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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนงานวิจัย เชิ งสํารวจ มีวัตถุ ประสงคเพื่อทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การพัฒนาและสงเสริ ม
การตลาดของโรงแรม และสังเคราะหเพื่อจัดทําขอเสนอแนะประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาและสงเสริมการตลาดของ
โรงแรมทางการตลาดในอนาคต กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ งานวิจัยดานการตลาดของโรงแรมที่ตีพิมพชวง ป พ.ศ. 2545-2550
จํานวน 117 ฉบับ มีแหลงที่มา 3 แหง คือ จากวารสารตางประเทศ เอกสารการประชุมสัมมนา และวิทยานิพนธ เครื่องมือที่
ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบวิเคราะหเนื้อหาที่ประกอบดวย ขอมูลหัวขอที่ทําการศึกษา ขอมูลวิธีดําเนินการวิจัย และ
ขอมูลการวิเคราะหขอมูล การศึกษานี้ใชสถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ และรอยละ ในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย
พบวา งานวิจัยสวนใหญมีแหลงที่มาและตีพิมพในเอกสารตางประเทศ สวนใหญเปนการวิจัยเชิงสํารวจและเชิงปริมาณ และ
เผยแพร ระหวางป พ.ศ. 2548-2550 หัวขอที่ศึกษาของงานวิจัย พบวา รอยละ 59.8 ศึกษาเกี่ยวกับหนาที่ทางการตลาด ซึ่งใน
หัวขอนี้พบวา การศึกษาเกี่ยวกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส /เว็บไซต มีการศึกษามากที่สุด และรอยละ 40.2 เปนการศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางการตลาด ซึ่งในหัวขอนี้พบวา มีการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของลูกคาเปนอันดับสูงสุด
คําสําคัญ: งานวิจัย การตลาดโรงแรม พ.ศ. 2545 – 2550
Abstract
The aims of this study are to review the hotel marketing and development research, and to analyse and propose
the topical research issues for future study. The sample covers 117 hotel marketing research published for the period of
2002-2007 in three sources: journal articles published in overseas, proceeding and conference paper, and dissertations.
The data were collected by using the checklist instrument including research topics, methods of study design and data
analyses. Descriptive statistics were used to analyse the data. The results show that the vast majority of hotel marketing
research published in journals in overseas. In terms of methodology, most studies were quantitative and survey-based. A
total of 59.8% of the papers was published in the years of 2005-2007. Also, 59.8% of the papers were conducted in the
marketing function research topics, of these, studies examined the Internet marketing and Websites had the strongest
representation. A total of 40.2% was conducted in the marketing environment research topics, of these, studies examined
the consumer behaviors had the strongest representation.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย
นับตั้งแตมีการกําหนดใหการทองเที่ยวเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 ในชวงที่ผานมา กอ ใหเกิดกระแสเรียกรองใหมีการปรับกระบวนทัศนของการทองเที่ยวแห ง
ประเทศไทยจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสามารถพัฒนาและสงเสริมการตลาดทองเที่ยวใหมีความชัดเจนมากขึ้น
สําหรับประเทศไทยถึงแมวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจะมีความสําคัญและนํารายไดเขาประเทศในอัตราที่สูงมากอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป พ.ศ. 2525 แตหากเปรียบเทียบการเติบโตของการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน เชน จีน มาเลเซีย และ เวียดนาม
พบวา สถิติการเติบโตของการทองเที่ยวในรอบ 15 ปมีความถดถอย ป พ.ศ. 2533 ประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดจํานวน
นักทองเที่ยวประมาณ รอยละ 9 ของทั้งภูมิภาค และสวนแบงรายได รอยละ 9.4 แต ป พ.ศ. 2548 สวนแบงการตลาดจํานวน
นักทองเที่ยวลดลงเหลือประมาณ รอยละ 8 ของทั้งภูมิภาค และสวนแบงรายไดลดลงเหลือ รอยละ 7.2 ขณะที่ประเทศจีนมี
การเติบโตทั้งในแงจํานวนนักทองเที่ยวและรายได ซึ่งรายไดมีการเติบโตถึง รอยละ 21 ในชวงเวลาเดียวกัน (2533 – 2548)
(กงกฤช หิรัญกิจ 2550)
หากแตปจจุบันการศึกษาเพื่อวางแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการตลาด โดยสวนใหญเปนการศึกษาสถานการณ
และแนวโนมดานการทองเที่ยวในภาพกวาง ทั้งที่การพัฒนาและสงเสริมการตลาดของโรงแรมเปนสวนที่มีความจําเปนและ
สําคัญอยางมากของการตลาดทองเที่ยว แตจากการศึกษาที่ผานมาพบวา งานวิจัยดานการตลาดโรงแรมที่มีอยูในปจจุบันยัง
กระจัดกระจาย จึงยากแกการทําการวิเคราะหเพื่อใหไดภาพการพัฒนาตลาดของโรงแรมที่เฉพาะเจาะจง สอดคลองกับความ
ตองการของกลุมตลาดเปาหมายหลักที่เดินทางเขามาประเทศไทย
ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการตลาดของโรงแรมใหมีความชัดเจนขึ้น
การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการตลาดของโรงแรม จําเปนตองอาศัยองคความรูและขอมูลงานวิจัยที่ชี้เฉพาะเจาะจง ซึ่ง
การที่จะสรางองคความรูใหมจําเปนตองอาศัยการสังเคราะห ประมวล และบูรณาการงานวิจัยเกี่ยวกับการตลาดของโรงแรม
ที่มีมาแตเดิม เพื่อใหไดขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการวางแผนดานการตลาดของโรงแรมไทย แนวทางการทําตลาดที่
ทันสมัย และปญหาการทําตลาดอยางเปนรูปธรรม และเพื่อใชเปนรากฐานในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อใหนักวิจัย
ดานการโรงแรม ไดรับความสะดวกและสามารถเขาถึงงานวิจัยดานการตลาดของโรงแรมที่มีอยูทั้งในและตางประเทศได
อยางทั่วถึงและครอบคลุม จึงมีความจําเปนตองดําเนินการรวบรวมและสังเคราะหขอมูลที่มีความทันสมัย และสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบันระหวาง พ.ศ. 2545 - 2550 เพื่อจะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเที่ยวของ
ประเทศไทยตอไป
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2545) ไดประมวลผลงานวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวของไทย ชวงป พ.ศ.
