลาที่โรงแรมเปด
ดํ าเนินการมาแลว

- รูปแบบการดํ าเนินการ อุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรงของผูประกอบการรายใหม
- ขนาดของเงินลงทุน
- ความไดเปรียบในเรื่องทํ าเลท่ีตั้งของโรงแรมที่ม่ีอยูเดิม
- ความไดเปรียบในดานประสบการณและความสามารถ

ในการบริหารจัดการของโรงแรมที่มีอยูเดิม
- ความไดเปรียบในดานชองทางในการจัดจํ าหนายของ

โรงแรมที่มีอยูเดิม
- ความเปนพันธมิตรของโรงแรมที่มีอยูเดิมกับธุรกิจอ่ืนที่

เก่ียวของ
- การตอบโตดานราคาของผูประกอบการเดิม
- กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวเนื่องกับการจัดตั้งหรือ

ดํ าเนินธุรกิจโรงแรม

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

1.  กลยุทธการตลาดที่โรงแรมใชมีความสัมพันธกับลักษณะของโรงแรม

2.  ระดบัความส ําคัญของสวนประสมการตลาดที่ธุรกิจโรงแรมควรใชจะแตกตางกันจํ าแนก
ตามลักษณะของโรงแรมที่แตกตางกัน

3.  ระดบัความเปนอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหมจะแตก
ตางกันจํ าแนกตามลักษณะของโรงแรมที่แตกตางกัน



บทที่ 3

สภาพของธุรกิจโรงแรม

พัฒนาการของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

ยุคแรกเริ่มของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

กอนที่ธุรกิจโรงแรมจะถือกํ าเนิดขึ้นในประเทศไทย คนไทยในสมัยนั้นเมื่อเดินทางไปทอง
ถ่ินที่อยูหางไกลออกไป สวนใหญจะอาศัยพักแรมตามบานญาติ คนรูจัก วัด หรือศาลาท่ีอยูในเสน
ทางการเดินทาง จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2349-
พ.ศ. 2411) ประเทศไทยไดดํ าเนินนโยบายเปดประเทศมากขึ้น มีการเจริญสัมพันธไมตรีทางการฑู
ต การคา การทหาร และการศึกษากับประเทศตะวันตก ประกอบกับการที่ไทยไดทํ าสนธิสัญญาบาว
ร่ิงในป พ.ศ. 2398 และท ําสัญญาทํ านองเดียวกันนี้กับประเทศตะวันตกอื่นๆ ในเวลาตอมา ทํ าให
ชาวตะวันตกเดินทางเขามาติดตอคาขาย ตั้งบานเรือนและชุมชนของตนในกรุงเทพฯ เปนจํ านวน
มาก กอใหเกิดความตองการสถานที่พักแรมที่สะดวกสบายเพื่อรองรับนักเดินทางเหลานั้น จึงเร่ิมมี
ธรุกจิโรงแรมเกิดขึ้นตามความตองการดังกลาว

โรงแรมแหงแรกของไทยตามที่มีหลักฐานปรากฏไวในหนังสือบางกอกคาเลนดาร 
(Bangkok Calendar) ของหมอบรัดเลย (Bradley) เมื่อป พ.ศ. 2406 คือโรงแรม Union Hotel
ซึง่เปนโรงแรมที่มีเจาของเปนชาวตางชาติรวมกัน ไดแก Mr. J. Carter, Mr. James Cook และ Mr.
Hopkins ตัง้อยูบริเวณถนนเจริญกรุงตอนใต  (สราญมิตร, 2541: 37) ซึง่เปนถนนที่เลียบขนาน
กับล ํานํ ้าเจาพระยาผานยานธุรกิจการคาและชุมชนชาวตะวันตก ในยุคนั้นนอกจากโรงแรมดังกลาว
แลวกยั็งมโีรงแรมอื่นๆ ที่เปดดํ าเนินงานโดยชาวตางชาติและลงประกาศในหนังสือบางกอกคาเลน
ดารในป พ.ศ. 2407 คือ Oriental Hotel และ Fisher’s Hotel โรงแรมทั้งสามแหงนี้จึงนับไดวาเปน
โรงแรมในยุคแรกๆ ของประเทศไทยที่นอกจากจะเปดใหบริการที่พักแรมแกนักเดินทางแลวยังเปน
ทีพั่กผอนสงัสรรคของชาวตะวันตกในยุคนั้นอีกดวย แตตอมาในป พ.ศ. 2409 มีโรงแรมที่ลง
ประกาศในหนังสือบางกอกคาเลนดารเหลือเพียงหนึ่งแหงเทานั้นคือ Union Hotel เนือ่งจากไดเกิด
เพลิงไหมครั้งใหญที่ตํ าบลคอกควาย ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงแรมหลายแหง ทํ าใหเกิดความเสียหายตอ
โรงแรมเหลานี้เปนอยางมาก (ปรีชา, 2537: 67-68)

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411- พ.ศ. 2453)
ประเทศไทยไดเปดรับวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกมากขึ้น อันเปนผลมาจากความสัมพันธที่มีมา
ในรชักาลกอน ทํ าใหประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาในหลายๆ ดาน รวมทั้งมีการติดตอคาขายใน
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ธรุกจิตางๆ เปนวงกวางมากขึ้น จํ านวนโรงแรมที่ใชเปนที่พักแรมของคนเดินทางจึงมีเพ่ิมขึ้นตามไป
ดวย โรงแรมที่มีช่ือเสียงในสมัยนี้ไดแก Union Hotel, Falck’s Hotel, German Hotel, Hamburg
Hotel, Marine Hotel, Siam Tavern, Carter’s Hotel และ Norfolk Hotel โรงแรมเหลานี้ตั้งอยูที่
บรเิวณถนนเจริญกรุงตอนใต นอกจากนี้ยังมีโรงแรมอีกแหงหนึ่งที่มีความสํ าคัญและมีช่ือเสียงอยาง
ย่ิง นั่นคือโรงแรมโอเรียนเต็ล (Oriental Hotel) ตัง้อยูริมฝงแมนํ้ าเจาพระยาบริเวณซอยบูรพา
เช่ือมตอกับถนนเจริญกรุงตอนใต สรางขึ้นในป พ.ศ. 2419 โดยนักเดินเรือชาวเดนมารก 2 คนชื่อ
H. Jack และ C. Salje (สราญมิตร, 2541: 43-45) โรงแรมแหงนี้ไดมีการปรับปรุงและตกแตง
ใหม รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงเจาของและผูบริหารหลายครั้ง จนกระทั่งในปจจุบัน โรงแรมโอเรียน
เต็ลจึงถือวาเปนโรงแรมที่เกาแกที่สุดในประเทศไทยที่ยังเปดดํ าเนินการอยูและมีช่ือเสียงในระดับ
สากล

เหตทุีโ่รงแรมมีจํ านวนเพิ่มขึ้นอยางมากและดํ าเนินการโดยชาวตางประเทศนั้น เปนผลมา
จากการเดนิทางเขามาอาศัยในประเทศไทยหรือการเขามาคาขายของชาวตางประเทศ ดังนั้นจึงเกิด
การเพิ่มจํ านวนโรงแรมเพื่อรองรับผูใชบริการเหลานี้ทั้งในรูปของการใหบริการที่พักแรม บริการ
อาหาร การเลนกีฬา การเลนการพนัน หรือเปนสถานที่เพ่ือพบปะสังสรรค นอกจากเหตุผลดังกลาว
แลว ส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของโรงแรมในยุคนี้อีกประการหนึ่งก็คือ การที่รัฐบาลออก
กฎหมายควบคุมธุรกิจบางประการของโรงแรม อาทิเชน กฎหมายควบคุมการปดบริการการ
จ ําหนายสรุาในโฮเต็ล และกฎหมายการควบคุมการเลนการพนันในโฮเต็ล ย่ิงไปกวานั้น การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานของรัฐ เชน กิจการสาธารณูปโภค บริการสาธารณชน และกิจการสาธารณูปการ
ยังมสีวนเอื้ออํ านวยตอการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมในแถบถนนเจริญกรุงตอนใต จนมีช่ือเรียก
ยานนี้วา “ยานโฮเต็ลฝร่ัง” (สราญมิตร, 2541: 45-47) นอกจากนึ้คนไทยยังไดเร่ิมมีสวนรวมใน
ธรุกจิโรงแรมหลังจากที่เดิมเปนกิจการของชาวตางประเทศเทานั้น ดังจะเห็นไดจากการลงทุนใน
ดานการคาที่ดินและการสรางตึกแถวใหเชาเพ่ือดํ าเนินธุรกิจโรงแรม เปนตน

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2453-2468) กิจการโรงแรม
ในประเทศไทยถือไดวาอยูในยุคเฟองฟูเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจาก การที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกลาเจาอยูหัวไดทรงสรางโรงแรมชื่อ โฮเต็ลเมโตรโปล ขึ้นในเมืองดุสิตธานี ซึ่งเปนเมือง
ประชาธปิไตยจํ าลอง โรงแรมแหงนี้มีลักษณะคลายกับโรงแรมแบบอังกฤษ และใชเปนที่ชุมนุมและ
พักผอนหยอนใจของชาวดุสิตธานี นอกจากนี้ยังมีโรงแรมตางๆ เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชาวตางชาติและชนชั้นนํ าในสังคมไทยซึ่งไดรับการศึกษาจากประเทศตะวันตก

โรงแรมสํ าคัญในสมัยนี้ไดแก โรงแรมโรยัล (Royal Hotel) ตัง้อยูบริเวณถนนสาธรเหนือ
เปนตึกสามชั้น เจาของโรงแรมชื่อ Madam A. Staro พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนผู
พระราชทานชื่อใหแกโรงแรมแหงนี้ โรงแรมแหงนี้มีช่ือเสียงเปนที่รูจักดี ดังจะเห็นไดจากการไดรับ
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ค ําชมเชยในหนังสือที่เขียนโดยชาวยุโรปหลายเลม ภายหลังไดเลิกกิจการลงและเปนที่ตั้งของสถาน
ฑูตรัสเซียในปจจุบัน (ปรีชา, 2537: 88)

การขยายตวัของการคมนาคมเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทํ าใหธุรกิจโรงแรมเติบโตยิ่งขึ้น กลาวคือ
มีการปรับปรุงการสรางทางรถไฟสายใตในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและเสร็จ
ส้ินในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทางรถไฟสายนี้ตัดผานชายทะเลหัวหิน จังหวัด
ประจวบครีีขนัธซึ่งสถานที่พักผอนหยอนใจของชนชั้นสูงในสมัยนั้น กลุมคนเหลานี้นิยมสรางบาน
พักตากอากาศชายทะเลกันอยางมากมาย ในป พ.ศ. 2460 พระเจาบรมวงศเธอกรมพระ
กํ าแพงเพชรอัครโยธิน ผูทรงเปนผูบังคับการกรมรถไฟแผนดินในสมัยนั้น ทรงเล็งเห็นวาหัวหินเปน
เมอืงตากอากาศที่มีความสวยงามและไดรับความนิยมเปนอยางย่ิง จึงทรงแบงซื้อที่ดินจากกรมพระ
เนรศวรฤทธิ์มาเปนของกรมรถไฟและสรางบังกาโลเรือนไมริมทะเลใหบุคคลทั่วไปไดเชาพัก ตอมา
ในป พ.ศ. 2464 ทรงบญัชาใหกรมรถไฟสรางโรงแรมตึกแบบยุโรปขึ้นหนึ่งหลัง และยายบังกาโล
เดมิไปปลูกที่ใหม โรงแรมแหงนี้สรางเสร็จในป พ.ศ. 2465 มจีํ านวนเตียงทั้งส้ิน 28 เตยีง ดํ าเนิน
การโดยกองโฮเต็ล โรงแรมแหงนี้ใหบริการหองพัก บริการอาหาร สนามเทนนิสและสนามกอลฟ
และนบัเปนโรงแรมชายทะเลแหงแรกของประเทศไทย รวมทั้งยังใชเปนสถานที่รับรองแขกเมืองใน
สมยัตอมา ในปจจุบันโรงแรมนี้ยังคงเปนทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทย แตเปดใหเอกชน
เปนผูเชาดํ าเนินการ

สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2468-พ.ศ. 2477) มีโรงแรมสํ าคัญ
เกิดขึน้หลายแหง เชน โฮเต็ลวังพญาไท โรงแรมแหงนี้เปนโรงแรมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวมีพระราชประสงคที่จะแกไขวังพญาไทใหเปนโรงแรมเพื่อใชเปนสถานที่พักอํ านวยความ
สะดวกแกชาวตางประเทศแหงใหม และเปนการหารายไดใหกับหลวงอีกทางหนึ่ง แตยังไมทันที่จะ
เร่ิมด ําเนินการเปลี่ยนแปลงวังพญาไท พระองคก็เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู
หัวจึงมีพระบรมราชานุญาตใหพระเจาบรมวงศเธอกรมพระกํ าแพงเพชรอัครโยธินเปนผูอํ านวยการ
เปลีย่นแปลงพระราชวังใหเปนโรงแรม การดํ าเนินการแลวเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2469   

โรงแรมแหงนี้เปนโรงแรมที่หรูหรามากในยุคนั้น ดังจะเห็นไดจากลักษณะอาคารเปนหมู
พระทีน่ัง่ ซึง่เปนสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นจากศิลปะแบบตะวันตก แตละหองลวนประดับประดาดวย
ศลิปะอยางวิจิตรงดงาม ตัวโรงแรมประกอบดวยสวนตางๆ  อาทิ หองพักประมาณ 60 หอง หอง
เตนร ําแยกจากตัวอาคารหลังใหญ บังกาโล สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน โรงเก็บรถยนตของโรง
แรมส ําหรับรับสงแขก สระนํ้ าขนาดใหญ สวนที่ตกแตงอยางสวยงาม และทางเดินชมธรรมชาติรอบ
โรงแรม โฮเต็ลวังพญาไทแหงนี้ ไดรับการกลาวขวัญวาเปน Palace Hotel ทีย่อดเยี่ยมที่สุดในตะวัน
ออกไกล (ปรีชา, 2537: 95)
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โฮเตล็วังพญาไทเปนโรงแรมที่ใชเปนที่พักรับรองแขกเมืองและชาวตางประเทศ รวมทั้งยัง
เปนสถานท่ีจัดงานเลี้ยงรื่นเริงสํ าหรับชนชั้นสูงในวงสังคม เชน งานจัดเลี้ยงอาหารคํ่ า งานเตนรํ า
และการแสดงดนตรี ภายหลังป พ.ศ. 2475 โฮเตล็วงัพญาไทประสบภาวะขาดทุนอยางมากจึงตอง
เลิกกิจการลง ปจจุบันไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติ ตั้งอยูในบริเวณโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา

โฮเตล็ราชธานีเปนโรงแรมอีกแหงหนึ่งที่ตั้งขึ้นในสมัยนี้ โดยกรมรถไฟแผนดินไดสรางขึ้น
บรเิวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯ หรือสถานีรถไฟหัวลํ าโพง โรงแรมแหงนี้เปนโรงแรมปลายทางหรือ
Rest House มีหองพักเพียง 14 หอง มีหองเตนรํ า หองอาหารและบาร ตอมาตองเลิกกิจการลง
เพราะมสีถานที่อ่ืนที่ดีกวา การเดินทางประเภทอื่นไดรับความนิยมมากกวาการเดินทางโดยรถไฟ
และการขาดทุนของการรถไฟแหงประเทศไทย (ปรีชา, 2537: 108)

นอกจากโรงแรมที่กลาวมาแลว ยังมีโรงแรมอีกแหงหนึ่งที่หรูหราในยุคนั้น อันไดแก
Trocadero Hotel ซึง่เดิมชาวฝรั่งเศสไดเชาที่มุมถนนเจริญกรุงมีหองพักประมาณ 6 – 7 หองและมี
หองอาหารในโรงแรม ตอมาพระยาประภากรวงศ (วอง บนุนาค) เจาของที่ดินแปลงนี้ ไดใหบุตร
สาวเปนผูควบคุมการกอสรางโรงแรมขึ้น เปนตึกส่ีช้ันแบบฝรั่งเศส ลักษณะของตัวตึกและที่ตั้งริม
ถนนคลายกับโรงแรม George V ในประเทศฝรั่งเศส มีหองพักรวม 45 หอง โรงแรมแหงนี้ยังนับ
เปนโรงแรมที่เปนการลงทุนของเอกชนไทยรายแรกของประเทศ

จะเหน็ไดวากิจการโรงแรมตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีการพัฒนา
และเปลีย่นแปลงไปตามยุคสมัยโดยตลอด กลาวคือ กิจการโรงแรมในระยะแรกดํ าเนินการโดยชาว
ตางชาติทั้งส้ิน โรงแรมในระยะนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนที่พักแรมและอํ านวยความสะดวกใหแก
ชาวตางชาตทิีเ่ขามาดํ าเนินธุรกิจและพักอาศัยอยูในประเทศไทย แตตอมามีคนไทยโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงกลุมชนชั้นสูงไดแกพระบรมวงศานุวงศและขาราชการระดับสูงที่พอใจวัฒนธรรมการพักผอน
หยอนใจแบบตะวันตก ไดเขามาใชบริการโรงแรมที่ชาวตางชาติตั้งขึ้นดวย

ในเวลาตอมาการดํ าเนินงานธุรกิจโรงแรมมิไดจํ ากัดอยูในกรุงเทพฯ และอยูภายใตการ
ด ําเนนิงานของชาวตางชาติเทานั้น แตยังขยายตัวไปยังสถานที่พักตากอากาศที่เปนที่นิยมในสมัยนั้น
อีกดวย นอกจากนี้การคมนาคมขนสงที่กาวหนาขึ้นยังมีสวนชวยใหธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ขยายตวัเพิม่ขึ้น ดังจะเห็นไดจากการสรางโรงแรมตามสถานีตนทาง หรือปลายทางที่สํ าคัญ และการ
เดนิทางเขามาทองเที่ยวของชาวตะวันตก
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ยุคพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ 2478

แมวาในระยะแรกของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โรงแรมสวนใหญจะเนนที่ความหรูหรา
และความสะดวกสบาย แตในสมัยตอมา เมื่อกิจการโรงแรมไดขยายตัวมากขึ้น ไดเกิดธุรกิจที่พัก
แรมรปูแบบอื่นที่ใชช่ือเลียนแบบโรงแรมแบบตะวันตกขึ้นในชุมชนชาวจีน โรงแรมประเภทนี้ มีทั้งที่
พักและมีธุรกิจคาประเวณีหรือการพนันแอบแฝงดวย แมวาบางโรงแรมจะไมมีบริการที่ผิดกฎหมาย
แตกระนั้นก็ตามโรงแรมที่เกิดขึ้นใหมในยานชุมชนชาวจีนก็ยังไมมีมาตรฐานเชนเดียวกับโรงแรมใน
แบบของชาวตะวันตก

ดวยเหตุผลดังกลาวทํ าใหใน พ.ศ. 2470 รัฐบาลไดคิดที่จะรางพระราชบัญญัติวาดวยที่พัก
คนเดนิทางขึน้ เพ่ือแกปญหาธุรกิจคาประเวณีและการพนันที่แอบแฝงอยูในธุรกิจโรงแรม แตยังไม
อาจตกลงแนชัดไดจึงระงับรางพระราชบัญญัตินี้ไป ตอมาในป พ.ศ. 2478 รัฐบาลไดออกพระราช
บญัญตัโิรงแรม และออกกฎกระทรวงมหาดไทยเพื่อแบงช้ันของโรงแรมที่มีในประเทศและเพื่อให
เกิดมาตรฐานในการดํ าเนินธุรกิจโรงแรม

อยางไรกต็ามแมวาจะมีโรงแรมเกิดใหมที่ไมไดมาตรฐานอยูเปนจํ านวนมาก แตโรงแรม
แบบมาตรฐานตะวันตกก็ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ตัวอยางของโรงแรมที่มีช่ือเสียงในสมัยนี้
ไดแก โรงแรมรัตนโกสินทร โรงแรมสุริยานนท ซึ่งเปนโรงแรมที่สํ านักงานทรัพยสินสวนพระมหา
กษตัรยิไดจัดสรางขึ้นในป พ.ศ. 2485 ตอมาไดจัดตั้งบริษัทชื่อแสนสุรัตนเพ่ือบริหารงานของโรง
แรมดงักลาว และยังไดนํ าโรงแรมบางแสนที่ตั้งอยูบริเวณชายทะเลบางแสนมารวมเปนโรงแรมใน
เครอืเดยีวกันดวย ในเวลาตอมา เอกชนไดเชาโรงแรมรัตนโกสินทรและโรงแรมสุริยานนทมาดํ าเนิน
การและเปลี่ยนชื่อเปน Royal Hotel และ Majestic Hotel ตามล ําดับ สวนโรงแรมบางแสนนั้นขึ้นอยู
กับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจนกระทั่งปลายป พ.ศ. 2526 ไดใหเอกชนเชาไปดํ าเนินการ

ยุคสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ภายหลงัทีส่งครามโลกครั้งที่สองส้ินสุดลง การคมนาคมทางอากาศของโลกมีการขยายตัว
และมกีารเพิ่มเสนทางการบินระหวางประเทศมากขึ้น ปจจัยดังกลาวสงผลใหมีจํ านวนเที่ยวบินเดิน
ทางมาสูประเทศไทยเปนจํ านวนมากกวาในอดีตที่ผานมา ในแตละปมีนักทองเที่ยวเดินทางมายัง
ประเทศไทยเปนจํ านวนที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง รัฐบาลไดทราบตระหนักถึงความสํ าคัญของอุตสาห
กรรมการทองเที่ยวที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศ ดังจะเห็นไดจากการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2502 ตอมารัฐบาลไดออกพระราช
บญัญตักิารทองเที่ยวแหงประเทศไทยขึ้นในป พ.ศ. 2522 เพ่ือยกฐานะองคการสงเสริมการทอง
เทีย่วแหงประเทศไทยใหเปนการทองเที่ยวแหงประเทศไทยดังที่เปนอยูในปจจุบัน
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ความเจริญกาวหนาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศสงผลใหธุรกิจโรงแรมตาม
อยางตอเนื่องเพ่ือรองรับความตองการดานที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีการกอสรางโรง
แรมมาตรฐานสากลขึ้นหลายแหง ทั้งที่ดํ าเนินงานโดยเอกชนไทยและในลักษณะการลงทุนของเครือ
โรงแรมจากตางประเทศ รัฐบาลไดสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศมาโดยตลอด ที่เห็นอยางเดน
ชัดกค็อืการที่รัฐบาลไดประกาศใหป พ.ศ. 2530 เปนปทองเที่ยวไทย (Visit Thailand Year)
ประกอบกับปดังกลาวเปนวโรกาสพิเศษในการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบของพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงไดประชาสัมพันธกิจกรรม
เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสดังกลาว นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2531 รัฐบาลยังไดจัดใหมีการเฉลิมฉลอง
พิธรัีชมังคลาภิเษกเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยนานถึง 43 ป และ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยยังไดประกาศใหป พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2533 เปนปสงเสริมศิลป
วฒันธรรมไทยอีกดวย  (อุษาลักษณ, 2533)

ผลจากการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว ทํ าใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในประเทศไทย
เปนจ ํานวนมาก ความตองการดานหองพักจึงสูงขึ้นตามไปดวย เกิดภาวะขาดแคลนหองพักในแหลง
ทองเท่ียว เชนในกรุงเทพฯ และแหลงทองเที่ยวที่เปนที่รูจักของชาวตางชาติ ในชวงป พ.ศ. 2530
– พ.ศ. 2533 อัตราเขาพักในโรงแรมเฉลี่ยทั่วทั้งประเทศอยูระหวาง 70 –80%  ซึง่นับเปนอัตรา
การเขาพักเฉล่ียที่สูงมากทีเดียว

จากความตองการหองพักของนักทองเที่ยวที่มีมากกวาจํ านวนหองพักที่มีอยู ทํ าใหในแหลง
ทองเท่ียวตางๆ ตองประสบภาวะอุปสงคสวนเกิน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จึงได
เร่ิมเปดใหการสงเสริมการลงทุนธุรกิจโรงแรมขึ้นในแหลงทองเที่ยวที่สํ าคัญ ทั้งการสงเสริมการ
ขยายจ ํานวนหองพักในโรงแรมที่มีอยูเดิม และการสนับสนุนการกอสรางโรงแรมใหม จากผลดัง
กลาวท ําใหจํ านวนหองพักในประเทศเพิ่มขึ้น โดยสวนใหญจะอยูในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มี
แหลงทองเที่ยวสํ าคัญ เชน เชียงใหม ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี
ขอนแกน เปนตน แมวาจะมีการขยายตัวของจํ านวนหองพักเพ่ิมขึ้นในแหลงทองเที่ยวของจังหวัด
สํ าคญัๆ ดังที่กลาวมาแลวก็ตาม แตกรุงเทพฯ ก็ยังคงเปนพื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมในสัดสวนที่สูง
กวาพ้ืนที่อ่ืน คิดเปนรอยละ 33.33% ของกิจการที่ไดรับการสงเสริมทั้งหมด (คมเนตร, 2535)

ตัง้แตปลายป พ.ศ. 2533 ภาวะการทองเที่ยวของประเทศไทยก็ตกอยูในภาวะซบเซา อัน
เปนผลมาจากวิกฤตการณอาวเปอรเซีย โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อวิกฤตการณอาวเปอรเซียไดลุกลาม
กลายเปนสงครามในชวงตนป พ.ศ. 2534 และถึงแมวาสงครามอาวเปอรเซียจะคลี่คลายลงในเวลา
ตอมา แตการเขายึดอํ านาจของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) และเหตุการณพฤษ
ภาทมิฬในป พ.ศ. 2535 ท ําใหธรุกิจโรงแรมเขาสูภาวะซบเซาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ปญหาดาน
ตางๆ ภายในประเทศที่ยังไมไดรับการแกไข เชน ปญหาโรคเอดส ปญหาส่ิงแวดลอมในแหลงทอง
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เทีย่วทีเ่ส่ือมโทรม และปญหาการหลอกลวงนักทองเที่ยว เปนตน ปญหาเหลานี้ลวนสงผลกระทบ
ตอภาพลักษณการทองเที่ยวของไทย และตอธุรกิจโรงแรมในที่สุด สภาพการของธุรกิจโรงแรมใน
ชวงเวลาดังกลาวจึงตกอยูในชวงที่มีอุปทานสวนเกิน คือจํ านวนหองพักมีมากกวาความตองการ สง
ผลใหการลงทุนในธุรกิจโรงแรมหยุดชะงักลง ตั้งแตป พ.ศ. 2533 ไมมีผูมาขอรับการลงทุนจาก
BOI อีก ในขณะที่โครงการกอสรางที่กํ าลังดํ าเนินอยูหลายโครงการก็หยุดชะงักลง BOI จงึไดทบ
ทวนและกํ าหนดมาตรการการสงเสริมการลงทุนใหมโดยจะไมสงเสริมโครงการกอสรางโรงแรมใน
พ้ืนที่เขต 1 ประกอบดวย กรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จงัหวัดคือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร
นนทบรีุ นครปฐม และปทุมธานี และในเขต 2 ไดแก สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
อางทอง อยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ภูเก็ต สุไหง-โกลก หาดใหญ และอํ าเภอ
เมอืงเชียงใหม แตจะมุงเนนใหการสงเสริมการลงทุนในเขตอื่นที่มีจํ านวนโรงแรมนอยใหมากขึ้น
โดยมาตรการนี้มีผลบังคับตั้งแต 1 เมษายน 2536 เปนตนมา (ปรางทิพย, 2537)

เปนทีน่าสังเกตวาแมภาพรวมของธุรกิจโรงแรมของไทยในชวงป พ.ศ. 2533 – พ.ศ.
2536 จะอยูในภาวะซบเซาก็ตาม แตมีการขยายเครือกิจการภายใตช่ือของบริษัทโรงแรมไทยและ
การขยายการลงทุนไปยังจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวสํ าคัญหลายจังหวัด กลุมโรงแรมไทยนี้ ไดแก
กลุมดุสิตธานี กลุมเซ็นทรัล กลุมอมารี และกลุมอิมพีเรียล ในขณะที่กลุมโรงแรมตางประเทศก็ได
ขยายโรงแรมไปยังแหลงทองเที่ยวสํ าคัญเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ในชวงกอนป พ.ศ. 2540 ไดมี
กลุมโรงแรมไทยบางกลุมไดขยายธุรกิจเขาไปยังประเทศในกลุมอินโดจีนและประเทศทางตะวันตก 
กลุมโรงแรมเหลานี้ไดแก กลุมดุสิตธานี และกลุมเซ็นทรัล

ตัง้แตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา สภาพการณเศรษฐกิจของไทยก็ตกตํ่ าอีกครั้ง ทํ าใหธุรกิจ
โรงแรมไดรับผลกระทบตามไปดวย อยางไรก็ตามภาวการณดังกลาวทํ าใหโรงแรมในปจจุบันจํ าตอง
ปรบัตวัใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปเพื่อใหสามารถแขงขันได โรงแรมหลายแหงจึง
ตองปรับรปูแบบการบริหารงานและการดํ าเนินงาน เชน การพัฒนารูปแบบการใหบริการตางๆ
นอกเหนอืจากการใหบริการหองพักและอาหาร อาทิ การเนนการบริการดานสุขภาพ การใสใจใน
เร่ืองของสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ เปนตน

บทบาทและความสํ าคัญของธุรกิจโรงแรม

ความสํ าคัญของธุรกิจโรงแรมตอระบบเศรษฐกิจ

จากขอมลูผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตนจํ าแนกตามสาขาการผลิต พบวามูลคา
การคาของธุรกิจโรงแรม (ตารางที่ 2) มสัีดสวนอยูระหวางรอยละ 0.86 – 1.11 ของมูลคาผลิต
ภณัฑมวลรวมในประเทศ ในแตละปสัดสวนการคาของธุรกิจโรงแรมจะมีสัดสวนคอนขางคงที่
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อยางไรก็ตาม จากขอมูลป พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2545 สัดสวนดังกลาวมีคาตํ่ าที่สุดในป พ.ศ.
2540 ซึง่นาจะเปนผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ และหลังจากนั้นธุรกิจโรงแรมก็เร่ิมฟนตัว

ตารางที่ 2  มลูคาและสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาโรงแรม พ.ศ. 2538 –
    พ.ศ. 2545

พ.ศ. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
สาขาโรงแรม

(1)
(ลานบาท)

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

(2)
(ลานบาท)

สัดสวน

(1)/(2)
(รอยละ)

2538 39,851 4,186,212 0.95
2539 42,824 4,611,041 0.93
2540 40,799 4,732,610 0.86
2541 43,748 4,626,447 0.95
2542 46,644 4,637,079 1.00
2543 52,167 4,923,263 1.06
2544 55,567 5,133,836 1.08
2545 60,732 5,451,853 1.11

ที่มา: สํ านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546

ถึงแมวาสัดสวนมูลคาและสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาโรงแรมจะไมจัด
วาสูงมากนักเมื่อเทียบกับสาขาการผลิตอื่นๆ แตธรุกจิโรงแรมยังคงมีความสํ าคัญในดานการสราง
งานและการสรางอาชีพใหกับชุมชน เนื่องจากเปนภาคที่ตองใชบุคลากรเปนจํ านวนมากในการให
บรกิารและงานสวนใหญไมสามารถทดแทนไดดวยเครื่องจักร จึงทํ าใหมีการจางงานที่สูง ในโรงแรม
ระดบัมาตรฐานชั้นดีทั่วไป อัตราแรงงานเฉลี่ยที่เหมาะสมตองานบริการคือควรมีพนักงานอยางนอย
1 คนตอหองพัก 1 หอง ดงันัน้หากพิจารณาจากอัตราสวนการจางงานของโรงแรมมาตรฐาน กิจการ
ทีม่ขีนาดใหญนับพันหองและมีอัตราการเขาพักเฉล่ียสมํ่ าเสมอในเกณฑดี ก็จะสามารถสรางงานได
มากกวาอุตสาหกรรมอื่นหลายประเภท เมื่อเปรียบเทียบในขนาดพื้นที่ประกอบการและปริมาณการ
ลงทนุใกลเคียงกัน นอกจากนี้บางทองถ่ินที่สภาพภูมิประเทศอยูหางไกลจากชุมชนเมือง แตมี
บรรยากาศเหมาะแกการพักผอนทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรมก็จะมีบทบาทสํ าคัญในฐานะเปนแหลงจาง
งานของทองถ่ินนั้นๆ (นงคนุช, 2544: 155-156)
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ความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกับธุรกิจโรงแรม

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสํ าคัญตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในขณะเดียวกันก็นับวามีความสํ าคัญตอธุรกิจที่พักแรมดวย จากนโยบายการสงเสริมการ
ทองเท่ียวอยางจริงจังของรัฐบาล นับตั้งแตการเริ่มกอตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวในป พ.ศ.
2502 ซึง่ตอมาไดยกระดับเปนการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2522 การจัดกิจกรรมสง
เสริมการทองเที่ยว เชน การประกาศใหป พ.ศ 2530 เปนปทองเที่ยวไทย และการประชาสัมพันธ
การทองเท่ียวอยางตอเนื่องนับจนถึงปจจุบัน ส่ิงเหลานี้ลวนสงผลใหมีจํ านวนนักทองเที่ยวชาวตาง
ชาตเิดนิทางมาทองเที่ยวประเทศไทยในอัตราที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกป (ตารางที่ 3) รวมทั้งนัก
ทองเทีย่วชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศก็มีจํ านวนเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของจํ านวนนักทอง
เที่ยวดังกลาวกอใหเกิดการขยายตัวของรายไดหมุนเวียนจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไปสูภาค
ธรุกจิตางๆ ที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนธุรกิจที่ใหบริการที่พักแรม ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม
และธรุกจิน ําเที่ยว ฯลฯ จากขอมูลคาใชจายเฉลี่ยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมายัง
ประเทศไทย พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2545 พบวานักทองเที่ยวใชจายเงินเปนคาที่พักโดยเฉลี่ยอยูใน

ตารางที่ 3  จ ํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางมายังประเทศไทย พ.ศ. 2533 –
    พ.ศ. 2545

รายไดจากการทองเท่ียวพ.ศ. จํ านวนนักทองเท่ียว

(คน)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)

ระยะเวลาพํ านักเฉลี่ย

(วัน)
บาท

(ลาน)
ดอลลารสหรัฐ

(ลาน)
2533 5,298,860 +10.17 7.06 110,572 4,326
2534 5,086,899   -4.00 7.09 100,004 3,923
2535 5,136,443   +0.97 7.06 123,135 4,829
2536 5,760,533 +12.15 6.94 127,802 5,013
2537 6,166,496   +7.05 6.98 145,211 5,762
2538 6,951,566 +12.73 7.43 190,765 7,664
2539 7,192,145   +3.46 8.23 219,364 8,664
2540 7,221,345   +0.41 8.33 220,754 7,048
2541 7,764,930   +7.53 8.40 242,177 5,934
2542 8,580,332 +10.50 7.96 253,018 6,695
2543 9,508,623 +10.82 7.77 285,272 7,112
2544 10,061,950 +5.82 7.93 299,047 6,731
2545 10,799,067 +7.33 7.98 323,484 7,530

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546
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ชวงระหวาง 745 - 1,052 บาทตอคนตอวัน คิดเปนสัดสวนอยูระหวางรอยละ 20.10 - 28.48
ซึง่เปนสดัสวนคาใชจายที่มากเปนอันดับสองรองจากคาใชจายในการซื้อของ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4  คาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย ป      
               พ.ศ.  2538 – พ.ศ.  2545 

หนวย: บาทตอคนตอวัน
พ.ศ. ซื้อของ ที่พัก อาหารและ

เครื่องดื่ม
บันเทิง การเดิน

ทางใน
ประเทศ

อ่ืนๆ รวม

2538 1,083.00
(29.32)

1,051.78
(28.48)

592.37
(16.04)

431.48
(11.68)

215.28
(5.83)

319.50
(8.65)

3,693.41
(100)

2539 1,413.48
(38.14)

745.06
(20.10)

553.70
(14.94)

354.43
(9.56)

221.06
(5.96)

418.29
(11.30)

3,706.02
(100)

2540 1,261.37
(34.35)

913.16
(24.87)

555.08
(15.12)

363.89
(9.91)

257.26
(7.01)

321.12
(8.74)

3,671.87
(100)

2541 1,077.51
(29.02)

1,013.08
(27.29)

594.87
(16.02)

411.81
(11.09)

274.89
(7.40)

340.77
(9.18)

3,712.93
(100)

2542 1,286.40
(34.72)

907.41
(24.49)

572.94
(15.47)

394.25
(10.64)

241.49
(6.52)

302.05
(8.16)

3,704.54
(100)

2543 1,338.74
(34.67)

932.92
(24.16)

587.38
(15.21)

403.92
(10.46)

284.64
(7.37)

313.59
(8.13)

3,861.19
(100)

2544 1,160.86
(30.97)

975.80
(26.04)

587.25
(15.67)

443.31
(11.83)

283.26
(7.56)

297.39
(7.93)

3,747.87
(100)

2545 1,067.38
(28.44)

1,006.89
(26.82)

633.03
(16.86)

458.28
(12.21)

315.81
(8.41)

272.35
(7.26)

3,753.74
(100)

หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) แสดงคารอยละตามแถว

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546
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ดงันัน้อาจกลาวไดวาการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไมวาจะเปนจํ านวนนักทอง
เทีย่วทีเ่พ่ิมขึ้นในแตละป  คาใชจายของนักทองเที่ยวโดยเฉลี่ยตอคนตอวันที่มีแนวโนมสูงขึ้น ส่ิง
เหลานี้ลวนเปนปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจสถานพักแรมทั้งในเชิงปริมาณและรูป
แบบการใหบริการที่พักแรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือรองรับความตองการเหลานั้น

ไมเพียงแตอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะสงผลกระทบตอธุรกิจที่พักแรมเทานั้น ในขณะ
เดยีวกนั ธุรกิจที่พักแรมก็มีสวนในการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ
ดวยกลาวคือ หากธุรกิจที่พักแรมไมสามารถรองรับหรือตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
ได นักทองเที่ยวก็อาจไมเดินทางมาเที่ยว หรืออาจมาทองเที่ยวโดยมีระยะเวลาพํ านักเฉล่ียนอยลง
ยกตัวอยางกรณีปสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2530 มนีกัทองเที่ยวชาวตางชาติเปนจํ านวนมาก
ทีต่องการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย แตเนื่องจากความไมพอเพียงของโรงแรมและธุรกิจ
ใหบริการที่พักแรมอื่น ทํ าใหนักทองเที่ยวสวนหนึ่งไมสามารถมาทองเที่ยวในประเทศไทยได ใน
ทางกลับกันแหลงทองเที่ยวใดที่มีธุรกิจบริการที่พักแรมตั้งอยูเปนจํ านวนมากและมีบริการที่หลาก
หลาย อาทเิชน ระดับการใหบริการที่แตกตางกัน ความมีช่ือเสียง ระดับราคา และบริการเฉพาะ
อาจสงผลตอการตัดสินใจเดินทางเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาธุรกิจที่
พักแรมเปนองคประกอบหนึ่งที่สํ าคัญในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวประเทศไทย

อุปทานและอปุสงคหองพักโรงแรมในกรงุเทพฯ

อุปทานหองพัก

ในชวงป พ.ศ. 2534 – 2538 ธรุกจิสถานท่ีพักแรมโดยรวมในประเทศไดมีการขยายตัว
อยางมาก อันเปนผลเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จํ านวนหองพักไดขยายตัว
เพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ย รอยละ 8.6 ตอป จากจํ านวนหองพัก 190,453 หอง ในป พ.ศ. 2534ได
เพ่ิมขั้นเปน 255,573 หอง ในป พ.ศ. 2538 (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2539: 1) แตหลัง
จากป พ.ศ. 2539 การขยายตวัของจํ านวนสถานพักแรมและจํ านวนหองพักมีอัตราการขยายตัวโดย
เฉล่ียลดลงอยางมากทั้งนี้เนื่องจากตลาดธุรกิจโรงแรมเริ่มเขาสูภาวะอิ่มตัวและจํ านวนหองพักมีมาก
กวาจ ํานวนความตองการ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยูในชวงถดถอย แตเมื่อถึงป
พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2542 จ ํานวนสถานพักแรมและจํ านวนหองพักก็กลับขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานพักแรมในกลุมที่ 1 เพ่ิมขึน้จากเดิมในป พ.ศ. 2539 ถึงรอยละ 11.91 ใน
ป พ.ศ. 2541 และหลังจากนั้นมา การขยายตัวของสถานพักแรมก็มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไมมาก
นัก
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สํ าหรับจ ํานวนหองพักแรมในกรุงเทพฯ พบวามีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกับตลาดโดย
รวมของประเทศ กลาวคือตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา อัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยมีอัตราที่ลด
ลง แตเปนที่นาสังเกตวาในป พ.ศ. 2541 จ ํานวนสถานพักแรมและจํ านวนหองพักมีจํ านวนเพิ่มขึ้น
จากปกอนหนาเปนอยางมาก กลาวคือมีจํ านวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นรอยละ 10.11 (ตารางที่
5) และมีจํ านวนหองพักเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 20 (ตารางที่ 6) ทีเ่ปนเชนนี้เนื่องจากในชวงกอนหนาที่
ตลาดทีพั่กแรมและเศรษฐกิจของประเทศจะเขาสูภาวะถดถอย ไดมีการทํ าสัญญาลงทุนเพื่อกอสราง
โรงแรมใหมรวมถึงการลงทุนขยายหองพักของโรงแรมที่มีอยูเดิมเปนจํ านวนมาก และเมื่อภาวะ
ตลาดเริม่เขาสูภาวะถดถอย โครงการตางๆ เหลานั้นไดเร่ิมดํ าเนินการไปแลว และหลายโครงการจํ า
เปนทีจ่ะตองดํ าเนินโครงการตอไป แมวาตลาดจะเขาสูภาวะถดถอยแลวก็ตาม เมื่อถึงป พ.ศ. 2542
มโีครงการเปนจํ านวนมากแลวเสร็จพรอมกัน สงผลใหมีจํ านวนสถานพักแรมและหองพักเพ่ิมขึ้น
เปนจํ านวนมาก

หากพิจารณาจํ านวนสถานที่พักแรมในกรุงเทพฯ (ตารางที่ 5) และจํ านวนหองพัก (ตาราง
ที่ 6) จ ําแนกตามกลุมตามเกณฑของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งพิจารณาจากราคาตํ่ าสุดของ
ราคาประกาศขาย (Rack Rate) พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2538 – 2545 สัดสวนของโรงแรมในกลุมที่
2 กลุมที่ 3 และกลุมที่ 4 มกีารเปล่ียนแปลงไมมากนัก แตเปนที่นาสังเกตวาโรงแรมในกลุมที่ 1 ซึ่ง
เปนกลุมโรงแรมที่มีราคาสูงที่สุดกลับมีสัดสวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่โรงแรมในกลุมที่ 5 ซึง่เปนกลุมโรง
แรมทีม่รีาคาตํ่ าที่สุดมีสัดสวนลดลงอยางตอเนื่อง ที่เปนเชนนี้เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวโรงแรมที่
เกิดขึน้ใหมสวนมากเปนโรงแรมที่มีราคาคาหองพักสูง เนนการใหบริการที่หรูหรา และโรงแรมเหลา
นีม้กัเปนโรงแรมขนาดใหญที่มีหองพักเปนจํ านวนมาก สงผลใหโรงแรมในกลุมที่ 1 มสัีดสวนเพิ่ม
ขึน้ทัง้ดานจ ํานวนสถานพักแรมและดานหองพัก สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสัดสวนโรงแรมในกลุมที่  1 และกลุมที่ 5 คอืเกณฑที่ใชในการจัดแบงกลุมโรงแรมจะใชราคาตํ่ า
สุดของราคาหองพักที่ประกาศขายและไมไดมีการปรับเกณฑตามสภาพแวดลอม ดังนั้นเมื่อโรงแรม
ทกุระดบัมีการปรับราคาคาหองพักของตนเพิ่มขึ้นสงผลใหโรงแรมในกลุม 5 มีสัดสวนที่ลดลง

อุปสงคหองพักโรงแรม

สถิตอัิตราการเขาพักเฉล่ียของโรงแรมในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2538 – 2545 จากตารางที่ 7
แสดงใหเห็นวาโรงแรมในกรุงเทพฯ มีอัตราการเขาพักเฉล่ียอยูระหวางรอยละ 53 – 64 โดยในป
พ.ศ. 2539 - 2540 มอัีตราการเขาพักลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียที่ทํ าใหจํ านวนผูใชบริการภายในประเทศและนักทองเที่ยวจากประเทศอื่นในภูมิภาค
เอเชียมาใชบริการหองพักลดลง แตในป พ.ศ. 2541 – 2545 อัตราการเขาพักเฉล่ียของโรงแรมใน
กรุงเทพฯ มีการปรับตัวสูงขึ้น แมในชวงปดังกลาวจะมีอุปทานหองพักเพ่ิมขึ้นก็ตาม (ตารางที่ 6)
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ตารางที ่5  ขอมลูจ ํานวนโรงแรมในกรงุเทพฯ พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2545

จํ านวนสถานพักแรม
พ.ศ. กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 รวม

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(%)
2538 41

(17.67)
28

(12.07)
30

(12.93)
38

(16.38)
95

(40.95)
232

(100)
-23.68

2539 42
(22.58)

28
(15.05)

28
(15.05)

36
(19.35)

52
(27.96)

186
(100)

-19.83

2540 43
(22.87)

28
(14.90)

29
(15.43)

36
(19.15)

52
(27.66)

188
(100)

+1.08

2541 72
(34.78)

29
(14.01)

24
(11.60)

47
(22.71)

35
(16.91)

207
(100)

+10.11

2542 73
(29.80)

35
(14.29)

36
(14.70)

66
(26.94)

35
(14.29)

245
(100)

+18.36

2543 74
(29.84)

41
(16.53)

32
(12.90)

60
(24.19)

41
(16.53)

248
(100)

+1.22

2544 74
(29.84)

41
(16.53)

32
(12.90)

60
(24.19)

41
(16.53)

248
(100)

-

2545 77
(29.96)

46
(17.90)

35
(13.62)

68
(26.46)

31
(12.06)

257
(100)

+3.63

หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) แสดงคารอยละตามแถว

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546
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ตารางที ่6  ขอมลูจ ํานวนหองพักโรงแรมในกรงุเทพฯ พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2545

จํ านวนหองพักพ.ศ.
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 รวม

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(%)
2538 16,523

(33.86)
10,576
(21.67)

6,265
(12.84)

6,235
(12.78)

9,202
(18.86)

48,801
(100)

+12.81

2539 16,952
(37.20)

10,576
(23.21)

6,141
(13.48)

5,942
(13.04)

5,958
(13.07)

45,569
(100)

-6.62

2540 17,150
(37.16)

10,576
(22.92)

6,524
(14.14)

5,942
(12.88)

5,958
(12.92)

46,150
(100)

+1.27

2541 28,724
(51.87)

9,025
(16.30)

6,659
(12.02)

6,804
(12.29)

4,169
(7.53)

55,381
(100)

+20.00

2542 29,035
(52.00)

8,989
(16.10)

6,091
(10.91)

8,004
(14.33)

3,726
(6.67)

55,845
(100)

+0.84

2543 29,868
(51.59)

8,492
(14.67)

6,242
(10.78)

9,131
(15.77)

4,166
(7.20)

57,899
(100)

+3.68

2544 28,572
(49.28)

9,938
(17.14)

4,716
(8.13)

9,467
(16.33)

5,290
(9.12)

57,983
(100)

+0.15

2545 30,710
(55.09)

9,248
(16.59)

5,775
(10.36)

7,474
(13.41)

2,538
(4.55)

55,745
(100)

-3.86

หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) แสดงคารอยละตามแถว

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546

หากพจิารณาอัตราการเขาพักเฉล่ียจํ าแนกตามกลุมโรงแรม จะพบวาอัตราการเขาพักแรม
ของโรงแรมในกลุมที่ 1 มอัีตราการเขาพักเฉล่ียสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมในกลุมอื่นๆ ในป
เดยีวกัน นอกจากนี้ยังพบวาป พ.ศ. 2541 – 2542 โรงแรมในกลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 มี
อัตราการเขาพักเฉล่ียที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่โรงแรมในกลุมที่ 4 และ 5 มอัีตราการเขาพักเฉล่ียลดลด ที่
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เปนเชนนี้เนื่องจากโรงแรมในกลุมที่ 1, 2 และ 3 เปนโรงแรมที่มีระดับราคาคาหองพักสูง กลุมผูใช
บริการกวารอยละ 80 เปนชาวตางประเทศ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2542) อัตราการเขา
พักแรมจึงขึ้นอยูกับตลาดของนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสงผล
กระทบตอลูกคากลุมนี้นอยมาก รวมทั้งยังเปนผลดีตอนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเนื่องจากระดับ
ราคาของที่พักถูกลงเมื่อเทียบเปนเงินสกุลตางประเทศ ทํ าใหนักทองเที่ยวเที่ยวสามารถปรับระดับที่
พักไปสูโรงแรมที่มีคุณภาพและมีราคาสูงขึ้น อัตราการเขาพักในโรงแรมระดับ 1, 2 และ 3 จงึมีการ
ปรบัตัวสูงขึ้น  สวนโรงแรมในกลุม 4 และ 5 นัน้ จะมีสัดสวนของผูใชบริการที่เปนชาวไทยและชาว
ตางประเทศอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ดังนั้นผลจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าของประเทศจึงสงผล
กระทบตอโรงแรมในกลุมนี้มากกวา เนื่องจากผูใชบริการที่เปนชาวไทยมีจํ านวนลดลงอยางมากใน
ขณะที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติก็สามารถปรับไปใชบริการโรงแรมที่อยูในกลุมที่สูงกวาเนื่องจากคา
เงินบาทที่ลดลง

ตารางที ่7  อัตราการเขาพักเฉล่ียของโรงแรมในกรงุเทพฯ พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2545

อัตราการเขาพักเฉลี่ย (รอยละ)พ.ศ.
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 เฉลี่ย

เปลี่ยนแปลง
(%)

2538 64.19 58.08 55.45 54.14 59.71 59.62 +4.06
2539 67.60 52.61 60.85 51.28 51.37 58.76 -0.86
2540 59.18 52.05 53.57 44.88 42.19 52.72 -6.04
2541 62.26 56.58 48.41 43.34 45.32 56.07 +2.00
2542 61.90 55.88 51.52 38.31 42.30 55.04 +0.28
2543 66.33 57.96 53.23 37.80 38.30 57.17 +3.68
2544 71.36 64.61 56.07 37.89 35.90 60.26 +3.09
2545 72.99 64.58 49.24 45.83 38.11 63.90 +3.64

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546

ในป พ.ศ. 2538-2545 ระยะเวลาพํ านักเฉล่ียของผูใชบริการหองพักโรงแรมในกรุงเทพฯ
ในแตละครั้งอยูระหวาง 2.1 – 2.3 วัน (ตารางที่ 8) คาดงักลาวจัดวาอยูในระดับที่ใกลเคียงกับคา
เฉล่ียของโรงแรมทั้งประเทศซึ่งมีคาอยูระหวาง 2.2 – 2.5 วัน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,
2544ข: 4) แตหากเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของโรงแรมในแหลงทองเที่ยวบางแหงพบวามีคาที่ตํ่ า
กวา เชน คาระยะเวลาพํ านักเฉล่ียผูใชบริการโรงแรมใน ภูเก็ต พัทยา หรือสมุย จะมีคาอยูระหวาง
3.2 – 5.1 วัน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2544ก: 66) ทีเ่ปนเชนนี้เนื่องจากโรงแรมเหลา
นัน้สวนใหญเปนโรงแรมพักตากอากาศ (Resort Hotel) ผูทีไ่ปใชบริการสวนใหญมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือพักผอน ทํ าใหมีระยะเวลาพํ านักยาวนานกวาโรงแรมในกรุงเทพฯ ซึ่งสวนใหญเปนโรงแรม
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ทีต่ั้งอยูในยานชุมชน (City Hotel) ซึง่มสัีดสวนของผูใชบริการที่เดินทางเพื่อติดตอธุรกิจอยูในสัด
สวนที่สูงกวา

ตารางที่ 8  ระยะเวลาพํ านักเฉล่ียของผูใชบริการโรงแรมในกรุงเทพฯ พ.ศ.2538 – 2545

ระยะเวลาพํ านักเฉลี่ย (วัน)พ.ศ.
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 เฉลี่ย

เปลี่ยนแปลง
(วัน)

2538 2.59 2.03 2.16 2.35 2.55 2.36 +0.06
2539 2.28 2.24 2.24 2.19 2.01 2.22 -0.14
2540 2.24 2.11 2.13 2.07 1.85 2.12 -0.10
2541 2.61 2.01 2.00 2.00 1.92 2.28 -0.16
2542 2.62 1.93 1.96 2.03 1.67 2.24 -0.04
2543 2.64 1.86 1.92 2.05 1.68 2.24 0
2544 2.66 2.00 1.96 2.12 1.89 2.33 +0.09
2545 2.28 1.94 1.97 2.06 1.65 2.14 -0.19

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546

ดังที่ไดกลาวมาแลวจะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงอุปสงคของหองพักของโรงแรมในกรุงเทพฯ 
ขึน้อยูกับปจจยัหลายประการ ไมวาจะเปนสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ สภาพเศรษฐกิจโลก และ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ปจจัยเหลานี้สงผลตอปริมาณความตองการใชหองพัก
แรมทีแ่ตกตางกันไปในแตละป นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมยังตองเผชิญกับความผันแปรของอุปสงคที่
มลัีกษณะเปนฤดูกาลแปรเปลี่ยนไปในชวงเวลาตางๆ ของปอีกดวย

จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นถึงอัตราการเขาพักเฉล่ียของโรงแรมในกรุงเทพฯ ในแตละเดือน
พบวามลัีกษณะความเปนฤดูกาล กลาวคือชวงที่มีผูมาใชบริการมากจะอยูในชวงเดือนพฤศจิกายน
กุมภาพนัธ และมีนาคม จากนั้นจะคอยๆ ลดลงตั้งแตเดือนเมษายนถึงกันยายน ลักษณะความเปน
ฤดูกาลเชนนี้จะสงผลกระทบตอธุรกิจโรงแรมในเรื่องของความไมแนนอนของรายไดและการบริหาร
จดัการเพื่อรองรับปริมาณความตองการใชหองพักที่ไมแนนอน
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ภาพที่ 2  อัตราการเขาพักเฉล่ียของโรงแรมในกรุงเทพฯ จํ าแนกตามเดือน
  ตัง้แต พ.ศ. 2538 – 2543

          ทีม่า: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

โครงสรางองคกรของธรุกจิโรงแรม

โรงแรมในปจจบุันไดมีการพัฒนาไปมาก ผลผลิตของธุรกิจโรงแรมในปจจุบันไมไดจํ ากัด
ยูเพียงแคบริการที่พักและบริการอาหารเทานั้น แตยังอาจประกอบไปดวยบริการอื่นๆ เพ่ือตอบ
นองความตองการของผูใชบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น เชน บริการหองจัดเลี้ยง หอง
ระชมุ และศูนยสุขภาพ ฯลฯ ดวยเหตุผลดังกลาวผลผลิตของอุตสาหกรรมโรงแรมในทางเศรษฐ
าสตรจึงเสมือนเปนผลผลิตเชิงซอน (Complex Productive Unit) ทีป่ระกอบดวยงานบริการงาน
างๆ มากมาย (ขจติ, 2536) และเพ่ือที่จะผลิตบริการตางๆ ที่มีความหลากหลาย จึงจํ าเปนที่จะ
องมกีารจดัแบงสวนงานเปนแผนกตามประเภทของงาน ดังตัวอยางโครงสรางองคกรจํ าแนกตาม
นาที่หลักของโรงแรมในภาพที่ 3
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เชน 
ภาพที่ 3  ตวัอยางโครงสรางองคกรจํ าแนกตามหนาที่หลักของโรงแรม

                ที่มา: Powers and Barrows, 2003: 275

ภาพที่ 3 แสดงใหเห็นถึงสวนงานพื้นฐานที่เปนกิจกรรมหลักของโรงแรมทั่วไป หลายโรง
าจมสีวนงานไมครบตามที่แสดงในภาพ เชน ในบางโรงแรมอาจไมมีฝายอาหารและเครื่องดื่ม
มมรีานจํ าหนายของที่ระลึก ในขณะที่โรงแรมบางแหงอาจมีสวนงานที่นอกเหนือไปจากนี้ เชน
รงแรมอาจมีศูนยธุรกิจ หรือศูนยสุขภาพ เปนตน ซึ่งปจจัยที่กํ าหนดลักษณะโครงสรางองคกร
รงแรมอาจพอสรุปไดดังนี้คือ (นงคนุช, 2544)

1.  ขนาดของโรงแรม โรงแรมที่มีขนาดใหญมีจํ านวนหองพักมาก มจี ํานวนพนักงานมาก
รอืกิจกรรมที่เกิดขึ้นยอมมีปริมาณมากไปดวย และเพ่ือใหการดํ าเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
นทีจ่ะตองมีการแบงสวนงานและความรับผิดชอบออกเปนหลายแผนก มีสายงานบังคับบัญชา
ขัน้ตอนและเปนระบบซับซอน ในขณะที่โรงแรมที่มีขนาดเล็กซึ่งประกอบไปดวยหองพัก
นไมมาก ปริมาณงานที่เกิดขึ้นมีนอย ก็จะมีพนักงานนอยและมีโครงสรางองคกรที่ไมซับซอน
งานในโรงแรมขนาดเล็กจึงอาจตองทํ าหนาที่หลายอยาง

2.  ประเภทของโรงแรม โรงแรมบางประเภทอาจมีวัตถุประสงคเนนกิจกรรมบริการเฉพาะ
การใหบริการดานสุขภาพ การจัดประชุมสัมมนาและการจัดเลี้ยง ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้อาจ

ผูจัดการทั่วไป

ฝายปฏิบัติงานอื่นๆ ฝายอาหารและเครื่องดื่ม

ฝายสนับสนุน
 - แผนกบัญชี
 - แผนกวิศวกรรม
 - แผนกการตลาด
 - แผนกรักษาความปลอดภัย
- แผนกทรัพยากรบุคคล

ฝายหองพัก

- งานสวนหนา
- งานบริการในเครื่องแบบ
- งานแมบาน

- งานบริการโทรศัพท
- รานจําหนายของที่ระลึก
- งานบริการที่จอดรถ

- งานประกอบอาหาร
- งานบริการในหองอาหาร
- งานบริการจัดเลี้ยง
- งานบริการเครื่องดื่ม
- บริการถึงหองพัก
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เปนจดุเดนหรือจุดขายของโรงแรม ทํ าใหโรงแรมตองมีการจัดเพิ่มแผนกงานที่ดูแลกิจกรรมเหลานี้
โดยเฉพาะ

3.  ปจจยัอืน่ๆ เชน สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายและระเบียบขอ
ปฏิบัติของทองถ่ินหรือชุมชนนั้น ซึ่งจะมีผลกระทบตอการวาจางพนักงานและการกํ าหนดตํ าแหนง
งาน

หนาที่ของฝายงานตางๆ ภายในโรงแรม

1.  ฝายหองพัก (Room Division) ฝายหองพักของโรงแรมมักเปนหนวยงานที่สรางรายได
หลักใหกับโรงแรม ในโรงแรมขนาดใหญรายไดจาการขายหองพักอาจมีสัดสวนมากกวารอยละ 70
ของรายไดทั้งหมด ในขณะที่รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมักเปนแหลงรายไดอันดับ
สองของโรงแรมอาจมีสัดสวนอยูที่รอยละ 15 ถึง 30 ของรายรับเทานั้น ฝายหองพักประกอบดวย
งานหลักๆ ดังนี้

1.1  งานสวนหนา (Front Office) เปนการทํ างานในสวนหนาของโรงแรมโดยเฉพาะ
บรเิวณโถงดานหนา (Lobby) ในโรงแรมที่มีขนาดใหญมาก อาจมีการแบงแผนกงานยอยลงไปอีก 
โดยอาจมีแผนกงานยอยในสังกัด เชน งานตอนรับ (Reception Desk) งานเก็บเงิน (Cashier) และ
งานรับสงจดหมาย (Mail) เปนตน งานสวนหนาเปนงานที่ตองทํ าตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งโดยทั่วไป
โรงแรมจะแบงรอบระยะเวลาการทํ างานในหนึ่งวันออกเปน 3 รอบ รอบละ 8 ช่ัวโมง แตอยางไรก็
ตามโรงแรมจะกํ าหนดใหพนักงานจะตองมากอนรอบงานของตัวเองจะเริ่มและเลิกทํ างานหลังรอบ
ของตนส้ินสุดแลวไมนอยกวา 15 นาท ี ใหแตละรอบมีเวลาเหลื่อมกันเพื่อใหพนักงานมีเวลาที่จะสง
มอบงานใหกับพนักงานที่มาทํ างานในรอบถัดไป โดยทั่วไปรอบเชา (Morning Shift) จะเริ่มตั้งแต 
6.45 ถึง 15.15 น. ในขณะที่รอบบาย และรอบคํ่ าจะเปนเวลา 14.45 ถึง 19.15 น. และ เวลา 
18.45 ถึง 7.15 น. ตามล ําดับ งานสวนใหญของพนักงานสวนหนาที่ประจํ าอยูในรอบเชาจะเปน
การรับสงคืนหองพัก (Check-out) กอนทีแ่ขกจะเดินทางออกจากโรงแรม พนักงานจะตรวจสอบ
และรวบรวมคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่แขกพํ านักอยูในโรงแรม เชน คาหองพัก คา
อาหารและเคร่ืองดื่ม และบริการอื่นๆ เพ่ือแสดงเปนหลักฐานเรียกเก็บชํ าระเงินตามยอดบัญชีคาง
จาย และเมื่อแขกชํ าระเงินเรียบรอยแลวพนักงานสวนหนาจะตองแจงใหแผนกแมบานทราบวาหอง
ใดบางทีแ่ขกไดคนืหองแลว เพ่ือพนักงานแผนกแมบานจะไดเขาไปทํ าความสะอาดหองพัก และเมื่อ
พนกังานฝายแมบานทํ าความสะอาดหองพักเสร็จแลวจะรายงานสถานภาพหองพัก (Room Status) 
กลับมายังพนักงานสวนหนาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือพนักงานสวนหนาจะไดทราบวาหองใดบางที่พรอมจะ
ใหบริการแขกที่จะมาถึง สํ าหรับในชวงบายจะเปนชวงเวลาที่แขกสวนใหญเร่ิมทยอยเขาพักยังโรง
แรม งานสวนใหญของพนักงานในรอบนี้จึงเปนการรับลงทะเบียนเขาพัก (Check-in) พนกังานจะ
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ตองเตรียมการกอนที่แขกจะเดินทางมาถึงโรงแรม โดยจะดูขอมูลการจอง ตรวจดูสภาพหองพัก 
เพ่ือกํ าหนดหมายเลขหองพักและจัดเตรียมกุญแจหองพักสํ าหรับแขกไวลวงหนา และเมื่อแขกเดิน
ทางมาถึง พนักงานจะรับลงทะเบียนเขาพักโดยจะบันทึกขอมูลเก่ียวกับแขกลงไปในบัตรจดนามผู
พัก (Guest Registration Card) หรือแบบ ร.ร. 14 ตามทีกํ่ าหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่ง
ออกตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 ซึง่โรงแรมจะตองเก็บไวเปนหลักฐาน ในรอบกลาง
คนื พนกังานที่ประจํ าอยูในรอบนี้จะมีหนาที่สํ าคัญคือตรวจสอบบัญชี (Night Audit) โดยจะตรวจ
สอบความถกูตองของรายการบัญชีคาใชจายของแขก ยอดรายรับ และจํ านวนคาใชจายคางชํ าระใน
แตละวนั ที่รวบรวมจากแผนกตางๆ นอกจากนี้ยังมีหนาที่จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับรายรับจากสวน
สรางรายไดตางๆ เพ่ือเสนอตอผูบริหารอีกดวย 

ในปจจุบันโรงแรมตางๆ โดยเฉพาะโรงแรมขนาดใหญไดนํ าระบบคอมพิวเตอรเพ่ือ
การจัดการโรงแรม (Property Management System, PMS) มาใช ซึง่ระบบดังกลาวชวยใหการ
ด ําเนนิงานสวนหนามีความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน เมื่อแขกเดินทางมา
ถึงยังโรงแรม พนักงานสามารถตรวจสอบจากคอมพิวเตอรวาแขกคนดังกลาวไดจองหองพักลวง
หนาไวหรือไม ถาแขกไดจองหองพักลวงหนาไวแลว พนักงานก็จะสั่งใหเครื่องพิมพรายละเอียดการ
เขาพักของแขกและใหแขกลงนามเพื่อเปนการลงทะเบียนเขาพัก และเมื่อแขกคืนหองพักเพ่ือเดิน
ทางออกจากโรงแรม พนักงานก็จะปอนขอมูลลงไปในคอมพิวเตอร เครื่องจะแสดงขอมูลรายการคา
ใชจายตางๆ ของแขกระหวางที่พํ านักอยูในโรงแรมเพื่อเรียกเก็บเงินจากแขก ระบบคอมพิวเตอร
เพ่ือการจัดการโรงแรมนี้ปกติจะเชื่อมโยงกับงานสวนตางๆ ของโรงแรม เชนรานอาหาร บาร และ
งานสวนแมบาน ทํ าใหการดํ าเนินงานสวนหนาในสวนที่เก่ียวของกับงานสวนอื่นๆ เชน การรวบรวม
คาใชจายจากแผนกอื่นๆ การตรวจสอบสถานภาพหองพัก สามารถทํ าไดรวดเร็วและแมนยํ าย่ิงขึ้น 
ในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการโรงแรมที่ใชกันอยูในประเทศไทยมีทั้งระบบที่นํ าเขา
จากตางประเทศซึ่งจะมีราคาคอนขางสูง โรงแรมที่ใชระบบเหลานี้มักเปนโรงแรมขนาดใหญหรือ
เปนโรงแรมในเครือตางประเทศ ในขณะที่โรงแรมที่มีขนาดเล็กมักเลือกใชระบบที่สรางโดยบริษัท
ในประเทศซึ่งอาจมีราคาถูกกวาแตในขณะเดียวกันก็อาจมีความนาเช่ือถือนอยกวา

1.2  งานบริการในเครื่องแบบ (Uniformed Service) พนกังานที่ทํ างานในสวนนี้จะ
เปนบุคคลแรกสุดที่แขกจะไดพบ โดยทั่วไปพนักงานเหลานี้จะประจํ าอยูบริเวณโถงสวนหนา 
(Lobby) พนกังานในสวนนี้ไดแก พนักงานเปดประตู (Doorman) พนกังานนํ ารถไปจอด พนักงาน
รักษาความปลอดภัย และพนักงานขนยายสัมภาระ (Bellboy)

1.3 งานแมบาน (Housekeeping) งานหลกัของพนักงานในสวนนี้คือการดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบรอยบริเวณภายในและรอบๆ โรงแรม งานทํ าความสะอาดหองพักแขกและบริเวณ
ทัว่ไป ในโรงแรมขนาดใหญอาจมีการแบงสวนงานแยกยอยลงไปอีกเชน งานซักรีด งานเย็บซอมชุน



                     51

ผา งานจดัเกบ็ดแูลผาและเครื่องแบบพนักงาน งานจัดดอกไม งานตกแตงอาคารและสถานที่ งาน
จดัสวน และยังอาจรวมถึงงานซอมบํ ารุงดวย ในปจจุบัน โรงแรมหลายแหงอาจไมดํ าเนินกิจกรรม
ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวเองทั้งหมด แตอาจจางบริษัทภายนอกเขามาดํ าเนินการให เชน โรงแรมบางแหง
อาจจางบริษัทภายนอกใหดูแลรับผิดชอบในเรื่องงานซักรีดผาของโรงแรม โดยเฉพาะอยางย่ิงโรง
แรมทีม่ขีนาดปานกลางและเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณสํ าหรับงานซักรีดของโรงแรมมี
คาใชจายในการลงทุนสูงมาก ซึ่งอาจไมคุมคาที่จะดํ าเนินการเอง ในทางกลับกันโรงแรมบางแหงที่มี
สวนงานซักรีดเปนของตนเองและมีกํ าลังการผลิตเหลือ ก็อาจรับบริการซักรีดใหกับโรงแรมอื่นดวย 
ทั้งนี้เพ่ือเปนการสรางรายไดและใชกํ าลังการผลิตที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากงานซักรีด
แลว โรงแรมยังอาจจางบริษัทภายนอกใหเขามารับผิดชอบงานสวนอื่น เชน งานจัดดอกไม งานตก
แตงดแูลสถานที่ หรือแมแตงานทํ าความสะอาดที่เปนงานหลักของงานแมบาน พบวาโรงแรมหลาย
แหงที่ไมใชโรงแรมระดับสูงก็เร่ิมมีการจางบริษัทรับทํ าความสะอาดใหเขามารับผิดชอบการทํ าความ
สะอาดในบริเวณทั่วไปของโรงแรม เชน หองโถง (Lobby) หรือทางเดิน เปนตน

2.  ฝายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Department) ในอดตีงานบริการ
อาหารและเครื่องดื่มในกิจการที่พักมีบทบาทสํ าคัญมากในการอํ านวยความสะดวกใหกับนักเดินทาง
ขณะทีพํ่ านกัอยูในโรงแรม ในปจจุบันนี้ แมวางานบริการอาหารและเครื่องดื่มจะยังคงมีบทบาทที่
สํ าคญัตอโรงแรมก็ตาม แตบทบาทและความสํ าคัญดังกลาวก็มีความแตกตางกันไปในแตละโรงแรม 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในการแขงขัน ประเภท ที่ตั้ง และลูกคากลุมเปาหมายของโรงแรม
นั้นๆ

โรงแรมที่ตั้งอยูในแหลงชุมชนที่มีธุรกิจรานอาหารตั้งอยูโดยรอบเปนจํ านวนมากอาจตอง
เผชิญกับการแขงขันที่สูง ลูกคาที่มาพํ านักอยูในโรงแรมอาจเลือกที่จะไมใชบริการอาหารของโรง
แรมแตจะไปใชบริการของรานอาหารภายนอกแทน ถาเปนเชนนี้ โรงแรมอาจตองปรับแนวทางใน
การใหบริการอาหารของตน โดยอาจตองปรับปรุงหองอาหารหรือสรางจุดสนใจใหสามารถแขงขัน
กับรานอาหารภายนอกได และตองไมเพียงแตมุงใหบริการกับลูกคาที่พักอยูในโรงแรมเทานั้นแตยัง
จะตองมุงไปที่ลูกคาภายนอกที่ไมไดพักอยูในโรงแรมอีกดวย ในขณะที่บางโรงแรมอาจจะลดรูป
แบบการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบจํ ากัด (Limited Food Service) เชนโรงแรมบางแหง
อาจลดจํ านวนหองอาหารภายในโรงแรมลง เหลือเพียงหองอาหารหลักในโรงแรมเพียงแหงเดียว 
และอาจเปดใหบริการเฉพาะอาหารเชาเทานั้น อยางไรก็ตามทั้งนี้ไมไดหมายความวาทุกโรงแรมจะ
สามารถจํ ากัดงานบริการอาหารลงไดเสมอไป เชน โรงแรมที่อยูในระดับหรูหรา (Luxury Hotels) 
ซึ่งเนนกลุมลูกคาระดับสูงยังคงจํ าเปนที่จะตองมีบริการหองอาหารมากกวาหนึ่งหองโดยอาจเนนรูป
แบบรายการอาหารที่แตกตางกันไป โรงแรมในระดับนี้จะไมสามารถลดขนาดงานบริการอาหารลง
ไดเลย เนื่องจากกลุมลูกคาเปาหมายของโรงแรมคาดหวังวาโรงแรมในระดับดังกลาวจะตองมีการ
บริการเต็มรูปแบบ (Full Service) โรงแรมจึงตองคงบริการอาหารไวเพ่ือรักษาภาพลักษณและตอบ
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สนองความคาดหวังของลูกคากลุมเปาหมาย แมวาการดํ าเนินงานบริการอาหารหรือหองอาหารของ
ตนจะมีกํ าไรตํ่ ามากหรือแทบไมมีเลยก็ตาม

โดยทัว่ไปฝายบริการอาหารและเครื่องดื่มสามารถแบงสวนงานหลักๆ ไดดังตอไปนี้

2.1 งานประกอบอาหาร (Food Production) งานในสวนนี้หรือที่โรงแรมบางแหงอาจ
เรียกวา “แผนกครัว” มีหนาที่ดูแลการผลิตและจัดเตรียมอาหารสํ าหรับลูกคา และบริการจัดเลี้ยง 
โดยจะรบัผดิชอบงานครัวทั้งหมด ตั้งแตวางแผนเตรียมการจัดซื้อ ดูแลกํ ากับขั้นตอนการเตรียมและ
ปรงุอาหาร ตลอดจนตรวจสอบอาหารกอนนํ าไปบริการใหลูกคา ทั้งดานรสชาติและความสวยงาม 
บางโรงแรมงานประกอบอาหารอาจรวมถึงความรับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหารเพื่อเปนสวัสดิ
การสํ าหรับพนักงานของโรงแรมอีกดวย

โรงแรมที่มีฝายงานประกอบอาหารขนาดใหญมากจะมีการแบงสายงานตามแบบตะวัน
ตก โดยแบงเปนแผนกตามประเภทอาหาร (Partie System) โรงแรมที่มีหองอาหารมากกวาหนึ่ง
หอง อาจมีครัวแยกกันตามหองอาหารแตละประเภท

ในปจจบุนัโรงแรมจํ านวนมากไดนํ าเทคโนโลยีดานการถนอมอาหารมาใชในครัว เพ่ือ
ประหยัดแรงงาน และลดเวลาที่ใชในการปรุงอาหาร เชน การใชอาหารแชแข็งหรือใชอาหารกึ่ง
สํ าเร็จรูปในการประกอบอาหาร เปนตน

2.2 งานบริการในหองอาหาร (Restaurant) โรงแรมโดยทั่วไปมักจะมีหองอาหารอยาง
นอยหนึ่งหอง แตบางโรงแรมอาจมีจํ านวนหองอาหารมากกวาหนึ่งหองซึ่งแตละหองมีรูปแบบการ
ใหบริการที่แตกตางกัน ปจจัยที่กํ าหนดจํ านวนและรูปแบบของหองอาหารขึ้นอยูกับปริมาณและ
ลักษณะของลูกคาที่มาใชบริการทั้งลูกคาที่พํ านักอยูในโรงแรมและลูกคาจากภายนอก

โรงแรมขนาดเล็กที่อยูในแหลงชุมชนที่มีรานอาหารภายนอกเปนจํ านวนมาก อาจมี
หองอาหารทีม่ีขนาดเล็กตามปริมาณแขกที่เขาพักซึ่งมีจํ านวนไมมากและมีรายการอาหารที่จํ ากัด ใน
ขณะทีโ่รงแรมขนาดใหญมักจะมีหองอาหารหลายหองตามประเภทอาหาร เชน หองอาหารไทย จีน 
และอิตาเลียน ฯลฯ สวนในโรงแรมระดับหรูหรานอกจากจะมีหองอาหารหลายหองแลว ยังจะตองมี
หองอาหารชั้นดี (Fine Dining Restaurant) ที่ใหบริการอาหารตะวันตกซึ่งผานการปรุงอยาง
พิถีพิถัน และมีบริกรที่ไดรับการฝกฝนและสามารถใหบริการไดเปนอยางดี

2.3 งานบริการจัดเลี้ยง (Banquet) งานจดัเลี้ยงเปนการใหบริการอาหารที่แตกตางกับ
บรกิารอาหารที่ใหบริการตามปกติ รายการอาหารและรูปแบบการใหบริการขึ้นอยูกับความตองการ
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ของผูที่มาติดตอขอใชบริการ ในโรงแรมขนาดใหญมักจะมีหองจัดเลี้ยงที่ออกแบบไวเพ่ือการจัด
เล้ียงโดยเฉพาะ ในขณะที่โรงแรมขนาดเล็กอาจใหบริการจัดเลี้ยงโดยจัดบริการในหองอาหารของ
โรงแรม นอกจากนี้ในปจจุบัน โรงแรมเปนจํ านวนมากยังมีบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (Off-
Premise Catering) ตามความตองการของลูกคาเพ่ือเปนการเพิ่มรายไดใหกับโรงแรมอีกทางหนึ่ง
ดวย

2.4 บารและเลาจน (Bar and Lounge) เปนพื้นที่ภายในโรงแรมที่เนนการใหบริการ
เครือ่งดืม่ ของขบเคี้ยว และอาหารวาง ลูกคาอาจเลือกนั่งตรงบริเวณเคานเตอรซึ่งเปนเกาอ้ีกลมสูง 
หรือนั่งบริเวณที่จัดเปนโตะนั่งที่เปนเกาอ้ีนวมซึ่งมีลักษณะผอนคลาย โรงแรมบางแหงอาจจัดสวน
ใหบริการนี้อยูบริเวณหองโถงของโรงแรม หรือบริเวณริมสระวายนํ้ า

2.5 บริการถึงหองพัก (Room Service) เปนบริการอาหารสํ าหรับแขกที่พํ านักอยูใน
โรงแรมซึ่งอาจตองการความเปนสวนตัว แขกจะโทรสั่งอาหารโดยเลือกอาหารจากรายการอาหารที่
จดัวางไวในหองพัก จากนั้นพนักงานจะนํ าอาหารที่ส่ังขึ้นไปบริการใหกับแขกถึงหอง พนักงานที่นํ า
อาหารขัน้ไปอาจเปนพนักงานที่ทํ างานในหองอาหาร พนักงานแมบาน หรือพนักงานที่ประจํ าอยูใน
ช้ันนัน้ๆ ทัง้นีข้ึน้อยูกับการกํ าหนดหนาที่และภาระงานของพนักงานของโรงแรมแตละแหง 

