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รูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศกึษา 
 

วรเวทย์  เทือกทอง1* สักรินทร ์ อยู่ผ่อง2 ธีรวฒุิ  บุณยโสภณ3 และ สุภัททา  ปิณฑะแพทย์4 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) กําหนดองค์ประกอบที่สําคัญในการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา      

2) สร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา และ 3) จัดทําคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบัน 
อุดมศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตและสนทนาพนักงานปฎิบัติของ
โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 6 คน การสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมกลุ่ม
ย่อยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการโรงแรมจํานวน 13 คน และการ
สนทนากลุ่ม จํานวน 14 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ  ผลการวิจัย
พบว่า 1) องค์ประกอบที่สําคัญของรูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
(1) ด้านการจัดการโรงแรม (2) ด้านความรู้ความสามารถในงานธุรกจิโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา (3) ด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล 2) รูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 
องค์ประกอบของการจัดการธุรกิจโรงแรมและเกณฑ์ทางกายภาพของโรงแรมซ่ึงมี 154 ตัวชี้วัดคุณภาพ (KQI) และ 34 เกณฑ์ 
(C) 323 ตัวชี้วัด (K)  3) ผลการจัดทําคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บทคือ  
บทที่ 1: ความสําคัญของคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา บทที่ 2: แนวคิดการจัดการธุรกิจโรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษาและบทท่ี 3: การประเมินตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา คู่มือการจัดการ
ธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการประเมิน ความเหมาะสมของคู่มือในการนําไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก  
 
คําสําคัญ: รูปแบบการจดัการ, ธุรกจิโรงแรม, ตัวชี้วัดคุณภาพการจดัการโรงแรม, โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา 
รับพิจารณา: 31 กรกฎาคม 2560 
แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2563 
ตอบรับ: 25 สิงหาคม 2563 
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Hotel Business Management Model in Higher Educational Institutions 
 

Worravate  Thueakthong1* Sukarin  Yuphong2 Teerawut  Boonyasophon3 and  Supatta  Pinthapataya4 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) determine the major components of hotel business 

management in higher educational institutions, 2) create a model of hotel business management, and 
3) produce a handbook for hotel business management. The research was a qualitative approach using 
documentary review, observation and dialogue with purposive selection 6  operation staffs  in hotel. By 
in-depth interview, and focus-group, the participants were administrators, professionals, experts, and 
experienced persons in hotel management amount 13 persons. Besides that the focus group seminar 
amount 14 persons by content analysis, mean, percent was employed for data analysis. The research 
revealed that 1) The major components were: (1) hotel management, (2) knowledge and ability in hotel 
business management and (3) personal characteristics.  2) The model created on relationship between 
the components of hotel business management and physical, there are 154 key quality indicators (KQI), 
34 hotel criteria (C) with 323 key index indicators (K). 3) The handbook comprises 3 chapters. Chapter 1: 
The importance of the handbook for hotel business management in higher educational institutions. 
Chapter 2: The concepts of hotel business management in higher educational institutions. Chapter 3: 
Evaluation of KQI of hotel business management. The handbook was verified by the professionals for its 
appropriateness in application at the high level.  
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1. บทนํา 
อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นธุรกิจที่ทํารายได้ให้กับ

ประเทศปีหน่ึงเป็นจํานวนมาก อีกทั้งมีส่วนช่วยในการ
สร้างงานให้กับบุคคลากรภายในประเทศ และอุตสาหกรรม
โรงแรมยังแตกต่างไปจากอุตสาหกรรมอื่น ที่มีผลผลิต
เป็นสินค้าในรูปวัตถุ คือโรงแรมผลิตสินค้าประเภทบริการ
ให้ได้กําไรให้คุ้มกับการบริหารงานและทุนที่ลงไป หาก
มองในด้าน การเจริญเติบโตของธุรกิจ ธุรกิจด้านโรงแรม
มีแนวโน้มเจริญเติบโตต่อปีค่อนข้างสูง ทําให้มีการแข่งขัน
กันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการบริการทางด้านการจัดการ 
ด้านราคา ด้านความสะดวกของที่พัก บริการด้านอาหาร
หรือบริการด้านอื่น ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวที่มาพักมากยิ่งขึ้นตามลําดับ [1] 