2529 – 2544 พบวา มีจํานวนทั้งสิ้น 768 รายการ เปนการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการทองเที่ยว และ พฤติกรรม
ของนักทองเที่ยว ซึ่งงานวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงคในการศึกษาที่แตกตางกัน กลาวคือ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการตลาดสวน
ใหญ มุงเนนการศึกษาไปที่พฤติกรรมของนักทองเที่ยวกับความตองการของนักทองเที่ยว หรือแนวโนมของตลาดการ
ทองเที่ยวในภาพที่คอนขางกวาง
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Hu (1996) ไดประมวลผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการดานการตลาดทองเที่ยว ชวงป ค.ศ.1992 - 1995 โดยจัดแบง
ผลงานวิจัยเปน 5 หัวขอ กลาวคือ 1) การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยาดานสังคมและเศรษฐศาสตร 2) การศึกษารูปแบบ
ของกลุมตลาดยอย 3) การศึกษากลยุทธดานการตลาด 4) การศึกษาเกี่ยวกับการใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีในทาง
การตลาด และ 5) การศึกษาการติดตอสื่อสารดานการตลาด พบวา งานวิจัยสวนใหญเกี่ยวของกับการศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
ดานจิตวิทยาดานสังคมและเศรษฐศาสตร โดยเฉพาะพฤติกรรมการตัดสินใจของนักทองเที่ยว งานวิจัยดานความเขาใจและ
เพิ่มประสิทธิภาพดานการติดตอสื่อสารผานชองทางตางๆยังมีไมมาก
Ngai (2003) ไดประมวลผลงานวิจัยดานการตลาดอิเล็กทรอนิกส ชวงป ค.ศ.1987 – 2000 จํานวน 270 รายการ จาก
แหลงขอมูลของเอกสารตีพิมพ 3 แหลง ไดแก 1) วารสารดานการตลาด 2) วารสารดานธุรกิจ และ 3) วารสารดานเทคโนโลยี
การศึกษานี้ไดจัดแบงงานวิจัยออกเปน 4 หมวดใหญๆ ไดแก 1) สถานการณและสภาพแวดลอมดานการตลาดอิเล็กทรอนิกส
2) บทบาทหนาที่ของตลาดดานอิเล็กทรอนิกส 3) การนําการตลาดอิเล็กทรอนิกสลงสูการปฏิบัติ และ 4) การศึกษาวิจัยดาน
การตลาดอิเล็กทรอนิกส การศึกษาครั้งนี้พบวาผลงานวิจัยดานการตลาดอิเล็กทรอนิกส สวนใหญไดตีพิมพชวงป ค.ศ.1996 –
2000 และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
Oh และ คณะ (2004) ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการตลาดการบริการและการทองเที่ยว (hospitality and tourism
marketing) โดยการทบทวนเอกสารชวงระหวางป คศ. 2002-2003 จํานวน 223 รายการ การวิเคราะหเนื้อหาใชเกณฑ
การวิเคราะหเกี่ยวกับ 1) หัวขอเรื่องการวิจัยใน 2 หมวดหลัก คือ สิ่งแวดลอมทางการตลาด (marketing environment) และ
หนาที่ทางการตลาด (marketing functions) 2) กลุมเปาหมายของอุตสาหกรรม และ3) วิธีดําเนินการวิจัยและวิเคราะหขอมูล
พบวา งานวิจัยสวนใหญปนงานวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวของกับหนาที่ทางการตลาดโดยเฉพาะพฤติกรรมของนักทองเที่ยว สวน
งานวิจัย ด านการสง เสริมภาพลัก ษณแ ละการสรางเอกลัก ษณการตลาดของสถานที่ทองเที่ยวยังพบวามีการศึกษานอ ย
นอกจากนี้การศึกษาเชิงคุณภาพแบบวิเคราะหเชิงลึกมีไมมากนัก และยังขาดการศึกษาเพื่อพัฒนาองคความรูใหมๆดานการ
บริการและการทองเที่ยวดวย
งานวิจัยขางตน บงชี้วายังไมมีการสังเคราะหผลงานวิจัยเฉพาะดานการตลาดของโรงแรม ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดานการโรงแรม รวมทั้งการพัฒนาและวางแผนดานการตลาดของ
โรงแรมไทยอยางเปนรูปธรรม จึงมีความจําเปนตองดําเนินการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลที่มีความทันสมัยอยางตอเนื่อง
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและส ง เสริ ม
การตลาดของโรงแรม และสังเคราะหขอมูลงานวิจัย เพื่อจัดทําขอเสนอแนะประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาและ
สงเสริมการตลาดของโรงแรมทางการตลาดในอนาคต วิธีการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 1) กลุมตัวอยาง 2) เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย 3) การเก็บรวบรวมขอมูล และ 4) การวิเคราะหขอมูล
1. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมาจากการสืบคนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตลาดของโรงแรมผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของหองสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการสืบคนรายชื่องานวิจัยและวิทยานิพนธในหองสมุดของ
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มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่นทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดยใชคําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ ดังนี้
Hotel Marketing, Internet Marketing, Competitive Advantage, Market Environments, CRM and Hotel