3. ฝายบริการอื่นๆ (Miscellaneous Operated Departments) นอกจากงานในสวนการให
บรกิารหองพักและบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเปนฝายสรางรายไดที่สํ าคัญใหกับโรงแรมแลว โรง
แรมยงัอาจมีสวนบริการอื่นๆ ที่สรางรายไดใหกับโรงแรมอีก เชน ในบางโรงแรมจะแยกงานบริการ
โทรศัพทออกจากงานสวนหนาโดยจะมีพนักงานคอยอํ านวยความสะดวกใหกับแขกในการโอนสาย
โทรศพัทไปยังหองพักแขก การรับฝากขอความ และการตอโทรศัพทจากหองพักแขกไปยังภายนอก 
ในปจจบุนัโรงแรมหลายแหงไดนํ าระบบโทรศัพทอัตโนมัติมาใชซึ่งสามารถรับฝากขอความ และเมื่อ
นํ าไปเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการโรงแรม ระบบจะสามารถบันทึกขอมูลการโทร
ออกของแขกและคํ านวณคาใชจายเพื่อเรียกเก็บจากแขกเมื่อแขกสงคืนหองพักกอนที่จะเดินทาง
ออกจากโรงแรม นอกจากบริการโทรศัพทแลวหนวยงานอื่นๆ ที่สรางรายไดใหกับโรงแรมไดแก 
รานขายของที่ระลึก และบริการศูนยสุขภาพ เปนตน

4. ฝายสนับสนุน (Support Services) ฝายสนบัสนุนไดแก หนวยงานในแผนกตางๆ ที่ไม
ไดใหบรกิารกับลูกคาโดยตรง แตเปนฝายที่ทํ างานสนับสนุนอยูเบื้องหลัง (Back of the House) 
หนาทีก่ารท ํางานของแผนกตางๆ เหลานี้มีการดํ าเนินงานที่คลายคลึงกับในองคกรธุรกิจทั่วๆ ไป ดัง
นี้
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4.1 แผนกบัญชี (Accounting) มหีนาที่หลักในการจัดทํ าบัญชีและควบคุมการเงินของ
โรงแรม ในโรงแรมขนาดใหญจะมีผูอํ านวยการฝายบัญชีและการเงิน (Comptroller) เปนหัวหนา 
สํ าหรับเครือโรงแรมจะมีแผนกบัญชีที่ซับซอนซึ่งตองทํ างานตามมาตรฐานที่บริษัทแมไดวางไว ใน
ขณะที่โรงแรมขนาดเล็กงานทางดานบัญชีอาจเปนงานที่รับผิดชอบรวมกันระหวางผูชวยผูจัดการ 
เจาหนาที่โรงแรม และบริษัทบัญชีภายนอก

การจัดทํ าบัญชีโรงแรมมีแนวทางในการจัดทํ าโดยอิงรูปแบบมาตรฐานระบบบัญชี
สํ าหรับโรงแรม (Uniform System of Accounts for Hotels) ซึง่เปนการทํ าบัญชีแยกแตละหนวย
งานในโรงแรมโดยคํ านึงถึงกิจกรรมของหนวยงานนั้นๆ ทั้งที่เปนสวนสรางรายไดและสรางคาใชจาย 
ซึง่เปนประโยชนกับผูบริหารในดานการควบคุมการปฏิบัติงาน

4.2 แผนกวิศวกรรม (Engineering) บางโรงแรมรวมแผนกนี้เขาเปนสวนหนึ่งของงาน
สวนแมบาน หนาที่ของแผนกวิศวกรรมจะรับผิดชอบในเรื่องเก่ียวกับสาธารณูปโภคของโรงแรม 
เชนการดแูลและซอมแซมระบบไฟฟา ประปา ระบบปรับอากาศ ลิฟต และเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ 
ในโรงแรม

4.3 แผนกการตลาด (Marketing) รับผดิชอบในเรื่องการบริหารการตลาดโรงแรม 
ตลอดจนการด ําเนินกิจกรรมเพื่อสรางรายไดใหแกธุรกิจโรงแรม เชน งานขาย งานโฆษณาประชา
สัมพันธ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการขาย งานของฝายการตลาดมีความสํ าคัญมากโดย
เฉพาะอยางย่ิงในชวงที่ธุรกิจโรงแรมอยูในชวงที่มีอุปสงคสวนเกินซึ่งแตละโรงแรมจะมีการแขงขัน
กันมาก

4.4 แผนกรักษาความปลอดภัย (Security) มหีนาทีดู่แลความปลอดภัยของแขกและ
พนกังาน รวมทั้งปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับโรงแรม ลักษณะของโรงแรมที่เปดใหคนภาย
นอกเขาออกไดงาย ทํ าใหงานของแผนกนี้มีความสํ าคัญ โรงแรมหลายแหงไดนํ าเทคโนโลยีมาใช
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหกับแขกที่เขาพักในโรงแรม เชน การใชประตูหองพักแบบใชบัตร
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Key Card) การใชโทรทัศนวงจรปดภายในโรงแรม และการติดตั้งระบบ
สัญญาณเตือนภัย เปนตน

4.5 แผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources) เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีองค
ประกอบของสินคาหลักคือการบริการซึ่งตองใชแรงงานคน แผนกบุคคลจึงมีหนาที่ความสํ าคัญใน
การคดัเลอืกพนกังาน จูงใจ และพัฒนาพนักงานใหสามารถสงมอบงานบริการไดตามความคาดหวัง
ของลูกคาที่มาใชบริการ
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โครงสรางรายรบัและรายจาย

โครงสรางรายรับ

จากการสํ ารวจของสํ านักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งไดสํ ารวจรายรับของกิจการโรงแรมทั่วประเทศ
ในรอบป 2544 พบวามีมูลคาประมาณ 47,740.5 ลานบาท โดยรอยละ 62.14 (29,666.1 ลาน
บาท) เปนรายรับจากการดํ าเนินการในกรุงเทพฯ รองลงมาไดแกรายรับจากการดํ าเนินกิจการใน
ภาคใต ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคิดเปนรอยละ 14.0(6,699.8 
ลานบาท), 10.9(5,191.5 ลานบาท), 9.9 (4,717.6 ลานบาท) และ 3.1(1,465.5 ลานบาท) 
ตามลํ าดับ (สํ านักงานสถิติแหงชาติ, 2545)

จากภาพที่ 4 ซึ่งแสดงสัดสวนรายรับจํ าแนกตามแหลงที่มาของรายรับของโรงแรมในภูมิ
ภาคตางๆ จะเห็นวารายไดหลักของโรงแรมในทุกภาคมาจากการขายหองพักเปนอันดับหนึ่ง และ
บริการอาหารและเครื่องดื่มเปนอันดับสอง สํ าหรับรายรับจากจากการบริการหองจัดประชุมจะเปน
รายรบัเปนสดัสวนที่คอนขางนอย และมีความสํ าคัญกับโรงแรมในบางภูมิภาคเทานั้น โดยภูมิภาคที่
พอจะมรีายไดจากการขายบริการหองจัดประชุมสัมมนาไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ 
และภาคเหนือ เนื่องจากในภูมิภาคดังกลาวมีโรงแรมที่ตั้งอยูในยานที่เปนศูนยกลางการคา การ
คมนาคม เปนจํ านวนมาก

หากพิจารณารายรับเฉพาะของโรงแรมในกรุงเทพฯ ป พ.ศ. 2544  จ ําแนกตามประเภท
ของรายรบัของโรงแรมในกรุงเทพฯ พบวาไมวาโรงแรมจะมีขนาดใดก็ตาม รายไดหลักของโรงแรม
ยังคงมาจากการขายหองพักเปนอันดับหนึ่ง และจากการขายอาหารและเครื่องดื่มเปนอันดับสอง 
หากพิจารณาสัดสวนของรายรับในรายละเอียดจะพบวาโรงแรมขนาดเล็กที่มีจํ านวนหองพักตํ่ ากวา 
60 หอง รายรับจะขึ้นอยูกับรายไดจากการขายหองพักคอนขางสูง คิดเปนรอยละ 89.0 ของรายรับ
ทั้งหมด ในขณะที่โรงแรมที่มีขนาดที่ใหญขึ้นจะมีสัดสวนรายรับจากการขายหองพักนอยลง เนื่อง
จากจะมีแหลงรายรับในการใหบริการดานอื่นๆ เชน บริการดานอาหารและบริการใชหองประชุม 
เปนตน

โรงแรมขนาดเล็กที่มีจํ านวนหองพักนอยกวา 60 หอง จะมีสัดสวนรายรับจากการใหบริการ
อาหารและเครื่องดื่มที่ตํ่ ากวาโรงแรมที่มีขนาดใหญ ทั้งนี้เนื่องจากจํ านวนแขกที่เขาพักมีนอยและ
แขกทีเ่ขาพักในโรงแรมระดับนี้ไมนิยมใชบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม โรงแรมขนาด
เล็กจึงมักไมคอยเนนการใหบริการในสวนนี้เนื่องจากไมคุมคาในการดํ าเนินการ ตรงกันขามกับโรง
แรมที่มีขนาดใหญที่การบริการอาหารและเครื่องดื่มจะสามารถสรางรายไดใหกับโรงแรมทางหนึ่ง 
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ทั้งจากบริการอาหารและเครื่องดื่มแกแขกที่มาพักในโรงแรมและแขกภายนอกที่ไมไดพักอยูในโรง
แรมอีกดวย

ภาพที่ 4  สัดสวนรายรับจํ าแนกตามประเภทของรายรับจากการดํ าเนินงานกิจการโรงแรม
       ในภูมิภาคตางๆ

     ที่มา: สํ านักงานสถิติแหงชาติ, 2545

สํ าหรับสัดสวนรายไดจากการใหบริการใชหองประชุม พบวาโรงแรมที่มีขนาดใหญจะมีสัด
สวนของรายไดในสวนนี้ที่สูงกวา เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากการบริการใชหองประชุมมีความจํ าเปน
ตองใชพ้ืนมาก และหลายครั้งจํ าเปนตองมีหองพักจํ านวนมากเพื่อรองรับผูเขารวมประชุมดวย ดวย
เหตผุลดังกลาวทํ าใหโรงแรมขนาดเล็กจึงมักไมมีบริการในสวนนี้
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ตารางที่ 9  รายรบัจากการดํ าเนินกิจการโรงแรมในกรุงเทพฯ ป พ.ศ. 2544 จ ําแนกตามประเภท
     ของรายรับและขนาดของกิจการ

     หนวย: ลานบาท
ขนาดของกิจการประเภทของรายรับ

ตํ่ ากวา
60 หอง

60–149
หอง

150 หอง
ขึ้นไป

รวม

รายรับจากการขายหองพัก 281.4
(89.0)

658.1
(74.3)

12,704.5
(44.6)

13,643.9
(45.9)

รายรับคาอาหารและเครื่องดื่ม 24.8
(7.8)

140.5
(15.9)

10,301.0
(36.2)

10,466.3
(35.3)

การใชหองประชุม - 18.4
(2.1)

1,766.5
(6.2)

1,784.9
(6.0)

อ่ืนๆ 9.9
(3.2)

69.0
(7.7)

3,691.9
(13.0)

3,771.0
(12.8)

รวม 316.1
(100)

886.0
(100)

28,463.9
(100)

29,666.1
(100)

หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) แสดงคารอยละตามสดมภ

ที่มา: สํ านักงานสถิติแหงชาติ, 2545

โครงสรางรายจาย

จากตารางที่ 10 ซึง่แสดงขอมูลคาใชจายประเภทตางๆ ของโรงแรมในกรุงเทพฯ ป พ.ศ. 
2542 และ 2544 พบวาสัดสวนของคาใชจายในหมวดตางๆ มีคาไมแตกตางกันมากนัก โดยคาใช
จายดานบุคลากรเปนคาใชจายที่มีสัดสวนสูงที่สุด โดยมีสัดสวนคิดเปนรอยละสูงถึง 1 ใน 4 ของ
รายจายทั้งหมด ที่เปนเชนนี้เนื่องจากลักษณะของธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจบริการที่มีการใชแรงงาน
คนสูงนั่นเอง
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ตารางที่ 10  คาใชจายประเภทตางๆ ของโรงแรมในกรุงเทพฯ ป พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2544

     หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544ประเภทคาใชจาย

จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ
คาใชจายดานบุคลากร 5,846.1 26.9 7,285.3 30.3
- เงินเดือนคาจาง 4,599.3 21.2 5,421.1 22.5
- คาบริการ เบ้ียเลี้ยง  โบนัส  คาลวงเวลา 568.0 2.6 1,050.0 4.4
- คาอาหารสํ าหรับพนักงาน 276.3 1.3 341.8 1.4
- คาเสื้อผา เครื่องแบบสํ าหรับพนักงาน 43.5 0.2 69.0 0.3
- คารักษาพยาบาล 238.5 1.1 212.8 0.9
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 28.4 0.1 37.1 0.2
- เงินสมทบกองทุนการประกันสังคม 92.1 0.4 153.4 0.6

คาใชจายในการดํ าเนินงาน 15,901.1 73.1 16,783.4 69.7
- คาไฟฟา 1,444.3 6.6 1,947.2 8.1
- คานํ้ าประปา 267.4 1.2 308.2 1.3
- คาไปรษณียโทรเลข โทรศัพท โทรสาร  คาบริการ
    อินเตอรเนท

299.1 1.4 278.1 1.2

- คาเชาท่ีดินหรือสถานประกอบการ 275.3 1.3 698.7 2.9
- คาเบ้ียประกันภัย 169.7 0.8 106.9 0.4
- คาโฆษณา 277.2 1.3 324.2 1.4
- คานายหนาจาย 159.0 0.7 212.2 0.9
- คารับรอง 72.2 0.3 103.4 0.4
- คาเครื่องเขียน แบบพิมพ  หนังสือพิมพ และวัสดุ
   สิ้นเปลือง

818.5 3.8 352.2 1.5

- คาตรวจสอบบัญชีและคาบริการทางกฎหมาย 48.1 0.2 154.0 0.6
- คาดอกเบี้ยจาย 4,540.6 20.9 2,923.0 12.0
- คาเชื้อเพลิงท่ีใชในกิจการ    เชน   กาซ  นํ้ ามัน 273.2 1.3 331.5 1.4
- คาพาหนะที่ใชเฉพาะในกิจการ 82.1 0.4 112.0 0.5
- คาเครื่องใชท่ีทํ าดวยผา 89.8 0.4 138.7 0.6
- คาผลิตภัณฑทํ าความสะอาดตาง ๆ  รวมทั้งสเปรย
   ดับกลิ่น

188.2 0.9 174.6 0.7

- คาธรรมเนียมใบอนุญาต 37.5 0.1 16.3 0.1
- คาบํ ารุงการกุศล 5.0 .. 19.0 0.1
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ตารางที่ 10  (ตอ)
     หนวย: ลานบาท

พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544ประเภทคาใชจาย
จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ

- คาภาษีอ่ืนๆ  (ไมรวมภาษีเงินไดนิติบุคคล) 159.2 0.7 204.8 0.9
- คาซอมแซมอาคารและสินทรัพยตาง ๆ 511.8 2.4 629.3 2.6
- คาใชจายอ่ืนๆ 6,182.9 28.4 7,749.0 32.1

รวม 21,747.2 100.0 24,068.6 100

หมายเหตุ: .. หมายถึงมีคานอยกวา 0.1

ที่มา: สํ านักงานสถิติแหงชาติ, 2545

หากพจิารณาสัดสวนคาใชจายประเภทตางๆ ของโรงแรมในกรุงเทพฯ ที่มีขนาดตางกัน  ใน
ป พ.ศ. 2544 (ตารางที่ 11) พบวาจะมีสัดสวนของคาใชจายๆ ในหลายประเภทที่แตกตางกัน 
กลาวคอื คาใชจายบางประเภทจะมีสัดสวนลดลงในโรงแรมที่มีขนาดใหญขึ้น อาทิเชน คาใชจายรวม
ดานบคุลากร คาไฟฟา คานํ้ าประปา คาเครื่องใชที่ทํ าดวยผา คาผลิตภัณฑทํ าความสะอาด คาธรรม
เนยีมใบอนญุาต และคาภาษีอ่ืนๆ สาเหตุสวนหนึ่งนาจะมาจากการที่โรงแรมที่มีขนาดใหญเกิดการ
ประหยัดจากขนาดหรือมีอํ านาจตอรองกับผูจัดหา (Supplier) ทํ าใหสามารถบริหารตนทุนบาง
ประเภทไดมปีระสิทธิภาพมากกวาโรงแรมที่มีขนาดเล็ก แตอยางไรก็ตามคาใชจายหลายดานก็มีสัด
สวนทีเ่พ่ิมขึน้ตามขนาดของโรงแรม เชน ดอกเบี้ยจาย การที่คาใชจายในสวนนี้มีสัดสวนที่สูงเนื่อง
จากการลงทุนกอสรางโรงแรมขนาดใหญมีความจํ าเปนตองใชเงินลงทุนสูง ซึ่งแหลงเงินทุนสวนหนึ่ง
ทีผู่ประกอบการใชมักมาจากการกูยืม ทํ าใหโรงแรมขนาดใหญมีสัดสวนคาใชจายที่เปนดอกเบี้ยจาย
สูงกวาโรงแรมที่มีขนาดเล็ก รวมถึงคาโฆษณาและคาใชจายอื่นๆ ที่เพ่ิมขึ้นตามขนาดของโรงแรม

ตารางที่ 11  สัดสวนคาใชจายประเภทตางๆ ของโรงแรมในกรุงเทพ ป พ.ศ. 2544 จํ าแนกตาม
      ขนาดของกิจการ

                หนวย: รอยละ
ขนาดของกิจการประเภทคาใชจาย

ตํ่ ากวา
60 หอง

60–149
หอง

150 หอง
ขึ้นไป

รวม

คาใชจายดานบุคลากร 36.3 33.9 32.1 32.9
- เงินเดือนคาจาง 32.3 30.3 24.1 26.2
- คาบริการ เบ้ียเลี้ยง  โบนัส  คาลวงเวลา 0.6 1.0 5.3 3.8
- คาอาหารสํ าหรับพนักงาน 1.8 1.4 1.2 1.3
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ตารางที่ 11  (ตอ)
     หนวย: ลานบาท

ขนาดของกิจการประเภทคาใชจาย
ตํ่ ากวา

60 หอง
60–149
หอง

150 หอง
ขึ้นไป

รวม

- คาเสื้อผา เครื่องแบบสํ าหรับพนักงาน 0.2 0.2 0.1 0.2
- คารักษาพยาบาล 0.3 0.3 0.5 0.5
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.3 0.1 0.1 0.1
- เงินสมทบกองทุนการประกันสังคม 0.8 0.9 0.8 0.8
คาใชจายในการดํ าเนินงาน 63.7 66.1 67.9 67.1
- คาไฟฟา 18.4 15.7 9.0 11.5
- คานํ้ าประปา 2.6 1.9 0.9 1.3
- คาไปรษณียโทรเลข โทรศัพท โทรสาร  คาบริการ
    อินเตอรเนท

1.3 1.0 0.7 0.8

- คาเชาท่ีดินหรือสถานประกอบการ 2.7 5.7 3.8 4.1
- คาเบ้ียประกันภัย 0.6 0.4 0.3 0.4
- คาโฆษณา 0.4 0.3 1.1 0.9
- คานายหนาจาย 0.4 0.7 0.7 0.7
- คารับรอง 0.4 0.4 0.4 0.4
- คาเครื่องเขียน แบบพิมพ  หนังสือพิมพ และวัสดุ
   สิ้นเปลือง

0.8 1.5 1.6 1.5

- คาตรวจสอบบัญชีและคาบริการทางกฎหมาย 0.5 0.2 0.4 0.3
- คาดอกเบี้ยจาย 4.2 7.8 9.4 8.5
- คาเชื้อเพลิงท่ีใชในกิจการ    เชน   กาซ  นํ้ ามัน 1.8 1.8 1.7 1.8
- คาพาหนะที่ใชเฉพาะในกิจการ 0.5 0.5 0.7 0.6
- คาเครื่องใชท่ีทํ าดวยผา 1.6 0.5 0.4 0.5
- คาผลิตภัณฑทํ าความสะอาดตาง ๆ  รวมทั้งสเปรย
   ดับกลิ่น

2.0 1.2 1.0 1.2

- คาธรรมเนียมใบอนุญาต 0.4 0.5 0.1 0.2
- คาบํ ารุงการกุศล 0.3 0.1 - 0.1
- คาภาษีอ่ืนๆ  (ไมรวมภาษีเงินไดนิติบุคคล) 4.9 1.3 1.0 1.5
- คาซอมแซมอาคารและสินทรัพยตาง ๆ 5.9 2.6 5.6 5.0
- คาใชจายอ่ืนๆ 14.0 22.0 29.1 25.8

รวม 100 100 100 100

ที่มา: สํ านักงานสถิติแหงชาติ, 2545
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การแขงขันของธุรกิจโรงแรม

กลยุทธทางการตลาดมีบทบาทที่สํ าคัญยิ่งตอการอยูรอดของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรมใช
กลยุทธทางการตลาดทั้งเพ่ือรักษาลูกคาเดิมใหกลับมาใชบริการอีก และในขณะเดียวกันก็เพ่ือแสวง
หาลูกคารายใหมหรือแยงชิงสวนครองตลาดมาจากคูแขง เนื่องจากธุรกิจโรงแรมประกอบไปดวยผู
ประกอบการจํ านวนมาก และผูใชบริการก็มีความตองการที่หลากหลาย กลยุทธตางๆ จึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนอยูเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ
ทางการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมนํ ามาใช มีทั้งกลยุทธดานราคาและพฤติกรรมดานไมใช
ราคา ดังตอไปนี้

พฤตกิรรมการแขงขันดานราคา

1.  การใชแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการผลกํ าไร (Yield Management) เปนการนํ าเอาแนว
คิดซึ่งประสบความสํ าเร็จในธุรกิจสายการบินมากอนมาใชในธุรกิจโรงแรม หลักของแนวคิดนี้ก็คือ
การขายสนิคาหรือบริการแบบเดียวกันในราคาที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับกลุมลูกคา ชวงเวลาจอง หรือ
ชวงเวลาที่ตองการใชสินคาหรือบริการนั้น (Powers, 2003: 354) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดรับ
รายรบัหรอืกํ าไรสูงสุด การใชแนวคิดนี้กับธุรกิจโรงแรม จะตองเร่ิมดวยการวิเคราะหขอมูลยอดขาย
รอบปทีผ่านๆ มา เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของอุปสงคและเพ่ือพยากรณยอดขายที่จะเกิดขึ้นในชวง
ตางๆ จากนัน้จะมีการปรับเปลี่ยนระดับราคาขายเพื่อใหไดรับรายรับสูงสุด ตัวอยางเชน โรงแรม
คาดวาในชวงวันหยุดสุดสัปดาหหนาจะมีอัตราการเขาพักเฉล่ียอยูที่รอยละ 60 ซึง่เปนคาดคะเนจาก
ขอมูลในชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา สมมติวาขณะนี้มีลูกคาจองหองพักในวันหยุดสุดสัปดาห
ดงักลาวแลวคิดเปนรอยละ 50 ซึง่ในชวงเวลานี้ของปที่แลว จะมีการจองเขามาเพียงรอยละ 30 เทา
นัน้ ในกรณเีชนนี้โรงแรมอาจปรับราคาเพิ่มขึ้นเพื่อขายใหกับคนที่จองเขาถัดจากนี้ โดยหวังวาการ
ทํ าเชนนี้จะทํ าใหไดรายรับที่สูงขึ้นกวาการตั้งราคาเทาเดิม ในขณะเดียวกันหากแนวโนมการจองไม
เปนไปตามที่คาดไว ทางโรงแรมก็อาจจะปรับลดราคาลง

กลยุทธดังกลาวนี้เปนที่นิยมมากในธุรกิจโรงแรมซึ่งมีจํ านวนหองพักที่คงที่ ไมสามารถปรับ
ขยายอตัราการผลิตหรือการใหบริการไดเหมือนกับธุรกิจการผลิตสินคาอ่ืนๆ ดังนั้นจึงเปนเรื่องปกติ
ที่จะพบวาผูมาใชบริการหองพักแบบเดียวกันในวันและเวลาเดียวกันอาจจายคาหองในอัตราที่ตาง
กัน แตอยางไรก็ตามการนํ าแนวคิดดังกลาวนี้มาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงแรมจะตองมีการ
จัดเก็บขอมูลอัตราคาหองที่ขายและอัตราการเขาพักในอดีตอยางเปนระบบ และในขณะเดียวกันก็
ตองมีแนวทางในการนํ ามาใชพยากรณซึ่งอาจจํ าเปนตองใชแบบจํ าลองทางคณิตศาสตรมาชวย ใน
ปจจุบันโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดการขอมูล จะ
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สามารถน ําแนวคิดนี้มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โปรแกรมคอมพิวเตอรบางโปรแกรมยัง
สามารถคํ านวนอัตราคาหองพักที่ควรจะเปนเบื้องตนไดอีกดวย

2. กลยุทธการตั้งราคาหลายราคา โรงแรมมักกํ าหนดอัตราคาใชบริการที่แตกตางกัน
สํ าหรับกลุมลูกคาที่ตางกัน อาทิเชน อัตราคาหองพักสํ าหรับบริษัทที่ทํ าสัญญาหรือขอตกลงกับทาง
โรงแรม (Corporate Rate) อัตราคาหองพักสํ าหรับขาราชการ (Government Rate) อัตราคาหอง
พักสํ าหรับบริษัทตัวแทนการทองเที่ยว (Agent Rate) อัตตราตางๆ ที่ยกตัวอยางมานี้มักมีราคาที่
ตํ ่ากวาอัตราที่ประกาศขาย (Rack Rate) ซึง่มรีาคาสูงที่สุดและมักจะคิดกับลูกคาที่ไมไดจองมาลวง
หนา (นงคนุช, 2544: 115-116)

3. การลดราคาโดยตรง การลดราคาเปนกลยุทธที่โรงแรมนํ ามาใชเสมอๆ เชนการใหสวน
ลดตามฤดูกาลในชวงที่โรงแรมอยูในชวงฤดูกาลที่มีผูมาใชบริการนอย (Low Season) หรือในชวงที่
เศรษฐกิจตกตํ่ า หรือเกิดเหตุการณที่ทํ าใหอุปสงคลดตํ่ าลงมากกวาที่โรงแรมไดคาดการณไว โรง
แรมกอ็าจตองลดราคาตํ่ าลงอยางมากเพื่อแขงขันและแยงลูกคากัน บอยครั้งที่การลดราคาเชนนี้กอ
ใหเกิดสงครามดานราคาในที่สุด สาเหตุที่ธุรกิจโรงแรมสามารถลดราคาลงไดตํ่ ามากเนื่องจากโครง
สรางตนทุนการใหบริการหองพักของธุรกิจโรงแรมนั้นมีสัดสวนของตนทุนผันแปรที่ตํ่ ามาก เชนหอง
พักของโรงแรมซึ่งปกติมีอัตราคาหองพัก 750 บาทตอคืน อาจมีตนทุนผันแปรตอหองเพียง 100 
บาท ดงันัน้ในชวงที่มีการแขงขันสูง โรงแรมจึงอาจตัดสินใจลดราคาลงมาอยูในระดับที่ใกลกับตน
ทุนผันแปรเพื่อความอยูรอดและคอยปรับระดับราคาเพิ่มขึ้นหากภาวะการณกลับเขาสูภาวะปกติ 
โรงแรมที่มักใชกลยุทธการลดราคาสูระดับราคาที่ตํ่ ามากนี้มักเปนโรงแรมระดับราคาปานกลางถึงตํ่ า 
โรงแรมที่เปนระดับหรูหราอาจใชกลยุทธการลดราคาบางแตอาจลดลงในสัดสวนที่ไมมากนักเนื่อง
จากเกรงวาการลดราคาที่ตํ่ าลงมากอาจทํ าใหลูกคากลุมเปาหมายของโรงแรมเกิดความสับสนใน
ภาพลกัษณและตํ าแหนงทางการตลาดของโรงแรมได

4. การลดราคาทางออมดวยการตั้งราคาผลิตภัณฑแบบเหมาจาย โรงแรมจะนํ าผลิตภัณฑ
ของโรงแรมมาจัดรวมและขายในราคาเหมาจายซึ่งถูกกวาการซื้อผลิตภัณฑแยก ตัวอยางเชนการจัด
แพคเกจ็สํ าหรับผูที่มาใชบริการหองจัดประชุมสัมมนาโดยรวมคาอาหาร 3 มือ้และหองพักสํ าหรับผู
เขารวมประชุม การขายบริการหองพักรวมกับบริการเพื่อสุขภาพของโรงแรม หรือการขายหองพัก
รวมบรกิารรบัสงที่สนามบิน เปนตน นอกจากการนํ าเอาผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรมมารวมกันแลว 
โรงแรมอาจรวมผลิตภัณฑของตนกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ภายใตความรวมมือในลักษณะพันธมิตรทาง
ธรุกจิกไ็ด เชน การที่โรงแรมรวมกับสายการบินจัดแพคเก็จที่รวมหองพักและตั๋วโดยสารเครื่องบิน
ไปกลบัเพื่อขายใหกับนักทองเที่ยว หรือบริการหองพักของโรงแรมกับการชมการแสดงที่โรงแรมไม
ไดจดัเอง เปนตน การลดราคาทางออมในลักษณะนี้นอกจากจะชวยจูงใจลูกคาใหตองการซื้อบริการ
แลว ยังเปนการหลีกเล่ียงสงครามดานราคาไดในระดับหนึ่งอีกดวย
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พฤตกิรรมการแขงขันดานไมใชราคา

1. ท ําเลทีต่ัง้ ทํ าเลที่ตั้งเปนปจจัยที่สํ าคัญมากประการหนึ่งที่มีผลตอความสํ าเร็จของธุรกิจ
โรงแรม โดยทั่วไปทํ าเลที่ตั้งของโรงแรมควรอยูในที่ที่กลุมลูกคาเปาหมายสามารถเดินทางเขาถึงได
งาย อยูในเสนทางที่มีการสัญจรสะดวก ในกรุงเทพฯ บริเวณที่มีโรงแรมตั้งอยูหนาแนนมักเปนยาน
ธรุกิจการคาและชุมชนที่อยูกลางเมือง เชนยานสาธร เจริญกรุง สีลม สุขุมวทิ ราชประสงค และรัช
ดา บรเิวณตางๆ เหลานี้ตางเปนที่ตองการของผูประกอบการเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน 
แตเมื่อพ้ืนที่ใจกลางเมืองเกิดความแออัดและมีราคาสูงขึ้น ธุรกิจโรงแรมจึงมีการขยายตัวออกสู
บรเิวณรอบนอกของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงแรมในระดับกลางและลาง  หรือโรงแรมใน
ระดับกลางคอนไปทางสูงก็เร่ิมมีการขยายไปในบางพื้นที่เชน บริเวณฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ 
เพ่ือรองรบัโครงการสนามบินสุวรรณภูมิที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนตน

2.  กลยุทธดานผลิตภัณฑ ในอตุสาหกรรมโรงแรมซึ่งมีผูประกอบการเปนจํ านวนมาก ผู
แขงขนัแตละรายจึงตองพยายามสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑหรือบริการของตน ทั้งความ
แตกตางทีแ่ทจริงและความแตกตางในทรรศนะของผูบริโภค ทํ าใหบริการของโรงแรมในปจจุบันมี
ความหลากหลายเปนอยางมาก และมุงเนนการใหบริการสวนของตลาดที่มีความตองการที่แตกตาง
กันออกไป กลยุทธดานผลิตภัณฑของโรงแรมพอที่จะสรุปไดดังนี้

2.1 การสรางความแตกตางดานสิ่งอํ านวยความสะดวกภายในโรงแรม (Hotel 
Facilities) ไดแกการที่โรงแรมพยายามพัฒนาสิ่งอํ านวยความสะดวกตางๆ ภายในโรงแรมใหสอด
คลองกับลูกคากลุมเปาหมายของตน ดังตอไปนี้

2.1.1 การพัฒนารูปแบบและการบริการภายในหองพัก ในปจจุบันโรงแรม
ตางๆ ไดพยายามพัฒนารูปแบบหองพักเพ่ือใหมีพ้ืนที่ใชสอย การตกแตง และส่ิงอํ านวยความ
สะดวกที่สามารถสรางพึงพอใจใหกับแขกที่มาพักใหมากที่สุด ตัวอยางเชน โรงแรมที่มีผูเขาพักสวน
ใหญเปนนักธุรกิจอาจมีการปรับปรุงหองพักใหมีโตะและโคมไฟสํ าหรับทํ างาน ปลั๊กไฟสํ าหรับ
คอมพวิเตอรพกพาและจุดเชื่อมตอเพ่ือใชบริการอินเทอรเน็ต การจัดพื้นภายในหองพักที่มีขนาดที่
ใหญขึน้และจัดสรรพื้นที่ใชสอยภายหองใหเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

2.1.2  กลยุทธดานการบริการอาหาร การแขงขันของธุรกิจโรงแรมโดยใชการ
บริการอาหารมักเปนโรงแรมที่อยูในระดับกลางและระดับสูง โดยโรงแรมเหลานี้มักมีหองอาหาร
ภายในโรงแรมมากกวาหนึ่งหอง และมักเปนหองอาหารที่รูปแบบการใหบริการอาหารตางประเภท
กัน มีจุดมุงหมายนอกจากจะใหบริการกับแขกที่พักอยูในโรงแรมแลวยังมุงใหบริการกับลูกคาที่ไม
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ไดพักอยูในโรงแรมอีกดวย นอกจากนี้โรงแรมสวนมากยังจูงใจลูกคาดวยการใหบริการอาหารเชา
รวมอยูในคาบริการหองพักดวย

2.1.3  ส่ิงอํ านวยความสะดวกอื่นๆ นอกจากการสรางความแตกตางโดยเนน
การบรกิารหองพักและบริการอาหารของโรงแรมแลว โรงแรมอาจสรางจุดดึงดูดใจใหกับลูกคากลุม
เปาหมายของตนดวยสิ่งอํ านวยความสะดวกอื่นๆอีก อาทิเชน การใหบริการหองจัดเลี้ยง หอง
ประชมุสมัมนา การใหบริการศูนยสุขภาพ และบริการดานสุขภาพและความงาม เปนตน

การจดัหาและพัฒนาสิ่งอํ านวยความสะดวกตางๆ ดังที่ไดกลาวขางตน เปนกล
ยุทธทีสํ่ าคญัที่ทํ าใหโรงแรมสามารถสรางความโดดเดนเหนือคูแขงและทํ าใหลูกคาตองการที่จะมาใช
บรกิาร ในปจจบุันโรงแรมจํ านวนมากอาจไมไดเปนผูใหบริการเหลานั้นเองทั้งหมด แตอาจใหบริษัท
อ่ืนหรือบุคคลภายนอกเขามาเชาพ้ืนที่ในโรงแรมเพื่อดํ าเนินการ หรือทํ าสัญญาวาจางใหเขามา
บริหารจัดการให (Management Contract) ยกตัวอยางเชน โรงแรมที่มีหองอาหารหลายหอง อาจ
เลือกทีจ่ะดํ าเนินการเองทั้งหมด หรืออาจเลือกดํ าเนินการเองเฉพาะบางหองอาหาร สวนหองอาหาร
ที่เหลือก็อาจใหบริษัทภายนอกเขามาดํ าเนินการให เนื่องจากโรงแรมอาจไมมีความชํ านาญหรือ
ความเชี่ยวชาญในการใหบริการอาหารบางประเภท

2.2  การสรางภาพลักษณ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริโภคทราบถึงตํ าแหนงทางการ
แขงขนัวาโรงแรมของตนมีความแตกตางกับโรงแรมของคูแขง และยังมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ
เช่ือมั่นและความไววางใจในคุณภาพการบริการของโรงแรมใหเกิดขึ้นในใจผูบริโภคอีกดวย ใน
ธรุกจิโรงแรมความเชื่อมั่นและความไววางใจในบริการมีความสํ าคัญมากในการเลือกใชบริการ ของ
ผูบรโิภค โดยเฉพาะอยางย่ิงสํ าหรับผูที่ไมเคยใชบริการของโรงแรมนั้นๆ มากอน และในปจจุบัน
การสรางภาพลักษณมักทํ าควบคูไปกับการสรางตราของโรงแรมใหเปนที่รูจัก โดยใหผูบริโภคเกิด
ความรูสึกที่ดีกับตราของโรงแรม

3.  กลยุทธดานชองทางการจัดจํ าหนาย ชองทางการจัดจํ าหนายในธุรกิจโรงแรมสามารถ
แบงไดเปนทางตรงและผานตัวกลางทางการตลาด ดังรายละเอียดดังนี้

3.1  ชองทางตรง ไดแกการที่โรงแรมจัดบริการใหลูกคาสามารถติดตอจองและซื้อกับ
โรงแรมโดยตรง เชนการโทรศัพทเขามาจองหองพักกับเจาหนาฝายรับจองของโรงแรม การเขามา
จองหองพักกับพนักงานภายโรงแรม (Walk-in guest) หรือการจองหองพักทางอินเทอรเน็ตโดย
ผานทางเว็บไซตของโรงแรม เปนตน
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3.2  การขายผานตัวกลาง มีความสํ าคัญมากสํ าหรับธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะอยางย่ิง
โรงแรมที่นักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวตางชาติ ตัวกลางที่สํ าคัญๆ พอสรุปไดดังนี้คือ

3.2.1 ตวัแทนจํ าหนายผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (Travel Agent) ตวัแทนใน
ลักษณะนีน้อกจากจะเปนตัวแทนในการรับจองหองพักของโรงแรมแลว ยังรับจองผลิตภัณฑทางการ
ทองเทีย่วอื่นๆ เชน บัตรโดยสารเครื่องบิน รถเชา หรือการทองเที่ยวไปกับเรือสํ าราญ เปนตน โรง
แรมที่ใชชองทางผานตัวแทนจํ าหนายประเภทนี้ จะสงขอมูลเก่ียวกับโรงแรมในรูปของสื่อประเภท
ตางๆ เชน แผนพับ และเอกสารเกี่ยวกับราคาและรายการสงเสริมเสริมการขายในชวงตางๆ รวมทั้ง
ยังจะตองสรางแรงจูงใจเพื่อใหตัวกลางตองการที่จะขายหองพักของโรงแรมของตนมากกวาที่จะขาย
หองพักของโรงแรมคูแขง การสรางแรงจูงใจดังกลาวอาจอยูในรูปของการเสนอใหคานายหนา 
(Commission) ทีสู่ง การตดิตามและจายคาตอบแทนหรือคานายหนาที่รวดเร็ว หรืออาจเปนการ
เชิญตวัแทนมาใชบริการตางๆ ของโรงแรมโดยไมคิดมูลคา (Familiarization/Fam  Trips) ใน
ปจจุบันตัวแทนจํ าหนายไดเปลี่ยนมาจองผานระบบคอมพิวเตอรมากขึ้น โดยจะจองหองพักผาน
ระบบจัดจํ าหนายระดับโลก (Global Distribution System, GDS) ซึง่เช่ือมโยงเขากับระบบรับจอง
ของโรงแรม (Computer Reservation System, CRS)

3.2.2  บรษิัทผูจัดรายการนํ าเที่ยว (Tour Operator) ไดแกบริษัทที่วางแผนจัด
รายการนํ าเที่ยวเพื่อขายใหกับนักทองเที่ยว ทั้งที่เปนรายการนํ าเที่ยวแบบเหมาจาย (Package 
Tour) หรือรายการนํ าเที่ยวที่จัดเฉพาะ (Ad hoc Group) หากเปนการจองหองพักลวงสํ าหรับการ
จดัรายการนํ าเที่ยว บริษัทผูจัดรายการนํ าเที่ยวอาจตองทํ าสัญญากับโรงแรมลวงหนา