การที่ธุรกิจโรงแรมเป็นที่ต้องการมากในตลาด ทําให้
มีการนําอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป มาแปรสภาพสู่ธุรกิจที่พัก
อาศัยเชิงการท่องเที่ยว ทําให้โรงแรมสามดาวต้องปรับตัว
เพื่อการแข่งขันมากขึ้น นํามาซึ่งความจําเป็นในการปรับ
กลยุทธ์สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ปัญหาที่พบ
ตามมา คือ การขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการ
ทํางานในธุรกิจโรงแรมที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในด้านการ
โรงแรม จึงทําให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องผลิต
บุคลากรด้านการโรงแรม โดยการเปิดหลักสูตรด้านการ
โรงแรมข้ึน จึงเป็นที่มาของการเปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพโรงแรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน
เบื้องต้นก่อนไปทํางานจริง  

ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรการ
โรงแรมหรือบริหารธุรกิจจะต้องมีอาคารเอนกประสงค์ที่
ใช้ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจของมหาวิทยาลัย และปรับ
โครงสร้างเพื่อให้เป็นโรงแรมขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นศูนย์
ฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจหรือศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม
ให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ฝึก 
อบรมความรู้ด้านการบริหารและการจัดการโรงแรม เป็น
สถานที่ประกอบการฝึกหัด เพื่อใช้สอนวิธีการ กระบวนการ
และขั้นตอนการทํางานที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่
ปฏิบัติงาน โดยปัญหาหลักของโรงแรมเหล่านี้คือเป็นธุรกิจ
ที่ดําเนินกิจการโดยหน่วยงานของภาครัฐ ทําให้ไม่มี
หลักการจัดการที่เป็นมาตรฐาน แม้ว่าจะได้รับงบประมาณ
บางส่วนเพื่อการบริหารกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
และสามารถนํารายได้มาบริหารตนเอง แต่ยังประสบ

ปัญหาการบริหารจัดการทีไ่ม่สามารถทําให้กิจการสามารถ
คุ้มทุนได้ [2] ในปัจจุบันศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบางส่วน
ได้ปรับตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหารายได้ให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเปล่ียนเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐาน
มากขึ้น 

จากการศึกษาวิธีการจัดการกับบทบาทและหน้าที่ใน
การทํางานโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นและสภาพปัญหาในการจัดการ
ธุรกิจโรงแรมพบว่า ในภาพรวมโรงแรมในสถาบัน 
อุดม ศึกษาจัดการธุรกิจตามทรัพยากรที่มีอยู่ เนื่องจาก
ไม่มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน จึงไม่ได้
มีการกําหนดเกณฑ์โรงแรมไว้ชัดเจน และส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้จัดการโรงแรมอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้ไม่
สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการให้บริการด้านที่พัก
ได้ และทําให้การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และ
เสียโอกาสในการสร้างรายได้ที่จะนําไปพัฒนาสถาบัน 
อุดมศึกษา การไม่มีการวางแผนการจัดการ การเข้าพัก
และการให้บริการของลูกค้า ทาํให้เสียโอกาสในการรับรอง
ลูกค้าตามฤดูกาล ซึ่งส่งผลต่อการเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
การโรงแรมให้กับนักศึกษา เนื่องจากไม่สอดรับกับตาราง
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

การจัดการโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่าง
รอบด้าน เพื่อที่จะชี้ใหเ้หน็ถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมรวมถงึ
สภาพปัจจุบันในการดําเนินธุรกิจทางด้านโรงแรม โดย
จัดทําเป็นรูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่พร้อมทั้งในด้านการเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพและ
การเป็นแหล่งหารายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาและนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา อันจะนํามา
ซึ่งแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการธรุกจิ 
เพื่อเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพและแข่งขันกับโรงแรมในภาค 
เอกชนในระดับเดียวกันได้ ตามบริบทที่เป็นวัตถุประสงค์
หลักของการจัดตั้งธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันมากขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อกําหนดองค์ประกอบที่สําคัญในการจัดการ
ธุรกิจโรงแรมในสถาบนัอุดมศึกษา 
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     2.2  เพื่อสรา้งรูปแบบการจดัการธรุกจิโรงแรมใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
     2.3  เพื่อจัดทําคู่มือการจดัการธรุกิจโรงแรมใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
 