Industry, Strategic Hotel Marketing, Hotel Market Segmentation, Hotel Positioning, Hotel Pricing, Hotel Service Quality,
Hotel Image การตลาดโรงแรม การแขงขัน การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การบริหารลูกคาสัมพันธ กลยุทธ
การตลาดในโรงแรม การกําหนดราคาและการสรางรายได พฤติกรรมของลูกคาในโรงแรมคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ
การสืบคนขอมูลไดกําหนดวาตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตลาดของโรงแรมในชวงระยะเวลา ตั้งแตป 2545
ถึง 2550
จากกิจกรรมขางตน จึงไดกลุมตัวอยางงานวิจัยทั้งสิ้น 140 เรื่อง เปนงานวิจัยที่ไดขอมูลไมสมบูรณ จํานวน
23 เรื่อง เหลืองานวิจัยที่นํามาวิเคราะหทั้งสิ้น 117 เรื่อง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบฟอรมการวิเคราะหเนื้อหา (Checklist for Content Analysis) สรางโดย
ประยุกตจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Oh et al., 2004) ประกอบดวยแบบฟอรมการวิเคราะหเนื้อหา 2 แบบ คือ 1) แบบฟอรมการ
วิเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางการตลาด และ 2) แบบฟอรมการวิเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวกับหนาที่ทางการตลาด
ทั้ง 2 แบบฟอรมประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อหา 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวกับกลุมงานวิจัย 2 กลุมหลัก คือ หัวขอที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางการตลาดและ
หัวขอที่เกี่ยวกับหนาที่ทางการตลาด
สวนที่ 2 วิธีการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย รูปแบบการศึกษา การออกแบบการวิจัย แหลงที่มาของขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางและสถิติและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย การเก็บขอมูลดวยตนเองจากหองสมุดตางๆ การติดตอระหวางหองสมุด
โดยใหเจาหนาที่หองสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ติดตอกับหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆและใชบริการ
การถายเอกสารตามรายชื่อที่ผูวิจัยสืบคน และการสืบคนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตลาดของโรงแรมผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของหองสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการสืบคนรายชื่องานวิจัยและวิทยานิพนธในหองสมุดของมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยอื่นทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดยใชคําสําคัญ (Keywords) ดังที่กลาวแลวในขอ 1 (กลุม
ตัวอยาง)
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย
• ผูวิจัยจะตรวจสอบความครบถวนของขอมูลที่รวบรวมมาไดจากแหลงตางๆ กอนจะทําการบันทึกลงใน
แบบฟอรมการวิเคราะหเนื้อหา งานวิจัยที่เก็บรวบรวมมาแลวเมื่ออานลงในรายละเอียด และพบวาไมเกี่ยวของจะถูกคัดออก
• ผูวิจัยทําการอานงานวิจัยที่รวบรวมได และสังเคราะหงานวิจัยเพื่อใชเปนขอเสนอแนะประเด็นการวิจัย
ในอนาคต
• ทําการวิเคราะหขอมูลตามแบบฟอรมการวิเคราะหเนื้อหาและบันทึกลงในแบบฟอรมการวิเคราะหเนื้อหา

หนา | 44

วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่ 7 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

• ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสถิติ (Statistical
Package for the Social Science SPSS/PC) เพื่อวิจัยทางดานสังคมศาสตร เพื่อหาคาสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
โดยทําตารางทางเดียวแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ อาจกลาวโดยสรุปได ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 แสดงหัวขอที่ทําการศึกษาของงานวิจัยดานการตลาดของโรงแรม ป พ.ศ. 2545-2550
หัวขอที่ทําการศึกษา
สิ่งแวดลอมทางการตลาด

1. พฤติกรรมของลูกคา
9 ความพึงพอใจที่มีตอการบริการ
9 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
9 การรับรูที่มีตอการบริการ
9 การรองเรียน
9 ภาพลักษณ
2. การแขงขัน คูแขง
3. ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
รวม

หนาที่ทางการตลาด

1. การจัดการ การวางแผนและกลยุทธการตลาด
9 สัดสวน/กลุมเปาหมาย/ตําแหนง
9 การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
9 กลยุทธการตลาดทั่วไป
9 ตราสินคา
9 คุณภาพการบริการ
2. การตลาดอิเล็กทรอนิกส /เว็บไซต
3. การสรางรายไดและการจัดการดานราคา
4. การขาย การศึกษาความตองการและพยากรณ
5. การตลาดภายในองคกร
รวม
รวมทั้งหมด

N = 117
จํานวน
รอยละ
(n)
(%)
33
28.3
16
13.7
8
6.8
2
1.7
5
4.3