3.2.3  ตวัแทนการขายของโรงแรม (Hotel Representative) วธินีีจ้ะมีคาใชจาย
ทีค่อนขางสูง โรงแรมจะใชวิธีนี้ตอเมื่อตองการมุงเนนตลาดตางประเทศที่มีศักยภาพ แตอยูหางไกล 
และโรงแรมไมมีความรูหรือความเชี่ยวชาญในตลาดนั้น โรงแรมจะวาจางบริษัทตัวแทนใหทํ าหนาที่
ในการหาลกูคาและประชาสัมพันธขอมูลตางๆ เก่ียวกับโรงแรม โดยบริษัทที่รับเปนตัวแทนจะตอง
ไมรับเปนตัวแทนใหกับโรงแรมอื่นที่เปนคูแขงอีก และจะไดรับคานายหนาหรือเงินเดือนเปนการ
ตอบแทน หรืออาจไดรับทั้งสองอยาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางโรงแรมกับบริษัทที่เปนตัวแทน

3.2.4  ระบบการรวมกลุมทางการตลาด (Consortia) กลุมทางการตลาดพัฒนา
มาจากโรงแรมอิสระที่รวมตัวหรือสมัครเขาเปนสมาชิกของกลุมเพื่อประโยชนที่จะไดจากการทํ าการ
ตลาดแบบกลุม โรงแรมที่เปนสมาชิกของกลุมจะเปนเสมือนตัวแทนในการรับจองหรือขายหองพัก
ใหกับโรงแรมอื่นๆ ที่อยูในกลุมเดียวกัน ซึ่งมักเปนการจองผานระบบจัดจํ าหนายระดับโลก ทํ าให
โรงแรมสมาชิกไดรับประโยชนในการเขาถึงลูกคาไดมากขึ้น ในปจจุบันนอกจากโรงแรมอิสระแลว 
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เครอืโรงแรมหลายแหงก็ยังเปนสมาชิกของกลุมทางการตลาดเหลานี้ดวย ตัวอยางของกลุมทางการ
ตลาดเชนกลุม Leading Hotels of the World ทีเ่ครือโรงแรมดุสิตเปนสมาชิกอยู เปนตน

3.2.5  ระบบรับจองดวยคอมพิวเตอร (CRS) เปนระบบที่ใหขอมูลเก่ียวกับ
หองพักโรงแรมแตละแหง ซึ่งในปจจุบันโรงแรมจะเชื่อมโยงระบบเขากับระบบจัดจํ าหนายระดับโลก 
(GDS) ท ําใหตวัแทนจํ าหนายผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว หรือตัวแทนรับจองอื่นๆ ที่เปนสมาชิก
ของระบบ สามารถเรียกดูขอมูลและจองหองพักของโรงแรมได ระบบจัดจํ าหนายระดับโลกนี้พัฒนา
มาจากระบบสํ ารองที่นั่งของสายการบิน ซึ่งตอมาไดมีการรวมตัวกันเปนระบบใหญที่สํ าคัญ 6 ระบบ
คือ Amadeus/System One, Apollo/Galileo, AXESS, Fantasia, SABRE, Worldspan/Abacus 
ท ําใหขอบขายรับจองขยายออกไปกวางขวางทั่วโลก (นงคนุช, 2545: 100)

4. กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด กลยุทธทางดานการสงเสริมการตลาดของโรงแรมที่
สํ าคัญมีดังนี้

4.1  การขายโดยบุคคล เปนเครื่องมือทางดานการสงเสริมการตลาดที่สํ าคัญสํ าหรับ
ธรุกจิโรงแรม โดยทั่วไปโรงแรมจะมีฝายขายที่มีพนักงานที่ตองออกไปพบกับลูกคาซึ่งสวนใหญเปน
ลูกคาทีเ่ปนองคกร เชนบริษัทรับจัดประชุมสัมมนา บริษัทรับจัดพิธีแตงงาน บริษัททองเที่ยว เพ่ือ
ขายบรกิารตางๆ ของโรงแรม ไมวาจะเปนหองพัก หองจัดเลี้ยง หองจัดประชุมสัมมนา และหอง
อาหาร การใชพนักงานขายจัดวาเปนวิธีที่มีประสิทธิผลมาก เนื่องจากสามารถใหขอมูล ช้ีแจงราย
ละเอียดเกีย่วกับบริการของโรงแรม ทํ าใหผูซื้อเกิดความมั่นใจ และตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น แตอยางไร
ก็ตามการขายโดยใชบุคคลจะมีคาใชจายที่คอนขางสูง เนื่องจากตองเสียคาใชจายในการจาง
พนกังาน ฝกอบรม ผลตอบแทน และคาใชจายอื่นๆ

4.2  การสงเสริมการขาย กลยุทธการสงเสริมการขายเปนกิจกรรมที่โรงแรมทํ าขึ้นเพื่อ
กระตุนยอดขาย เชน

4.2.1  การใหรางวัลสมนาคุณสํ าหรับลูกคาที่มาใชบริการเปนประจํ า วิธีการนี้
เปนวิธีการที่ธุรกิจสายการบินใชอยางแพรหลาย ดังจะเห็นไดจากรายการสะสมไมลหรือแตมการ
เดินทาง (Mileage/Frequent Flyer Program) ซึง่เมือ่ผูโดยสารใชบริการจนไดไมลหรือแตมสะสม
ครบก็จะสามารถนํ ามาแลกรางวัลตามตามที่สายการบินไดกํ าหนดไว ธุรกิจโรงแรมเองก็ไดนํ าเอา
เทคนคิดงักลาวนี้มาใช แตมักจะทํ ารวมกับบริษัทสายการบิน หรือธุรกิจอื่นๆ เชนธุรกิจที่ใหบริการ
บตัรเครดิต และบริษัทรถเชา เปนตน
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4.2.2  การแจกของสมนาคุณใหกับผูใชบริการของโรงแรม เชน การแจกบัตร
สวนลดสํ าหรับศูนยสุขภาพหรือหองอาหารสํ าหรับแขกที่มาใชบริการหองพัก

4.2.3  การใหทดลองใชบริการโดยไมคิดมูลคา โดยทั่วไปมักจะใหกับบริษัทที่
เปนตวัแทนรับจองผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว บริษัทจัดนํ าเที่ยว หรือบริษัทรับจัดประชุมสัมมนา 
เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี และจูงใจโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการซื้อบริการในอนาคต

4.2  การประชาสัมพันธ มีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเขาใจอันดีใหเกิดกับตัวโรงแรม 
วิธีการประชาสัมพันธที่โรงแรมใชเชน การใหขาวเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม
เพ่ือลงในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร การออกจดหมายขาว และการจัดกิจกรรมพิเศษเชน การจัด
นทิรรศการงานแสดงภายในโรงแรม การจัดงานวันพิเศษตามเทศกาล การจัดงานฉลองในโอกาส
ขอบคุณตัวแทนจํ าหนาย การรวมเปนเจาภาพในการจัดประกวดหรือจัดแขงกีฬา และการจัดกิจ
กรรมเพื่อการกุศล เปนตน

4.3  การโฆษณาผานสื่อ ส่ือโฆษณาที่ธุรกิจโรงแรมนิยมใชมากที่สุดไดแก ส่ือส่ิงพิมพ
เชนการลงโฆษณาผานหนังสือพิมพ นิตยสาร และแผนพับ นอกจากสื่อส่ิงพิมพแลวยังมีส่ืออ่ืนๆ อีก 
แตมปีรมิาณไมมาก เชน การโฆษณาบนเว็บไซตของโรงแรมผานทางอินเทอรเน็ต การใชส่ือกลาง
แจง และการโฆษณาผานทางวิทยุ แตอยางไรก็ตามธุรกิจโรงแรมมักจะไมคอยเนนการโฆษณามาก
นกั จากขอมูลคาใชจายของธุรกิจโรงแรมป พ.ศ. 2544 (ตาราง 10) จะเหน็วางบดานโฆษณาของ
ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ มีมูลคารวมเพียง 324.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.4 ของคาใช
จายรวมของธุรกิจเทานั้น

แนวคดิเกี่ยวกับรูปแบบการดํ าเนินงานของธุรกิจโรงแรม

รูปแบบการดํ าเนินงานของธุรกิจโรงแรมอาจแบงไดเปน 2 ลักษณะใหญ คือ

1. โรงแรมแบบอิสระ (Independent Hotel) โรงแรมในลักษณะนี้มักเปนโรงแรมขนาดเล็ก 
ที่มีการบริหารงานเบ็ดเสร็จโดยเจาของเพียงคนเดียวหรือเปนกลุมบุคคลจํ านวนไมมากที่รวมกัน
ด ําเนนิงาน ขอดขีองการดํ าเนินงานแบบนี้คือ เจาของกิจการสามารถดูแลลูกคาที่เขาพักไดอยางทั่ว
ถึง สามารถบริการเพื่อสนองความตองการเฉพาะบุคคลไดเปนอยางดี รวมทั้งเจาของกิจการยัง
สามารถดแูลกิจการของตนไดในทุกๆ สวน เพราะโครงสรางขององคกรไมซับซอน ทํ าใหควบคุม
องคกรไดอยางสมบูรณ นอกจากนี้ เจาของกิจการจะมีอํ าจาจในการตัดสินใจเต็มที่และสามารถปรับ
เปลีย่นการบรหิารไดตามสภาวะและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง สวนขอเสียของการดํ าเนินธุรกิจเชนนี้ก็
คือ หากเจาของมีโรงแรมที่มีขนาดเล็ก อาจไดรับผลตอบแทนไมคุมกับการดํ าเนินกิจกรรมทาง
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ธรุกจิบางอยาง เชน ชองทางในการทํ าการตลาด การโฆษณา หรืออาจไมมีอํ านาจตอรองกับผูจัดหา
(Supplier) เปนตน ย่ิงไปกวานั้น โรงแรมอิสระสวนใหญจะมีเงินทุนที่จํ ากัด ตองเสียคาใชจายใน
การจดัหาเงินทุนและใชเวลามาก ทํ าใหธุรกิจอาจเติบโตไดไมรวดเร็วเทาที่ควร

2.  โรงแรมในเครือ (Chain/Group Hotel) โรงแรมในเครือไดแก กลุมโรงแรมที่ดํ าเนิน
ธรุกจิโดยใชช่ือตราเดียวกัน มีรูปแบบการใหบริการ ลูกคากลุมเปาหมายเดียวกัน และ/หรืออยูภาย
ใตระบบบริหารเดียวกัน ลักษณะของโรงแรมในเครือมีรูปแบบที่สํ าคัญดังนี้

2.1  เครอืโรงแรมที่เติบโตมาจากกิจการอิสระ คือ โรงแรมที่เติบโตมาจากโรงแรม
อิสระเดมิทีป่ระสบความสํ าเร็จและตองการจะขยายสาขาของโรงแรมเพิ่มขึ้นในทํ าเลตางๆ เพ่ือรอง
รับแนวโนมความตองการและตลาดที่ขยายตัว ในการขยายสาขาของโรงแรมนี้จํ าเปนตองมีการเพิ่ม
ทนุ เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารและการดํ าเนินกลยุทธทางการตลาด บางครั้งการขยายสาขาของ
โรงแรมอาจไมประสบความสํ าเร็จเทาที่ควรเนื่องจาก การมีแหลงเงินทุนที่จํ ากัด ทํ าใหเครือโรงแรม
ที่เติบโตในลักษณะนี้ขยายสาขาไดไมรวดเร็วเทาที่ควรและตองแบบรับภาระดานความเสี่ยงในการ
ดํ าเนินธุรกิจที่คอนขางสูง ทํ าใหบางแหงตองเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเครือของตนไปใน
ลักษณะอื่น ดังที่จะกลาวตอไป

2.2  เครอืโรงแรมภายใตสัญญาวาจางบริหารจัดการ (Management Contract)
บรษิทัทีเ่ปนเครือโรงแรมจะไมเปนเจาของอสังหาริมทรัพยหรือเปนเจาของโรงแรม แตจะถูกวาจาง
โดยเจาของอสังหาริมทรัพยนั้น (Property Owner) ใหเขาไปบริหารจัดการใหภายใตช่ือเครือโดยทั่ว
ไปเจาของโรงแรมจะตองจายคาจางในการบริหาร (Management Fee) ใหกับบริษัทที่เปนเครือโรง
แรม และอาจจะตองจัดหาเงินทุนในการดํ าเนินงานใหอีกดวย เจาของโรงแรมจะไดรับกํ าไรจากการ
บรหิาร และยังจะตองแบงใหบริษัทเครือโรงแรมที่รับจัดการดวย ตามแตเง่ือนไขของสัญญาวาจางที่
ไดตกลงไว ขอดีในการบริหารงานแบบนี้ก็คือ เจาของโรงแรมไดใชช่ือของเครือที่มีช่ือเสียงหรือเปน
ทีรู่จกัดอียูแลวในตลาด ไดผูมีความสามารถเขามาบริหารโรงแรม และไมตองแบกรับภาระในการ
บรหิาร แตขอเสียที่อาจเกิดขึ้นคือ เจาของตองจายเงินคาบริหาร และรับผิดชอบในการจัดหาเงินทุน
ในการด ําเนนิงานโดยไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ เครือโรงแรมนิยมทีจะขยายเครือของตนโดยวิธีนี้
เนื่องจากเปนการขยายเครือที่ทํ าไดรวดเร็วและไมตองจัดหาเงินทุนในการกอสรางโรงแรมเอง 

2.3  เครือโรงแรมที่บริหารจัดการโดยใชระบบแฟรนไชส (Franchising) เจาของโรง
แรมจะติดตอกับบริษัทหรือเครือโรงแรมที่มีการขายสิทธในการใชช่ือ (Franchisor) โดยจะตองเสีย
คาธรรมเนียมในการใชสิทธิ์ (Franchise Fee) และคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามแตจะตกลง ขอดีของ
การบรหิารงานแบบนี้ก็คือ เจาของโรงแรมจะไดรับประโยชนจากระบบรับจอง และการตลาด ที่เจา



                     69

ของเครอืเสนอให ไดใชช่ือตราโรงแรมที่เปนที่รูจัก ไดความชวยเหลือในการจัดการแบบมืออาชีพ 
แตขอเสียก็คือคาใชจายที่ตองเสียในการขอใชช่ืออาจไมคุมกับรายรับที่ได เพราะเจาของเครือโรง
แรมทีเ่ปนผูขายสิทธิ์ในการใชช่ืออาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราที่สูง เชน สวนแบงจาก
รายรับ (Royalty Fee) คาธรรมเนียมในการโฆษณา (Advertising Fee) เปนตน วธินีีเ้ปนอีกวิธีหนึ่ง
ที่เครือโรงแรมนิยม เนื่องจากสามารถขยายสาขาไดรวดเร็วและความเสี่ยงในการดํ าเนินธุรกิจจะ
เฉล่ียระหวางเจาของโรงแรมกับบริษัทเครือโรงแรม

ในปจจบุนัเครือโรงแรมอาจไมใชวิธีการขยายเครือของตนโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง แตจะใช
วธิทีีไ่ดกลาวมาแลวขางตนรวมกัน เชน เครือโรงแรมแหงหนึ่งอาจมีโรงแรมในเครือทีเปนโรงแรม
ของตนและบริหารจัดการเอง ในขณะเดียวกันก็มีโรงแรมในเครือที่ตนรับจางบริหารและใหสิทธิ์ใน
การใชช่ือ แมวาขอดีของการดํ าเนินธุรกิจโรงแรมในลักษณะเครือจะมีหลายประการก็ตาม แตก็มีขอ
เสียในดานการปฏิบัติงาน เชน การตัดสินใจทํ าส่ิงใดส่ิงหนึ่งจะตองไดรับความเห็นจากสวนกลางเสีย
กอน ท ําใหบางครั้งไมสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากนี้
มาตรฐานของเครือที่วางไวเปนแนวปฏิบัติสํ าหรับโรงแรมที่อยูภายใตเครืออาจเปนอุปสรรคตอการริ
เร่ิมสรางสรรคของพนักงานเองในการพัฒนางานบริการที่ดีหรือแปลกใหมขึ้นกวาเดิม



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหโครงสรางตลาด

การวิเคราะหโครงสรางตลาดโรงแรม จะศึกษาถึงปจจัยที่กํ าหนดลักษณะโครงสรางตลาด 
ไดแก จํ านวนผูประกอบการ การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม อุปสรรคของผูประกอบการรายใหม 
และความแตกตางของสินคา ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษามีดังนี้

จ ํานวนผูประกอบการและประเภทการจดทะเบียน

จากการศึกษาขอมูลจํ านวนและรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งสํ านักงานสถิติแหงชาติ
ไดสํ ารวจไวทุกๆ 2 ป (ตารางที่ 12) พบวา ตัง้แตป พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2544 จ ํานวนธุรกิจโรง
แรมในกรุงเทพฯ โดยรวมมีจํ านวนลดลง กลาวคือจาก 469 แหง ในป พ.ศ. 2538 ลดลงเหลือ 
382 แหงในป พ.ศ. 2544 แตเมือ่พิจารณาขนาดของธุรกิจโดยดูจากจํ านวนหองพักพบวา จํ านวน
โรงแรมขนาดเล็ก (จ ํานวนหองตํ่ ากวา 60 หอง) และขนาดกลาง (จํ านวนหอง 60 – 149 หอง) มี
จ ํานวนลดลง ในขณะที่โรงแรมขนาดใหญ (จ ํานวนหองพัก 150 หองขึ้นไป) มีจํ านวนเพิ่มขึ้น จึง
อาจกลาวไดวา โรงแรมที่เกิดขึ้นใหมในชวงหลังมักมีขนาดที่ใหญขึ้น

สวนจ ํานวนธรุกิจโรงแรมจํ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายนั้น พบวาจํ านวนธุรกิจ
ทีม่รูีปแบบเปนสวนบุคคล/หางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคลจะมีจํ านวนลดนอยลงอยางมาก โดยในป 
พ.ศ.  2538 มจี ํานวนธุรกิจโรงแรมที่เปนสวนบุคคล/หางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคลถึง 132 แหง 
แตในป พ.ศ. 2544 มจีํ านวนลดลงเหลือเพียง 69 แหงเทานั้น ในขณะที่จํ านวนธุรกิจที่เปนหางหุน
สวนสามัญนิติบุคคล/หางหุนสวนจํ ากัด และบริษัทจํ ากัด/บรษิทัมหาชน มีจํ านวนที่เปลี่ยนแปลงไม
มากนัก นอกจากนี้หากพิจารณารูปแบบการจัดตั้งและขนาดของโรงแรม จะเห็นวา ในป พ.ศ. 
2544 รูปแบบการจดัตัง้ของโรงแรมในทุกขนาด สวนใหญจะมีรูปแบบการจัดตั้งเปนบริษัทจํ ากัด/
บรษิทัมหาชนจํ ากัด ซึ่งตางกับในป พ.ศ. 2538 และ 2540 ทีรู่ปแบบการจัดตั้งดังกลาวมักพบมาก
ในโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญเทานั้น
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ตารางที่ 12  จ ํานวนและรอยละของโรงแรมในกรุงเทพฯ จํ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้ง
       ตามกฎหมาย

ป พ.ศ.
และ

ขนาดของกิจการ

สวนบุคคล/หาง
หุนสวนที่ไมเปน

นิติบุคคล

หางหุนสวนสามัญ
นิติบุคคล/หาง
หุนสวนจํ ากัด

บริษัทจํ ากัด/
บริษัทมหาชน

จํ ากัด

รวม

พ.ศ. 2538 132
(28.2)

45
(9.6)

292
(62.2)

469
(100)

  ตํ่ ากวา 60 หอง 128
(50.8)

33
(13.1)

91
(36.1)

252
(100)

  60 – 149 หอง 4
(3.8)

10
(9.5)

91
(86.7)

105
(100)

  150 หอง -
(-)

2
(1.8)

110
(98.2)

112
(100)

พ.ศ. 2540 103
(25.5)

40
(9.9)

261
(64.6)

404
(100)

  ตํ่ ากวา 60 หอง 93
(51.9)

27
(15.5)

59
(33.0)

179
(100)

  60 – 149 หอง 10
(10.5)

11
(11.6)

74
(77.9)

95
(100)

  150 หอง -
(-)

2
(1.5)

128
(98.5)

130
(100)

พ.ศ. 2542 55
(14.4)

43
(11.2)

285
(74.4)

383
(100)

  ตํ่ ากวา 60 หอง 48
(30.5)

25
(16.0)

84
(53.5)

157
(100)

  60 – 149 หอง 7
(7.7)

13
(14.3)

71
(7.8)

91
(100)

  150 หอง -
(-)

5
(3.7)

130
(96.3)

135
(100)



   72

ตารางที่ 12  (ตอ)

ป พ.ศ.
และ

ขนาดของกิจการ

สวนบุคคล/หาง
หุนสวนที่ไมเปน

นิติบุคคล

หางหุนสวนสามัญ
นิติบุคคล/หาง
หุนสวนจํ ากัด

บริษัทจํ ากัด/
บริษัทมหาชน

จํ ากัด

รวม

พ.ศ. 2544 69
(18.1)

43
(11.3)

270
(70.6)

382
(100)

  ตํ่ ากวา 60 หอง 64
(41.3)

17
(11.0)

74
(47.7)

155
(100)

  60 – 149 หอง 5
(5.6)

11
(12.2)

74
(82.2)

90
(100)

  150 หอง -
(-)

15
(10.9)

122
(89.1)

137
(100)

หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) แสดงคารอยละตามแถว

ที่มา: สํ านักงานสถิติแหงชาติ, 2545

การวัดระดับการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม

คาการกระจุกตัวเปนดัชนีที่แสดงถึง อัตราสวนการครองตลาดของธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งเรียง
ลํ าดับตามขนาดการผลิตใหญที่สุดและรองลงมา การวัดการกระจุกตัวนั้นจะทํ าใหทราบวาผูผลิต
ขนาดใหญครอบงํ าอุตสาหกรรมนั้นมากนอยเพียงใด และคาการกระจุกตัวที่ไดจะแสดงวาอุตสาห
กรรมนั้นมีโครงสรางตลาดแบบใด กลาวคือถาคาการกระจุกตัวสูงแสดงวาอุตสาหกรรมนั้นมีแนว
โนมไปทางตลาดผูกขาด ในขณะที่คาการกระจุกตัวอุตสาหกรรมตํ่ า อุตสาหกรรมก็จะมีแนวโนมเปน
ตลาดที่มีการแขงขันสูง

การศกึษาคาการกระจุกตัวของธุรกิจโรงแรม ใชวิธีการคํ านวณ 2 วิธี คือ

1.  การหาคาอัตราสวนการกระจุกตัว (Concentration Ratio, CR) เปนการหาคาขอมูลทาง
สถิตโิดยยอ เก่ียวกับลักษณะการกระจายของขนาดของผูขาย ในการศึกษาจะนี้ใชยอดรายรับ เนื่อง
จากมูลคายอดรายรับสามารถสะทอนถึงบทบาทและความสามารถในการขาย และการดํ าเนินงาน

ของธรุกจิแตละรายในตลาดได โดยจะคํ านวณหาคา CR3, CR4  และ CR8  ซึง่เปนสัดสวนรายรับ
รวมของธุรกิจโรงแรมที่มียอดรายรับสูงสุด 3, 4, และ 8 รายแรกตามลํ าดับ
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2.  การหาคาอัตราสวนธุรกิจ (Size Ratio, W) โดยจะนํ าคา CR3 มาใชคํ านวณหาคา 
เฉล่ียของธุรกิจขนาดใหญที่สุด 3 หนวยแรกเปรียบเทียบกับขนาดเฉลี่ยของหนวยธุรกิจอื่นๆ ใน
ตลาดนั้น

จากการค ํานวณ (ภาคผนวก ข) ไดคาอัตราสวนการกระจุกตัวและคาอัตราสวนธุรกิจในชวง
ป พ.ศ. 2539 – 2540 ดงัแสดงไวในตารางที่ 13

ตารางที่ 13  คาอัตราสวนการกระจุกตัวและคาอัตราสวนของขนาดธุรกิจของอุตสาหกรรมโรงแรม
      ป พ.ศ. 2539 – 2545

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 เฉลี่ย
 CR3  (รอยละ) 7.63 7.67 7.37 7.53 6.94 7.04 15.28 8.49
 CR4  (รอยละ) 9.70 9.69 9.59 9.65 8.81 9.17 18.80 10.77
 CR8  (รอยละ) 17.69 16.77 17.57 17.24 15.75 16.18 29.96 18.74
 Size Ratio, W 44.19 46.16 44.53 46.88 44.77 46.52 91.32 52.01

ที่มา: จากการคํ านวณ (ภาคผนวก ข)

จากตารางที่ 13 พบวาในชวงระหวางป พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2545 คาอัตราสวนการ

กระจุกตัวของธุรกิจรายใหญที่สุด 3 ราย (CR3), 4 ราย (CR4) และ 8 ราย (CR8) มแีนวโนมที่

ลดตํ ่าลงเล็กนอย โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2543 จะเปนปที่ทั้ง CR3, CR4 และ CR8 มคีาตํ่ าที่สุด  แต
เมื่อถึงป พ.ศ. 2544 คาอัตราสวนการกระจุกตัวทั้งของธุรกิจใหญที่สุด 3, 4 และ 8 ราย มีการปรับ
ตวัสงูขึน้เล็กนอย และปรับตัวสูงขึ้นอยางมากในป พ.ศ. 2545 การที่คาอัตราสวนการกระจุกตัวมีคา
สูงขึน้มากในชวงปดังกลาว แสดงถึงอํ านาจทางการตลาดที่เพ่ิมขึ้นของธุรกิจขนาดใหญในตลาด

ในการพจิารณาลักษณะการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม จะพิจารณาจากคา CR3 และจาก

การคํ านวณพบวาคา CR3 เฉล่ียมีคาเทากับรอยละ 8.49 ซึง่มีคาตํ่ ากวารอยละ 34 แสดงวาอุตสาห
กรรมโรงแรมมีการกระจุกตัวตํ่ าและเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันมาก (Evely and Little, 1960
อางถึงใน นิรมน, 2541: 21) และหากพิจารณาคาอัตราสวนของขนาดธุรกิจจะพบวาคาอัตราสวน
ขนาดธุรกิจมีคาเฉล่ียเทากับ 52.01 ซึง่มีคามากกวา 16 จงึจดัวาเปนคาที่สูง (Evely and Little, 
1960 อางถึงในนิรมน, 2541: 23) นัน่หมายความวา แมวาอุตสาหกรรมโรงแรมจะมีการกระจุก
ตัวตํ่ า แตธุรกิจรายใหญจะมีสวนครองตลาดสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสวนครองตลาดโดยเฉลี่ย
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ของธุรกิจทั้งหมดในอุตสาหกรรม หรืออาจกลาวไดวา แมวาอุตสาหกรรมจะประกอบไปดวยผู
ประกอบการเปนจํ านวนมาก แตมีความแตกตางอยางมากระหวางผูประกอบการรายใหญที่สุดและ
เล็กที่สุด ดังตัวอยางที่เห็นไดจากการจัดอันดับบริษัทที่มีรายรับสูงสุดเพื่อคํ านวณคาอัตราสวนการ
กระจุกตัว ในชวงป พ.ศ.  2539 – 2545 พบวา บริษัทที่มักติดอยูใน 1 ใน 3 ทีม่รีายรับสูงสุด ได
แก บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล (มหาชน), บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จํ ากัด 
มหาชน, บรษิัท ดุสิตธานี จํ ากัด (มหาชน) และ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํ ากัด (มหาชน) บริษัท
เหลานีเ้ปนบริษัทขนาดใหญที่มียอดรายรับไมนอยกวา 1,000 ลานบาทตอป คิดเปนยอดรายรับที่
สูงมากหากเปรียบเทียบกับรายรับของโรงแรมขนาดกลางและเล็กที่มีอยูเปนจํ านวนคอนขางมากใน
อุตสาหกรรม (ตารางผนวกที่ 1)

การวิเคราะหความแตกตางของสินคา

การทํ าใหสินคาแตกตางกัน เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนกํ าหนดโครงสรางตลาดดวยการปด
ก้ันการเขามาแขงขันของผูผลิตรายใหม หรือทํ าใหผูผลิตเดิมบางรายตองออกจากการแขงขันไป ผู
ผลิตที่ประสบความสํ าเร็จในการทํ าใหสินคาแตกตางกัน จะสามารถโนมนาวจิตใจของผูบริโภคให
หันมาซือ้สินคาของตนมากขึ้น (นวลทิพย, 2530: 63-64)

สํ าหรับธุรกิจโรงแรมสิ่งที่ทํ าใหบริการของโรงแรมแตกตางกันในความรูสึกของผูบริโภคได
แก ความแตกตางดานทํ าเลที่ตั้ง ความแตกตางดานสิ่งอํ านวยความสะดวกภายโรงแรม ความแตก
ตางดานงานบรกิาร ความแตกตางดานภาพลักษณ  และ ความแตกตางดานราคา (Medlik and 
Ingram, 2000: 13-14)

1. ทํ าเลที่ตั้ง

ทํ าเลที่ตั้งของธุรกิจโรงแรมเปนปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิดความแตกตางและความไดเปรียบ
ในการแขงขัน เนื่องจากลูกคาที่ตองการใชบริการของโรงแรมจํ าเปนที่จะเดินทางไปยังโรงแรมเพื่อ
ไปใชบรกิารนัน้ๆ ทํ าเลที่ตั้งที่ดีจึงคํ านึงถึงความสะดวกที่ลูกคากลุมเปาหมายจะไดรับในการเดินทาง
ไปใชบริการที่โรงแรม เชนโรงแรมที่เนนกลุมลูกคาที่เปนนักธุรกิจ การตั้งอยูในทํ าเลยานธุรกิจใจ
กลางเมืองเชน ยานสีลมหรือยานสุขุมวิท จะทํ าใหโรงแรมมีความไดเปรียบกวาโรงแรมที่เนนกลุมลูก
คาธรุกจิแตตั้งอยูในยานที่ไกลกลางเมืองออกไป  นอกจากเรื่องของความสะดวกแลว ทํ าเลที่ตั้งที่ดี
อาจทํ าใหเกิดความแตกตางและสามารถเปนจุดขายของโรงแรมได เชน โรงแรมที่ตั้งอยูริมแมนํ้ า
สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามจากหองพัก เชนโรงแรมโอเรียนเต็ล หรือโรงแรมรอยัลออร
คดิเชอราตนั อาจดึงดูดความสนใจของลูกคามากกวาโรงแรมที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีแตอาคารสูงโดย
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รอบ หรือโรงแรมที่มีพ้ืนที่ติดตอกับพื้นที่สีเขียวเชนโรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารคซึ่งอยูติดกับสวน
เบญจสิริ เปนตน

2.  งานบริการ

โรงแรมบางแหงสรางความแตกตางใหกับโรงแรมของตนดวยการเสนอบริการที่พิเศษหรือ
แตกตางกับโรงแรมอื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงแรมที่อยูในระดับกลางถึงระดับสูงจะเนนการสราง
ความแตกตางในลักษณะนี้คอนขางมาก เชน การใหบริการลงทะเบียนเขาพักภายในหองพักแทน
การลงทะเบียนที่หองโถงของโรงแรม นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
โดยการคัดเลือกพนักงานที่มีความรูความสามารถ ทางโรงแรมจะจัดใหมีการฝกฝนพนักงานใหมี
ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ เชน โรงแรมบางแหงสรางจุด
ขายของหองอาหารดวยการวาจางพอครัวที่มีช่ือเสียงเพื่อดึงดูดลูกคา หรือจัดโปรแกรมฝกอบรม
พนกังานในสวนงานตางๆ อยางสมํ่ าเสมอ เปนตน

3.  ส่ิงอํ านวยความสะดวกภายในโรงแรม

ส่ิงอํ านวยความสะดวกในโรงแรม ไดแก บริการอื่นๆ ของโรงแรมนอกเหนือจากบริการหอง
พัก โรงแรมสามารถสรางความแตกตางไดโดยการจัดสรางส่ิงอํ านวยความสะดวกที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ส่ิงอํ านวยความสะดวกเหลานี้บางประเภทอาจ
กลายเปนสิ่งจํ าเปนหรือเปนความคาดหวังที่ลูกคากลุมเปาหมายตองการ เชน โรงแรมในระดับ
หรูหรา นอกจากบริการดานหองพักและบริการที่ดีเลิศแลว ลูกคายอมคาดหวังวาโรงแรมจะตองมี
ส่ิงอํ านวยความสะดวกอื่นๆ  เชน บริการอาหารที่มีความหลากหลาย ศูนยสุขภาพ บริการสปา และ
อ่ืนๆ อยางพรอมสรรพ ในขณะที่ โรงแรมในระดับที่ตํ่ ากวา ส่ิงอํ านวยความสะดวกเหลานี้อาจไมได
เปนสิง่ทีลู่กคาเปาหมายของโรงแรมคาดหวัง แตการมีส่ิงอํ านวยความสะดวกตางๆ จะทํ าใหโรงแรม
มคีวามแตกตางกับโรงแรมคูแขงที่อยูในระดับเดียวกัน

4.  ภาพลักษณ

โรงแรมแตละแหงอาจสรางภาพลักษณที่ไมเหมือนกันเพื่อหลีกเล่ียงการแขงขันโดยตรง 
เชน โรงแรมบางแหงอาจสรางภาพลักษณที่เนนความหรูหราในระดับสากล เชน โรงแรมโอเรียนเต็ล 
หรือโรงแรมบางแหงอาจเนนภาพลักษณของโรงแรมธุรกิจที่มีบรรยากาศที่ผอนคลาย เชน โรงแรม
ฮลิตนั ณ ปารคนายเลิศ ที่เนนการตกแตงสวนภายในโรงแรม นอกจากนี้ปจจุบันการสรางภาพ
ลักษณมักทํ าควบคูไปกับการสรางช่ือตราของโรงแรมใหเปนที่รูจัก บริษัทโรงแรมหลายแหงอาจมี
เครอืภายใตการบริหารของตนมากกวาหนึ่งเครือ โดยแตละเครือก็จะมีช่ือตรา ภาพลักษณ และการ
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เนนกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน อาทิเชน บรษิทั ดสิุตธานี จํ ากัด (มหาชน) มีเครือโรงแรมดุสิตที่
เนนลกูคาระดับสูง และเครือโรงแรมปริ๊นเซส ที่เนนกลุมลูกคาระดับกลาง เปนตน

อุปสรรคของผูประกอบการรายใหม

การเขามาในตลาดของธุรกิจใหม หมายถึงการนํ ากํ าลังการผลิตใหมเขามาในอุตสาหกรรม 
โดยธรุกจิใหมที่เขามานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะยึดครองสวนครองตลาด ดังนั้นหากอุตสาหกรรมใด
ทีม่ผีูประกอบการรายใหมเพ่ิมเขามาเรื่อยๆ ส่ิงที่มักจะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ระดับราคาสินคาที่ผลิต
ไดในอตุสาหกรรมจะถูกกดดันใหตํ่ าลงอันเนื่องมาจากการแขงขัน นอกจากนี้ธุรกิจยังอาจมีตนทุนสูง
ขึน้ เพราะจะตองมีคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นเพื่อแยงสวนครองตลาดกัน แตอยางไรก็ตามการที่ธุรกิจราย
ใหมจะเขาสูอุตสาหกรรมใดๆ ยอมจะตองเผชิญกับอุปสรรคซึ่งมีระดับที่แตกตางกันไปตามแตละ
อุตสาหกรรม จากการศึกษาอุตสาหกรรมโรงแรม พบวามีปจจัยหลายประการที่เปนอุปสรรคตอการ
เขามาของผูประกอบการรายใหม ดังนี้

1.  ขนาดเงินลงทุน (Size of Investment)

อุตสาหกรรมที่มีความตองการใชเงินลงทุนสูง จะทํ าใหผูประกอบการรายใหมไมกลาที่จะ
เขามาแขงขนัดวย ในการเขามาสูธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะอยางย่ิงโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ 
มคีวามตองการเงินลงทุนสูงเพ่ือใชในการลงทุนดานตางๆ กลาวคือ

1.1  สินทรพัยถาวร ไดแกคาที่ดิน อาคาร และคาตกแตงอาคาร ในปจจุบันเงินลงทุน
ในสวนนีสู้งมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงราคาที่ดินที่อยูในทํ าเลที่ดี อาทิเชน ใจกลางเมือง ที่ดินจะมีราคา
สูงมาก นอกจากนี้ปริมาณเงินลงทุนในสวนนี้ยังจะแปรผันตามขนาดของโรงแรมที่ตองการจะสราง
ขึน้ ลูกคากลุมเปาหมาย และระดับในการใหบริการ เชน หากเปนโรงแรมขนาดใหญ ที่เจาะจงกลุม
ลูกคาทีม่รีายไดสูง และตองการบริการที่หรูหรา ขนาดของเงินลงทุนก็จะสูงตามไปดวย ตารางที่ 14 
แสดงสนิทรพัยและทุนจดทะเบียนของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญบางแหง ที่จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 14  ทนุจดทะเบียนและสินทรัพยรวมของบริษัทโรงแรมบางแหง ที่จดทะเบียนในตลาด
      หลักทรัพยแหงประเทศไทย

                                         หนวย: บาท
บริษัท ทุนจดทะเบียน สินทรัพยรวม
บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํ ากัด (มหาชน) 796,666,670 6,362,692,218
บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จํ ากัด (มหาชน) 2,000,000,000 6,336,453,806
บริษัท แชงกริ-ลา โฮเต็ล จํ ากัด (มหาชน) 1,300,000,000 4,948,952,598
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํ ากัด (มหาชน) 9,000,000 000 3,770,562,678
บริษัท ดุสิตธานี จํ ากัด (มหาชน) 8,500,000,000 2,938,243,983
บริษัท อมารี จํ ากัด (มหาชน) 700,000,000 2,270,901,485
บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล(ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) 160,000,000 1,706,086,474

ที่มา: งบการเงิน กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย, 2543

1.2  คาใชจายในการดํ าเนินงาน ไดแก คาสาธารณูปโภคตางๆ และคาเส่ือมราคาสิน
ทรพัย โดยเฉพาะอยางย่ิงคาใชจายดานบุคลากร ไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง สวัสดิการตางๆ รวม
ถึงคาใชจายในการฝกอบรมพนักงานอีกดวย ที่เปนเชนนี้เนื่องจากลักษณะของธุรกิจโรงแรมเปน
ธรุกจิที่ตองใชแรงงานคนเปนจํ านวนมากนั่นเอง

2. ทํ าเลที่ตั้ง (Location)

ทํ าเลที่ตั้งเปนปจจัยที่สํ าคัญมากในการดํ าเนินธุรกิจโรงแรม ในบางพื้นที่เชนพื้นที่ในเขตใจ
กลางเมืองกรุงเทพฯ หลายแหงที่เปนทํ าเลที่ดี มักมีธุรกิจโรงแรมที่มีอยูเดิมกระจายตัวอยูแลวเปน
จ ํานวนมาก นอกจากนี้พ้ืนที่เหลานั้นมักเปนยานธุรกิจหรือชุมชนที่หนาแนน ทํ าใหไมมีพ้ืนเหลือพอ
เพียงส ําหรับการเขาไปลงทุนกอสรางโรงแรงแหงใหม หรือหากมีพ้ืนที่ที่สามารถเขาไปลงทุนไดก็มัก
จะตองใชงบประมาณในการลงทุนที่สูงมาก และอาจเปนจํ านวนเงินที่สูงกวาโรงแรมที่ตั้งอยูเดิมใน
บริเวณนั้นมาก