3.  วธิีดําเนินการวิจยั  

3.1 ศึกษาเอกสารและสํารวจ โดยการวิเคราะห ์
เอกสารและตํารา และสํารวจสภาพทั่วไปของโรงแรม 

3.2   สัมภาษณเ์ชิงลึกผู้บรหิารและผู้จัดการโรงแรม  
3.3   สร้างตัวชี้วัดคุณภาพตามองค์ประกอบในการ 

จัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนา
เกณฑ์โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์โรงแรม
จากสมาคมโรงแรมไทย ปรับปรุงล่าสุดปี 2557 นํามา
เป็นกรอบในการพิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ 

3.4   สร้างรูปแบบการจัดการธรุกจิโรงแรมใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

3.5  ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบสําคัญ
ของรูปแบบการจัดการธรุกจิโรงแรมในสถาบันอดุมศึกษา
และพิจารณาคดัเลือกเกณฑ์โรงแรมในสถาบันอดุมศึกษา
โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม 

3.6  สรา้งคู่มอืการจดัการธรุกิจโรงแรมใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

3.7  ประเมินคุณภาพคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรม 
ในสถาบันอุดมศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญทางด้าน
การโรงแรมและด้านการจัดทําคู่มือที่กําลังปฏิบัติงานจริง
ในโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา 
 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 

4.1  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จากการสังเกตและสนทนา ได้แก่ 
พนักงานปฏิบัติการของโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาที่
กําลังปฏิบัติงานจริง จํานวน 6 คน โรงแรมละ 1 คน  

4.2  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 
ผู้บริหารและผู้จัดการโรงแรม (ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้จัดการโรงแรมตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย) จาก
โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 11 คนโรงแรมละ 
1 คน และจากโรงแรมเอกชนที่มีขนาดใกล้เคียงกับ
โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาและประสบความสําเร็จใน
การบริหารกิจการจํานวน 2 คน โรงแรมละ 1 คน 

4.3  กลุ่มผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้จัดการ
โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา 8 คน อาจารย์สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 คน 
และผู้จัดการโรงแรมในโรงแรมเอกชนที่มีขนาดใกล้เคียง
กับโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา 3 คน รวม เป็น 14 คน 
(ตามหลักการจัดสนทนากลุ่ม) 
 
5.  เคร่ืองมือและสถิติ 

5.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการ
สังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุมสนทนา
กลุ่ม  

เครื่องมือทุกฉบับได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญการโรงแรมท่ีเคยปฏิบัติงานจริงใน
โรงแรม  

5.2  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
การหาข้อสรุปและตีความ และการสรุปผล 

  
6. ผลการวิจัย  

6.1  ผลการกําหนดองค์ประกอบที่สําคัญในการจัดการ
ธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ 154 ตัวชี้วัดคุณภาพ ได้แก่ 

1) ด้านการจัดการโรงแรม ประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์กร การส่ังการและการตัดสินใจ การ
ติดต่อส่ือสารหรือการประสานงาน การสร้างแรงจูงใจใน
การทํางาน การควบคุม และการประเมินผล 

2) ด้านความรู้ความสามารถในงานธุรกิจโรงแรม 
ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ความรู้ และทักษะใน
งานบริการของโรงแรม  

3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
ความคิดเชิงระบบ การมีมนุษย์สัมพันธ์ การได้รับการ
ยอมรับนับถือและการพัฒนาตนเอง 

สําหรับผลการกําหนดเกณฑ์โรงแรมจากการ
วิจัยเอกสารและการคัดเลือกความเป็นไปได้ของเกณฑ์
โรงแรมจากสมาคมโรงแรมไทย ปรับปรุงล่าสุดปี 2557 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรมจากการสนทนากลุ่ม 
พบว่า ได้ 39 เกณฑ์ 391 ตัวชี้วัด  

6.2  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการโรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษา ความเหมาะสมของตัวชี้วัดคุณภาพ
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ตามองค์ประกอบและการพิจารณาเกณฑ์โรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษา พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการโรงแรม
ให้ความเห็นชอบรูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษาและตัวชี้วัดคุณภาพตามองค์ประกอบ 
มีความเหมาะสม สําหรับผลการพิจารณาเกณฑ์โรงแรม
ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ได้ 34 เกณฑ์ 323 ตัวชี้วัด 
ดังแสดงในรูปที่ 1       

สําหรับผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด
คุณภาพตามองค์ประกอบการจัดการธุรกิจโรงแรมใน

สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 องค์ประกอบใน 5 ประเด็น คือ 
ภาพรวมของตัวชี้วัด ระดับความถูกต้องของตัวชี้วัด 
สะดวกในการเก็บข้อมูล ระดับความชัดเจนของตัวชี้วัด
และสามารถนําไปใช้ได้จริง ใช้การประเมินแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง 
(3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
ทางด้านการโรงแรม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากทุกตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการธรุกจิโรงแรมในสถาบันอดุมศึกษา 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของ  
 ตัวช้ีวัดคุณภาพตามองค์ประกอบการ 
 จัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ 

ภา
พร

วม
ขอ

ง
ตัว

ชี้ว
ัด 

ระดั
บค

วาม
ถูก

ต้อ
ง ข

อง
สะ

ดว
กใน

กา
ร

เก็บ
ข้อ

มูล
 

ระ
ดับ

คว
าม

ชัด
เจน

 ขอ
ง

สา
มา

รถ
นํา

ไป
ใช้ไ

ด้จ
ริง 

1. ด้านการจัดการ 4.35 4.35 4.22 4.35 4.33 
การวางแผน 4.21 4.43 4.14 4.29 4.44 
การจัดองค์กร 4.43 4.36 4.14 4.36 4.29 
การส่ังการและ 
การตัดสินใจ 

4.29 4.43 4.14 4.36 4.36 

การประสานงาน 4.43 4.36 4.29 4.36 4.36 
การสร้างแรงจูงใจ 4.43 4.36 4.22 4.43 4.43 
การควบคุม 4.29 4.22 4.29 4.22 4.14 
การประเมินผล 4.36 4.29 4.29 4.43 4.29 

2. ด้านความรู้
ความสามารถใน
งานธุรกิจโรงแรม 

4.43 4.36 4.22 4.36 4.22 

ความรู้ 4.22 4.50 4.29 4.36 4.14 
ทักษะ 4.36 4.22 4.43 4.36 4.40 

3. ด้านคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล 

4.40 4.31 4.29 4.27 4.32 

ความคิดเชิงระบบ 4.50 4.36 4.22 4.36 4.50 
การมีมนุษย์สัมพันธ์ 4.29 4.40 4.36 4.22 4.21 
การได้รับการยอมรับ
นับถือ 

4.36 4.19 4.22 4.29 4.29 

การพัฒนาตนเอง 4.43 4.29 4.36 4.22 4.29 
 
6.3 ผลการประเมินคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรมใน

สถาบันอุดมศึกษา พบว่า คู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรม
ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยเน้ือหา 3 บท ได้แก่ 
บทที่ 1 ความสําคัญของคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษา บทที่ 2 แนวคิดการจัดการธุรกิจโรงแรม
ในสถาบันอุดมศึกษา และบทท่ี 3 การประเมินตัวช้ีวัด
คุณภาพการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดทําคู่มือและเช่ียวชาญ
ทางด้านโรงแรมที่กําลังปฏิบัติงานงานจริงในโรงแรม ได้
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือและการนําไปประยุกต์ 
ใช้ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพคู่มือการจัดการ
ธุรกจิโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา  
รายการประเมิน คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับการ
ประเมิน 

ด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดทําคู่มือและความ
ชัดเจนของเนื้อหา 
1. คู่มือมีการจัดเรียงเน้ือหาเป็น

หมวดหมู่ อย่างเหมาะสม 
4.60 มากที่สุด 

2. แต่ละบทหลักมีการจัดเรียงลําดับ
หัวข้อย่อยมีความเหมาะสม 

4.40 มาก 

3. ภาษาที่ใช้ในการบรรยายเนื้อหาของ
คู่มือเข้าใจได้ง่ายไม่สับสน 

4.20 มาก 

4. คู่มือมีเน้ือหาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือ 

4.40 มาก 

5. คู่มือมีเน้ือหาสาระสําคัญครอบคลุม
การจัดการธุรกิจโรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษา 

4.00 มาก 

6. คู่มือมีความเหมาะสม ครบตาม
หลักการการจัดทําคู่มือ 

4.20 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.30 มาก 
ด้านความเป็นประโยชน์ในการนําคู่มือไปใช้ 
7. คู่มือมีความง่ายต่อการนําไปใช้ 4.00 มาก 
8. คู่มือสามารถใช้ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจโรงแรม
ในสถาบันอุดม ศึกษาได้จริง 