2
1.7
8
6.8
6
5.1
47
40.2
22
18.8
3
2.6
2
1.7
4
3.4
2
1.7
11
9.4
30
25.7
8
6.8
2
1.7
8
6.8
70
59.8
117
100
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ตารางที่ 2 การดําเนินการวิจัยของงานวิจัยสิ่งแวดลอมทางการตลาด และ หนาที่ทางการตลาด (n = 117)
รวม
สิงแวดลอมทาง
หนาทีทางการตลาด
(n =70)
วิธีการดําเนินการวิจัย
การตลาด
(n = 47)
จํานวน (n)
%
จํานวน (n) % จํานวน (n)
รูปแบบการศึกษา
43
36.7
67
57.3
• การวิจัยเชิงสํารวจ
110
4
3.4
3
2.6
• การพัฒนากรอบแนวคิด
7
รวม
117
การออกแบบการวิจัย
41
35.0
59
50.5
• เชิงปริมาณ
100
6
5.1
8
6.9
• เชิงคุณภาพ
14
3
2.5
• ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3
รวม
117
แหลงทีมาของขอมูล
42
35.9
47
40.2
• ปฐมภูมิ
89
5
4.3
23
19.6
• ทุติยภูมิ
28
รวม
117
การเก็บรวบรวมขอมูล
40
34.4
38
32.5
• แบบสอบถาม
78
2
1.7
4
3.3
• แบบสัมภาษณ
6
2
1.7
• ทั้งแบบสัมภาษณ และ แบบสอบถาม
2
1
0.8
• กรณีศึกษา
1
5
4.3
23
19.6
• เอกสาร รายงาน ขอมูลบน เว็บไซต
28
2
1.7
• เอกสาร และ แบบสอบถาม
2
รวม
117
ปฐมภูมิ
26
22.3
15
12.8
• ลูกคาที่พักในโรงแรม
41
5
4.3
5
4.3
• นักทองเที่ยว/ตัวแทนนําเที่ยว
10
9
7.7
18
15.4
• ผูบริหารโรงแรมและการตลาด
27
1
0.8
3
2.6
• นักศึกษา ผูเขาประชุม
4
5
4.3
• เจาหนาที่โรงแรม
5
1
0.8
1
0.8
• ลูกคาและเจาหนาที่โรงแรม
2
ทุติยภูมิ
5
4.3
23
19.6
• เอกสาร รายงาน ขอมูลบน เว็บไซต
28
รวม
117
สถิติและเครืองมือทีใชในการวิเคราะหขอมูล
24
20.5
32
27.4
• Descriptive/chi-square/t-test
56
3
2.5
3
2.5
• Factor/cluster/discriminant analyses
6
6
5.1
9
7.8
• Regression
15
5
4.3
8
6.8
• ANOVA/MANOVA
13
2
1.7
7
6.1
• Structural equation modeling/path
9
1
0.8
• Time series
1
1
0.8
3
2.6
• DEA/DCA
4
5
4.3
8
6.8
• Content analysis/data mining
13
รวม
117
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35.1
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จากตารางที่ 1 และ 2 มีขอคนพบสําคัญ ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยางงานวิจัยสวนใหญมีแหลงที่มาจากเอกสารตางประเทศ (รอยละ 83.0) เปนงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรอยู
ใน 3 วารสาร คือ 1) International Journal of Hospitality Management 2) Tourism Management และ 3) International Journal
of Contemporary Hospitality Management เปนรูปแบบของงานวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรในวารสารตางประเทศ หัวขอที่
ศึกษาของงานวิจัยพบวาเกือบรอยละ 60 (59.8) ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาดานหนาที่ทางการตลาด สถานที่ที่ทําการศึกษางานวิจัย
สวนใหญเปนตางประเทศ และเผยแพรระหวางป พ.ศ. 2548 - 2550 สวนใหญเปนการวิจัยเชิงสํารวจและเชิงปริมาณ
หัวขอการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมทางการตลาด ประกอบดวย การศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ พฤติกรรม
ของลูกคาเปนอันดับสูงสุด รองลงมาไดแก การศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ การแขงขัน และปจจัยภายนอก ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี ตามลําดับ สวนหัวขอการศึกษาที่เกี่ยวกับหนาที่ทางการตลาด พบวา การศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาด
อิเล็กทรอนิกส /เว็บไซต มีการศึกษามากที่สุด รองลงมา คือ การศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ การวางแผนและกลยุทธ
การตลาด การสรางรายไดและการจัดการดานราคา การตลาดภายในองคกร และ การขายการศึกษาความตองการและพยากรณ
ตามลําดับ สวนการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางรายได และการจัดการดานราคา และการตลาดภายในองคกรมีจํานวนการศึกษา
เทากัน
2. งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห
รอยละ 60.4 ของกลุมตัวอยางงานวิจัยการตลาดของโรงแรมไดเผยแพรในชวงป พ.ศ. 2548 – 2550 และ
เปนหัวขอที่เกี่ยวกับงานวิจัยดานหนาที่ทางการตลาด (44 เรื่อง) งานวิจัยดานสิ่งแวดลอมการตลาด (26 เรื่อง)
2.1 ขอมูลงานวิจัยดานสิ่งแวดลอมทางการตลาด
รอยละ 43 ของวรรณกรรมดานสิ่งแวดลอมทางการตลาด มีแหลงที่มาที่ตีพิมพในประเทศไทยและ
เปนวรรณกรรมที่ตีพิมพเปนภาษาไทย เปนการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ และ 2) การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อ
สวนรอยละ 57 ของวรรณกรรมดานสิ่งแวดลอมทางการตลาด ที่ตีพิมพในตางประเทศ พบวา การศึกษา