3.  การประหยัดอันเนื่องจากประสบการณที่ส่ังสม (Learning Curve Effect)

ในบางอุตสาหกรรมตนทุนในการดํ าเนินอาจลดลงอันเปนผลเนื่องมาจากความชํ านาญของ
พนกังาน ดงันัน้ธุรกิจที่ดํ าเนินงานมากอนอาจเคยเกิดปญหาความบกพรองตางๆ มาแลว และไดแก
ไขปรบัปรงุหรือเกิดความชํ านาญมากขึ้นเมื่อเวลาผานไป ทํ าใหเกิดประสิทธิภาพในการทํ างาน มีตน
ทนุทีล่ดตํ ่าลง สํ าหรับในธุรกิจโรงแรมซึ่งเปนธุรกิจบริการที่มีการใชแรงงานบุคลากรเปนจํ านวนมาก 
ธุรกิจที่เขามาใหมอาจตองใชเวลาในการจัดหาและฝกอบรมพนักงานซึ่งอาจตองใชเวลาพอสมควร 



   78

กวาที่บุคลากรเหลานั้นจะสามารถปฏิบัติงานไดทัดเทียมกับบุคลากรของโรงแรมที่เปดดํ าเนินการมา
กอน

4.  การประหยัดจากขนาด (Economies of Scale)

การประหยัดจากขนาดของโรงแรมอาจมาจากความประหยัดอันเนื่องมาจากขนาดของโรง
แรมที่มีขนาดใหญกวาในดานจํ านวนหองพัก หรืออาจเปนผลมาจากจํ านวนสาขาของโรงแรมที่มี
มากกวา เชน กรณีเครือโรงแรม ในอุตสาหกรรมการผลิตจะมีขนาดการผลิตหนึ่งซึ่งกอใหเกิดตนทุน
การผลิตตอหนวยที่ตํ่ าสุด และในธุรกิจโรงแรมเชื่อกันวาหากโรงแรมตองการใหเกิดการประหยัด
จากขนาดในเชิงเศรษฐศาสตร ควรมีจํ านวนหองพักที่ไมตํ่ ากวา 100 หอง (Powers and Clayton: 
2003, 245) ดงันัน้ธรุกจิโรงแรมใหมที่มีขนาดเล็กก็อาจเสียเปรียบโรงแรมที่มีขนาดใหญในดาน
ตนทนุ นอกจากนี้หากโรงแรมที่มีอยูเดิมเปนโรงแรมที่มีลักษณะเปนเครือมีสาขาหลายแหง ยังอาจ
เกิดความประหยัดจากขนาดจากการสั่งซื้อคราวละมากๆ ทํ าใหมีอํ านาจตอรองกับผูจัดหา หรือการ
ประหยดัจากขนาดจากคาใชจายในการดํ าเนินงานบางอยาง เชน การโฆษณา เปนตน

5.  ความแตกตางดานสินคา (Product Differentiation)

ความแตกตางดานสินคานี้อาจเปนความแตกตางที่มีอยูจริงดวยคุณภาพและระดับของการ
บรกิาร หรืออาจเปนการสรางภาพพจนแหงความแตกตางดวยการใชเครื่องมือทางการตลาด เชน
การโฆษณา เพ่ือทํ าใหผูบริโภครูสึกวาสินคาของตนเองเหนือกวาคูแขง ในธุรกิจโรงแรมก็เชนกัน 
ความแตกตางทั้งในดานเครื่องหมายการคา ภาพลักษณ และคุณภาพในการใหบริการ อาจกลาย
เปนเอกลักษณเฉพาะที่ทํ าใหลูกคาเกิดความภักดี ความแตกตางนี้จะเปนอุปสรรคสํ าคัญของผู
ประกอบการรายใหมที่จะเขามาสูธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงแรมที่มีการใหบริการที่หรูหราและ
เนนกลุมลกูคาที่มีรายไดสูง ผูประกอบการที่จะเขามาใหมมักเกิดความเสียเปรียบในดานภาพลักษณ
หรือการเปนที่รูจัก

6.  ความเปนพนัธมิตรที่มีอยูของธุรกิจเดิม (Existing Alliances)

ในปจจบุันกลยุทธความรวมมือกลายเปนสิ่งสํ าคัญสํ าหรับแทบทุกอุตสาหกรรม ธุรกิจในอุต
สาหกรรมการทองเที่ยว เชน ธุรกิจโรงแรมเองก็มีความจํ าเปนที่จะตองสรางพันธมิตรไมวาจะเปน
พันธมติรอื่นในธุรกิจที่ใกลเคียงหรือเก่ียวเนื่องกัน เชน บริษัทสายการบิน บริษัทรถเชา หรืออาจ
เปนพนัธมติรที่ทํ าหนาที่เปนตัวกลางในการจัดจํ าหนายใหกับโรงแรม ความเปนพนัธมิตรกอใหเกิด
ความไดเปรยีบในหลายๆ ดาน เชน ประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน การดํ าเนินกลยุทธทางการ
ตลาดรวมกัน และการเขาถึงชองทางในการจัดจํ าหนาย หากความเปนพนัธมิตรที่มีอยูเดิมมีความ
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เหนยีวแนน ธุรกิจโรงแรมใหมที่เขาสูอุตสาหกรรมอาจพบความยากลํ าบากในการหาพันธมิตรรวม
ท ําใหเกิดความเสียเปรียบธุรกิจที่มีพันธมติรอยูเดิมในดานตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว

7.  การตอบโตดานราคาของผูประกอบการที่มีอยูเดิม (Price Retaliation)

เนื่องจากโครงสรางตนทุนของธุรกิจโรงแรมมีสัดสวนตนทุนผันแปรของการใหบริการหองพัก
ทีต่ํ ่า ดงันัน้การลดราคาจึงกระทํ าไดงายและลดลงจากราคาปกติไดมาก ในบางพื้นที่ที่มีโรงแรมตั้ง
อยูกอนหนาแลว การเปดตัวของโรงแรมใหมอาจทํ าใหธุรกิจที่มีอยูเดิมลดราคาลงเพื่อตัดราคาโรง
แรมทีต่ัง้ขึน้ใหม โรงแรมที่เขามาใหมจึงตองเผชิญกับการแขงขันดานราคาที่รุนแรง
 

8.  กฎหมาย (Legislation)

การด ําเนนิงานของธุรกิจโรงแรมจะตองเปนไปตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 และ
ค ําส่ังกระทรวงมหาดไทย ที่ 387/2528 ลงวันที่ 23 กันยายน 2528 ตัง้แตการจัดยื่นคํ ารองขอ
อนญุาตเปดดํ าเนินงาน (แบบ ร.ร. 5) การจดัใหมีสมุดลงทะเบียนแขกที่มาพัก (แบบ ร.ร. 4) รวม
ทัง้การคัดชื่อแขกที่มาพักทุกคนสงนายทะเบียนทองที่ประจํ าวัน (แบบ ร.ร. 6) การดํ าเนินการธุรกิจ
โรงแรมตองตอใบอนุญาตดํ าเนินงานทุกป นอกจากนี้โรงแรมสวนใหญมักจะมีการใหบริการอื่นๆ 
เชน บาร ไนตคลับ และการนวดแผนโบราณ ฯลฯ ซึ่งตองมีการขออนุญาตและตองตอใบอนุญาต
ทกุปเชนกัน กฎหมายเฉพาะอื่นๆ ที่เก่ียวของธุรกิจโรงแรมที่สํ าคัญและเปนรายจายที่โรงแรมตอง
รับผิดชอบมีดังนี้ (สุภาพรรณ, 2543: 9)

8.1  พระราชบญัญตัิสุรา การขายสุราตองไดรับใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ดังนั้น
จงึตองมีการขอตอใบอนุญาตทุกป

8.2  พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาสูบ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512 การขายยาสูบตองไดรับใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต และตองมีการตอ
ใบอนญุาตทกุปเชนกัน ทั้งนี้จะตองมีหนังสือคํ้ าประกันของธนาคารจํ านวน 5,000 บาท สํ าหรับแต
ละจุดขาย

8.3  พระราชบัญญัติการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ พุทธศักราช 
2485 การคาเงินตราตางประเทศตองไดรับใบอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย และตองตอใบ
อนญุาตทุกป นอกจากนี้ โรงแรมจะตองสงรายงานแบบฟอรม ธต. 61 ใหธนาคารแหงประเทศไทย
ทุก 15 วนั โดยมรีายงานซื้อเงินตราตางประเทศจากลูกคาและรายงานการขายเงินตราตางประเทศ
ใหธนาคารพาณิชย
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8.4  เทศบญัญตัคิวบคุมการคาที่เปนที่นารังเกียจหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 
2486 กํ าหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ซึ่งตองชํ าระเปนรายป สวนที่เก่ียวของกับธุรกิจโรง
แรม อาทิเชน ใบอนุญาตใชสถานที่ประกอบการคาประเภททํ าขนมปง ใบอนุญาตใชสถานที่
ประกอบ ปรุง มี สะสมอาหารจํ าหนายใหบุคคลบริโภค ใบอนุญาตใชสถานที่ประกอบการคา
ประเภทโรงแรม ใบอนุญาตใชสถานที่เพ่ือประกอบการคาประเภทสระวายนํ้ า และใบอนุญาตใช
สถานทีเ่พ่ือประกอบการคาประเภทเตนรํ า รํ าวง เปนตน

8.5  พระราชบญัญัติภาษีปาย ตองตอใบอนุญาตทุกป

8.5  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน

8.7  ประมวลรัษฎากรในสวนที่เปนภาษีเงินไดนิติบุคคล

8.8 พระราชบัญญัติภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ รายไดของโรงแรมทุก
ประเภทยกเวนกํ าไรจากการคาเงินตราตางประเทศ ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม สํ าหรับกํ าไรจากการคา
เงินตราตางประเทศ ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะรอยละ 3 บวกภาษีทองถ่ินอีกรอยละ 10 ของจํ านวน
ภาษี

จากการวิเคราะหจํ านวนผูประกอบการ ระดับการกระจุกตัวของอตุสาหกรรม ความแตก
ตางของสินคา และอุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรม สามารถสรุปไดวาโครงสรางตลาดของธุรกิจ
โรงแรมในกรุงเทพฯ เปนแบบตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic) เนื่องจากมีจํ านวนผู
ประกอบการมากถึง 382 ราย มอัีตราสวนการกระจุกตัวตํ่ า ขณะเดียวกันลักษณะของโรงแรมและ
บรกิารมคีวามแตกตางกัน และมีอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจของผูประกอบการรายใหมในระดับที่ไม
สูงมากนัก



บทที่ 5

การวิเคราะหกลยุทธการตลาดของธุรกิจโรงแรม

จากแบบสอบถามที่ไดสงไปยังประชากรเปาหมายที่เปนโรงแรมในกรุงเทพมหานครจํ านวน 
312 แหง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งส้ิน 64 ชุด คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 20.51 
และจากการวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดัรับกลับคืนมา สามารถแบงผลการศึกษาไดเปน 6 
สวนดังนี้

1.  ขอมลูของผูตอบแบบสอบถาม

2.  ลักษณะทั่วไปของโรงแรมกลุมตัวอยาง

3.  สภาพสวนประสมการตลาดที่เปนอยูในปจจุบันของโรงแรมกลุมตัวอยาง

4.  ความส ําคัญของสวนประสมการตลาดที่ธุรกิจควรใช

5.  อุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหม

6.  การทดสอบสมมติฐาน
 

 6.1  กลยุทธการตลาดที่โรงแรมใชในปจจุบันมีความสัมพันธกับลักษณะของโรงแรม

6.2  ระดบัความสํ าคัญของสวนประสมการตลาดที่ธุรกิจโรงแรมควรใชจะแตกตางกัน
จ ําแนกตามลักษณะโรงแรมที่แตกตางกัน

6.3  ระดบัความเปนอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมจะแตกตางกันจํ าแนกตาม
ลักษณะโรงแรมที่แตกตางกัน
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ขอมลูของผูตอบแบบสอบถาม

กลุมตัวอยางโรงแรมที่ใชในการศึกษานี้มีจํ านวนทั้งส้ิน 64 โรงแรม (ตารางที่ 15)
ประกอบดวย

ต ําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม  จากผูตอบแบบสอบถามทั้ง 64 คน พบวาผูตอบแบบสอบถาม
เปนเจาของกิจการ/ผูจดัการทั่วไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.4 สวนที่เหลือเปนผูอํ านวยการหรือ
ผูจดัการฝายการตลาดและ/หรือฝายขาย และดํ ารงตํ าแหนงอ่ืนๆ อาทิเชน ผูอํ านวยการฝายหองพัก 
(Director of Room Division) ผูจดัการสวนหนา (Front Office Manager) คดิเปนรอยละ 31.3 
เทากัน

เพศ  ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.3 และเปนเพศหญิง รอยละ 
43.7

ประสบการณการทํ างาน ประสบการณการทํ างานในธุรกิจโรงแรมของผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ย
คือ 14.39 ป

ตารางที่ 15  ขอมลูของผูตอบแบบสอบถาม

ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํ านวน (คน) รอยละ
ตํ าแหนงของผูตอบแบบสอบถาม
          เจาของกิจการ/ผูจัดการทั่วไป 24 37.4
          ผูอํ านวยการหรือผูจัดการฝายการตลาดและ/หรือฝายขาย 20 31.3
          อ่ืนๆ 20 31.3
เพศ
          ชาย 36 56.3
          หญิง 28 43.7
ประสบการณทํ างานในธุรกิจโรงแรมเฉลี่ย 14.39 ป
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ลักษณะทั่วไปของโรงแรมกลุมตัวอยาง

รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  โรงแรมกลุมตัวอยางสวนใหญเปนบริษัทจํ ากัดถึงรอยละ 82.8 
รองลงมาคือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล/หางหุนสวนจํ ากัด รอยละ 7.8 บริษัทมหาชนรอยละ 6.3 
และสวนบุคคล/หางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคลรอยละ 3.1 ตามลํ าดับ

จ ํานวนหองพักของโรงแรม  โรงแรมกลุมตัวอยางที่มีจํ านวนหองพัก 60 – 150 หอง เปนกลุมตัว
อยางที่มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.9 รองลงมาไดแกโรงแรมกลุมตัวอยางที่มีหองพักมากกวา 
300 หอง รอยละ 23.4 และโรงแรมกลุมตัวอยางที่มีหองพัก 151 – 200 หองตามลํ าดับ

ราคาหองพักโดยเฉลี่ยในป พ.ศ. 2546  เมื่อพิจารณาแลวพบวาโรงแรมกลุมตัวอยางที่มีราคาหอง
พักโดยเฉลี่ย 500 – 999 บาท เปนกลุมตัวอยางที่มีมากที่สุดคือรอยละ 45.3 ถัดมาเปนโรงแรม
กลุมตัวอยางที่ราคาหองพักเฉล่ีย 1,000 – 1,499 บาท คิดเปนรอยละ 18.8 รองลงมาคือโรงแรม
กลุมตัวอยางที่มีราคาหองพักเฉล่ียตํ่ ากวา 500 บาท และราคา 1,500 – 2,499 คดิเปนรอยละ 
10.5 เทากัน

อัตราการเขาพักเฉล่ียของโรงแรมในป พ.ศ. 2546  โรงแรมกลุมตัวอยางที่มีอัตราการเขาพักเฉล่ีย
ในปผานมารอยละ 60 – 79 มมีากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.8 รองลงมาไดแกโรงแรมกลุมตัวอยาง
ทีม่ีอัตราการเชาพักเฉล่ียตั้งแตรอยละ 80 ขึน้ไป คดิเปนรอยละ 28.1 สวนโรงแรมกลุมตัวอยางที่มี
อัตราการเขาพักเฉล่ียรอยละ 40 – 59 และโรงแรมกลุมตัวอยางที่มีอัตราการเขาพักเฉล่ียรอยละ 
20 – 39 มสัีดสวนคิดเปนรอยละ 20.3 และรอยละ 7.8 ตามลํ าดับ และเปนที่นาสังเกตวาไมมีโรง
แรมกลุมตัวอยางที่มีอัตราการเขาพักเฉล่ียตํ่ ากวารอยละ 20

รูปแบบการดํ าเนินงานของโรงแรม  โรงแรมกลุมตัวอยางสวนใหญเปนโรงแรมที่ไมไดอยูในเครือ
โรงแรมถึงรอยละ 70.3 สวนที่เหลือเปนโรงแรมที่อยูในเครือโรงแรมรอยละ 29.7

สัดสวนกลุมลูกคาที่ใชบริการของโรงแรมในปที่ผานมาจํ าแนกตามภูมิภาค เมือ่พิจารณาแลวพบวา
ลูกคาของโรงแรมกลุมตัวอยางในปที่ผานมา เปนลูกคาชาวไทยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.56 รอง
ลงมาคอืลูกคาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ไมรวมประเทศไทย) รอย
ละ 20.23 และลูกคาจากภูมิภาคยุโรปรอยละ 17.03 ตามล ําดับ สวนลูกคาที่ใชบริการของโรงแรม
กลุมตวัอยางนอยที่สุดก็คือลูกคาจากภูมิภาคแอฟริกา คิดเปนรอยละ 1.79

ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ  โรงแรมกลุมตัวอยางมีระยะเวลาเปดดํ าเนินการมาแลวโดย
เฉล่ียเทากับ 19.44 ป
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ตารางที่ 16  ลักษณะทั่วไปของโรงแรมกลุมตัวอยาง

ลักษณะของโรงแรม จํ านวนโรงแรม รอยละ
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
          สวนบุคคล/หางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล 2 3.1
          หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล/หางหุนสวนจํ ากัด 5 7.8
          บริษัทจํ ากัด 53 82.8
          บริษัทมหาชน 4 6.3
จํ านวนหองพักของโรงแรม
          ตํ่ ากวา 60 หอง 6 9.4
          60 –150 หอง 23 35.9
          151 – 200 หอง 11 17.2
          201 – 250 หอง 6 9.4
          251 – 300 หอง 3 4.7
          มากกวา 300 หอง 15 23.4
ราคาหองพักโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (Average Daily Room Rate, ADR)
          ตํ่ ากวา 500 บาท 7 10.9
          500 – 999 บาท 29 45.3
          1,000 – 1,499 บาท 12 18.8
          1,500 – 2,499 บาท 7 10.9
          2,500 – 3,499 บาท 4 6.3
          3,500 – 4,499 บาท 4 6.3
          4,500 ขึ้นไป 1 1.5
อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมในปท่ีผานมา (Room Occupancy Rate)
          ตํ่ ากวารอยละ 20 - -
          รอยละ 20 – 39 5 7.8
          รอยละ 40 – 59 13 20.3
          รอยละ 60 – 79 28 43.8
          ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 18 28.1
รูปแบบการดํ าเนินงานของโรงแรม
          เปนโรงแรมที่อยูในเครือโรงแรม 19 29.7
          เปนโรงแรมอิสระที่ไมไดอยูในเครือโรงแรม 45 70.3
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ตารางที่ 16  (ตอ)

ลักษณะของโรงแรม จํ านวนโรงแรม รอยละ
สัดสวนกลุมลูกคาท่ีใชบริการของโรงแรมในปท่ีผานมาจํ าแนกตามภูมิภาค
          ลูกคาชาวไทย 27.56
          ลูกคาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต
          (ไมรวมประเทศไทย)

20.23

          ลูกคาจากภูมิภาคเอเชียใต 9.20
          ลูกคาจากภูมิภาคตะวันออกกลาง 5.66

          ลูกคาจากภูมิภาคยุโรป 17.03
          ลูกคาจากภูมิภาคอเมริกา 11.41
          ลูกคาจากภูมิภาคโอเชียเนีย (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด) 7.12
          ลูกคาจากภูมิภาคแอฟริกา 1.79
ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการมาแลวโดยเฉลี่ย 19.14 ป

สภาพสวนประสมการตลาดที่เปนอยูในปจจุบันของโรงแรมกลุมตัวอยาง

จากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจากโรงแรมกลุมตัวอยาง สามารถสรุปสภาพสวน
ประสมการตลาดที่โรงแรมมีหรือใชอยูไดดังนี้

กลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ

ในดานกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑของโรงแรมกลุมตัวอยางนั้น โรงแรมกลุมตัวอยาง
สวนใหญจะตั้งอยูในทํ าเลที่ตั้งที่เหมาะสม ทํ าใหลูกคากลุมเปาหมายสามารถเขาถึงไดงาย คิดเปน
รอยละ 93.7  ในขณะเดียวกันก็มีการกํ าหนดชวงเวลาเพื่อปรับปรุงรูปแบบและการตกแตงหองพัก
ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 76.6 นอกจากนี้โรง
แรมกลุมตัวอยางรอยละ 67.2 ยังมีบริการศูนยสุขภาพ (Fitness Center)/อุปกรณกีฬา /สระวาย
นํ้ า
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ตารางที่ 17  การใชกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑของโรงแรมกลุมตัวอยาง

กลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ สภาพที่เปนจริงของโรงแรม
ใช (รอยละ) ไมใช (รอยละ)

โรงแรมตั้งอยูในทํ าเลท่ีเหมาะสม ลูกคากลุมเปาหมายสามารถเขาถึงไดงาย 93.7 6.3

โรงแรมมีการกํ าหนดชวงเวลาเพ่ือปรับปรุงรูปแบบและการตกแตงหองพัก
ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายอยูเสมอ 76.6 23.4

โรงแรมมีบริการหองอาหารตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย 51.6 48.4

โรงแรมมีบริการศูนยสุขภาพ (Fitness Center)/อุปกรณกีฬา/สระวายนํ้ า 67.2 32.8

โรงแรมมีบริการหองจัดเลี้ยง/หองประชุม/สัมมนา 65.6 34.4

โรงแรมมีบริการศูนยธุรกิจ (Business Center) 54.7 45.3

โรงแรมมีชื่อตราเปนที่รูจักแพรหลายในระดับประเทศและ/หรือตาง
ประเทศ 50.0 50.0

กลยุทธการตลาดดานการจัดรวมผลิตภัณฑ

โรงแรมกลุมตัวอยางสวนใหญใชกลยุทธการตลาดดานการจัดรวมผลิตภัณฑโดยการจัดกิจ
กรรมหรือเทศกาลพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการของโรงแรมมากขึ้น คิดเปนรอยละ 60.9  
รองลงมาคือการนํ าผลิตภัณฑตาง ๆของโรงแรมมาจัดรวมกันโดยตั้งราคาขายเปนแพ็คเกจ 
(Package) เชน การขายหองพักรวมกับบริการอาหารในโรงแรม เปนตน คิดเปนรอยละ 54.7 ใน
ขณะที่การนํ าผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวอื่น ๆที่ไมใชของโรงแรม โดยตั้งราคาขายเปนแพ็คเกจ 
เชน การขายหองพักของโรงแรมรวมกับบัตรโดยสารเครื่องบิน เปนตน เปนกลยุทธที่โรงแรมกลุม
ตวัอยางใชนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 12.5
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ตารางที่ 18  การใชกลยุทธการตลาดดานการจัดรวมผลิตภัณฑของโรงแรมกลุมตัวอยาง

กลยุทธการตลาดดานการจัดรวมผลิตภัณฑ สภาพที่เปนจริงของโรงแรม
ใช (รอยละ) ไมใช (รอยละ)

โรงแรมนํ าผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรมมาจัดรวมกันโดยตั้งราคาขายเปน
แพ็คเกจ (Package) เชน การขายหองพักรวมกับบริการอาหารในโรงแรม
ฯลฯ 54.7 45.3

โรงแรมนํ าผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรมไปรวมกับผลิตภัณฑทางการทอง
เท่ียวอื่นๆ ท่ีไมใชของโรงแรม โดยตั้งราคาขายเปนแพ็คเกจ เชน หองพัก
ของโรงแรมรวมกับบัตรโดยสารเครื่องบิน ฯลฯ 12.5 87.5

โรงแรมมีการจัดกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษเพ่ือดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ
ของโรงแรมมากขึ้น 60.9 39.1

โรงแรมมีการจัดแพ็คเกจเฉพาะชวงเวลาตางๆ เชน สํ าหรับวันหยุด ตาม
ฤดูกาล หรือเทศกาลตางๆ ฯลฯ 43.7 56.3

กลยุทธการตลาดดานราคา

เมื่อพิจารณาแลวพบวาโรงแรมกลุมตัวอยางสวนมากมักกํ าหนดราคาหองพักหลายราคา
สํ าหรับกลุมลูกคาที่แตกตางกัน ถึงรอยละ 76.6 รองลงมาคือการทํ าสัญญาขอตกลงหรือเง่ือนไขกับ
คนกลางในการจัดจํ าหนายเพื่อใหราคาพิเศษแกคนกลาง และการมีขอตกลงในการใหราคาคาหอง
พักพิเศษกบัหนวยงานบางหนวยงานหรือบริษัทที่ไมใชคนกลางในการจัดจํ าหนาย เชน บริษัทสาย
การบิน เปนตน คิดเปนรอยละ 73.4 และ 70.3 ตามล ําดับ สวนการตั้งราคาที่สูงกวาคูแขงเพ่ือ
แสดงถงึคณุภาพการใหบริการที่เหนือกวานั้น เปนกลยุทธการตลาดดานราคาที่โรงแรมกลุมตัวอยาง
ใชนอยที่สุด คือรอยละ 32.8
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ตารางที่ 19  การใชกลยุทธการตลาดดานราคาของโรงแรมกลุมตัวอยาง

กลยุทธการตลาดดานราคา สภาพที่เปนจริงของโรงแรม
ใช (รอยละ) ไมใช (รอยละ)

โรงแรมมีการปรับราคาหองพักตามฤดูกาลหรือระดับความตองการใช
บริการของลูกคา 57.8 42.2

โรงแรมมีการปรับราคาตามคูแขงในตลาด 57.8 42.2

โรงแรมมีการกํ าหนดราคาหองพักหลายราคาสํ าหรับกลุมลูกคาท่ีแตกตาง
กัน 76.6 23.4

โรงแรมมีการทํ าสัญญาขอตกลงหรือเงื่อนไขกับคนกลางในการจัดจํ าหนาย
เพ่ือใหราคาพิเศษแกคนกลาง 73.4 26.6

โรงแรมมีขอตกลงในการใหราคาคาหองพักพิเศษกับหนวยงานบางหนวย
งานหรือบริษัทที่ไมใชคนกลางในการจัดจํ าหนาย เชนบริษัทสายการบิน
ฯลฯ 70.3 29.7

โรงแรมตั้งราคาสูงกวาคูแขงเพ่ือแสดงถึงคุณภาพการใหบริการที่เหนือกวา 32.8 67.2

กลยุทธการตลาดดานชองทางการจัดจํ าหนาย

ในดานกลยุทธการตลาดดานชองทางการจัดจํ าหนายของโรงแรมกลุมตัวอยางนั้น โรงแรม
กลุมตัวอยางมีชองทางการจัดจํ าหนายโดยมีบริการรับจองหองพักผานเว็บไซตของโรงแรมเองมากที่
สุด คิดเปนรอยละ 78.1 ถัดมาคอืการขายหองพักผานตัวแทนจํ าหนายผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว 
(Travel Agent) และการรับจองหองพักผานเว็บไซตอ่ืนๆ ที่ไมใชของโรงแรมเอง คิดเปนรอยละ
62.7 เทากัน สวนชองทางการจัดจํ าหนายที่โรงแรมกลุมตัวอยางใชนอยที่สุดก็คือ การเปนสมาชิก
ของกลุมทางการตลาด(Consortia System) ทีส่ามารถใชระบบรับจองรวมกัน คิดเปนรอยละ 29.7
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ตารางที่ 20  การใชกลยุทธการตลาดดานชองทางการจัดจํ าหนายของโรงแรมกลุมตัวอยาง

กลยุทธการตลาดดานชองทางการจัดจํ าหนาย สภาพที่เปนจริงของโรงแรม
ใช (รอยละ) ไมใช (รอยละ)

โรงแรมมีการขายหองพักผานตัวแทนจํ าหนายผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว
(Travel Agent) 67.2 32.8

โรงแรมมีการแตงตั้งตัวแทนการขายของโรงแรม (Hotel Representative)
เพ่ือรับจองหองพัก 42.2 57.8

โรงแรมเชื่อมโยงขอมูลการรับจองเขากับระบบจัดจํ าหนายระดับโลก
(Global Distribution System, GDS) เชน Amadeus, Sabre 37.5 62.5

โรงแรมมีบริการรับจองหองพักผานเว็บไซตของโรงแรมเอง 78.1 21.9

โรงแรมมีบริการรับจองหองพักผานเว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีไมใชเว็บไซตของโรง
แรมเอง 67.2 32.8

โรงแรมเปนสมาชิกของกลุมทางการตลาด (Consortia System) ท่ีสามารถ
ใชระบบรับจองรวมกัน เชนกลุม Leading Hotels of the World 29.7 70.3

กลยุทธการตลาดดานการสงเสริมการตลาด

โรงแรมกลุมตัวอยางสวนใหญมีเว็บไซตของตนเองเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับการบริการและขาว
สารตาง ๆของโรงแรม วิธีดังกลาวเปนการสงเสริมการตลาดที่โรงแรมกลุมตัวอยางสวนใหญใชถึง
รอยละ 79.7 รองลงมาคือการใหความสํ าคัญกับการใชพนักงานขายในการเสนอขายบริการตางๆ
ของโรงแรม คิดเปนรอยละ 73.4 และการแจกของสมนาคุณใหกับลูกคา เชน บัตรสวนลดในการใช
บรกิารตาง ๆของโรงแรม และบตัรของขวัญ เปนตน คิดเปนรอยละ 65.6 สวนกลยุทธการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดที่โรงแรมกลุมตัวอยางใชนอยที่สุด คือ การโฆษณาผานสื่อวิทยุ โทรทัศน 
คิดเปนรอยละ 23.4 และการจดัรางวัลสมนาคุณใหกับลูกคาที่มาใชบริการประจํ าโดยอาจรวมกับ
บรษิทัสายการบินหรือธุรกิจอื่นๆ เชน รายการสะสมไมล หรือแตมการเดินทาง เปนตน คิดเปนรอย
ละ 32.8
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ตารางที่ 21  การใชกลยุทธการตลาดดานการสงเสริมการตลาดของโรงแรมกลุมตัวอยาง

กลยุทธการตลาดดานการสงเสริมการตลาด สภาพที่เปนจริงของโรงแรม
ใช (รอยละ) ไมใช (รอยละ)

โรงแรมใหความสํ าคัญกับการใชพนักงานขายในการเสนอขายบริการตางๆ
ของโรงแรม 73.4 26.6

โรงแรมมีการจัดรางวัลสมนาคุณใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการประจํ าโดยอาจ
รวมกับบริษัทสายการบินหรือธุรกิจอ่ืน ๆ เชน รายการสะสมไมลหรือแตม
การเดินทาง ฯลฯ 32.8 67.2

โรงแรมแจกของสมนาคุณใหกับลูกคา เชนบัตรสวนลดในการใชบริการ
ตางๆ ของโรงแรม บัตรของขวัญ ฯลฯ 65.6 34.4

โรงแรมเสนอบริการโดยไมคิดมูลคา (Hotel Inspection/Fam Trip) เพ่ือ
จูงใจใหเกิดการซื้อสินคาในอนาคต 57.8 42.2

โรงแรมมีการโฆษณาผานสื่อวิทยุ/โทรทัศน 23.4 76.6

โรงแรมมีการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสาร แผนพับ ฯลฯ 60.9 39.1

โรงแรมมีเว็บไซตของโรงแรมเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับบริการ และขาวสาร
ตางๆ ของโรงแรม 79.7 20.3

โรงแรมมีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมไปสูสาธารณชนอยาง
สม่ํ าเสมอ 46.9 53.1

โรงแรมเปนผูอุปถัมภหรือรวมเปนผูอุปถัมภกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ
สาธารณประโยชนตาง ๆ 46.9 53.1

กลยุทธการตลาดดานพนักงาน

กลยุทธการตลาดดานพนักงานที่โรงแรมกลุมตัวอยางสวนใหญใชมากที่สุดถึงรอยละ 90.6 
ก็คือ การทีโ่รงแรมกลุมตัวอยางมีระบบการคัดเลือกพนักงานเพื่อใหแนใจวาไดพนักงานที่เหมาะสม
กับงาน นอกจากนี้ยังมีพนักงานที่มีความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการเปนอยางดี รวม
ทัง้ยังมนีโยบายใหอํ านาจกับพนักงานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่ใชบริการอีกดวย คิด
เปนรอยละ 85.9 และ 76.6 ตามลํ าดับ
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ตารางที่ 22  การใชกลยุทธการตลาดดานพนักงานของโรงแรมกลุมตัวอยาง

กลยุทธการตลาดดานพนักงาน สภาพที่เปนจริงของโรงแรม
ใช (รอยละ) ไมใช (รอยละ)

โรงแรมมีพนักงานที่มีความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการเปน
อยางดี 85.9 14.1

โรงแรมมีระบบการคัดเลือกพนักงานเพ่ือใหแนใจวาไดพนักงานที่เหมาะ
สมกับงาน 90.6 9.4

โรงแรมมีระบบการใหผลตอบแทนกับพนักงานโดยพิจารณาจากความพอ
ใจของลูกคาท่ีมาใชบริการ 54.7 45.3

โรงแรมมีระบบฝกอบรมหรือพัฒนาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการให
บริการของพนักงาน 70.3 29.7

โรงแรมมีนโยบายใหอํ านาจกับพนักงานเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคาท่ีใชบริการ 76.6 23.4

กลยุทธการตลาดดานพันธมิตร

เมื่อพิจารณาแลวพบวากลยุทธการตลาดดานพันธมิตรที่โรงแรมกลุมตัวอยางใชนั้น มีสัด
สวนรอยละที่ใกลเคียงกัน โดยการรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจอื่นที่เก่ียวของโดยออม เชน บริษัทสาย
การบนิ บริษัทที่ใหบริการบัตรเครดิต และหนวยงานสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน เปนกลยุทธที่
โรงแรมกลุมตัวอยางใชมากที่สุด คือ รอยละ 57.8 สวนการรวมเปนพันธมิตรกับคนกลางในการจัด
จ ําหนายผลิตภัณฑของโรงแรม หรือผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวอื่น ๆเปนวิธีที่ใชรองลงมา คือ รอย
ละ 54.7 และ 51.6 ตามลํ าดับ
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ตารางที่ 23  การใชกลยุทธการตลาดดานพันธมิตรของโรงแรมกลุมตัวอยาง

กลยุทธการตลาดดานพันธมิตร สภาพที่เปนจริงของโรงแรม
ใช (รอยละ) ไมใช (รอยละ)

โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับโรงแรมอื่น 54.7 45.3

โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจที่เปนซัพพลายเออรของโรงแรม 46.9 53.1

โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับคนกลางในการจัดจํ าหนายผลิตภัณฑ
ของโรงแรมหรือผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวอื่นๆ 51.6 48.4

โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวของโดยออม เชน บริษัท
สายการบิน บริษัทที่ใหบริการบัตรเครดิต หนวยงานสงเสริมการทองเท่ียว 57.8 42.2

ความสํ าคัญของสวนประสมการตลาดที่ธุรกิจโรงแรมควรใช

จากตารางที่ 24 ถึงตารางที่ 30 แสดงระดับความสํ าคัญของกลยุทธการตลาดที่โรงแรม
กลุมตัวอยางเห็นวาธุรกิจโรงแรมควรใชและมีความสํ าคัญตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
กลยุทธการตลาดดานพนักงาน ดานผลติภณัฑ และดานราคา มีคะแนนเฉลี่ยของความสํ าคญอยูใน
ระดบัมาก คือมีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.97, 3.68 และ 3.47 ตามล ําดับ สวนกลยุทธดานอื่นๆ 
ไดแก กลยุทธการสงเสริมการตลาด กลยุทธดานชองทางการจัดจํ าหนาย กลยุทธดานพันธมิตร และ
กลยุทธดานการจัดรวมผลิตภัณฑ มีคะแนนเฉลี่ยความสํ าคัญอยูในระดับปานกลาง คือมีคาเฉล่ียเทา
กับ 3.40, 3.38, 3.27 และ 3.12 ตามล ําดับ รายละเอียดคาเฉล่ียของแตละกลยุทธแยกตามสวน
ประสมการตลาดเปนดังตอไปนี้

กลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ

ในดานกลยทุธการตลาดดานผลิตภัณฑนั้น โรงแรมกลุมตัวอยางเห็นวาการที่โรงแรมตั้งอยู
ในทํ าเลที่เหมาะสมและลูกคากลุมเปาหมายสามารถเขาถึงไดงาย เปนกลยุทธที่สํ าคัญมากที่สุด มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.45 สวนการกํ าหนดชวงเวลาเพื่อปรับปรุงโรงแรมใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคากลุมเปาหมายอยูเสมอ การมีช่ือตราเปนที่รูจักแพรหลาย การใหบริการหองจัด
เล้ียง/หองประชุม/หองสัมมนา และการมีบริการศูนยสุขภาพ/อุปกรณกีฬา/สระวายนํ้ า และการให
บริการหองอาหารตางๆ ที่มีความหลากหลาย เปนกลยุทธที่มีความสํ าคัญตอการสรางความได
เปรยีบในการแขงขันอยูในระดับมาก คือมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.08, 3.63, 3.60 และ 3.41 ตาม



                93

ลํ าดบั สวนกลยุทธดานผลิตภัณฑที่มีความสํ าคัญอยูในระดับปานกลาง ก็คือ การใหบริการศูนย
ธรุกิจ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.16

ตารางที่ 24  ระดบัความส ําคัญของกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีตอการสรางความ
      ไดเปรียบในการแขงขัน

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่
สุด

กลยุทธการตลาด
ดานผลิตภัณฑ

5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

โรงแรมตั้งอยูในทํ าเลท่ี
เหมาะสม ลูกคากลุมเปา
หมายสามารถเขาถึงได
งาย

37
(57.8)

21
(32.8)

5
(7.8)

0
(0)

1
(1.6)

4.45 0.775 มากที่สุด

โรงแรมมีการกํ าหนดชวง
เวลาเพ่ือปรับปรุงรูป
แบบและการตกแตงหอง
พักใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมายอยูเสมอ

23
(35.9)

28
(43.8)

10
(15.6)

1
(1.6)

2
(3.1)

4.08 0.931 มาก

โรงแรมมีบริการหอง
อาหารตางๆ ท่ีมีความ
หลากหลาย

13
(20.3)

18
(28.1)

19
(29.7)

10
(15.6)

4
(6.3)

3.41 1.165 มาก

โรงแรมมีบริการศูนยสุข
ภาพ (Fitness Center)/
อุปกรณกีฬา/สระวายนํ้ า

13
(20.3)

19
(29.7)

19
(29.7)

7
(10.9)

6
(9.4)

3.41 1.205 มาก

โรงแรมมีบริการหองจัด
เลี้ยง/หองประชุม/
สัมมนา

20
(31.3)

19
(29.7)

10
(15.6)

9
(14.1)

6
(9.4)