4.00 มาก 

9. คู่มือมีความเป็นไปได้ต่อการนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กรบริการอ่ืน ๆ ได้ 

4.60 มากที่สุด 

10. คู่มือสามารถขยายผล นําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

4.20 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.20 มาก 
รวมค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของคู่มือ 4.26 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า คู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรม

ในสถาบันอุดมศึกษามีความเหมาะสมในการนําไป
ประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 
7.  สรุปและอภิปรายผล  

7.1 องค์ประกอบที่สําคัญในการจัดการธุรกิจโรงแรม
ในสถาบันอุดมศึกษา 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้าน
การจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Charurat 
and Warach [3] ที่ระบุว่า ในการวางแนวนโยบายการ
บริหารจัดการธุรกิจโรงแรมสามารถทําให้ธุรกิจดําเนินการ
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ทั้งยังสามารถประเมินผลการ
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ดําเนินการของโรงแรมได้ ผู้บริหารโรงแรมจึงมีหน้าที่ใน
การกําหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กรให้มีทิศทาง
ที่ชัดเจน นอกจากน้ันยังพบว่าเกณฑ์จะทําให้ได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Walker [4] และ Preecha [5] ที่ระบุว่า การจัดการ
ธุรกิจจําเป็นต้องมีการประสานงาน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ของการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นหรือผ่านบุคคลอื่น 
เพื่อทําให้เป้าหมายขององค์กรประสบความสําเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ Ranee and 
Pataraporn [6] ที่ระบุว่า ผู้ประสบความสําเร็จต้องมี
การจัดระบบการทํางานที่ดีและค้นหาวิธีทํางานที่ดีที่สุด
ไปสู่ความสําเร็จ ซึ่งพบว่า จําเป็นต้องมีความรู้ความ 
สามารถในงานธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะในสถาบัน 
อุดมศึกษา ความรู้ในด้านการบริหารของผู้จัดการโรงแรม 
จะช่วยผลักดันให้การดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย โดยการ
บริหารโรงแรมจะต้องให้ความสําคัญกับระบบและกลไก
ต่าง ๆ ที่ผสมผสานกัน มีการทําควบคู่การทําธุรกิจ เช่น 
ระบบการบริหารจัดการ ระบบบัญชี ระบบการเงิน 
ระบบการตลาดและการขาย เป็นต้น (2) ด้านความรู้
และทักษะในงานบริการของโรงแรมถือเป็นส่ิงที่จําเป็น
มากต่อผู้จัดการโรงแรมซ่ึงสอดคล้องกับ Karppinen  
[7] ที่ระบุว่า การตลาดสําหรับธุรกิจบริการแบบโรงแรม
เน้นการให้บริการมากกว่าการขายสินค้า การทําให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อคุณภาพบริการที่ได้รับ 
ส่งผลต่อจํานวนผู้มาใช้บริการ มีผลต่อรายได้และการ
กลับมาใช้บริการซ้ําและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Chatchasorn [8] ที่ระบุว่ามาตรฐานด้านคุณลักษณะ
ทั่วไปของบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรมที่
ต้องการพัฒนามากที่สุด คือ มาตรฐานด้านความสามารถ 
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร และ (3) ด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงแรมในสถาบัน 
อุดมศึกษา ประกอบด้วย ความคิดเชิงระบบ การมี
มนุษย์สัมพันธ์การได้รับการยอมรับนับถือ และการพัฒนา
ตนเอง ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความสามารถของ
ผู้บริหารโรงแรม ส่วนหน่ึงเกิดจากลักษณะส่วนบุคคลที่
ดีของผู้บริหาร นั่นคือ ต้องมีความคิดเชิงระบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nitipol [9] ที่ระบุว่า ผู้จัดการ
โรงแรมต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการมองภาพรวม
ขององค์กรและของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง 

ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ มีความสามารถพูดจาหรือส่ือสาร
เข้าใจง่าย มีความสุภาพและเป็นมิตรกับทุกคน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tassanai [10] ที่ระบุว่าลูกค้า
ที่มาใช้บริการโรงแรมให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านบริการ
และบุคคลในระดับมาก โดยพิจารณาจากพนักงาน
พูดจาหรือส่ือสารเข้าใจง่าย ความสุภาพและมีมนุษย์
สัมพันธ์ บุคลิกภาพการแต่งกายดี  ผู้บริหารต้องได้รับการ
ยอมรับนับถือ นั่นคือ ความโดดเด่นเป็นตัวตนของโรงแรม
ที่สําคัญ คือ การได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ Yeamdao [11] ที่ระบุว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
คือ ชื่อเสียงของโรงแรม  ส่วนด้านการพัฒนาตัวเองของ
ผู้บริหารโรงแรมนั้น ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ตลอดไปเพราะสภาพสังคมและเทคโนโลยีเปล่ียนแปลง
เร็วและลูกค้าของโรงแรมอาจมาจากหลายชาติ ผลจาก
ศึกษาลักษณะส่วนบุคคลโดยรวม  สอดคล้องกับ 
Weissinger [12] ที่ระบุว่า ลักษณะของคนทํางาน
โรงแรมมีลักษณะเฉพาะสําหรับอาชีพให้บริการ ต้อง
เป็นคนมีอัธยาศัยดี สุภาพอ่อนโยน มีความเป็นมิตร มี
ประสิทธิภาพ มีความตื่นตัว มีเสน่ห์ กิริยามารยาท
เรียบร้อย สามารถติดต่อส่ือสารกับลูกค้าต่างชาติได้มี
ทักษะในการขายและมีใจที่ยอมทําตามเมื่อลูกค้า
เรียกร้อง 

7.2 ผลการสร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นการนําองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านมา
เชื่อมโยงกัน สําหรับด้านการจัดการโรงแรม ประกอบด้วย 
7 ขั้นตอนสําคัญ คือ การวางแผน การจัดองค์กร การส่ัง
การและการตัดสินใจ การติดต่อส่ือสาร การสร้างแรงจูงใจ 
การควบคุมและการประเมินผล ถึงแม้การประเมินผล 
เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุม แต่ได้แยกออกมาต่างหาก 
เพราะเป็นขั้นตอนสําคัญในการนําไปปรับปรุงและพัฒนา
โรงแรมในขั้นตอนต่อไป ด้านความรู้ความสามารถในงาน
ธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและผู้จัดการ
โรงแรมควรมีความรู้และทักษะหลายด้านในงานโรงแรม 
โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการให้บริการ 
และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหารและผู้จัดการโรงแรม 
ต้องมีความคิดเชิงระบบมองเห็นในภาพรวม มีมนุษย์
สัมพันธ์ ได้รับการยอมรับนับถือและพัฒนาตนเองอยู่
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เสมอ เมื่อนําองค์ประกอบทั้ง 3 มาเชื่อมโยงกัน ทําให้
เห็นถึงความสําคัญของผู้บริหารโรงแรมที่ต้องมีหลักการ
บริหารและความสามารถในการบริหารจัดการโรงแรมที่ดี  
สอดคล้องกับผลงานวิจยัของ Mullins and Dossor [13] 
ที่ระบุว่า ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของหน่วยงาน
ขึ้นอยู่กับความสามารถ ของผู้บริหารถึงร้อยละ 70 ดังน้ัน 
รูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาที่
สร้างขึ้น จึงเหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการธุรกิจ
โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา  

7.3 ผลจากการจัดทําคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรม
ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บท คือ 
บทนํา ว่าด้วยความสําคัญของคู่มือการจัดการธุรกิจ
โรงแรม ในสถาบันอุดมศึกษา บทที่ 2 ว่าด้วยแนวคิดการ
จัดการธุรกิจโรงแรมและคุณลักษณะของผู้จัดการโรงแรม
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการจัดการธุรกิจทั่วไปของ
ผู้บริหารโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การส่ังการและ
การตัดสินใจ การติดต่อส่ือสาร การสร้างแรงจูงใจและ
การควบคุม บทที่ 3 ว่าด้วยการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพ
การจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้สร้างและ
พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพตามแนวคิดของ Weerapot [14] 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลแต่ละด้านของการ
จัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนเกณฑ์
มาตรฐานโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ได้พิจารณา
คัดเลือกจากมาตรฐานโรงแรม ปรับปรุงล่าสุดปี 2557 
ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการจัดการธุรกิจโรงแรมใน
สถาบันอุดมศึกษาฉบับปรับปรุง ได้ผลการประเมินทั้งฉบับ 
ได้คะแนนเฉล่ีย 4.26 ในระดับมาก 