เกี่ยวกับ การแขงขัน และคูแขงมีอันดับสูงสุด รองลงมา คือ การศึกษาดานปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการตลาดที่เกี่ยวกับ สังคม
วัฒนธรรม ภาวะเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี และ การศึกษาดานพฤติกรรมของลูกคาเกี่ยวกับการรองเรียน ตามลําดับ
2.2 ขอมูลงานวิจัยดานหนาที่ทางการตลาด
กลุมตัวอยางที่ศึกษาเกี่ยวกับหนาที่ทางการตลาดทั้งหมดมีที่มาจากวารสารตางประเทศ และหัวขอที่
ศึกษาสวนใหญ เกี่ยวกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส/เว็บไซตเปนสวนใหญ รองลงมา คือ การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
การสรางรายไดและการจัดการดานราคา และการตลาดภายในองคกร ตามลําดับ
3. ขอมูลดานการดําเนินการวิจัย
พบวา รูปแบบการศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจเนนการวิจัยเชิงปริมาณทั้งหัวขอหนาที่ทาง
การตลาดและสิ่งแวดลอมทางการตลาด สวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนากรอบแนวคิด พบวา มีเพียงรอยละ 6 ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด
ขอมูลสวนใหญที่นํามาวิเคราะหจากงานวิจัยของกลุมตัวอยาง เปนขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากเก็บรวบรวมโดย
การใชแบบสอบถาม และพบวาสวนใหญไดสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาของโรงแรมมากที่สุด รองลงมา คือ กลุม
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ตัวอยางที่เปนผูบริหารของโรงแรม และนักทองเที่ยวและตัวแทนนําเที่ยว ตามลําดับ สวนขอมูลทุติยภูมินํามาวิเคราะหพบวา มี
เพียงรอยละ 23.9 ของกลุมตัวอยางทั้งหมดและพบวา เปนขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร รายงาน และ ขอมูลที่แสดงบนเว็บไซต
สถิติที่ใชในการวิเคราะหของงานวิจัยกลุมตัวอยางทั้งหัวขอหนาที่ทางการตลาดและสิ่งแวดลอมทางการตลาด
พบวา เกือบครึ่งหนึ่ง (47.9) ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive analysis) และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก
สถิติไคสแควร (Chi-square) สถิติ t (t-test) และ สถิติการทดสอบถดถอย (regression analysis)
อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้ไดจัดกลุมงานวิจัยแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ 1) เนื้อหางานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางการตลาด

และ 2) เนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวกับหนาที่ทางการตลาด โดยผูวิจัยไดประยุกตเกณฑจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตลาดใน
อุตสาหกรรมโรงแรมและทองเที่ยวของโอ (Oh et al., 2004)
1. งานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางการตลาด
1.1 พฤติกรรมของลูกคา
จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาสวนใหญเปนการศึกษาความพึงพอใจตอการรับบริการและปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ และเปนงานวิจัยในประเทศไทย ที่ใชแนวคิดเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด หรือ 4 Ps (Product, Price,
Promotion, and Place) เปนตัวแปรในการศึกษา และถึงแมวางานวิจัยดานความพึงพอใจและ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
จะเปนที่นิยมและมีการศึกษาอยางแพรหลาย แตก็ยังขาดการพัฒนาการศึกษาในประเด็นอื่น ไมวาจะเปนแนวคิด ทฤษฎี และ
วิธีดําเนินงานวิจัย การใชทฤษฎีอื่นๆมาผสมผสาน เชนเดียวกับ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การรับรูของลูกคา การรองเรียนของ
ลูกคา และการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณของโรงแรมก็ยังขาดการนําหรือผสมผสานทฤษฎีตางๆเพื่อใหเกิดการพัฒนาองค
ความรูใหม สวนใหญเปนงานวิจัยในลักษณะการประเมินผลการดําเนินงานหรือกิจกรรมในโรงแรม สวนลักษณะของงานวิจัย
ที่ มี ก ารศึ ก ษาในเชิ ง เปรี ย บเที ย บความแตกต า งด า นวั ฒ นธรรม และความแตกต า งระหว า งกลุ ม ของนั ก ท อ งเที่ ย วตาม
วัตถุประสงคพบไมมากนัก และถาพิจารณาภาพรวมของวิธีการดําเนินการวิจัยของงานวิจัยดานพฤติกรรมของลูกคา พบวา
สวนใหญเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามมากกวาการวิจัยในรูปแบบเชิงคุณภาพและการทดลอง
การที่งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมลูกคา ยังขาดการผสมผสานหรือนําทฤษฎีมาเปนพื้นฐานในการศึกษาวิจัย
อาจเปนเพราะวา ไมมีทฤษฎีที่เฉพาะเจาะจงโดยตรงกับศาสตรของอุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้ยังเปนการศึกษาในเชิง
สํารวจแบบปริมาณโดยการใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล งานสวนใหญเนนกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาของโรงแรม
ซึ่งผูวิจัยจําเปนตองระมัดระวังในการรบกวนเวลาของลูกคาที่มากเกินไป อยางไรก็ดีวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามมีขอดี
คือสะดวกตอผูตอบเพราะสามารถอานและทําเองไดในเวลาที่เหมาะสม
1.2 การแขงขันและคูแขง
พบว า การศึ ก ษาการประเมิ น ความสามารถในการแข ง ขั น เป น หั ว ข อ การวิ จั ย ที่ ค อ นข า งแพร ห ลาย
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา และไดมีการศึกษากันในหลายประเทศ มีการประเมินในลักษณะที่แตกตางกัน มีทั้งการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีทั้งการวิจัยเชิงสํารวจและพัฒนากรอบแนวคิด มีการนําทฤษฎี Porter’s five forces และทฤษฎีการ
สรางเครือขาย มาประยุกตและเปนพื้นฐานในการศึกษาวิจัย นอกจากนี้สวนใหญเนนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิจาก
ผูบริหาร และมีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิจากเอกสาร มีทดสอบทางสถิติที่หลากหลาย ทั้งในกลุมสถิติเชิงพรรณนา
และ สถิติเชิงอนุมาน
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การที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการแขงขันแพรหลายในชวง 2-3 ปที่ผานมา อาจ
เพราะเปนที่ยอมรับกันวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความสําคัญตอการสรางความเจริญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแก
ประเทศตางๆ นอกจากนี้ยังเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องในทุกภูมิภาคของโลก ดังนั้นการทองเที่ยว ทุก
ประเทศพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว จึงจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยในลักษณะที่
แตกตางทั้งนี้เพื่อสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑเปนกลยุทธการตลาดสําหรับการแยงชิงลูกคา
1.3 ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
พบวา งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมในบริบทของปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
สวนใหญจะเนนศึกษาผลกระทบที่มีตอการดําเนินงานของโรงแรม เชน การลดตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและ
กระบวนการปฏิบัติงานในโรงแรมจากการใชเทคโนโลยี และระดับความรับผิดชอบของโรงแรมที่มีตอสภาพสังคมและ
สิ่งแวดลอม มีทั้งการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีทั้งการวิจัยเชิงสํารวจและพัฒนากรอบแนวคิด การเก็บรวบรวม
ขอมูลมีทั้งแบบปฐมภูมิที่สอบถามจากผูบริหาร และการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิโดยการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร
และรายงาน
การศึก ษาวิจั ยเกี่ย วกับ การวิเคราะห ปจ จัย ด านสัง คม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ยังเปนงานวิจัย ที่ไดรั บ
ความสนใจตลอดเวลา อาจเป น เพราะนั ก การตลาดมี ค วามจํ า เป น ที่ ต อ งกํ า หนดกลยุ ท ธ ใ ห ส อดคล อ งกั บ สถานการณ
ดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2. งานวิจัยที่เกี่ยวกับหนาที่ทางการตลาด
2.1 การจัดการ การวางแผนและกลยุทธการตลาด
พบวาสวนใหญเปนการศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธการตลาดทั่วไป และ คุณภาพการบริการ สวนใหญเปน
การวิจัยเชิงสํารวจและเชิงปริมาณ งานวิจัยเชิงคุณภาพมีไมมากนัก และพบในการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดทั่วไป ที่มี
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณจากผูบริหาร งานวิจัยเชิงคุณภาพที่พบในการศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพการบริการ เปน
การวิจัยเพื่อพัฒนากรอบแนวคิด แหลงของขอมูลมีทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิสวนใหญไดจาก
ผูบริหารของโรงแรมและลูกคา สวนขอมูลทุติยภูมิสวนใหญไดจากการวิเคราะหผลประกอบการและกิจกรรมการตลาดของ
โรงแรม
เปนที่ประจักษวาการศึกษาเกี่ยวกับ กลยุท ธการตลาดทั่วไป สวนใหญเปนการศึกษาในภาพกวางที่
ไมเจาะจงกลยุทธดานใดดานหนึ่ง อาจเนื่องจากงานวิจัยสวนใหญยังเนนการวิจัยเชิงสํารวจมากกวาการวิจัยแบบวิเคราะห
เจาะลึ ก ดั ง นั้ น ผลลั พ ธ ที่ ไ ด จึ ง เป น ภาพกว า ง ส ว นการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ก าร มี ก ารนํ า ทฤษฎี
ดานคุณภาพการบริการมาใชเปนพื้นฐานในการศึกษา และมีการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือแบบจําลองในการประเมิน
คุณภาพการบริการ มีการออกแบบการวิจัย ในเชิงละครที่แสดงเหตุการณจริง ซึ่งแสดงวาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ คุณภาพ