3.60 1.317 มาก

โรงแรมมีบริการศูนย
ธุรกิจ (Business
Center)

9
(14.1)

20
(31.3)

15
(23.4)

12
(18.8)

8
(12.5)

3.16 1.250 ปาน
กลาง



                94

ตารางที่ 24  (ตอ)

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่
สุด

กลยุทธการตลาด
ดานผลิตภัณฑ

5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

โรงแรมมีชื่อตราเปนที่รู
จักแพรหลายในระดับ
ประเทศและ/หรือตาง
ประเทศ

21
(32.8)

18
(28.1)

12
(18.8)

6
(9.4)

7
(10.9)

3.63 1.327 มาก

รวม 3.68 0.842 มาก

หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) แสดงคารอยละตามแถว

กลยุทธการตลาดดานการจัดรวมผลิตภัณฑ

โรงแรมกลุมตัวอยางเห็นวาโดยรวมแลวกลยุทธดานการจัดรวมผลิตภัณฑทุกกลยุทธ มี
ความสํ าคัญตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขันเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณา
แตละกลยุทธจะพบวา การจัดกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการของโรง
แรมมากขึน้ มีความสํ าคัญอยูในระดับมากคือมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.47 รองลงมาไดแก กลยุทธที่
มคีวามส ําคญัในระดับปานกลางก็คือ การนํ าผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรมมาจัดรวมกันโดยตั้งราคา
ขายเปนแพ็คเกจ และการจัดแพ็คเกจเฉพาะชวงเวลาตางๆ คิดเปนคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.30 และ
3.20 สวนการนํ าผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรมไปรวมกับผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวอื่นๆ ที่ไมใช
ของโรงแรมโดยตั้งราคาขายเปนแพ็คเกจ มีความสํ าคัญอยูในระดับนอย คือมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
2.50
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ตารางที่ 25  ระดบัความส ําคัญของกลยุทธการตลาดดานการจดรวมผลิตภัณฑที่มีตอการสราง
      ความไดเปรียบในการแขงขัน

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่
สุด

กลยุทธการตลาด
ดานการจัดรวม
ผลิตภัณฑ 5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

โรงแรมนํ าผลิตภัณฑ
ตางๆ ของโรงแรมมาจัด
รวมกันโดยตั้งราคาขาย
เปนแพ็คเกจ (Package)
เชน การขายหองพักรวม
กับบริการอาหารในโรง
แรม ฯลฯ

11
(17.2)

22
(34.4)

15
(23.4)

7
(10.9)

9
(14.1)

3.30 1.280 ปาน
กลาง

โรงแรมนํ าผลิตภัณฑ
ตางๆ ของโรงแรมไป
รวมกับผลิตภัณฑทาง
การทองเท่ียวอื่นๆ ท่ีไม
ใชของโรงแรม โดยตั้ง
ราคาขายเปนแพ็คเกจ
เชน หองพักของโรงแรม
รวมกับบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ฯลฯ

4
(6.3)

7
(10.9)

23
(35.9)

13
(20.3)

17
(26.6)

2.50 1.181 นอย

โรงแรมมีการจัดกิจกรรม
หรือเทศกาลพิเศษเพ่ือ
ดึงดูดลูกคาใหมาใช
บริการของโรงแรมมาก
ขึ้น

13
(20.3)

23
(35.9)

13
(20.3)

11
(17.2)

4
(6.3)

3.47 1.181 มาก

โรงแรมมีการจัดแพ็คเกจ
เฉพาะชวงเวลาตางๆ
เชน สํ าหรับวันหยุด ตาม
ฤดูกาล หรือเทศกาล
ตางๆ ฯลฯ

8
(12.5)

23
(35.9)

14
(21.9)

12
(18.8)

7
(10.9)

3.20 1.210 ปาน
กลาง

รวม 3.12 1.010 ปาน
กลาง
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กลยุทธการตลาดดานราคา

โรงแรมกลุมตัวอยางเห็นวากลยุทธดานราคาสวนใหญมีความสํ าคัญตอการสรางความได
เปรยีบในการแขงขันอยูในระดับมาก ไดแก การกํ าหนดราคาหองพักหลายราคาสํ าหรับกลุมลูกคาที่
แตกตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.91 รองลงมาไดแกการปรับราคาหองพักตามฤดูกาลหรือ
ระดับความตองการใชบริการของลูกคา การปรับราคาตามคูแขงในตลาด การทํ าสัญญาขอตกลง
หรือเง่ือนไขกับคนกลางในการจัดจํ าหนายเพื่อใหราคาพิเศษแกคนกลาง การตกลงใหราคาคาหอง
พักพิเศษกับหนวยงานหรือบริษัทที่ไมใชคนกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.56, 3.47, 3.42
และ 3.41 ตามล ําดบั สวนการตั้งราคาสูงเพ่ือแสดงถึงคุณภาพการใหบริการที่เหนือกวาคูแขง เปน
กลยุทธดานราคาที่มีความสํ าคัญอยูในระดับปานกลาง คือมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.03

ตารางที่ 26  ระดบัความส ําคัญของกลยุทธการตลาดดานราคาที่มีตอการสรางความไดเปรียบ
       ในการแขงขัน

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่
สุด

กลยุทธการตลาด
ดานราคา

5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

โรงแรมมีการปรับราคา
หองพักตามฤดูกาลหรือ
ระดับความตองการใช
บริการของลูกคา

17
(26.6)

21
(32.8)

14
(21.9)

5
(7.8)

7
(10.9)

3.56 1.270 มาก

โรงแรมมีการปรับราคา
ตามคูแขงในตลาด

15
(23.4)

17
(26.6)

19
(29.7)

9
(14.1)

4
(6.3)

3.47 1.181 มาก

โรงแรมมีการกํ าหนด
ราคาหองพักหลายราคา
สํ าหรับกลุมลูกคาท่ีแตก
ตางกัน

20
(31.3)

26
(40.6)

13
(20.3)

2
(3.1)

3
(4.7)

3.91 1.034 มาก

โรงแรมมีการทํ าสัญญา
ขอตกลงหรือเงื่อนไขกับ
คนกลางในการจัด
จํ าหนายเพ่ือใหราคา
พิเศษแกคนกลาง

13
(20.3)

23
(35.9)

13
(20.3)

8
(12.5)

7
(10.9)

3.42 1.257 มาก
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ตารางที่ 26  (ตอ)

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่
สุด

กลยุทธการตลาด
ดานราคา

5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

โรงแรมมีขอตกลงในการ
ใหราคาคาหองพักพิเศษ
กับหนวยงานบางหนวย
งานหรือบริษัทที่ไมใชคน
กลางในการจัดจํ าหนาย
เชนบริษัทสายการบิน
ฯลฯ

11
(17.2)

24
(37.5)

16
(25.0)

6
(9.4)

7
(10.9)

3.41 1.204 มาก

โรงแรมตั้งราคาสูงกวาคู
แขงเพ่ือแสดงถึงคุณภาพ
การใหบริการที่เหนือกวา

9
(14.1)

17
(26.6)

17
(26.6)

9
(14.1)

12
(18.8)

3.03 1.321 ปาน
กลาง

รวม 3.47 0.883 มาก

หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) แสดงคารอยละตามแถว

กลยุทธการตลาดดานชองทางการจัดจํ าหนาย

ในดานกลยุทธการตลาดดานชองทางการจัดจํ าหนายนั้น โรงแรมกลุมตัวอยางเห็นวากล
ยุทธทีม่คีวามสํ าคัญอยูในระดับมากไดแก การใหบริการรับจองหองพักผานเว็บไซตของโรงแรม มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.92 รองลงมาไดแก การขายหองพักผานตัวแทนจํ าหนายผลิตภัณฑทางการทอง
เที่ยว (Travel Agent) มคีะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.55 และการใหบริการจองหองพักผานเว็บไซตที่ไม
ใชของโรงแรมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.41 สวนกลยุทธดานชองทางการจัดจํ าหนายอื่นๆ มีความ
สํ าคัญอยู ในระดับปานกลางกลาวคือ การแตงตั้งตัวแทนการขายของโรงแรม (Hotel 
Representative) เพ่ือรับจองหองพัก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.19 การเชื่อมโยงขอมูลการรับจองเขา
กับระบบจัดจํ าหนายระดับโลก (Global Distribution System, GDS) มคีะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.17 
และการเปนสมาชิกของกลุมทางการตลาด (Consortia System) ทีส่ามารถใชระบบรับจองรวมกัน 
มคีะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 2.84
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ตารางที่ 27  ระดบัความส ําคัญของกลยุทธการตลาดดานชองทางการจัดจํ าหนายที่มีตอการสราง
      ความไดเปรียบในการแขงขัน

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่
สุด

กลยุทธการตลาด
ดานชองทางการจัด

จํ าหนาย 5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

โรงแรมมีการขายหองพัก
ผานตัวแทนจํ าหนาย
ผลิตภัณฑทางการทอง
เท่ียว (Travel Agent)

15
(23.4)

24
(37.5)

13
(20.3)

5
(7.8)

7
(10.9)

3.55 1.246 มาก

โรงแรมมีการแตงตั้งตัว
แทนการขายของโรงแรม
(Hotel Representative)
เพ่ือรับจองหองพัก

14
(21.9)

17
(26.6)

9
(14.1)

15
(23.4)

9
(14.1)

3.19 1.390 ปาน
กลาง

โรงแรมเชื่อมโยงขอมูล
การรับจองเขากับระบบ
จัดจํ าหนายระดับโลก
(Global Distribution
System, GDS) เชน
Amadeus, Sabre

14
(21.9)

18
(21.1)

11
(17.2)

7
(10.9)

14
(21.9)

3.17 1.464 ปาน
กลาง

โรงแรมมีบริการรับจอง
หองพักผานเว็บไซตของ
โรงแรมเอง

29
(45.3)

17
(26.6)

8
(12.5)

4
(6.3)

6
(9.4)

3.92 1.300 มาก

โรงแรมมีบริการรับจอง
หองพักผานเว็บไซต
อ่ืนๆ ท่ีไมใชเว็บไซตของ
โรงแรมเอง

12
(18.8)

23
(35.9)

15
(23.4)

7
(10.9)

7
(10.9)

3.41 1.230 มาก
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ตารางที่ 27  (ตอ)

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่
สุด

กลยุทธการตลาด
ดานชองทางการจัด

จํ าหนาย 5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

โรงแรมเปนสมาชิกของ
กลุมทางการตลาด
(Consortia System) ท่ี
สามารถใชระบบรับจอง
รวมกัน เชนกลุม
Leading Hotels of the
World

5
(7.8)

15
(23.4)

21
(32.8)

11
(17.2)

12
(18.8)

2.84 1.211 ปาน
กลาง

รวม 3.35 1.061 ปาน
กลาง

หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) แสดงคารอยละตามแถว

กลยุทธการตลาดดานการสงเสริมการตลาด

กลยุทธดานการสงเสริมการตลาดที่โรงแรมกลุมตัวอยางเห็นวามีความสํ าคัญอยูในระดับ
มากไดแก การใหความสํ าคัญกับการใชพนักงานขายในการเสนอขายบริการตางๆ ของโรงแรม และ
การมเีวบ็ไซตของโรงแรมเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับการบริการและขาวสารตางๆ ของโรงแรม มีคะแนน
เฉล่ียใกลเคียงกันคือ 4.03 และ 4.02 รองลงมาไดแกการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมไป
สูสาธารณชนอยางสมํ่ าเสมอ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.50 และการโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพมีคะแนน
เฉล่ียเทากับ 3.70 สวนกลยทุธอ่ืนๆ นั้น โรงแรมกลุมตัวอยางเห็นวามีความสํ าคัญอยูในระดับปาน
กลางทัง้ส้ิน กลาวคือ การแจกของสมนาคุณใหกับลูกคา เชนบัตรสวนลดในการใชบริการตางๆ ของ
โรงแรม บัตรของขวัญ ฯลฯ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.30 การเสนอบริการโดยไมคิดมูลคา มีคะแนน
เฉล่ียเทากับ 3.22 การเปนผูอุปถัมภหรือรวมเปนผูอุปถัมภกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณ
ประโยชนตางๆ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.20 การโฆษณาผานสื่อวิทยุและโทรทัศน มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 2.92 และการจดัรางวัลสมนาคุณใหกับลูกคาที่มาใชบริการประจํ าโดยอาจรวมกับธุรกิจอื่นๆ 
มคีะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือเทากับ 2.91
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ตารางที่ 28  ระดบัความสํ าคัญของกลยุทธการตลาดดานการสงเสริมการตลาดที่มีตอการสราง
      ความไดเปรียบในการแขงขัน

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่
สุด

กลยุทธการตลาด
ดานชองทางการจัด

จํ าหนาย 5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

โรงแรมใหความสํ าคัญ
กับการใชพนักงานขาย
ในการเสนอขายบริการ
ตางๆ ของโรงแรม

24
(37.5)

28
(43.8)

4
(6.3)

6
(9.4)

2
(3.1)

4.03 1.053 มาก

โรงแรมมีการจัดรางวัล
สมนาคุณใหกับลูกคาท่ี
มาใชบริการประจํ าโดย
อาจรวมกับบริษัทสาย
การบินหรือธุรกิจอ่ืน ๆ
เชน รายการสะสมไมล
หรือแตมการเดินทาง
ฯลฯ

9
(14.1)

11
(17.2)

23
(35.9)

7
(10.9)

14
(21.9)

2.91 1.317 ปาน
กลาง

โรงแรมแจกของ
สมนาคุณใหกับลูกคา
เชนบัตรสวนลดในการใช
บริการตางๆ ของโรง
แรม บัตรของขวัญ ฯลฯ

9
(14.1)

23
(35.9)

17
(26.6)

8
(12.5)

7
(10.9)

3.30 1.190 ปาน
กลาง

โรงแรมเสนอบริการโดย
ไมคิดมูลคา (Hotel
Inspection/Fam Trip)
เพ่ือจูงใจใหเกิดการซื้อ
สินคาในอนาคต

12
(18.8)

19
(29.7)

15
(23.4)

7
(10.9)

11
(17.2)

3.22 1.350 ปาน
กลาง

โรงแรมมีการโฆษณา
ผานสื่อวิทยุ/โทรทัศน

7
(10.9)

10
(15.6)

26
(40.6)

13
(20.3)

8
(12.5)

2.92 1.145 ปาน
กลาง
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ตารางที่ 28  (ตอ)

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่
สุด

กลยุทธการตลาด
ดานชองทางการจัด

จํ าหนาย 5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

โรงแรมมีการโฆษณา
ผานสื่อสิ่งพิมพ เชน
นิตยสาร แผนพับ ฯลฯ

15
(23.4)

20
(31.1)

13
(20.3)

12
(18.8)

4
(6.3)

3.47 1.221 มาก

โรงแรมมีเว็บไซตของโรง
แรมเพื่อใหขอมูลเก่ียว
กับบริการ และขาวสาร
ตางๆ ของโรงแรม

31
(48.4)

15
(23.4)

9
(14.1)

6
(9.4)

3
(4.7)

4.02 1.201 มาก

โรงแรมมีการประชา
สัมพันธขาวสารเกี่ยวกับ
โรงแรมไปสูสาธารณชน
อยางสม่ํ าเสมอ

18
(28.1)

18
(28.1)

12
(18.8)

10
(15.6)

6
(9.4)

3.50 1.309 มาก

โรงแรมเปนผูอุปถัมภ
หรือรวมเปนผูอุปถัมภ
กิจกรรมเพื่อสังคมหรือ
สาธารณประโยชนตาง ๆ

9
(14.1)

18
(28.1)

20
(31.3)

11
(17.2)

6
(9.4)

3.20 1.170 ปาน
กลาง

รวม 3.40 0.958 ปาน
กลาง

หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) แสดงคารอยละตามแถว

กลยุทธการตลาดดานพนักงาน

โรงแรมกลุมตัวอยางเห็นวากลยุทธการตลาดดานพนักงานที่มีความสํ าคัญมากที่สุดก็คือ 
การมพีนกังานที่มีความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการเปนอยางดี มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด
คอืเทากับ 4.33 สวนกลยทุธที่เหลือตางก็มีความสํ าคัญตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยู
ในระดบัมาก ไดแก การมีระบบคัดเลือกพนักงานเพื่อใหแนใจวาไดพนักงานที่เหมาะสมกับงาน การ
มรีะบบฝกอบรมหรือพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการของพนักงาน การมีนโยบายให
อํ านาจกับพนักงานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่ใชบริการ และการมีระบบการใหผล
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ตอบแทนกับพนักงานโดยพิจารณาจากความพอใจของลูกคาที่ใชบริการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.13, 4.03, 3.77 และ 3.59 ตามลํ าดับ

ตารางที่ 29  ระดบัความส ําคัญของกลยุทธการตลาดดานพนักงานที่มีตอการสรางความไดเปรียบ
      ในการแขงขัน

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่
สุด

กลยุทธการตลาด
ดานพนักงาน

5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

โรงแรมมีพนักงานที่มี
ความรูความสามารถและ
ทักษะในการใหบริการ
เปนอยางดี

34
(53.1)

20
(31.3)

8
(12.5)

1
(1.6)

1
(1.6)

4.33 0.873 มากที่สุด

โรงแรมมีระบบการคัด
เลือกพนักงานเพ่ือใหแน
ใจวาไดพนักงานที่เหมาะ
สมกับงาน

26
(40.6)

22
(34.4)

15
(23.4)

0
(0)

1
(1.6)

4.13 0.881 มาก

โรงแรมมีระบบการใหผล
ตอบแทนกับพนักงาน
โดยพิจารณาจากความ
พอใจของลูกคาท่ีมาใช
บริการ

18
(28.1)

17
(26.6)

20
(31.3)

3
(10.7)

6
(9.4)

3.59 1.217 มาก

โรงแรมมีระบบฝกอบรม
หรือพัฒนาเพ่ือเสริม
สรางศักยภาพในการให
บริการของพนักงาน

30
(46.9)

15
(23.4)

13
(20.3)

3
(4.7)

3
(4.7)

4.03 1.140 มาก

โรงแรมมีนโยบายให
อํ านาจกับพนักงานเพ่ือ
ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาท่ีใชบริการ

17
(26.6)

22
(34.4)

20
(31.3)

3
(4.7)

2
(3.1)

3.77 1.003 มาก

รวม 3.97 0.826 มาก

หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) แสดงคารอยละตามแถว
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กลยุทธการตลาดดานพันธมิตร

โรงแรมกลุมตัวอยางเห็นวากลยุทธการตลาดดานพันธมิตรทุกกลยุทธมีความสํ าคัญตอการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันปานกลาง โดยแตละกลยุทธมีคะแนนเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน กลาว
คอื การรวมเปนพันธมิตรกับโรงแรมอื่น มีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 ในขณะที่ การรวมเปนพันธมิตรกับ
ธรุกจิอืน่ที่เก่ียวของโดยออม เชน บริษัทสายการบิน บริษัทที่ใหบริการบัตรเครดิต หรือหนวยงาน
สงเสริมการทองเที่ยว การรวมเปนพันธมิตรกับคนกลางในการจัดจํ าหนายผลิตภัณฑทางการทอง
เที่ยวอื่นๆ และการรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจที่เปนซัพพลายเออรของโรงแรม มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.28, 3.27 และ 3.22 ตามลํ าดับ

อุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหม

ดานอปุสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหม โรงแรมกลุมตัวอยางเห็น
วาอุปสรรคที่มีความสํ าคัญอยูในระดับมาก ไดแก อุปสรรคในเรื่องขนาดของเงินลงทุนในโรงแรม
ใหม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.94 รองลงมาไดแกอุปสรรคจากความไดเปรียบในดานทํ าเลที่ตั้งของ
โรงแรมที่มีอยูเดิม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.58 สวนอปุสรรคอื่นๆ นั้น มีความสํ าคัญในระดับปาน
กลาง กลาวคือ อุปสรรคจากความไดเปรียบดานชองทางในการจัดจํ าหนายของโรงแรมที่มีอยูเดิม 
อุปสรรคจากความไดเปรียบในดานประสบการณและความสามารถในการบริหารจัดการของโรงแรม
ทีม่อียูเดิม อุปสรรคดานกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการจัดตั้งหรือดํ าเนินการ
ธรุกจิโรงแรม การตอบโตดานราคาของผูประกอบการเดิม และอุปสรรคจากความเปนพันธมิตรของ
โรงแรมที่มีอยูเดิมกับธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวของในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
3.33, 3.31, 3.17, 3.06 และ 2.94 ตามลํ าดับ



                104

ตารางที่ 30  ระดบัความส ําคัญของกลยุทธการตลาดดานพันธมิตรที่มีตอการสรางความไดเปรียบ
            ในการแขงขัน

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอยที่
สุด

กลยุทธการตลาด
ดานพันธมิตร

5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

โรงแรมมีการรวมเปน
พันธมิตรกับโรงแรมอื่น

13
(20.3)

15
(23.4)

22
(34.4)

8
(12.5)

6
(9.4)

3.33 1.209 ปาน
กลาง

โรงแรมมีการรวมเปน
พันธมิตรกับธุรกิจที่เปน
ซัพพลายเออรของโรง
แรม

12
(18.8)

13
(20.3)

23
(35.9)

9
(14.1)

7
(10.9)

3.22 1.227 ปาน
กลาง

โรงแรมมีการรวมเปน
พันธมิตรกับคนกลางใน
การจัดจํ าหนายผลิต
ภัณฑของโรงแรมหรือ
ผลิตภัณฑทางการทอง
เท่ียวอื่นๆ

12
(18.8)

15
(23.4)

22
(34.4)

8
(12.5)

7
(10.9)

3.27 1.224 ปาน
กลาง

โรงแรมมีการรวมเปน
พันธมิตรกับธุรกิจอ่ืนที่
เก่ียวของโดยออม เชน
บริษัทสายการบิน บริษัท
ท่ีใหบริการบัตรเครดิต
หนวยงานสงเสริมการ
ทองเท่ียว

12
(18.8)

18
(28.1)

18
(28.1)

8
(12.5)

8
(12.5)

3.28 1.265 ปาน
กลาง

รวม 3.27 1.128 ปาน
กลาง

หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) แสดงคารอยละตามแถว
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ตารางที่ 31  ระดบัของอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหม

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

อุปสรรค

5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

ขนาดของเงินลงทุนใน
โรงแรมใหม

23
(35.9)

23
(35.9)

12
(18.8)

3
(4.7)

3
(4.7)

3.94 1.081 มาก

ความไดเปรียบในเรื่อง
ทํ าเลท่ีตั้งของโรงแรมที่มี
อยูเดิม

19
(29.7)

19
(29.7)

15
(23.4)

2
(3.1)

9
(14.1)

3.58 1.331 มาก

ความไดเปรียบในดาน
ประสบการณและความ
สามารถในการบริหารจัด
การของโรงแรมที่ มีอยู 
เดิม

13
(20.3)

15
(23.4)

23
(35.9)

5
(7.8)

8
(12.5)

3.31 1.245 ปาน
กลาง

ความไดเปรียบทางดาน
ช  อ ง ท า ง ใ น ก า ร จั ด
จํ าหนายของโรงแรมที่มี
อยูเดิม

9
(14.1)

20
(31.3)

24
(37.5)

5
(7.8)

6
(9.4)

3.33 1.113 ปาน
กลาง

ความเปนพันธมิตรของ
โรงแรมที่ มีอยู  เดิมกับ
ธุรกิจอ่ืนๆที่เก่ียวของใน
อุตสาหกรรมการท อง
เท่ียว เชนบริษัทสายการ
บิน บริษัทรถเชา หรือ
บ ริ ษั ท บั ต ร เ ค ร ดิ ต  
เปนตน

2
(3.1)

19
(29.7)

24
(37.5)

11
(17.2)

8
(12.5)

2.94 1.052 ปาน
กลาง

การตอบโตดานราคาของ
ผูประกอบการเดิม

6
(9.4)

14
(21.9)

28
(43.8)

10
(15.6)

6
(9.4)

3.06 1.067 ปาน
กลาง
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ตารางที่ 31  (ตอ)

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

อุปสรรค

5 4 3 2 1

คะ
แนน
เฉลี่ย

SD. แปล
ความ
หมาย

กฎหมายหรือกฎระเบียบ
ตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การจัดตั้ งหรือดํ  าเนิน
ธุรกิจโรงแรม

13
(20.3)

14
(21.9)

19
(29.7)

7
(10.9)

11
(17.2)

3.17 1.351 ปาน
กลาง

หมายเหตุ: ตวัเลขใน ( ) แสดงคารอยละตามแถว

การทดสอบสมมติฐาน

กลยุทธการตลาดที่ธุรกิจโรงแรมใชมีความสัมพันธกับลักษณะของโรงแรม

ตารางที่ 32 แสดงคาที่ไดจากการทดสอบหาความสัมพันธระหวางการใชกลยุทธทางการ
ตลาดดานตางๆ กับลักษณะทั่วไปของโรงแรมโดยใชสถิติไคสแควร ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 ซึง่สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้

1.  ความสมัพนัธระหวางการใชกลยุทธดานผลิตภัณฑกับลักษณะทั่วไปของโรงแรม

     การตั้งอยูในทํ าเลที่เหมาะสมที่ลูกคากลุมเปาหมายสามารถเขาถึงไดงาย มีความ
สัมพนัธกับรูปแบบการดํ าเนินงานของโรงแรม

     การใหบริการหองอาหารตางๆ ที่มีความหลากหลายมีความสัมพันธกับจํ านวนหองพัก
ของโรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การใหบริการศูนยสุขภาพ/อุปกรณกีฬา/สระวายนํ้ า มีความสัมพันธกับจํ านวนหองพัก
ของโรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การใหบริการหองจัดเลี้ยง/หองประชุม/สัมมนา มีความสัมพันธกับจํ านวนหองพักของ
โรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ และรูปแบบการดํ าเนินงาน
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     การใหบริการศูนยธุรกิจมีความสัมพันธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม ราคาหองพัก
เฉล่ีย และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การมีช่ือตราเปนที่รูจักแพรหลายในระดับประเทศและ/หรือตางประเทศ มีความ
สัมพนัธกับราคาหองพักเฉล่ีย และรูปแบบการดํ าเนินงาน

2.  ความสมัพนัธระหวางการใชกลยุทธดานการจัดรวมผลิตภัณฑกับลักษณะทั่วไปของโรง
แรม

     การน ําผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรมมาจัดรวมกันโดยตั้งราคาขายเปนแพ็คเกจ มีความ
สัมพนัธกับระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การนํ าผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรมไปรวมกับผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวอื่นๆ ที่ไมใช
ของโรงแรมโดยตั้งราคาขายเปนแพ็คเกจ มีความสัมพันธกับจํ านวนหองพัก และ ราคาหองพักโดย
เฉล่ีย

     การจัดกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการของโรงแรมมากขึ้นมี
ความสัมพันธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และระยะเวลาที่โรงแรมเปด
ด ําเนินการ

     การจัดแพ็คเกจเฉพาะชวงเวลาตางๆ เชนสํ าหรับวันหยุดตามฤดูกาลหรือเทศกาลตางๆ 
มคีวามสมัพันธกับราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรูปแบบการดํ าเนินงาน

3.  ความสมัพนัธระหวางการใชกลยุทธดานราคากับลักษณะทั่วไปของโรงแรม

     การปรบัราคาหองพักตามฤดูกาลหรือระดับความตองการใชบริการของลูกคา มีความ
สัมพนัธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การท ําสัญญาขอตกลงหรือเง่ือนไขกับคนกลางในการจัดจํ าหนายเพื่อใหราคาพิเศษแก
คนกลางมคีวามสัมพันธกับราคาหองพักเฉล่ีย ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ และรูปแบบการ
ด ําเนินงาน
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     การมขีอตกลงในการใหราคาคาหองพักพิเศษกับหนวยงานบางหนวยงานหรือบริษัทที่
ไมใชคนกลางในการจัดจํ าหนายมีความสัมพันธกับราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรูปแบบการดํ าเนิน
งาน

     การตัง้ราคาสูงกวาคูแขงเพ่ือแสดงถึงคุณภาพในการใหบริการที่เหนือกวามีความ
สัมพนัธระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ

4.  ความสมัพนัธระหวางการใชกลยุทธดานชองทางการจัดจํ าหนายกับลักษณะทั่วไปของ
โรงแรม

     การขายหองพักผานตัวแทนจํ าหนายผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับ
ราคาหองพักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การแตงตั้งตัวแทนการขายของโรงแรมเพื่อรับจองหองพักมีความสัมพันธกับ จํ านวน
หองพักของโรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การเชือ่มโยงขอมูลการรับจองเขากับระบบจัดจํ าหนายระดับโลก มีความสัมพันธกับ
ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การใหบริการรับจองหองพักผานเว็บไซตของโรงแรมเองมีความสัมพันธกับราคาหอง
พักโดยเฉลีย่ ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การใหบรกิารรับจองหองพักผานเว็บไซตอ่ืนๆ ที่ไมใชเว็บไซตของโรงแรมเองมีความ
สัมพนัธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การเปนสมาชิกกลุมทางการตลาดที่สามารถใชระบบรับจองรวมกันมีความสัมพันธกับ 
ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรูปแบบการดํ าเนินงาน

5.  ความสมัพนัธระหวางการใชกลยุทธดานการสงเสริมการตลาดกับลักษณะทั่วไปของโรง
แรม

     การใหความสํ าคัญกับการใชพนักงานขายในการเสนอขายบริการตางๆ ของโรงแรมมี
ความสมัพนัธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม และรูปแบบการดํ าเนินงาน
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     การจดัรางวลัสมนาคุณใหกับลูกคาที่มาใชบริการประจํ าโดยอาจรวมกับบริษัทสายการ
บนิหรอืธรุกิจอื่นๆ มีความสัมพันธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรูป
แบบการดํ าเนินงาน

     การแจกของสมนาคุณใหกับลูกคามี่ความสัมพันธกับระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ 
และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การเสนอบรกิารโดยไมคิดมูลคาเพ่ือจูงใจใหเกิดการซื้อสินคาในอนาคตมีความสัมพันธ
กับราคาหองพักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การโฆษณาผานสื่อวิทยุ/โทรทศันมีความสัมพันธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม และ
ราคาหองพักโดยเฉลี่ย

     การโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพ เชนนิตยสาร แผนพับ ฯลฯ มีความสัมพันธกับจํ านวนหอง
พักของโรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ

     การมเีวบ็ไซตของโรงแรมเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับการบริการและขาวสารตางๆ ของโรง
แรมมคีวามสัมพันธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และระยะเวลาที่โรงแรม
เปดดํ าเนินการ

     การประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมไปสูสาธารณชนอยางสมํ่ าเสมอมีความ
สัมพนัธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรูปแบบการดํ าเนินงาน

     การเปนผูอุปถัมภหรือรวมเปนผูอุปถัมภกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน
ตางๆ มคีวามสัมพันธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และรูปแบบการดํ าเนิน
งาน

6.  ความสมัพนัธระหวางการใชกลยุทธดานพนักงานกับลักษณะทั่วไปของโรงแรม

     การใชระบบการใหผลตอบแทนกับพนักงานโดยพิจารณาจากความพอใจของลูกคาที่มา
ใชบรกิารมีความสัมพันธกับราคาหองพักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ และรูปแบบ
การดํ าเนินงาน
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     การใชระบบฝกอบรมหรือพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการของพนักงาน
มคีวามสัมพันธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม และรูปแบบการดํ าเนินงาน

7.  ความสมัพนัธระหวางการใชกลยุทธดานพันธมิตรกับลักษณะทั่วไปของโรงแรม

     การรวมเปนพันธมิตรกับโรงแรมอื่นมีความสัมพันธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม และ
รูปแบบการดํ าเนินงาน

     การรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจที่เปนซัพพลายเออรของโรงแรมมีความสัมพันธกับ
จ ํานวนหองพักของโรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ และรูปแบบ
การดํ าเนินงาน

   การรวมเปนพันธมิตรกับคนกลางในการจัดจํ าหนายผลิตภัณฑของโรงแรมหรือผลิตภัณฑ
ทางการทองเที่ยวอื่นๆ มีความสัมพันธกับจํ านวนหองพักของโรงแรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย และ
รูปแบบการดํ าเนินงาน

   การรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจอื่นที่เก่ียวของโดยออม เชน บริษัทสายการบิน บริษัทที่ให
บรกิารบัตรเครดิต หรือหนวยงานสงเสริมการทองเที่ยว มีความสัมพันธกับจํ านวนหองพักของโรง
แรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการ และรูปแบบการดํ าเนินงาน
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ตารางที่ 32  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางกลยุทธการตลาดที่ใชในปจจุบันกับลักษณะของโรงแรมแสดงในรูปคา χ 2

ลักษณะของโรงแรม
กลยุทธการตลาด จํ านวนหองพัก

ของโรงแรม
ราคาหองพักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่โรงแรมเปด

ดํ าเนินการ
รูปแบบการดํ าเนินงาน

ดานผลิตภัณฑ (Product)
1. โรงแรมตั้งอยูในทํ าเลที่เหมาะสม ลูกคากลุมเปาหมายสามารถ

เขาถึงไดงาย
2.578

(0.765)
3.468

(0.748)
5.009

(0.082)
4.197

(0.041**)
2. โรงแรมมีการกํ าหนดชวงเวลาเพื่อปรับปรุงรูปแบบและการตก

แตงหองพักใหสอดคลองกับความตองการของลูกคากลุมเปา
หมายอยูเสมอ

7.076
(0.215)

7.318
(0.292)

0.640
(0.726)

2.510
(0.113)

3. โรงแรมมีบริการหองอาหารตางๆ ที่มีความหลากหลาย 11.770
(0.038**)

16.131
(0.013**)

1.262
(0.532)

5.295
(0.021**)

4. โรงแรมมีบริการศูนยสุขภาพ (Fitness Center)/อุปกรณกีฬา/
สระวายนํ้ า

13.500
(0.019*)

21.581
(0.001*)

1.373
(0.503)

6.088
(0.014**)

5. โรงแรมมีบริการหองจัดเลี้ยง/หองประชุม/สัมมนา 15.531
(0.008**)

19.960
(0.003**)

8.203
(0.017**)

6.813
(0.009**)

6. โรงแรมมีบริการศูนยธุรกิจ (Business Center) 22.649
(0.000**)

25.686
(0.000**)

5.476
(0.065)

13.196
(0.000**)

7. โรงแรมมีชื่อตราเปนที่รูจักแพรหลายในระดับประเทศและ/
หรือตางประเทศ

10.111
(0.072)

16.841
(0.010**)

4.261
(0.119)

9.057
(0.003**)
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ตารางที่ 32  (ตอ)

ลักษณะของโรงแรม
กลยุทธการตลาด จํ านวนหองพัก

ของโรงแรม
ราคาหองพักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่โรงแรมเปด

ดํ าเนินการ
รูปแบบการดํ าเนินงาน

ดานการจัดรวมผลิตภัณฑ (Packaging and Programming)
8. โรงแรมนํ าผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรมมาจัดรวมกันโดยตั้ง

ราคาขายเปนแพ็คเกจ (Package) เชน การขายหองพักรวมกับ
บริการอาหารในโรงแรม ฯลฯ

7.788
(0.168)

8.739
(0.189)

12.065
(0.002**)

3.935
(0.047**)

9. โรงแรมนํ าผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรมไปรวมกับผลิตภัณฑ
ทางการทองเที่ยวอื่นๆ ที่ไมใชของโรงแรม โดยตั้งราคาขาย
เปนแพ็คเกจ เชน หองพักของโรงแรมรวมกับบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ฯลฯ

12.190
(0.032**)

15.737
(0.015**)

0.596
(0.742)

1.807
(0.179)

10. โรงแรมมีการจัดกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคาให
มาใชบริการของโรงแรมมากขึ้น

15.192
(0.010**)

17.665
(0.007**)

7.459
(0.024**)

1.844
(0.174)

11. โรงแรมมีการจัดแพ็คเกจเฉพาะชวงเวลาตางๆ เชน สํ าหรับวัน
หยุด ตามฤดูกาล หรือเทศกาลตางๆ ฯลฯ

8.166
(0.147)

17.240
(0.008**)

5.276
(0.072)

6.683
(0.010**)

ดานราคา (Price)
12. โรงแรมมีการปรับราคาหองพักตามฤดูกาลหรือระดับความ

ตองการใชบริการของลูกคา
12.702

(0.026**)
9.748

(0.136)
2.132

(0.344)
11.106

(0.001**)
13. โรงแรมมีการปรับราคาตามคูแขงในตลาด 10.751

(0.057)
2.231

(0.897)
1.538

(0.464)
0.317

(0.574)
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ตารางที่ 32  (ตอ)

ลักษณะของโรงแรม
กลยุทธการตลาด จํ านวนหองพัก

ของโรงแรม
ราคาหองพักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่โรงแรมเปด

ดํ าเนินการ
รูปแบบการดํ าเนินงาน

14. โรงแรมมีการกํ าหนดราคาหองพักหลายราคาสํ าหรับกลุมลูกคา
ที่แตกตางกัน

10.016
(0.075)

11.873
(0.065)

3.211
(0.201)

2.510
(0.113)

15. โรงแรมมีการทํ าสัญญาขอตกลงหรือเงื่อนไขกับคนกลางในการ
จัดจํ าหนายเพื่อใหราคาพิเศษแกคนกลาง

11.055
(0.050)

21.320
(0.002**)

9.677
(0.008**)

6.284
(0.012**)

16. โรงแรมมีขอตกลงในการใหราคาคาหองพักพิเศษกับหนวยงาน
บางหนวยงานหรือบริษัทที่ไมใชคนกลางในการจัดจํ าหนาย
เชนบริษัทสายการบิน ฯลฯ

8.838
(0.116)

16.416
(0.012**)

1.606
(0.448)

7.723
(0.005**)

17. โรงแรมตั้งราคาสูงกวาคูแขงเพื่อแสดงถึงคุณภาพการใหบริการ
ที่เหนือกวา

10.552
(0.061)

9.913
(0.128)

8.341
(0.015**)

2.597
(0.107)

ดานชองทางการจัดจํ าหนาย (Place)
18. โรงแรมมีการขายหองพักผานตัวแทนจํ าหนายผลิตภัณฑทาง

การทองเที่ยว (Travel Agent)
9.074

(0.106)
17.998

(0.006**)
7.815

(0.020**)
6.088

(0.014**)
19. โรงแรมมีการแตงตั้งตัวแทนการขายของโรงแรม (Hotel

Representative) เพื่อรับจองหองพัก
16.547

(0.005**)
16.238

(0.013**)
0.854

(0.652)
14.971

(0.000**)
20. โรงแรมเชื่อมโยงขอมูลการรับจองเขากับระบบจัดจํ าหนาย

ระดับโลก (Global Distribution System, GDS) เชน
Amadeus, Sabre

10.559
(0.061)

21.584
(0.001**)

0.515
(0.773)

11.023
(0.001**)
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ตารางที่ 32  (ตอ)

ลักษณะของโรงแรม
กลยุทธการตลาด จํ านวนหองพัก

ของโรงแรม
ราคาหองพักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่โรงแรมเปด

ดํ าเนินการ
รูปแบบการดํ าเนินงาน

21. โรงแรมมีบริการรับจองหองพักผานเว็บไซตของโรงแรมเอง 8.917
(0.112)

30.791
(0.000**)

7.521
(0.023**)

4.363
(0.037**)