 
8.  ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1) สถาบันอุดมศึกษาสามารถนํารูปแบบการ

จัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ไปประยุกต์ ใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบัน 
อุดมศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

2) ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนํารูปแบบ
การจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา ไปสร้าง

หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบัน 
อุดมศึกษา ให้แก่ผู้จัดการโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา 

3) ผู้บริหารโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา
สามารถนําตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการโรงแรมในสถาบัน 
อุดมศึกษา ไปใช้ในการประเมินการจัดการของโรงแรมใน
สภาพจริง และสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
โรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา 

4) สถานศึกษาที่มีโรงแรมเปิดใหม่สามารถนํา
รูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกจิโรงแรมในสถานศึกษา 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินติดตาม

ผลการจัดการธุรกิจโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา  
2) ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

สนับสนุนกิจการโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ควบคุมดูแลการจัดการโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัดและสร้าง
คู่มือปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  
 
9.  เอกสารอ้างองิ 

[1]  Kasikornresearch, "Hotel Business is Fiercely 
Competitive in 2017," Kasikornresearch, 
Bangkok, 2013. (in Thai) 

[2]  Ihotelguru, "http://www.ihotelguru.com," 
2012. [Online]. Available: http://www.ihotel
guru.com/index.php?option=com_k2&view
=item&id=58:built-in-conflict-barrier-in-
hotel-management. [Accessed 2 December 
2012]. (in Thai) 

[3]  T. C. Madhyamapurush w., "Trend for 
Boutique Hotel Management: A Case Study 
of the Hotel Rarinjinda Wellness Spa 
Resort, Chiang Mai Province," in Phayao 
Research Conference, Phayao, 2012. 
(in Thai) 
 

_20-0823(001-240).indd   116 9/11/2563 BE   17:31



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
117

[4]  J. R. Walker, Introduction to Hospitality 
Management, New Jersey: 2nd edition,
Pearson Education, 2007.  

[5]  P. Daengrot, 21st Century Hotel 
Management and Operations, Bangkok: 2nd

edition : Chulabook, 2013. (in Thai) 
[6]  R. Isichaikul and P. Chaiputtanaphan, "Key 

Success Factors of Small Boutique Hotels 
in Bangkok," Journal of Modern Management
Science, vol. 9, no. 2, pp. 78-89, 2011. 
(in Thai) 

[7]  K. Maarit, "Vamk.fi," 2001. [Online]. 
Available: http://files.gu.edu.ge:8008 /Book/
eleqtronuli%20wignebi/turizmis_%20maspi
ndzlobis%20da%20sastumros%20%20men
ejmenti%20_%20marketingi_%20agricxva%
20da%20ekonomika/Strat.Marketing%20Pla
n%20for%20Hotel.pdf. [Accessed 9 Feb 
2016]. 

[8]  C. Kanjanasilanon, Human Resource 
Development Guidelines for Three Star-
Rated Hotels in Bangkok, Bangkok: Faculty 
of Liberal Arts, Sripatum University, 2010. 
(in Thai) 

[9]  N. Phuchot, Human Resources 
Management in Hotel Industry, Bangkok: 
Chulalongkorn University, 2016. (in Thai) 

[10]  T. Katiyawong, "Factors Affecting to the 
Selection of Hotel in Chanthaburi," 
Institute of Research and Development, 
Rambhai Barni Rajabhat University, 
Chanthaburi, 2005. (in Thai) 

[11]  Y. Narangajavana, "The Relationship of the 
Hotel Rating System and Service Quality : A 
Case Study of the Thailand Hotels 
Standard," Oklahoma State University, 
United States of America, 2007. 
 

[12] S. S. Weissinger, Hotel/Motel Operation : An 
Overview, vol. 2, Canada: Delma Thomson 
Learning, 2000.  

[13] L. J. Mullins and P. Dossor, Hospitality 
Management and Organizational Behavior, 
5 ed., Edinburgh: Person Educational 
Limited, 2013.  

[14] W. Luepracertsakul, TQM Living Handbook : 
Key Quality Indicators, Bangkok: BPR & TQM 
CONSULTANT CO., LTD, 2000. (in Thai) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_20-0823(001-240).indd   117 9/11/2563 BE   17:31