การบริการเปนงานวิจัยที่ยังไดรับความสนใจอยางตอเนื่องในอุตสาหกรรมการบริการและทองเที่ยว และมีออกแบบการวิจัย
เพื่อใหสามารถไดประเมินคุณภาพการบริการที่แทจริง
สวนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับ สวนแบงทางการตลาด การกําหนดกลุมตลาดเปาหมาย และการวางตําแหนง
ของผลิตภัณฑ การบริหารความสัมพันธกับลูกคา และตราสินคา พบวายังมีจํานวนไมมากเทาที่ควร งานวิจัยในกลุมนี้
สวนใหญเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ และเชิงปริมาณซึ่งมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เปน
ผูบริหารโรงแรมและลูกคา มีทั้งการวิเคราะหจากเอกสารหรือขอมูลทางสถิติยอนหลัง โดยเฉพาะการศึกษาที่เกี่ยวกับการ
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กําหนดสวนแบงทางการตลาด การที่พบงานวิจัยในกลุมนี้ไมมาก สวนหนึ่งอาจเปนผลจากผูประกอบการหรือ ผูที่เกี่ยวของใน
อุตสาหกรรมโรงแรม ยังใหความสนใจในประเด็นนี้คอนขางนอย และอาจไมเขาใจถึงประโยชนจากงานวิจัยในกลุมนี้
2.2 การตลาดอิเล็กทรอนิกสและเว็บไซต
ชวง 5 ปที่ผานมาตองยอมรับวามีการเติบโตทางดานเทคโนโลยีคอนขางสูง โรงแรมสวนใหญไดนํา
เทคโนโลยีดานอินเตอรเน็ตและเว็บไซตเขามาใชในกิจกรรมดานการตลาดโรงแรม ดังนั้นจึงมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตลาด
อิเล็กทรอนิกสและเว็บไซตจํานวนมาก จากการศึกษาครั้งนี้พบวา สามารถจัดกลุมงานวิจัยดานการตลาดอิเล็กทรอนิกสและ
เว็บไซตไดเปน 4 กลุม คือ 1) การศึกษาวิเคราะหเว็บไซตสําหรับการตลาดของโรงแรมที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะเปน
การวิเคราะหขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตโดยการสรางเครื่องมือในการวิเคราะหเปน Checklist 2) การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื้อของลูกคาผานชองทางออนไลต 3) การศึกษาการจําหนายหองพักผานเว็บไซตอื่นๆ ที่ไมใชของโรงแรม และ 4)
การศึกษากลยุทธ ปจจัยแหงความสําเร็จดานการตลาดอิเล็กทรอนิกส
การศึกษาเกี่ยวกับการตลาดอิเล็กทรอนิกสที่ผานมาจะเนนการศึกษาเกี่ยวกับผูประกอบการนําเทคโนโลยีมา
ใชอยางไร และลูกคามีการใชชองทางออนไลตในการซื้อหรือจองหองพักโรงแรมปริมาณเทาไรผานทางเว็บไซตไหน และ
เว็บไซตมีคุณภาพหรือไม สถิติที่ใชสวนใหญ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จากงานวิจัยดังกลาวขางตนอาจจะ
มีความไมทันสมัยไมเหมาะกับปจจุบัน เพราะเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากดังนั้นการวิจัยเกี่ยวกับ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส อาจจําเปนตองมีการประเมินการนําทฤษฎีใหมเขามาประยุกตเพื่อใหผลที่ไดจากการวิจัยมีความ
ทันสมัยเหมาะกับยุคโลกาภิวัฒนที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
2.3 การสรางรายไดและการจัดการดานราคา
พบวา การศึกษาเกี่ยวกับการสรางรายไดและการจัดการดานราคามีความหลากหลาย สวนใหญเปน
การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจและเชิงปริมาณที่มีแหลงขอมูลเปนทุติยภูมิ และมีวัตถุประสงคที่คลายคลึงกัน คือ การสรางรายได
สูงสุด การศึกษาการสรางรายไดและการกําหนดราคาเปนงานวิจัยที่ไดรับความสนใจในตางประเทศ ขณะที่งานวิจัยลักษณะนี้
แทบจะไมพบในประเทศไทยทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูประกอบการในไทยยังไมไดใหความสําคัญกับงานวิจัยเทาที่ควรและไม
ตองการเปดเผยขอมูลของตนเอง
2.4 การขาย การศึกษาความตองการและพยากรณ
พบว า งานวิ จัย ด า นการศึ ก ษาการส ง เสริ ม การขาย และการศึก ษาความต อ งการ เป น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การเสนอแบบจําลองในการวิเคราะหและพยากรณความตองการและจํานวนของนักทองเที่ยว และศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห
ความสัมพันธระหว างอุ ปทาน และอุปสงคดานหองพักและราคาห องพั ก โดยใชขอ มูลทุติยภูมิในการวิเคราะห เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจและเชิงปริมาณ งานวิจัยในกลุมนี้พบจํานวนไมมาก อาจเปนเพราะการศึกษาวิจัยการขาย การศึกษาความ
ตองการและพยากรณ จําเปนตองนําแนวคิดและทฤษฎีที่หลากหลาย เชน ดานเศรษฐศาสตร จิตวิทยาและการตลาดมาประยุกต
และผสมผสานกัน
2.5 การตลาดภายในองคกร
พบวางานวิจัยดานการตลาดภายในองคกรจะเนนการศึกษาเปน 2 กลุม คือ 1) การศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
ดานจิตวิทยาของผูใหบริการ และ 2) การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ใหมีศักยภาพ สวนใหญเปนการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช
แบบสอบถาม
งานวิจัยดานการตลาดภายในองคกรไดรับความสนใจอยางมากในตางประเทศในชวงที่ผานมาเพราะผูให