22. โรงแรมมีบริการรับจองหองพักผานเว็บไซตอื่นๆ ที่ไมใช
เว็บไซตของโรงแรมเอง

12.493
(0.029**)

16.756
(0.010**)

5.448
(0.066)

6.088
(0.014**)

23. โรงแรมเปนสมาชิกของกลุมทางการตลาด (Consortia
System) ที่สามารถใชระบบรับจองรวมกัน เชนกลุม Leading
Hotels of the World

10.571
(0.061)

21.474
(0.002**)

1.016
(0.602)

6.815
(0.009**)

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
24. โรงแรมใหความสํ าคัญกับการใชพนักงานขายในการเสนอขาย

บริการตางๆ ของโรงแรม
13.172

(0.022**)
10.091
(0.121)

3.040
(0.219)

6.284
(0.012**)

25. โรงแรมมีการจัดรางวัลสมนาคุณใหกับลูกคาที่มาใชบริการ
ประจํ าโดยอาจรวมกับบริษัทสายการบินหรือธุรกิจอื่น ๆ เชน
รายการสะสมไมลหรือแตมการเดินทาง ฯลฯ

25.270
(0.000**)

36.911
(0.000**)

3.356
(0.187)

7.711
(0.005**)

26. โรงแรมแจกของสมนาคุณใหกับลูกคา เชนบัตรสวนลดในการ
ใชบริการตางๆ ของโรงแรม บัตรของขวัญ ฯลฯ

7.905
(0.162)

11.338
(0.078)

9.317
(0.009**)

4.138
(0.042**)

27. โรงแรมเสนอบริการโดยไมคิดมูลคา (Hotel Inspection/Fam
Trip) เพื่อจูงใจใหเกิดการซื้อสินคาในอนาคต

14.128
(0.015)

16.494
(0.011**)

10.005
(0.007**)

7.721
(0.005**)
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ตารางที่ 32  (ตอ)

ลักษณะของโรงแรม
กลยุทธการตลาด จํ านวนหองพัก

ของโรงแรม
ราคาหองพักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่โรงแรมเปด

ดํ าเนินการ
รูปแบบการดํ าเนินงาน

28. โรงแรมมีการโฆษณาผานสื่อวิทยุ/โทรทัศน 16.935
(0.005**)

15.773
(0.015**)

3.817
(0.148)

2.706
(0.100)

29. โรงแรมมีการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสาร แผนพับ
ฯลฯ

12.522
(0.028**)

15.624
(0.016**)

8.565
(0.014**)

3.682
(0.055)

30. โรงแรมมีเว็บไซตของโรงแรมเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับบริการ และ
ขาวสารตางๆ ของโรงแรม

11.609
(0.041**)

34.601
(0.000**)

9.741
(0.008**)

3.781
(0.052)

31. โรงแรมมีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมไปสูสา
ธารณชนอยางสมํ่ าเสมอ

16.415
(0.006**)

19.846
(0.003**)

2.125
(0.346)

15.126
(0.000**)

32. โรงแรมเปนผูอุปถัมภหรือรวมเปนผูอุปถัมภกิจกรรมเพื่อ
สังคมหรือสาธารณประโยชนตาง ๆ

18.094
(0.003**)

19.846
(0.003**)

2.125
(0.346)

7.799
(0.005**)

ดานพนักงาน (Personnel)
33. โรงแรมมีพนักงานที่มีความรูความสามารถและทักษะในการให

บริการเปนอยางดี
3.461

(0.629)
5.217

(0.516)
2.219

(0.330)
1.731

(0.188)
34. โรงแรมมีระบบการคัดเลือกพนักงานเพื่อใหแนใจวาได

พนักงานที่เหมาะสมกับงาน
1.801

(0.876)
2.533

(0.864)
0.686

(0.710)
0.538

(0.463)
35. โรงแรมมีระบบการใหผลตอบแทนกับพนักงานโดยพิจารณา

จากความพอใจของลูกคาที่มาใชบริการ
4.224

(0.518)
15.652

(0.016**)
6.178

(0.046**)
6.418

(0.011**)
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ตารางที่ 32  (ตอ)

ลักษณะของโรงแรม
กลยุทธการตลาด จํ านวนหองพัก

ของโรงแรม
ราคาหองพักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่โรงแรมเปด

ดํ าเนินการ
รูปแบบการดํ าเนินงาน

36. โรงแรมมีระบบฝกอบรมหรือพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพใน
การใหบริการของพนักงาน

11.362
(0.045**)

10.021
(0.124)

2.034
(0.362)

4.753
(0.029**)

37. โรงแรมมีนโยบายใหอํ านาจกับพนักงานเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาที่ใชบริการ

2.241
(0.843)

4.134
(0.659)

5.001
(0.082)

2.510
(0.113)

ดานพันธมิตร (Partnership)
38. โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับโรงแรมอื่น 13.572

(0.019**)
10.613
(0.101)

3.107
(0.211)

6.418
(0.011**)

39. โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจที่เปนซัพพลายเออร
ของโรงแรม

11.206
(0.047**)

12.640
(0.049**)

7.247
(0.027**)

7.799
(0.005**)

40. โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับคนกลางในการจัดจํ าหนาย
ผลิตภัณฑของโรงแรมหรือผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวอื่นๆ

17.175
(0.004**)

14.671
(0.023**)

4.628
(0.099)

11.532
(0.001**)

41. โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของโดยออม
เชน บริษัทสายการบิน บริษัทที่ใหบริการบัตรเครดิต หนวย
งานสงเสริมการทองเที่ยว

12.889
(0.024**)

15.322
(0.018**)

7.044
(0.030**)

11.106
(0.001**)

หมายเหตุ : ตวัเลขใน ( ) หมายถึง คา sig. และ ** หมายถงึมีความสัมพันธอยางมีนัยสํ าคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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ระดับความสํ าคัญของสวนประสมการตลาดที่ธุรกิจโรงแรมควรใชจะแตกตางกันจํ าแนกตาม
ลักษณะโรงแรมที่แตกตางกัน

ตารางที ่ 33 แสดงผลจากการทดสอบลักษณะทั่วไปของโรงแรมที่แตกตางกันที่มีผลตอ
การใหความสํ าคัญตอสวนประสมการตลาดที่ตางกัน โดยใชสถิติ F-test และ t-test ทีร่ะดบัความ
เช่ือมั่นรอยละ 95 ผลจากการทดสอบพบวาลักษณะของโรงแรม ไดแก จํ านวนหองพักของโรง
แรม ราคาหองพักโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา มีผลตอการใหความสํ าคัญตอสวนประสมการตลาดดัง
สรุปไดตอไปนี้

1.  จ ํานวนหองพักของโรงแรม

     โรงแรมที่มีจํ านวนหองพักตางกันใหความสํ าคัญกับสวนประสมการตลาดดานผลิต
ภณัฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจํ าหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานพันธมิตรใน
ระดับที่ตางกัน กลาวคือ

     ดานผลิตภัณฑ พบวา โรงแรมที่มีจํ านวนหองพักตั้งแต 251 – 300 หอง ใหความ
สํ าคัญกับสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมากที่สุด ในขณะที่โรงแรมที่มีจํ านวนหองมากกวา 
300 หอง โรงแรมที่มีจํ านวนหอง 155 – 250 หอง โรงแรมที่มีจํ านวนหองพัก 60 – 150 หอง 
และโรแรมที่มีจํ านวนหองพักตํ่ ากวา 60 หอง ใหความสํ าคัญกับสวนประสมการตลาดดานผลิต
ภณัฑรองลงมาตามลํ าดับ

     ดานราคา พบวา โรงแรมที่มีจํ านวนหองพักมากกวา 300 หอง ใหความสํ าคัญกับ
สวนประสมการตลาดดานราคามากที่สุด รองลงมาไดแกโรงแรมที่มีจํ านวนหองพัก 201 – 250 
หอง, 151 – 200 หอง, 251 - 300 หอง ตามล ําดับ สวนโรงแรมที่มีจํ านวนหองพักตํ่ ากวา 60 
หอง และ 60 –150 หอง ใหความสํ าคัญกับสวนประสมการตลาดดานราคานอยที่สุดโดยมี
คะแนนเฉลี่ยที่เทากัน

     ดานชองทางการจัดจํ าหนาย พบวา โรงแรมที่มีจํ านวนหองพัก 251 – 300 หอง 
และโรงแรมที่มีหองพักมากกวา 300 หอง ใหความสํ าคัญกับสวนประสมการตลาดดานชองทาง
การจดัจ ําหนายมากที่สุดในระดับที่ใกลเคียงกัน รองลงมาไดแก โรงแรมที่มีจํ านวนหองพัก 201- 
250 หอง, 151 - 200 หอง, 60 - 150 หอง และตํ่ ากวา 60 หอง ตามลํ าดับ
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     ดานการสงเสริมการตลาด พบวา โรงแรมที่มีจํ านวนหองพัก 201 - 250 หอง ให
ความส ําคญักับสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมากที่สุด รองลงมาไดแกโรงแรมที่
มีจํ านวนหองพัก 251 – 300 หอง, มากกวา 300 หอง, 151 - 200 หอง, ตํ่ ากวา 60 หอง 
และ 60 - 151 หอง ตามลํ าดับ

     ดานพันธมิตร พบวา โรงแรมที่มีจํ านวนหองพัก 201 - 250 หอง ใหความสํ าคัญกับ
สวนประสมการตลาดดานพันธมิตรมากที่สุด รองลงมาไดแกโรงแรมที่มีจํ านวนหองพัก 251 – 
300 หอง, มากกวา 300 หอง, 151 - 200 หอง, 60 - 151 หอง และตํ่ ากวา 60 หอง ตาม
ลํ าดับ

2.  ราคาหองพักโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา

     โรงแรมที่มีระดับราคาหองพักเฉล่ียที่แตกตางกันใหความสํ าคัญกับสวนประสมการ
ตลาดดานผลติภณัฑ ดานการจัดรวมผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจํ าหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานพนักงาน และดานพันธมิตรในระดับความสํ าคัญที่ตางกัน กลาวคือ

     สํ าหรับดานผลิตภัณฑ ดานการจัดรวมผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจํ าหนาย และ
ดานพันธมิตรนั้น พบวาระดับความสํ าคัญเปนไปในทิศทางเดียวกันกับราคาหองพักโดยเฉลี่ย 
กลาวคือโรงแรมที่มีระดับราคาสูงจะใหความสํ าคัญกับสวนประสมการตลาดดานดังกลาวมากกวา
โรงแรมที่มีระดับราคารองลงไป จะสังเกตไดวาโรงแรมที่มีราคาหองพักเฉล่ียตั้งแต 2,500 บาท
ขึน้ไป ใหความสํ าคัญกับสวนประสมการตลาดขางตนมากที่สุด ในขณะที่โรงแรมที่มีระดับราคา
หองพักเฉล่ีย 1,500 – 2,499 บาท, 1,000 – 1,499 บาท, 500 – 999 บาท และตํ่ ากวา 500 
บาท จะใหความสํ าคัญกับสวนประสมการตลาดนอยลงมาตามลํ าดับ

     ดานราคา พบวาโรงแรมที่มีระดับราคาหองพักเฉล่ียตั้งแต 2,500 บาทขึ้น ใหความ
สํ าคัญกับสวนประสมการตลาดดานราคามากที่สุด รองลงมาไดแกโรงแรมที่มีระดับราคาหองพัก
เฉล่ีย 1,500 – 2,499 บาท, 500 – 999 บาท, 1,000 – 1,499 บาท และตํ่ ากวา 500 บาท
ตามลํ าดับ

     ดานการสงเสริมการตลาด พบวาโรงแรมที่มีระดับราคาหองพักเฉล่ีย 1,500 – 
2,499 บาท ใหความสํ าคัญกับสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมากที่สุด รองลง
มาไดแกโรงแรมที่มีระดับราคาหองพักเฉล่ีย 2,500 บาทขึ้นไป, 1,000 – 1,499 บาท, 500 – 
999 บาท และตํ่ ากวา 500 บาท ตามลํ าดับ
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     ดานพนกังาน พบวาโรงแรมที่มีระดับราคาหองพักเฉล่ีย 2,500 บาทขึ้นไป ใหความ
สํ าคัญกับสวนประสมการตลาดดานพนักงานมากที่สุด ในขณะที่โรงแรมทีมีราคาหองพักเฉล่ีย 
1,500 – 2,499 บาท, 500 – 999 บาท, ตํ่ ากวา 500 บาท และ 1,000 – 1,499 บาท จะให
ความสํ าคัญรองลงมาตามลํ าดับ

3.  ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการมาแลว

     โรงแรมที่มีระยะเวลาเปดดํ าเนินการมาแลวที่แตกตางกัน จะใหความสํ าคัญกับสวน
ประสมการตลาดดานการจัดรวมผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจํ าหนาย ดานการสง
เสริมการตลาด และดานพันธมิตร ในระดับความสํ าคัญที่แตกตางกัน กลาวคือโรงแรมที่เพ่ิงเปด
ดํ าเนินการจะใหความสํ าคัญกับสวนประสมการตลาดขางตนมากกวาโรงแรมที่เปดดํ าเนินการมา
นานกวา ดังจะสังเกตไดจากโรงแรมที่เปดดํ าเนินการมาแลวตํ่ ากวา 10 ป จะใหความสํ าคัญกับ
สวนประสมการตลาดมากทีสุด รองลงมาไดแกโรงแรมที่เปดดํ าเนินการมาแลว 10 – 19 ป และ
โรงแรมที่เปดดํ าเนินการมาแลวตั้งแต 20 ป ตามลํ าดับ

4.  รูปแบบการดํ าเนินงานของโรงแรม

     โรงแรมทีม่รูีปแบบการดํ าเนินงานตางกันจะใหความสํ าคัญกับสวนประสมการตลาด
ดานผลติภณัฑ ดานการจัดรวมผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจํ าหนาย และดานการสง
เสริมการตลาดในระดับความสํ าคัญที่ตางกัน โดยโรงแรมที่เปนโรงแรมที่อยูในเครือโรงแรมจะให
ความส ําคัญกับกลยุทธดานดังกลาวมากกวาโรงแรมอิสระที่ไมไดอยูในเครือโรงแรม

ระดับความเปนอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมจะแตกตางกันจํ าแนกตามลักษณะโรงแรมที่
แตกตางกัน

ตารางที ่ 34 แสดงผลจากการทดสอบลักษณะทั่วไปของโรงแรมที่มีผลตอระดับความเปน
อุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหม โดยใชสถิติ F-test และ t-test ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ผลจากการทดสอบ พบวามีเพียงรูปแบบการดํ าเนินงานของโรง
แรมเทานัน้ที่มีผลตอระดับอุปสรรคดานขนาดของเงินลงทุนในโรงแรมใหม กลาวคือโรงแรมอิสระ
ที่ไมไดอยูในเครือโรงแรมจะใหระดับความเปนอุปสรรคในเรื่องดังกลาวสูงกวาโรงแรมที่อยูใน
เครือโรงแรม
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ตารางที่ 33  ผลการทดสอบระดับความสํ าคัญของสวนประสมการตลาดที่ธุรกิจโรงแรมควรใชจํ าแนกตามลักษณะทั่วไปของโรงแรม

กลยุทธการตลาด
ลักษณะทั่วไปของโรงแรม ดานผลิตภัณฑ ดานการจัด

รวมผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทาง

การจัด
จํ าหนาย

ดานการสง
เสริมการตลาด

ดานพนักงาน ดานพันธมิตร

จ ํานวนหองพักของโรงแรม
     ตํ่ ากวา 60 หอง 3.24 2.79 3.00 2.17 2.85 4.27 2.50
     60 –150 หอง 3.30 2.72 3.00 2.99 2.83 3.59 2.72
     151 – 200 หอง 3.34 3.39 3.83 3.50 3.62 4.02 3.61
     201 – 250 หอง 4.00 3.67 3.89 3.86 4.20 4.07 4.08
     251 – 300 หอง 4.52 3.50 3.50 3.94 3.93 4.80 4.00
     มากกวา 300 หอง 4.15 3.37 3.92 3.93 3.90 4.19 3.72
     คาสถิต F 3.623 1.716 3.736 4.376 5.357 2.130 3.967
     คา Sig. 0.006** 0.145 0.005** 0.002** 0.000** 0.075 0.004**
ราคาหองพักโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
     ตํ่ ากวา 500 บาท 2.63 2.14 2.40 2.02 2.25 3.77 1.96
     500 – 999 บาท 3.49 2.95 3.51 3.34 3.25 3.84 3.23
     1,000 – 1,499 บาท 3.89 3.29 3.49 3.35 3.39 3.75 3.27
     1,500 – 2,499 บาท 4.02 3.71 3.90 3.69 4.22 4.11 3.68
     2,500 ขึ้นไป 4.51 3.72 3.80 4.13 4.12 4.71 4.11
     คาสถิต F 8.396 3.961 3.890 5.238 7.347 2.587 4.740
     คา Sig. 0.000** 0.006** 0.007** 0.001** 0.000** 0.046** 0.002**
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ตารางที่ 33  (ตอ)

กลยุทธการตลาด
ลักษณะทั่วไปของโรงแรม ดานผลิตภัณฑ ดานการจัด

รวมผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทาง

การจัด
จํ าหนาย

ดานการสง
เสริมการตลาด

ดานพนักงาน ดานพันธมิตร

ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการมาแลว
     ตํ่ ากวา 10 ป 4.06 3.74 3.83 3.80 4.00 4.26 3.67
     10 – 19 ป 3.61 3.21 3.64 3.47 3.35 3.92 3.46
     ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 3.43 2.54 3.00 2.87 2.97 3.79 2.78
     คาสถิต F 3.116 8.986 6.068 4.560 7.041 1.686 3.901
     คา Sig. 0.51 0.000** 0.004** 0.014** 0.002** 0.194 0.025**
รปูแบบการดํ าเนินงานของโรงแรม
     เปนโรงแรมที่อยูในเครือโรงแรม 4.19 3.54 3.82 3.99 3.91 4.21 3.74
     เปนโรงแรมอิสระที่ไมไดอยูในเครือโรงแรม 3.46 2.94 3.31 3.07 3.18 3.87 3.08
     คาสถิต t 11.773 5.017 4.709 11.666 8.815 2.361 4.835
     คา Sig. 0.001** 0.029** 0.034** 0.001** 0.004** 0.129 0.032

หมายเหตุ: ** หมายถึงมีนัยสํ าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95



ตารางที่ 34  ผลการทดสอบระดับของอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหมจํ าแนกตามลักษณะทั่วไปของโรงแรม

อุปสรรค
ลักษณะทั่วไปของโรงแรม ขนาดของเงิน

ลงทุนในโรง
แรมใหม

ความได
เปรียบในเรื่อง
ทํ าเลที่ตั้งของ
โรงแรมที่มีอยู

เดิม

ความได
เปรียบดาน
ประสบการณ
และความ

สามารถในการ
บริหารจัดการ
ของโรงแรมที่
มีอยูเดิม

ความได
เปรียบดาน

ชองทางในการ
จัดจํ าหนาย

ความเปนพันธ
มิตรของโรง
แรมที่มีอยูเดิม
กับธุรกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวของใน

อุตสาห
กรรมการทอง

เที่ยว

การตอบโต
ดานราคาของ
ผูประกอบการ

เดิม

กฎหมายหรือ
กฎระเบียบ
ตางๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับการ
จัดตั้งหรือ
ดํ าเนินธุรกิจ
โรงแรม

จ ํานวนหองพักของโรงแรม
     ตํ่ ากวา 60 หอง 4.33 3.67 3.17 3.00 3.00 3.00 3.33
     60 –150 หอง 3.96 3.39 3.17 3.22 2.78 2.96 3.52
     151 – 200 หอง 3.82 3.82 3.55 3.45 3.00 2.91 2.64
     201 – 250 หอง 3.83 3.17 2.50 2.67 3.17 3.67 3.00
     251 – 300 หอง 3.67 3.00 3.33 3.67 3.00 2.67 2.67
     มากกวา 300 หอง 3.93 3.93 3.73 3.73 3.00 3.20 3.13
     คาสถิต F 0.223 0.589 1.004 1.059 0.169 0.592 0.762
     คา Sig. 0.951 0.708 0.424 0.392 0.973 0.706 0.581
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ตารางที่ 34  (ตอ)

อุปสรรค
ลักษณะทั่วไปของโรงแรม ขนาดของเงิน

ลงทุนในโรง
แรมใหม

ความได
เปรียบในเรื่อง
ทํ าเลที่ตั้งของ
โรงแรมที่มีอยู

เดิม

ความได
เปรียบดาน
ประสบการณ
และความ

สามารถในการ
บริหารจัดการ
ของโรงแรมที่
มีอยูเดิม

ความได
เปรียบดาน

ชองทางในการ
จัดจํ าหนาย

ความเปนพันธ
มิตรของโรง
แรมที่มีอยูเดิม
กับธุรกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวของใน

อุตสาห
กรรมการทอง

เที่ยว

การตอบโต
ดานราคาของ
ผูประกอบการ

เดิม

กฎหมายหรือ
กฎระเบียบ
ตางๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับการ
จัดตั้งหรือ
ดํ าเนินธุรกิจ
โรงแรม

ราคาหองพักโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา
     ตํ่ ากวา 500 บาท 4.43 3.51 3.00 3.00 2.86 3.00 3.43
     500 – 999 บาท 3.90 4.00 3.41 3.41 3.00 3.34 3.45
     1,000 – 1,499 บาท 3.83 2.67 2.92 2.92 2.58 2.50 2.75
     1,500 – 2,499 บาท 3.86 3.29 3.14 3.57 3.00 2.71 2.43
     2,500 ขึ้นไป 3.89 3.67 3.89 3.67 3.22 3.22 3.22
ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการมาแลว
     ตํ่ ากวา 10 ป 4.11 3.50 3.83 3.78 2.89 3.28 3.44
     10 – 19 ป 3.87 3.74 3.17 3.17 2.91 3.09 2.91
     ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 3.87 3.48 3.04 3.13 3.00 2.87 3.22
     คาสถิต F 0.315 0.258 2.349 2.214 0.064 0.742 0.795
     คา Sig. 0.731 0.774 0.104 0.128 0.938 0.480 0.456
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ตารางที่ 34  (ตอ)

อุปสรรค
ลักษณะทั่วไปของโรงแรม ขนาดของเงิน

ลงทุนในโรง
แรมใหม

ความได
เปรียบในเรื่อง
ทํ าเลที่ตั้งของ
โรงแรมที่มีอยู

เดิม

ความได
เปรียบดาน
ประสบการณ
และความ

สามารถในการ
บริหารจัดการ
ของโรงแรมที่
มีอยูเดิม

ความได
เปรียบดาน

ชองทางในการ
จัดจํ าหนาย

ความเปนพันธ
มิตรของโรง
แรมที่มีอยูเดิม
กับธุรกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวของใน

อุตสาห
กรรมการทอง

เที่ยว

การตอบโต
ดานราคาของ
ผูประกอบการ

เดิม

กฎหมายหรือ
กฎระเบียบ
ตางๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับการ
จัดตั้งหรือ
ดํ าเนินธุรกิจ
โรงแรม

รปูแบบการดํ าเนินงานของโรงแรม
     เปนโรงแรมที่อยูในเครือโรงแรม 3.47 3.32 3.37 3.47 2.84 3.00 2.89
     เปนโรงแรมอิสระที่ไมไดอยูในเครือโรงแรม 4.13 3.69 3.29 3.27 2.98 3.09 3.29
     คาสถิต t 5.305 1.051 0.054 0.458 0.219 0.091 0.138
     คา Sig. 0.025** 0.309 0.818 0.501 0.641 0.763 0.290

หมายเหตุ: ** หมายถึงมีนัยสํ าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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บทที่ 6

สรุปและขอเสนอแนะ

สรุป

จากการศกึษาสภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมโรงแรม การวิเคราะหโครงสรางตลาด และการ
ศกึษากลยทุธการตลาดของธุรกิจโรงแรม สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้

สภาพทั่วไปของธุรกิจโรงแรม

สภาพโดยทั่วไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย มีการขยายตัวและหดตัวตามสภาวะ
เศรษฐกจิเและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ จากการศึกษาขอมูลในชวงป พ.ศ. 2538- 
2545 พบวา การขยายตัวของจํ านวนธุรกิจโรงแรมและจํ านวนหองพักมีการขยายตัวโดยเฉลี่ยลดลง
อยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยูในชวงถดถอย สงผลใหธุรกิจโรงแรมเขาสู
ภาวะอิม่ตวัและจํ านวนหองพักมีมากกวาจํ านวนความตองการ แตเปนที่นาสังเกตวา แมจํ านวนโรง
แรมและจํ านวนหองพักโดยรวมจะมีแนวโนมลดลง แตเมื่อพิจารณาแตละกลุมของโรงแรมตาม
ระดับราคาจะพบวาโรงแรมในกลุมที่ 1 ซึ่งเปนโรงแรมที่มีระดับราคาสูงสุดเปนกลุมที่มีสัดสวน
จํ านวนโรงแรมสูงขึ้น ในขณะที่โรงแรมในกลุมที่ 5 ซึ่งเปนกลุมที่มีระดับราคาตํ่ าสุดจะมีสัดสวน
จํ านวนโรงแรมลดลง และหากพิจารณาดานอุปทานพบวาอัตราการเขาพักเฉล่ียของโรงแรมใน
กรุงเทพฯ จะมีคาอยูระหวางรอยละ 53 – 64 และหากพิจารณาแยกกลุมตามระดับราคา พบวาโรง
แรมในกลุมที่ 1 จะมีอัตราการเขาพักเฉล่ียสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ โดยมีคาอยูระหวางรอยละ 
59 – 73 ในขณะที่โรงแรมในกลุมที่ 5 จะมีแนวโนมอัตราการเขาพักเฉล่ียที่ลดลง จากขอมูลดัง
กลาวสามารถสรุปไดวา แมวาอุตสาหกรรมโดยรวมจะเขาสูภาวะหดตัว แตธุรกิจโรงแรมจะไดรับผล
กระทบที่แตกตางกัน โดยธุรกิจโรงแรมกลุมที่มีระดับราคาตํ่ าจะไดรับผลกระทบมากที่สุดในขณะที่
กลุมที่มีระดับราคาสูงจะไดรับผลกระทบนอยมาก

ธรุกจิโรงแรมเปนธุรกิจที่ประกอบดวยงานบริการตางๆ มากมาย รายรับของโรงแรมจึงมา
จากการเสนอขายบริการตางๆ ที่หลากหลาย เชน จากการขายบริการหองพัก บริการอาหารและ
เครือ่งดื่ม และบริการจัดเลี้ยง เปนตน เมื่อพิจารณาโครงสรางรายรับรวมของโรงแรมในกรุงเทพฯ 
ในป พ.ศ. 2545 พบวารายไดหลักของโรงแรมในกรุงเทพฯ จะมาจากการขายหองพักถึงรอยละ 
45.9 คดิเปนสัดสวนที่สูงที่สุด รองลงมาไดแกรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม และการใช
หองประชมุ คิดเปนรอยละ 35.3 และ 6.0 ตามลํ าดับ หากพิจารณาสัดสวนของรายรับจํ าแนกตาม
ขนาดของโรมพบวาโรงแรมขนาดเล็กจะพ่ึงพารายไดจากการใหบริการหองพักในสัดสวนที่สูง ใน
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ขณะที่โรงแรมขนาดใหญกลับมีสัดสวนรายไดจากการขายหองพักนอยกวา ทั้งนี้เนื่องจากโรงแรม
ขนาดใหญมกัมีบริการอื่นๆ ที่หลากหลายใหกับแขกที่มาเขาพัก นอกเหนือจากบริการหองพักที่เปน
บรกิารพืน้ฐาน รายรับของโรงแรมจึงมาจากแหลงที่มาที่หลากหลายกวาโรงแรมขนาดเล็ก

โครงสรางรายจายของโรงแรมในกรุงเทพฯ จะมีสัดสวนของรายจายดานบุคลากรเปนสัด
สวนทีสู่งที่สุด โดยในป พ.ศ. 2544 มีรายจายดานบุคลากรคิดเปนรอยละ 30.3 ของรายจายทั้ง
หมด และหากพิจารณาสัดสวนของรายจายของโรงแรมที่มีขนาดตางกัน พบวาในโรงแรมขนาดใหญ
จะมสัีดสวนคาใชจายบางประเภทตํ่ ากวาโรงแรมขนาดเล็ก เชน คาใชจายดานบุคลากร คาไฟฟา คา
ประปา และคาโทรศัพท ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งนาจะมาจากโรงแรมขนาดใหญเกิดการประหยัดจาก
ขนาดหรอืมีอํ านาจในการตอรองกับผูจัดหามากกวา

โครงสรางตลาด

ในการวเิคราะหโครงสรางตลาด ซึ่งพิจารณาจากอัตราสวนการกระจุกตัวในระหวางป พ.ศ. 
2539 – 2545 พบวาอัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจรายใหญที่สุด 3 ราย มีคาเฉล่ีย 8.49 
หมายความวาอุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวตํ่ า และหากพิจารณาคาอัตราสวนขนาดธุรกิจพบวามีคา
เฉล่ียเทากับ 52.01 หมายความวาธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ 3 อันดับแรกมีขนาดของยอดขายโดย
เฉล่ียสูงกวาขนาดยอดขายโดยเฉลี่ยของธุรกิจโรงแรมอื่นๆ ที่เหลือ

เมือ่พิจารณาจ ํานวนผูขายและสินคาที่ขายในตลาด พบวาอุตสาหกรรมโรงแรมเปนตลาดที่มี
ผูขายมากราย โดยมีการสรางความแตกตางทางดานทํ าเลที่ตั้งและลักษณะของสินคาหรือบริการ อัน
ไดแกการสรางความแตกตางในดานความหลากหลายและคุณภาพในงานบริการ ส่ิงอํ านวยความ
สะดวกภายในโรงแรม และภาพลักษณ สํ าหรับอุปสรรคของผูประกอบการรายใหม ไดแก อุปสรรค
เนือ่งจากขนาดของเงินลงทุน ทั้งที่เปนการลงทุนในในสินทรัพยถาวร และคาใชจายในการดํ าเนิน
งาน ขนาดของการลงทุนในสินทรัพยถาวรจะแปรผันตามทํ าเล ขนาดของโรงแรม ลูกคากลุมเปา
หมายและระดับในการใหบริการ นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคดานอื่นๆ ไดแก ทํ าเลที่ตั้ง การประหยัด
อันเนือ่งจากประสบการณที่ส่ังสม การประหยัดจากขนาด ความแตกตางดานสินคา ความเปนพันธ
มติรทีม่อียูของของธุรกิจเดิม และ การตอบโตดานราคา

จากขอมลูอัตราสวนการกระจุกตัว อัตราสวนขนาดธุรกิจ จํ านวนผูขายและสินคาที่ขายใน
ตลาดดงัทีไ่ดกลาวมาแลว สรุปไดวาธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ มีโครงสรางตลาดเปนแบบกึ่งแขงขัน
ก่ึงผูกขาด (Monopolistic) กลาวคอื เปนตลาดที่มีผูขายเปนจํ านวนมาก ปริมาณขายของผูขายแต
ละรายจะเปนสวนนอยเมื่อเทียบกับปริมาณขายทั้งหมดในตลาด และสินคาที่ซื้อขายมีลักษณะแตก
ตางกันแตสามารถใชแทนกันได
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กลยุทธการตลาดของธุรกิจโรงแรม

จากการศกึษากลยุทธการตลาดที่ธุรกิจโรงแรมใชในปจจุบัน ระดับความสํ าคัญของกลยุทธ
ทีธ่รุกจิโรงแรมควรใชในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และระดับอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจ
โรงแรมของผูประกอบการรายใหม โดยศึกษาจากแบบสอบถามที่ผูประกอบการหรือผูบริหารโรง
แรมตอบกลับมาทั้งส้ินจํ านวน 64 ราย สรุปผลไดดังนี้

ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเจาของกิจการหรือผูจัดการทั่วไปมีสัดสวนมากกวาผูตอบแบบ
สอบถามในต ําแหนงอ่ืนๆ ประกอบดวยเพศชายมากกวาหญิง และมีประสบการณในการทํ างานใน
ธุรกิจโรงแรมเฉลี่ย 14.39 ป

ลักษณะทั่วไปของโรงแรมกลุมตัวอยางสวนใหญเปนบริษัทจํ ากัด โรงแรมที่มีจํ านวนหองพัก 
60 – 150 หอง โรงแรมที่มีอัตราคาหองพักเฉล่ีย 500 – 999 บาท และโรงแรมที่มีอัตราการเขา
พัก 60 – 79% มีสัดสวนสูงที่สุด โรงแรมสวนมากเปนโรงแรมที่ไมไดอยูในเครือคิดเปนรอยละ 
70.3 ลูกคาของโรงแรมกลุมตัวอยางโดยเฉลี่ยเปนชาวไทยมากที่สุด รองลงมาคือลูกคาจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ไมรวมประเทศไทย) ระยะเวลาทีโรงแรมกลุมตัว
อยางเปดดํ าเนินการมาแลวเฉลี่ย 19.44 ป

จากการสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธที่โรงแรมใชในปจุบันพบวากลยุทธเร่ืองทํ าเลที่ตั้งเปนกล
ยุทธดานผลิตภัณฑที่โรงแรมกลุมตัวอยางใชมากที่สุดคิดเปนรอยละ 93.8 ของโรงแรมทั้งหมด สวน
ดานการจดัรวมผลิตภัณฑ กลยุทธที่โรงแรมใชมากที่สุดไดแกการจัดกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษเพื่อ
ดงึดดูใหลูกคามาใชบริการโรงแรมมากขึ้น สํ าหรับกลยุทธดานราคาที่โรงแรมใชมากที่สุดนั้น ไดแก
การก ําหนดราคาหองพักหลายราคาสํ าหรับกลุมลูกคาที่แตกตางกัน ดานชองทางการจัดจํ าหนาย โรง
แรมใหความสํ าคัญกับการใหบริการรับจองผานเว็บไซตของโรงแรมเองมากที่สุด ดานการสงเสริม
การตลาด การใหความสํ าคัญกับการใชพนักงานขายในการเสนอขายบริการตางๆ เปนกลยุทธที่โรง
แรมใชมากที่สุด สวนกลยุทธดานพนักงานที่โรงแรมใชมากที่สุดไดแกการมีระบบคัดเลือกพนักงาน
เพ่ือใหแนใจวาไดพนักงานที่เหมาะสมกับงาน และดานพันธมิตร โรงแรมจะใหความความสํ าคัญกับ
การเปนพนัธมิตรกับธุรกิจอื่นที่เก่ียวของโดยออมมากกวารูปแบบการเปนพันธมิตรแบบอื่นๆ

สํ าหรับกลยุทธการตลาดที่โรงแรมควรใชนั้น โรงแรมกลุมตัวอยางเห็นวากลยุทธเร่ืองทํ าเล
ที่ตั้งเปนกลยุทธดานผลิตภัณฑที่มีความสํ าคัญในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันมากที่สุด 
การจัดกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษเพื่อดึงดูดใหลูกคามาใชบริการเปนกลยุทธดานการจัดรวมผลิต
ภัณฑที่สํ าคัญที่สุด สวนกลยุทธดานราคานั้นโรงแรมกลุมตัวอยางเห็นวาการกํ าหนดราคาหองพัก
หลายราคาส ําหรับกลุมลูกคาที่แตกตางกันมีความสํ าคัญมากกวากลยุทธดานราคาอื่นๆ ดานชองทาง
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การจัดจํ าหนาย การมีเว็บไซตของโรงแรมเพื่อใหบริการรับจองหองพักเปนกลยุทธที่มีความสํ าคัญ
มากท่ีสุด ดานการสงเสริมการตลาด กลยุทธที่โรงแรมกลุมตัวอยางเห็นวามีความสํ าคัญมากที่สุดคือ
การใหความส ําคัญกับพนักงานขายในการเสนอขายบริการตางๆ สวนดานพนักงาน การมีพนักงานที่
มคีวามรูความสามารถและทักษะในการใหบริการเปนอยางดีมีความสํ าคัญสูงที่สุด และสํ าหรับดาน
พันธมติร การเปนพันธมิตรกับโรงแรมอื่นมีความสํ าคัญมากกวากลยุทธดานพันธมิตรอื่นๆ

ดานอปุสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหม โรงแรมกลุมตัวอยางเห็น
วาอุปสรรคในเรื่องขนาดของเงินลงทุนในโรงแรมใหม เปนอุปสรรคที่มีความสํ าคัญมากที่สุด ใน
ขณะที่อุปสรรคจากความเปนพันธมิตรของโรงแรมที่มีอยูเดิมกับธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวของในอุตสาห
กรรมการทองเที่ยว เปนอุปสรรคที่มีความสํ าคัญนอยที่สุด

จากการทดสอบลักษณะทั่วไปของโรงแรมที่แตกตางกันที่มีผลตอการใหความสํ าคัญตอการ
ใหความส ําคัญตอสวนประสมการตลาดที่ตางกันพบวา จํ านวนหองพักของโรงแรมที่ตางกัน มีผลตอ
การใหความส ําคญักับกลยุทธดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจํ าหนาย ดานการสง
เสริมการตลาด และดานพันธมิตรที่แตกตางกัน ราคาหองพักเฉล่ียของโรงแรมที่ตางกันมีผลตอการ
ใหความส ําคญักับกลยุทธการตลาดทุกดานแตกตางกัน ระยะเวลาที่โรงแรมเปดดํ าเนินการมาแลวที่
แตกตางกันจะมผีลตอการใหความสํ าคัญดานการจัดรวมผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จ ําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานพันธมิตรที่แตกตางกัน และรูปแบบการดํ าเนินงานที่
แตกตางกันมีผลตอการใหความสํ าคัญตอกลยุทธสวนประสมการตลาดที่แตกตางกันเกือบทุกดาน 
ยกเวนดานพนักงาน และดานพันธมิตร

การทดสอบลักษณะทั่วไปของโรงแรมที่แตกตางกันที่มีผลตอการใหความสํ าคัญกับระดับ
ความเปนอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหมทีแ่ตกตางกัน พบวามีเพียง
รูปแบบการดํ าเนินงานของโรงแรมเทานั้นที่มีผลตอการใหความสํ าคัญกับอุปสรรคดานขนาดของ
เงินลงทุนที่แตกตางกัน

ขอเสนอแนะ

จากการศกึษาในครั้งนี้ สามารถสรุปขอเสนอแนะจากผลการศึกษาและขอเสนอแนะสํ าหรับ
การศึกษาครั้งตอไป ไดดังนี้
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา

1.  ผลจากการศึกษาโครงสรางตลาดพบวา โครงสรางตลาดมีแนวโนมเปนแบบตลาดกึ่ง
แขงขันกึ่งผูกขาด ประกอบไปดวยคูแขงเปนจํ านวนมากและเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง ดังนั้นผู
ประกอบการโรงแรมจะตองเนนการใชแนวคิดทางการตลาด โดยนํ าเสนอบริการและผลิตภัณฑที่
แตกตางกันเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีความตองการแตกตางกัน และจะตองมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของโรงแรม กลยุทธใน
ระยะสั้นธุรกิจโรงแรมอาจใชการจัดกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษเพื่อสรางความแตกตางและดึงดูดลูก
คาใหมาใชบริการ และเนนการใชกลยุทธการตั้งราคาสํ าหรับกลุมลูกคาที่แตกตางกัน สวนในระยะ
ปานกลางโรงแรมอาจเนนการปรับปรุงหองพักอยูเสมอเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมายที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้สํ าหรับโรงแรมที่มีลูกคาเดิมที่มีความภักดีอยูแลวก็จํ าเปนที่จะ
ตองมีการปรับปรุงบริการตางๆ ใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาที่มีอยูใหมากยิ่งขึ้นอีกดวย