บริการเปนองคประกอบที่สําคัญแหงความสําเร็จในองคกรดานการบริการ แตการออกแบบการวิจัยยังไมมีความหลากหลาย
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สวนใหญใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน ทําใหยังขาดงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจจะเปนเพราะพนักงาน
มีขอจํากัดที่ตองระมัดระวังการใหขอมูลในเชิงลึกที่มีผลตอการปฏิบัติงานของตนเอง
ขอเสนอแนะ
ขอคนพบจากการวิจัยไดแสดงใหเห็นภาพรวมของงานวิจัยดานการตลาดโรงแรมและแนวโนมของการประเด็นการ
วิจัยในอนาคต ดังนั้นผูวิจัยจึงมีประเด็นที่เปนขอเสนอแนะ 2 สวน คือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติ และขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยตอไป ดังนี้
1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติ
1.1 ควรใหความสําคัญตอการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมโรงแรม โดยภาครัฐตองมีนโยบาย
สนับสนุนทุนวิจัยแกสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนดานการโรงแรม เพื่อเปนการกระตุนใหมีการศึกษางานวิจัย
ดานการโรงแรมในประเทศไทยใหมากขึ้น และเปนการเพิ่มพูนคุณภาพและประสิทธิภาพดานการเรียนการสอนของศาสตร
ดานการโรงแรมใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
1.2 ควรสงเสริมใหคณาจารยที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการโรงแรม ไดมีโอกาสพัฒนา
องคความรูใหมๆดานการโรงแรมมากขึ้น โดยการสนับสนุนการทําวิจัยและการเขารวมประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ
อยางจริงจังใหแกคณาจารยอยางเปนรูปธรรม เพราะเปนการสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของคณาจารยอยาง
ตอเนื่อง และเปนการกระตุนใหเกิดงานวิจัยใหมๆ มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาหองสมุดใหมีวารสารและตําราที่ทันสมัยดาน
การโรงแรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง และมีการพัฒนาระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสที่ใชงายและ สะดวก
1.3 ควรสงเสริมใหงานวิจัยของประเทศไทยไดมีโอกาสเผยแพรในที่ประชุมและในวารสารที่ไดรับการยอมรับ
จากนานาประเทศ โดยสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนดานการโรงแรมควรรวมมือกันเปนเครือขายในการสงเสริม
งานวิจัยของไทยใหไดมีโอกาสเผยแพรโดยการรวมมือกันจัดใหมีการประชุมสัมมนาระดับประเทศ ระดับชาติและการจัดพิมพ
วารสารอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องทุกๆป
1.4 ควรสงเสริมใหมีการพัฒนางานวิจัยดานการโรงแรมใหมีความหลากหลายมากขึ้นและสอดคลองกับ ความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมในปจจุบัน โดยสถาบันการศึกษา ควรจัดใหมีการพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยดานการโรงแรมให
เปนรูปธรรม มีความทันสมัยอยางตอเนื่อง มีความชัดเจนสามารถนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนได และมีการวิเคราะห
ประสิทธิภาพของงานวิจัยทั้งที่อยูในรูปของ งานวิจัยทั่วไป วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิที่อยู
ในอุต สาหกรรมโรงแรมได เข าร ว มใหข อ คิ ด เห็น ในประเด็ น ของการทํา วิจั ย ที่ ส อดคล อ งและตรงกับ ความต อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อที่จะไดมีการปรับปรุง และพัฒนางานวิจัยของไทยในทุกระดับการศึกษาใหมีศักยภาพสูงขึ้น
2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
2.1 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดของการสืบคนฐานขอมูล ประกอบกับเวลาที่เรงดวนและงบประมาณที่
จํากัด ดังนั้นการศึกษาตอไปในอนาคตควรที่จะทําซ้ําการศึกษาครั้งนี้และมีการสนับสนุนงบประมาณ และเวลาที่เหมาะสม
มากกวานี้
2.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยดานการโรงแรมในอนาคต ควรประยุกตทฤษฎีมาใชเปนพื้นฐานใน
การศึกษา ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและการทดลองที่วิเคราะหจากสถานการณจริงเพิ่มขึ้น ควรศึกษาวิจัยในประเด็นที่
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เปนความตองการของสถานการณปจจุบัน เชน การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การกําหนดราคาที่กอใหเกิดรายได
สูงสุด การตลาดภายในองคกร และการยกระดับคุณภาพการบริการ เปนตน
2.3 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยดานการสังเคราะหดานการตลาดโรงแรมในครั้งตอไปควรไดรับการ
สนับสนุนดานงบประมาณเพื่อการจัดทําเปนฐานขอมูลงานวิจัยดานการตลาดโรงแรมระบบอิเล็กทรอนิกสตอไป
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