2.  ดานกลยทุธการตลาดดานผลิตภัณฑผูประกอบธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะผูประกอบการ
รายใหมที่จะเขาสูธุรกิจ ควรใหความสํ าคัญกับทํ าเลที่ตั้งของโรงแรมซึ่งเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญ
อยางมากในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สวนกลยุทธดานการจัดรวมผลิตภัณฑควรมุง
เนนการจดักิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษเพื่อดึงดูดใหลูกคามาใชบริการ ดานราคาผูประกอบการควร
ใชกลยุทธการตั้งราคาหลายราคาสํ าหรับกลุมลูกคาที่แตกตางกัน ดานชองทางการจัดจํ าหนาย โรง
แรมควรมีบริการรับจองหองพักผานเว็บไซตของโรงแรมเองและเว็บไซตดังกลาวควรมีขอมูลเก่ียว
กับบรกิารและขาวสารตางๆ ของโรงแรม ดานการสงเสริมการตลาดโรงแรมควรเนนการใชพนักงาน
ขายเพือ่เสนอขายบริการตางๆ ของโรงแรม สวนดานพนักงานนั้น โรงแรมควรใหความสํ าคัญใน
ดานตางๆ ตัง้แตระบบการคัดเลือกเพ่ือใหไดพนักงานที่มีความสามารถและเหมาะสมกับงาน รวม
ถึงมกีารอบรมและพัฒนาพนักงานที่มีอยูเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการบริการ

3.  ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูธุรกิจควรคํ านึงถึงอุปสรรคในดานเงินลงทุน และ
อุปสรรคจากความไดเปรียบดานทํ าเลที่ตั้งของโรงแรมที่มีอยูเดิม ผูประกอบการรายใหมจึงจํ าเปนที่
จะตองวิเคราะหทํ าเลที่ตั้งของโรงแรมที่จะสรางวามีความไดเปรียบและสามารถแขงขันกับโรงแรมที่
มอียูเดมิไดมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ควรใหความสํ าคัญกับกลยุทธการตลาดดานตางๆ ดังที่ได
กลาวมาแลวอีกดวย
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ขอเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งตอไป

1.  จากการศกึษาพบวาอัตราสวนการกระจุกตัวระหวางป พ.ศ. 2539 – 2543 มีแนวโนม
การปรับตัวที่ลดลง แตอยางไรก็ตามตั้งแตป พ.ศ. 2544 อัตราสวนการกระจุกตัวเริ่มมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้น จงึควรมีการศึกษาตอไปวาแนวโนมอตัราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจโรงแรมจะเปนเชนไร
และควรมีการศึกษาถึงสาเหตุของแนวโนมดังกลาวในรายละเอียดดวย

2.  การศกึษาโครงสรางตลาดอุตสาหกรรมโรงแรมในครั้งนี้ พิจารณาจากยอดขายหรือราย
รับเพยีงอยางเดียว จึงควรมีการพิจารณาตัวแปรอื่นๆ ประกอบดวย เชน ทุนจดทะเบียน จํ านวนคน
งาน สินทรัพยรวม กํ าลังการผลิต เพ่ือเปรียบเทียบผลที่ไดจากการวิเคราะห นอกจากนี้ในการวัด
ระดบัการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาจเพิ่มการวิเคราะหดวยวิธีการอื่นๆ เชน การใชคาดัชนีเฮอร
ฟนดลั (HI) หรือ สัมประสิทธิ์ความไมเทาเทียมกัน (Lorenz Coefficient) นอกเหนือจากการใช
อัตราสวนการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (CR) และอัตราสวนขนาดธุรกิจ

3.  การศกึษาดานกลยุทธของโรงแรม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพ โดยอาจเก็บ
ขอมลูโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) รวมถึงอาจศึกษาสาเหตุหรือปจจัย
อ่ืนๆ ทีม่ผีลตอการเลือกใชกลยุทธดานการตลาดตางๆ

4.  ควรมกีารศึกษากลยุทธของโรงแรมในพื้นที่อ่ืนๆ ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษา
ในครัง้นีจ้ ํากัดอยูในกรุงเทพฯ เทานั้น ซึ่งโรงแรมสวนใหญเกือบทั้งหมดเปนโรงแรมในเมือง (City 
Hotel) ดังนั้นการศึกษากลยุทธการตลาดของโรงแรมที่ตั้งอยูในพื้นที่อ่ืนจะทํ าใหสามารถเปรียบ
เทยีบกลยทุธที่โรงแรมเลือกใชในพื้นที่ตลาด (Market Area) ที่แตกตางกัน และลักษณะของโรง
แรมทีแ่ตกตางออกไป เชนโรงแรมที่เปนรีสอรท (Resort Hotel) หรือโรงแรมแบบอื่นไดอีกดวย
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แบบสอบถาม
โครงการวิจัยเร่ือง

 “การศึกษาโครงสรางตลาดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร”
โดย ภาควิชาศลิปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ค ําชี้แจง

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและขอมูลดานกลยุทธการตลาดของ
โรงแรม แบบสอบถามชุดนี้มี 9 หนา แบงเปน 4 สวนดังนี้

สวนที่ 1  เปนการสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

สวนที่ 2 เปนการสอบถามขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับโรงแรม

สวนที่ 3 เปนการสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดที่โรงแรมนํ ามาปฏิบัติจริงและระดับ
 ความสํ าคัญของกลยุทธนั้นๆ ที่มีตอธุรกิจโรงแรม

สวนที่ 4 เปนการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผู
 ประกอบการรายใหม

ภาควิชาศิลปาชีพ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบ
ถามใหครบถวน และขอความกรุณาสงคืนแบบสอบถามดวยซองท่ีแนบมานี้ หรือสงทางโทรสาร
หมายเลข 0 2942 8073 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2547 จักขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง
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เลขทีแ่บบสอบถาม………………….
แบบสอบถาม

โครงการวิจัย “การศึกษาโครงสรางตลาดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร”

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

คํ าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน  หรือกรอกขอมูลลงในชองวาง

1. ต ําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม
 เจาของกิจการ/ผูจัดการทั่วไป
 ผูอํ านวยการหรือผูจัดการฝายการตลาดและ/หรือฝายขาย
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………

2. เพศ
  ชาย  หญิง

3. ประสบการณทํ างานในธุรกิจโรงแรม ……………… ป

สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับโรงแรม

คํ าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับลักษณะของโรงแรมทาน

1. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
 สวนบุคคล/หางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล
 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล/หางหุนสวนจํ ากัด
 บริษัทจํ ากัด
 บริษัทมหาชน

2. จ ํานวนหองพักของโรงแรม
 ตํ ่ากวา 60 หอง  60 – 150 หอง  151 – 200 หอง
 201 – 250 หอง  251 – 300 หอง    มากกวา 300 หอง
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3. ราคาหองโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา (Average Daily Room Rate, ADR)
 ตํ ่ากวา 500 บาท  500–999 บาท   1,000–1,499 บาท
 1,500 – 2,499 บาท  2,500 –3,499 บาท  3,500 – 4,499 บาท
 4,500 – 5,499 บาท  5,500–6,499 บาท  6,500 บาทขึ้นไป

4. อัตราการเขาพักเฉล่ียของโรงแรมในปที่ผานมา (Room Occupancy Rate)
 ตํ ่ากวา 20%  20 – 39%  40 - 59%
 60 – 79%  ตัง้แต 80% ขึน้ไป

5. โรงแรมเปดดํ าเนินการมาแลวเปนระยะเวลาทั้งส้ิน ……………………… ป

6. รูปแบบการดํ าเนินงานของโรงแรม
 เปนโรงแรมที่อยูในเครือโรงแรม
 เปนโรงแรมอิสระที่ไมไดอยูในเครือโรงแรม

7. โปรดระบสัุดสวนกลุมลูกคาที่ใชบริการโรงแรมของทานในปที่ผานมาจํ าแนกตามภูมิภาค
ลูกคาชาวไทย …………………… %
ลูกคาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต …………………… %
(ไมรวมประเทศไทย)
ลูกคาจากภูมิภาคเอเชียใต …………………… %
ลูกคาจากภูมิภาคตะวันออกกลาง …………………… %
ลูกคาจากภูมิภาคยุโรป …………………… %
ลูกคาจากภูมิภาคอเมริกา …………………… %
ลูกคาจากภูมิภาคโอเชียเนีย (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด) …………………… %
ลูกคาจากภูมิภาคแอฟริกา …………………… %

รวม        100    %
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สวนที่ 3  กลยุทธการตลาดของโรงแรม

คํ าช้ีแจง(1) โปรดพจิารณาประเด็นคํ าถามในแตละขอ แลวกรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอง
                 เพ่ือแสดงถึงสภาพที่เปนจริงของโรงแรมทาน

(2) โปรดเขียนเครื่องหมาย  เพ่ือระบรุะดับความสํ าคัญของประเด็นเหลานั้นที่มีตอ
      การสรางความไดเปรียบในการแขงขันส ําหรับโรงแรมในประเภทและระดับเดียวกัน
      กับโรงแรมของทาน

หมายเลข 5 หมายความวา มีความสํ าคัญมากที่สุด
หมายเลข 4 หมายความวา มีความสํ าคัญมาก
หมายเลข 3 หมายความวา มีความสํ าคัญปานกลาง
หมายเลข 2 หมายความวา มีความสํ าคัญนอย
หมายเลข 1 หมายความวา มีความสํ าคัญนอยที่สุด

สภาพที่เปนจริง
ของโรงแรมทาน

ระดับความสํ าคัญ
ของกลยุทธการตลาดที่ควรใช

ประเด็น

ใช ไมใช 5 4 3 2 1
ดานผลิตภัณฑ (Product)
1. โรงแรมตั้งอยูในทํ าเลท่ีเหมาะสม ลูกคา

กลุมเปาหมายสามารถเขาถึงไดงาย
2. โรงแรมมีการกํ าหนดชวงเวลาเพ่ือปรับ

ปรุงรูปแบบและการตกแตงหองพักให
สอดคลองกับความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมายอยูเสมอ

3. โรงแรมมีบริการหองอาหารตางๆ ท่ีมี
ความหลากหลาย

4. โรงแรมมีบริการศูนยสุขภาพ (Fitness
Center)/อุปกรณกีฬา/สระวายนํ้ า

5. โรงแรมมีบริการหองจัดเลี้ยง/หอง
ประชุม/สัมมนา

6. โรงแรมมีบริการศูนยธุรกิจ (Business
Center)

7. โรงแรมมีชื่อตราเปนที่รูจักแพรหลาย
ในระดับประเทศและ/หรือตางประเทศ

8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………….
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สภาพที่เปนจริง
ของโรงแรมทาน

ระดับความสํ าคัญ
ของกลยุทธการตลาดที่ควรใช

ประเด็น

ใช ไมใช 5 4 3 2 1
ดานการจัดรวมผลิตภัณฑ (Packaging
and Programming)
9. โรงแรมนํ าผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรม

มาจัดรวมกันโดยตั้งราคาขายเปนแพ็ค
เกจ (Package) เชน การขายหองพัก
รวมกับบริการอาหารในโรงแรม ฯลฯ

10. โรงแรมนํ าผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแรม
ไปรวมกับผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว
อ่ืนๆ ท่ีไมใชของโรงแรม โดยตั้งราคา
ขายเปนแพ็คเกจ เชน หองพักของโรง
แรมรวมกับบัตรโดยสารเครื่องบิน ฯลฯ

11. โรงแรมมีการจัดกิจกรรมหรือเทศกาล
พิเศษเพ่ือดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ
ของโรงแรมมากขึ้น

12. โรงแรมมีการจัดแพ็คเกจเฉพาะชวง
เวลาตางๆ เชน สํ าหรับวันหยุด ตามฤดู
กาล หรือเทศกาลตางๆ ฯลฯ

13. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………….
………………………………………………………………

ดานราคา (Price)
14. โรงแรมมีการปรับราคาหองพักตามฤดู

กาลหรือระดับความตองการใชบริการ
ของลูกคา

15. โรงแรมมีการปรับราคาตามคูแขงใน
ตลาด

16. โรงแรมมีการกํ าหนดราคาหองพัก
หลายราคาสํ าหรับกลุมลูกคาท่ีแตกตาง
กัน

17. โรงแรมมีการทํ าสัญญาขอตกลงหรือ
เงื่อนไขกับคนกลางในการจัดจํ าหนาย
เพ่ือใหราคาพิเศษแกคนกลาง
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สภาพที่เปนจริง
ของโรงแรมทาน

ระดับความสํ าคัญ
ของกลยุทธการตลาดที่ควรใช

ประเด็น

ใช ไมใช 5 4 3 2 1
18. โรงแรมมีขอตกลงในการใหราคาคา

หองพักพิเศษกับหนวยงานบางหนวย
งานหรือบริษัทที่ไมใชคนกลางในการ
จัดจํ าหนาย เชนบริษัทสายการบิน ฯลฯ

19. โรงแรมตั้งราคาสูงกวาคูแขงเพ่ือแสดง
ถึงคุณภาพการใหบริการที่เหนือกวา

20. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………….
………………………………………………………………

ดานชองทางการจัดจํ าหนาย (Place)
21. โรงแรมมีการขายหองพักผานตัวแทน

จํ าหนายผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว
(Travel Agent)

22. โรงแรมมีการแตงตั้งตัวแทนการขาย
ของโรงแรม (Hotel Representative)
เพ่ือรับจองหองพัก

23. โรงแรมเชื่อมโยงขอมูลการรับจองเขา
กับระบบจัดจํ าหนายระดับโลก (Global
Distribution System, GDS) เชน
Amadeus, Sabre

24. โรงแรมมีบริการรับจองหองพักผาน
เว็บไซตของโรงแรมเอง

25. โรงแรมมีบริการรับจองหองพักผาน
เว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีไมใชเว็บไซตของโรง
แรมเอง

26. โรงแรมเปนสมาชิกของกลุมทางการ
ตลาด (Consortia System) ท่ีสามารถ
ใชระบบรับจองรวมกัน เชนกลุม
Leading Hotels of the World

27. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………….
………………………………………………………………
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สภาพที่เปนจริง
ของโรงแรมทาน

ระดับความสํ าคัญ
ของกลยุทธการตลาดที่ควรใช

ประเด็น

ใช ไมใช 5 4 3 2 1
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
28. โรงแรมใหความสํ าคัญกับการใช

พนักงานขายในการเสนอขายบริการ
ตางๆ ของโรงแรม

29. โรงแรมมีการจัดรางวัลสมนาคุณใหกับ
ลูกคาท่ีมาใชบริการประจํ าโดยอาจรวม
กับบริษัทสายการบินหรือธุรกิจอ่ืน ๆ
เชน รายการสะสมไมลหรือแตมการ
เดินทาง ฯลฯ

30. โรงแรมแจกของสมนาคุณใหกับลูกคา
เชนบัตรสวนลดในการใชบริการตางๆ
ของโรงแรม บัตรของขวัญ ฯลฯ

31. โรงแรมเสนอบริการโดยไมคิดมูลคา
(Hotel Inspection/Fam Trip) เพ่ือจูง
ใจใหเกิดการซื้อสินคาในอนาคต

32. โรงแรมมีการโฆษณาผานสื่อวิทยุ/โทร
ทัศน

33. โรงแรมมีการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ
เชน นิตยสาร แผนพับ ฯลฯ

34. โรงแรมมีเว็บไซตของโรงแรมเพื่อใหขอ
มูลเก่ียวกับบริการ และขาวสารตางๆ
ของโรงแรม

35. โรงแรมมีการประชาสัมพันธขาวสาร
เก่ียวกับโรงแรมไปสูสาธารณชนอยาง
สม่ํ าเสมอ

36. โรงแรมเปนผูอุปถัมภหรือรวมเปนผู
อุปถัมภกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ
สาธารณประโยชนตาง ๆ

37. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………….
ดานพนักงาน (Personnel)
38. โรงแรมมีพนักงานที่มีความรูความ

สามารถและทักษะในการใหบริการเปน
อยางดี
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สภาพที่เปนจริง
ของโรงแรมทาน

ระดับความสํ าคัญ
ของกลยุทธการตลาดที่ควรใช

ประเด็น

ใช ไมใช 5 4 3 2 1
39. โรงแรมมีระบบการคัดเลือกพนักงาน

เพ่ือใหแนใจวาไดพนักงานที่เหมาะสม
กับงาน

40. โรงแรมมีระบบการใหผลตอบแทนกับ
พนักงานโดยพิจารณาจากความพอใจ
ของลูกคาท่ีมาใชบริการ

41. โรงแรมมีระบบฝกอบรมหรือพัฒนา
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการให
บริการของพนักงาน

42. โรงแรมมีนโยบายใหอํ านาจกับ
พนักงานเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาท่ีใชบริการ

43. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………….
………………………………………………………………

ดานพันธมิตร (Partnership)
44. โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับโรง

แรมอื่น
45. โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับ

ธุรกิจที่เปนซัพพลายเออรของโรงแรม
46. โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับคน

กลางในการจัดจํ าหนายผลิตภัณฑของ
โรงแรมหรือผลิตภัณฑทางการทอง
เท่ียวอื่นๆ

47. โรงแรมมีการรวมเปนพันธมิตรกับ
ธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวของโดยออม เชน
บริษัทสายการบิน บริษัทที่ใหบริการ
บัตรเครดิต หนวยงานสงเสริมการทอง
เท่ียว

48. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………….
………………………………………………………………
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สวนที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมของผูประกอบการรายใหม

คํ าช้ีแจง  โปรดระบรุะดับความสํ าคัญของอุปสรรคสํ าหรับผูประกอบการรายใหมในการเขาสูธุรกิจ
โรงแรมในประเภทและระดับเดียวกับโรงแรมของทาน โดย

หมายเลข 5 หมายความวา เปนอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมมากที่สุด
หมายเลข 4 หมายความวา เปนอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมมาก
หมายเลข 3 หมายความวา เปนอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมปานกลาง
หมายเลข 2 หมายความวา เปนอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมนอย
หมายเลข 1 หมายความวา เปนอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจโรงแรมนอยที่สุด

 

ระดับของความเปนอุปสรรคลักษณะของอุปสรรค
5 4 3 2 1

1. ขนาดของเงินลงทุนในโรงแรมใหม
2. ความไดเปรียบในเรื่องทํ าเลท่ีตั้งของโรงแรมที่มีอยูเดิม
3. ความไดเปรียบในดานประสบการณและความสามารถในการ

บริหารจัดการของโรงแรมที่มีอยูเดิม
4. ความไดเปรียบทางดานชองทางในการจัดจํ าหนายของโรงแรมที่

มีอยูเดิม
5. ความเปนพันธมิตรของโรงแรมที่มีอยูเดิมกับธุรกิจอ่ืนๆที่เก่ียว

ของในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เชนบริษัทสายการบิน บริษัท
รถเชา หรือบริษัทบัตรเครดิต เปนตน

6. การตอบโตดานราคาของผูประกอบการเดิม
7. กฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดตั้งหรือ

ดํ าเนินธุรกิจโรงแรม
8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

- ขอบพระคุณที่ทานไดกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามนี้ –

แบบแสดงความจํ านงในการขอรับผลสรุปที่ไดจากการวิจัย
 ขาพเจาไมตองการผลสรุปที่ไดจากการวิจัยนี้
 ขาพเจาตองการผลสรุปที่ไดจากการวิจัยนี้

     โดยขอใหสงมายัง (โปรดระบุอีเมลแอดเดรส) ………………………………………………………………………….
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Questionnaire Survey
 “The Study on the Market Structure of Hotel Business in the Bangkok Metropolis”

by The Department of Career Sciences, Faculty of Humanities
Kasetsart University

Instruction

This questionnaire has been designed to identify the competitive marketing 
strategies of the hotels. Your assistance in completing the enclosed questionnaire would be 
a tremendous help in completing this project. The questionnaire is divided into four parts:

Part I The general information on the respondent

Part II The characteristics of the hotel

Part III The marketing strategies employed by the hotel and the extent of the 
competitiveness of the marketing strategies

Part IV The barriers to entry of the hotel industry as faced by new entrants

It will be highly appreciated if you could complete the questionnaire and send it 
back to us no later than 16 April 2004 by using the enclosed envelope or by faxing it to 
us on 0 2942 8073.
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Questionnaire No. ………………….
Questionnaire Survey

“The Study on the Market Structure of Hotel Business in Bangkok Metropolis”

Part I: General information on the respondent

Instruction: Please provide your general information by placing a in the most appropriate 
box or fill in the blank where applicable

1. What is your position at this hotel property?
 Owner/general manger
 Director/manager of the marketing and/or sales department
 Other (please indicate) ……………………………

2. Gender
  Male  Female

3. Work experience within the hotel industry ………………..  years.

Part II:  The characteristics of the hotel

Instruction:  Please provide the information on your hotel characteristics by placing a in 
the most appropriate box or fill in the blank where applicable

1. Legal form of the business organization of the hotel
 Proprietorship/partnership
 Limited partnership
 Limited company
 Listed/public company

2. Number of guest rooms within your hotel property
 less than 60 rooms  60 – 150 rooms  151 – 200 rooms
 201 – 250 rooms  251 – 300 rooms    more than 300 rooms
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3. Hotel average daily room rate (ADR) of the previous year
 Less than 500 Baht  500–999 Baht   1,000–1,499 Baht
 1,500 – 2,499 Baht  2,500 –3,499 Baht  3,500 – 4,499 Baht
 4,500 – 5,499 Baht  5,500–6,499 Baht  6,500 Baht and above

4. Hotel room occupancy rate of the previous year
 Less than 20%  20 – 39%  40 - 59%
 60 – 79%  80% and above

5. How long has your hotel property been in  business? ……………………… years

6. Chain/independent hotel?
 Chain hotel
 Independent hotel

7. Please state the percentage of your customers by their residential region
Thai customers …………………… %
Customers from East/Southeast Asia (excluding Thailand) …………………… %
Customers from South Asia …………………… %
Customer from Middle East
Customers from Europe …………………… %
Customers form Americas …………………… %
Customers from Oceania (i.e. Australia and New Zealand) …………………… %
Customers form Africa …………………… %

Total        100    %
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Part 3: Hotel marketing strategies

Instruction: (1) Please read each of the items below and indicate the item relevant to or
 employed by your hotel by placing a  in the appropriate box

     (2) Please also place a  in the most appropriate box to indicate how
 significant each item can provide a competitive advantage to the hotels
 with the same type and same service level as your hotel.

Number 5 means “Highest significance”
Number 4 means “High significance”
Number 3 means “Moderate significance”
Number 2 means “Little significance”
Number 1 means “Least significance”

Existing condition
of your hotel

Significance level in term of
competitive advantage

Item

Yes No 5 4 3 2 1
Product
1. The hotel is situated in a good

location and can be accessed easily
by its target customers.

2. The hotel has a regular schedule to
renovate the hotel to suit the ever-
changing needs of its target
customers.

3. The hotel provides a variety of
restaurant outlets within its property.

4. The hotel has fitness
center/swimming pool/sports
facilities.

5. The hotel provides
banquet/meeting/convention
services and facilities.

6. The hotel has a business service
center.
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Existing condition
of your hotel

Significance level in term of
competitive advantage

Item

Yes No 5 4 3 2 1
7. The hotel has a brand which is well

recognized nationally or
internationally.

8. Others (Please specify) …………………….
………………………………………………………………

Packaging and Programming
9. The hotel combines its own products

or services into a single-price
package e.g. room with meals.

10. The hotel combines its own products
or services with other tourism
products or services which are not
owned by the hotel into a single-
price package e.g. guest room with
airline ticket.

11. The hotel develops special activities
or events to increase customer
spending.

12. The hotel develops packages for
different occasions e.g. holidays,
seasonal or special occasion package
etc.

13. Others (Please specify) …………………….
………………………………………………………………

Price
14. The hotel adjusts its room rates

according to seasonal pattern or level
of demand.

15. The hotel adjusts its room rates
according to its competitors.

16. The hotel sets different room rates
for different groups of customers.
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Existing condition
of your hotel

Significance level in term of
competitive advantage

Item

Yes No 5 4 3 2 1
17. The hotel has set up a contract or

agreement with the intermediaries for
special price offerings.

18. The hotel has set up a contract or
agreement with non-intermediary
organization e.g. airline company for
special price offering.

19. The hotel sets a higher price than its
competitors in order to imply its
superior products or services.

20. Others (Please specify) …………………….
………………………………………………………………

Place
21. The hotel sells some of its rooms

through travel agency.   
22. The hotels has appointed its hotel

representative(s) to sell hotel rooms.
23. The hotel has an access to the global

distribution systems, GDSs, e.g.
Amadeus, SABRE etc.

24. The hotel has its own web site which
allows the customers to book online.

25. The hotel makes it possible for the
customers to book online through
other web sites which are not owned
by the hotel.

26. Hotel is a member of consortia
system, e.g. Leading Hotels of the
World, which provides the hotel and
other members an access to the
central reservation system.

27. Others (Please specify) …………………….
………………………………………………………………
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Existing condition
of your hotel

Significance level in term of
competitive advantage

Item

Yes No 5 4 3 2 1
Promotion
28. The hotel intensively uses its sales

personnel to sell hotel products and
services.

29. The hotel offers patronage rewards
to its frequent customers by either
setting up its own campaign or
joining other organizations e.g. by
joining airline’s mileage program.

30. The hotel offers special offerings
e.g. discount coupons or gift
vouchers to its guests.

31. The hotel offers a trial of hotel
products or services at no charge
(e.g. hotel inspection/fam trip) in
order to induce the future purchase.

32. The hotel advertises itself through
television and/or radio.

33. The hotel uses publications e.g.
magazines and brochures to advertise
itself.

34. The hotel has its own web site which
provide information on the hotel
such as the information on its
products and services or its
activities.

35. The hotel uses public relations to
send messages to the public
regularly.

36. The hotel is a sponsor or a co-
sponsor of community or public
activities.

37. Others (Please specify) …………………….
………………………………………………………………
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Existing condition
of your hotel

Significance level in term of
competitive advantage

Item

Yes No 5 4 3 2 1
Personnel
38. The hotel has qualified, skillful and

knowledgeable service staff.
39. The hotel has a hiring process that

ensures qualified staff.
40. The hotel has a staff reward system

based on guest satisfaction.
41. The hotel has staff training and

development program to enhance
their guest service potential.

42. The hotel has a policy to empower
the staff to satisfy guest’s needs and
desires.

43. Others (Please specify) …………………….
………………………………………………………………

Partnership
44. The hotel establishes

partnership/alliance with other hotel
organizations.

45. The hotel establishes partnership/
alliance with its suppliers.

46. The hotel establishes partnership/
alliance with its intermediaries.

47. The hotel establishes
partnership/alliance with other
indirectly-related businesses e.g.
airline company, credit card
company or tourism promotion
organization.

48. Others (Please specify) …………………….
………………………………………………………………
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Part IV:  The barriers to entry of the hotel industry as faced by new entrants

Instruction:  Please indicate the extent of the barrier to entry into the hotel industry for the
new entrants who want to enter into your hotel segment by placing a  in the 
most appropriate box.

Number 5 means “Highest barrier”
Number 4 means “High barrier”
Number 3 means “Moderate barrier”
Number 2 means “Low barrier”
Number 1 means “Lowest barrier”

Extent of the barrierBarrier to entry
5 4 3 2 1

1. The size of investment money
2. The location advantage of the existing hotels
3. The advantage of experience and management expertise of 

the existing hotels
4. The advantage of distribution channel of the existing hotels
5. The alliance of the existing hotels with other related 

businesses e.g. airline industry, car rent company or credit 
card company etc.

6. Price retaliation from the existing hotels
7. Legislations or regulations related to hotel establishments or 

operations
8. Others (please specify) ..…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

- Thank you very much for your co-operation in the completion of this questionnaire –

Please identify whether you wish to have the summary report sent to you.
 I don’t want the summary report of this research.
 I want the summary report of this research,

     please send it to (please fill in the  email address) …………………………………………………………….



ภาคผนวก ข

การคํ านวณคาอัตราสวนการกระจุกตัว



  157

การคํ านวณคาการกระจุกตัว

การคํ านวณคาการกระจุกตัวมีรายละเอียดดังนี้

1.  การค ํานวนคาการกระจุกตัวดวยอัตราสวนการกระจุกตัว (Concentration Ratio, CR)
เปนไปตามที่ไดแสดงไวในตารางผนวก 1

2.  การค ํานวณคาอัตราสวนขนาดธุรกิจ (Size Ratio, W) เปนการคํ านวณโดยใชสูตรใน
การคํ านวณคือ

Size Ratio, W = {[(CR3 x จ ํานวนบริษัท)/3] - CR3} / (1 - CR3)

ผลทีไ่ดเปนดังแสดงไวในในตารางผนวก 2
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ตารางผนวกที่ 1  การค ํานวณคาอัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2539 – 2545

    หนวย: พันบาท
พ.ศ.

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545
บริษัท แชงกริ-ลา โฮเต็ล จํ ากัด
(มหาชน)

1,038,231
(อันดับ 4)

1,060,997
(อันดับ 4)

1,414,599
(อันดับ 5)

1,526,628
(อันดับ 2)

1,658,506
(อันดับ 1)

1,465,563
(อันดับ 4)

บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล
(ประเทศไทย)จํ ากัด(มหาชน)

1,222,869
(อันดับ 3)

1,219,436
(อันดับ 2)

1,572,742
(อันดับ 3)

1,567,357
(อันดับ 1)

1,647,555
(อันดับ 2)

1,676,200
(อันดับ 1)

1,751,290
(อันดับ 7)

บริษัท ดุสิตธานี จํ ากัด (มหาชน) 1,274,301
(อันดับ 2)

1,138,171
(อันดับ 3)

1,760,765
(อันดับ 1)

1,364,820
(อันดับ 3)

1,515,595
(อันดับ 3)

1,425,992
(อันดับ 5)

บริษัท เชียงใหมริเวอรไซด พลาซา
โฮเต็ล จํ ากัด

1,302,678
(อันดับ 4)

บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จํ ากัด
(มหาชน)

1,312,438
(อันดับ 1)

1,236,451
(อันดับ 5)

1,497,315
(อันดับ 3)

2,392,038
(อันดับ 4)

บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอรตี้
แอนด ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด

1,043,189
(อันดับ 5)

1,257,981
(อันดับ 4)

1,232,334
(อันดับ 6)

1,669,847
(อันดับ 2)

1,862,260
(อันดับ 6)

jeap

jeap
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ตารางผนวกที่ 1  (ตอ)

    หนวย: พันบาท
พ.ศ.

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545
บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํ ากัด
(มหาชน)

995,783
(อันดับ 6)

1,014,802
(อันดับ 6)

1,585,535
(อันดับ 2)

1,002,518
(อันดับ 8)

1,195,479
(อันดับ 7)

1,230,074
(อันดับ 6)

2,255,119
(อันดับ 5)

บริษัท รีแลกซบีช จํ ากัด 780,374
(อันดับ 8)

1,277,646
(อันดับ 7)

1,064,176
(อันดับ 7)

1,158,490
(อันดับ 8)

บริษัท กอสรางสหพันธุ จํ ากัด
(มหาชน)

1,026,028
(อันดับ 5)

1,676,223
(อันดับ 1)

1,483,739
(อันดับ 4)

1,235,554
(อันดับ 5)

บริษัท สยามเจาพระยา โฮลดิ้งส
จํ ากัด

1,195,721
(อันดับ 6)

1,702,837
(อันดับ 8)

บริษัท ควอลิตี้ อินน จํ ากัด 1,402,205
(อันดับ 6)

1,087,796
(อันดับ 7)

บริษัท รามาแลนด ดีเวลลอพ
เมนท จํ ากัด

1,237,722
(อันดับ 8)

jeap

jeap
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ตารางผนวกที่ 1  (ตอ)

    หนวย: พันบาท
พ.ศ.

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545
บริษัท ริมเพ ดิเวลลอปเมนต
จํ ากัด

888,173
(อันดับ 7)

บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
จํ ากัด

979,078
(อันดับ 8)

4,486,674
(อันดับ 1)

บริษัท เดอะ แนเชอรัล เพลส ทาว
เวอร จํ ากัด

988,219
(อันดับ 7)

บริษัท เอช.อาร.เอช โฮลดิ้ง จํ ากัด 3,398,335
(อันดับ 2)

บริษัท วังเพชรบูรณ จํ ากัด 2,482,163
(อันดับ 3)

บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ลและทาว
เวอร จํ ากัด

1,079,920
(อันดับ 8)

ยอดรายรับรวมของธุรกิจที่มีราย
รับสูงสุดอันดับ 1 ถึง 3 (1)

3,809,608 4,033,830 4,919,042 4,458,805 4,821,656 4,843,362 10,367,170

jeap

jeap
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ตารางผนวกที่ 1  (ตอ)

    หนวย: พันบาท
พ.ศ.

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545
ยอดรายรับรวมของธุรกิจที่มีราย
รับสูงสุดอันดับ 1 ถึง 4 (2)

4,847,839 5,094,827 6,402,781 5,716,786 6,124,334 6,308,925 12,759,208

ยอดรายรับรวมของธุรกิจที่มีราย
รับสูงสุดอันดับ 1 ถึง 8 (3)

8,836,947 8,821,365 11,734,953 10,214,755 10,947,088 11,132,707 20,330,711

ยอดรายรับรวมของธุรกิจทั้ง
อุตสาหกรรม (4)

49,957,992 52,587,265 66,777,328 59,245,635 69,512,958 68,778,941 67,868,728

CR3  (1)/(4) 0.0763 0.0767 0.0737 0.0753 0.0694 0.0704 0.1528

 CR4  (2)/(4) 0.0970 0.0969 0.0959 0.0965 0.0881 0.0917 0.1880

 CR8  (3)/(4) 0.1769 0.1677 0.1757 0.1724 0.1575 0.1618 0.2996

ที่มา: กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย, 2546

jeap

jeap
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ตารางผนวกที่ 2  การค ํานวณคาอัตราสวนขนาดธุรกิจของธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2539 – 2545

พ.ศ.
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545

 CR3  0.0763 0.0767 0.0737 0.0753 0.0694 0.0704 0.1528

 จ ํานวนบริษัท 1,608 1,670 1,682 1,730 1,792 1,846 1,522
 Size Ratio, W 44.1924 46.1601 44.5292 46.8776 44.7719 46.5244 91.3217

jeap

jeap
162


	ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ì
	
	
	¡ÒÃÈÖ¡ÉÒâ¤Ã§ÊÃéÒ§µÅÒ´áÅÐ¡ÅÂØ·¸�
	ã¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

	¹ÒÂÃÀÑÊ  ÈÔÅ»ìÈÃÕ¡ØÅ


	ä¿Åì10.pdf
	¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢éÍÁÙÅ

	ä¿Åì11.pdf
	¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¢Í§¼Ùé¼ÅÔµã¹�
	¡ÅÂØ·¸ìÊèÇ¹»ÃÐÊÁ¡ÒÃµÅÒ´¢Í§¸ØÃ¡�
	¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
	ÊÁÁµÔ°Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

	ä¿Åì12.pdf
	ÂØ¤Êè§àÊÃÔÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ·èÍ§à·�
	º·ºÒ·áÅÐ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨âÃ§á�
	¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¢Í§¸ØÃ¡Ô¨âÃ§áÃÁ

	ä¿Åì13.pdf
	¨Ó¹Ç¹¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáÅÐ»ÃÐàÀ·¡ÒÃ¨�
	¡ÒÃÇÑ´ÃÐ´Ñº¡ÒÃ¡ÃÐ¨Ø¡µÑÇ¢Í§ÍØµÊ�
	¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¤ÇÒÁáµ¡µèÒ§¢Í§ÊÔ¹¤�
	ÍØ»ÊÃÃ¤¢Í§¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂãËÁè

	ä¿Åì16.pdf
	May, H. A.  1997.  How Multinational and National Firms Compete: A Case Study of the
	Hospitality Industry in Thailand.  Ontario: Ph.D. thesis, York University.

	ä¿Åì17.pdf
	ÀÒ¤¼¹Ç¡

	ä¿Åì18.pdf
	ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡
	áººÊÍº¶ÒÁ

	ä¿Åì19.pdf
	¤ÓªÕéá¨§\(1\) â»Ã´¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐà´ç�
	à¾×èÍáÊ´§¶Ö§ÊÀÒ¾·Õèà»ç¹¨ÃÔ§¢Í§�
	\(2\) â»Ã´à¢ÕÂ¹à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ \( à¾�
	¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁä´éà»ÃÕÂºã¹¡ÒÃá¢è§�
	¡ÑºâÃ§áÃÁ¢Í§·èÒ¹
	ËÁÒÂàÅ¢ 5 ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇèÒ ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ�
	ËÁÒÂàÅ¢ 4 ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇèÒ ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ�
	ËÁÒÂàÅ¢ 3 ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇèÒ ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ�
	ËÁÒÂàÅ¢ 2 ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇèÒ ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ�
	ËÁÒÂàÅ¢ 1 ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇèÒ ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ�
	¤ÓªÕéá¨§  â»Ã´ÃÐºØÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ�
	ËÁÒÂàÅ¢ 5 ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇèÒ à»ç¹ÍØ»ÊÃÃ�
	ËÁÒÂàÅ¢ 4 ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇèÒ à»ç¹ÍØ»ÊÃÃ�
	ËÁÒÂàÅ¢ 3 ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇèÒ à»ç¹ÍØ»ÊÃÃ�
	ËÁÒÂàÅ¢ 2 ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇèÒ à»ç¹ÍØ»ÊÃÃ�
	ËÁÒÂàÅ¢ 1 ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇèÒ à»ç¹ÍØ»ÊÃÃ�

	ä¿Åì20.pdf
	Part II The characteristics of the hotel
	Part III The marketing strategies employed by the hotel and the extent of the competitiveness of the marketing strategies
	Part IVThe barriers to entry of the hotel industry as faced by new entrants
	It will be highly appreciated if you could complete the questionnaire and send it back to us no later than 16 April 2004 by using the enclosed envelope or by faxing it to us on 0 2942 8073.
	Instruction: (1) Please read each of the items below and indicate the item relevant to or
	employed by your hotel by placing a ( in the appropriate box
	(2) Please also place a ( in the most appropriate box to indicate how
	significant each item can provide a competitive advantage to the hotels
	with the same type and same service level as your hotel.
	Number 5 means “Highest significance”
	Number 4 means “High significance”
	Number 3 means “Moderate significance”
	Number 2 means “Little significance”
	Number 1 means “Least significance”
	Instruction:  Please indicate the extent of the barrier to entry into the hotel industry for the
	new entrants who want to enter into your hotel segment by placing a ( in the most appropriate box.
	Number 5 means “Highest barrier”
	Number 4 means “High barrier”
	Number 3 means “Moderate barrier”
	Number 2 means “Low barrier”
	Number 1 means “Lowest barrier”

	ä¿Åì21.pdf
	ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢
	¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¤èÒÍÑµÃÒÊèÇ¹¡ÒÃ¡ÃÐ¨Ø¡µ�




