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กำรจัดกำรกำรโรงแรม ตำมหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต(กำรจัดกำรกำรโรงแรม) 
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กำรปฏิบัติงำนในธุรกิจโรงแรม เนื้อหำหลักของส่วนที่ 1 ประกอบด้วย บทน ำ กำรวำงแผนและพัฒนำในธุรกิจ
โรงแรม กำรจัดองค์กำรในธุรกิจโรงแรม กำรอ ำนวยกำรในธุรกิจโรงแรมและกำรควบคุมในธุรกิจโรงแรม ส่วนที่ 2   
จะเป็นกำรปฏิบัติงำนภำยในโรงแรม โดยแบ่งออกเป็นแผนกงำนหลักในธุรกิจโรงแรม ได้แก่ แผนกบริกำรส่วนหน้ำ 
แผนกแม่บ้ำน แผนกอำหำรและเครื่องดื่ม แผนกทรัพยำกรมนุษย์และแผนกกำรขำยและกำรตลำด โดยยกตัวอย่ำง
กำรจัดกำรโรงแรมระดับ 5 ดำวประกอบตลอดทั้งเล่ม 

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำต ำรำเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ำนให้สำมำรถเรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  สุดท้ำยนี้ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณวัชรำวุธ      
สุขเสรี ผู้จัดกำรทั่วไปโรงแรมดุสิตธำนี หัวหินเป็นอย่ำงสูงที่กรุณำให้ผู้เขียนได้ถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรท ำงำน     
อันทรงคุณค่ำตลอดระยะเวลำมำกกว่ำ 40 ปี มำ ณ โอกำสนี้ 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้: เพื่อให้ผู้ศึกษา 

1. สามารถอธิบายความหมายของโรงแรม 

2. สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างการบริการและสนิค้า 

3. สามารถอธิบายประวัติและววิัฒนาการของธุรกิจท่ีพักแรม 

4. สามารถจ าแนกประเภทของแขกท่ีเข้าพักในโรงแรม 

5. สามารถจ าแนกประเภทของโรงแรม 

6. สามารถอธิบายกระบวนการจัดการในธุรกิจโรงแรม 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีน ารายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 
จะพบว่าจากสถิติของกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีจ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จ านวน 35,381,210 คน และมีนักท่องเท่ียวชาวไทย
เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ จ านวน 152 ล้านครั้ง เมื่อ มีนักท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย ธุรกิจบริการต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจบริการ ท่ีพักแรม 
ธุรกิจบริการน าเท่ียว ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ธุรกิจบริการด้าน
การเงิน ต่างให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอันน ามาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จากสถิติของ
กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบว่า รายได้จากการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
ในป ีพ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียว 2,754 ล้านบาท  

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีส าคัญธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท่ีให้บริการท่ีพักแก่   
ผู้มาเยือน จากผลการส ารวจของศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย พบว่าธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมี
รายได้ในปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 574,000 ล้านบาท ดังนั้นโรงแรมจะต้องพัฒนาและปรับกลยุทธ์  
การจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเติบโตของรายได้ดังกล่าว เพื่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขันท่ีนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวได้ให้ความหมายของโรงแรมไว้ดังนี ้

 

บทที่ บทที่ 11  
บทน ำบทน ำ  

IInnttrroodduucctt iioonn  
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พระราชบัญญัติผู้ประกอบการโรงแรม ปี พ.ศ. 2499 ได้ให้ความหมายของโรงแรมว่า 
หมายถึง “สถานประกอบการท่ีให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการที่หลับนอน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอื่นๆ แก่นักเดินทาง ซึ่งเป็นผู้เต็มใจจ่ายเงินเพื่อแลกกับบริการต่างๆ  สถานประกอบการเหล่านี้
ไม่นับรวมถึงสถานท่ีพักบางประเภท เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย อพาร์ตเมนต์ หรือ เรือนจ า” 

พระราชบัญญัติโรงแรมของประเทศไทยปี พ.ศ.2547 (มาตรา 4) ได้ให้ความหมายของ
โรงแรมว่า “โรงแรม” หมายความว่าสถานท่ีพักท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ  เพื่อ
ให้บริการที่พักชั่วคราว ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนท้ังนี้ไม่รวมถึง 

1. สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งข้ึนเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเพื่อการกุศลหรือการศึกษาท้ังนี้โดยมิใช่เป็นการหาผล
ก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

2. สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการเป็นราย
เดือนข้ึนไปเท่านั้น 

3. สถานท่ีพักอื่นใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 ส านักพัฒนาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ให้ค านิยาม “โรงแรม” ว่า
หมายถึงสถานท่ีประกอบการเชิงการค้าท่ีนักธุรกิจตั้งข้ึน เพื่อบริการท่ีพักชั่วคราวส าหรับผู้เดินทาง   
ในเรื่องของท่ีพักอาศัย อาหาร และบริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง หรืออาคาร 
ท่ีมีห้องนอนหลายห้องติดต่อเรียงรายกันในอาคารหลังหนึ่งหรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการต่างๆเพื่อความ
สะดวกของผู้ท่ีมาพัก โดยมีค่าตอบแทนหรือคิดค่าบริการเป็นรายวันหรือไม่เกิน 1 เดือน 

 กล่าวโดยสรุป “โรงแรม” หมายถึงสถานท่ีประกอบการเชิงการค้าท่ีนักธุรกิจตั้งข้ึน          
เพื่อบริการที่พักชั่วคราวส าหรับผู้เดินทาง ในเรื่องของท่ีพักอาศัย อาหารและบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพักอาศัยและเดินทาง โดยมีค่าตอบแทนและคิดค่าบริการเป็นรายวันไม่เกิน 1 เดือน 

 บิดาแห่งการโรงแรม นายซีซาร์ ริทซ์ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกท่ีได้กล่าวไว้ว่า 
“หัวใจส าคัญของธุรกิจโรงแรม คือ การบริการ” การบริการจึงเป็นกุญแจส าคัญของธุรกิจโรงแรม     
ในการส่งมอบความประทับใจในประสบการณ์การเข้าพักโรงแรมของแขก มีนักวิชาการได้ให้
ความหมายของการบริการไว้หลายท่านดังนี ้

 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (1960: 21) ให้ความหมายว่า การบริการ คือกิจกรรม 
ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่ถูกเสนอขาย หรือจัดไว้ให้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการขายสินค้า 
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 คอตเลอร์ และ บลูม (Kotler and Bloom, 1984: 147) ให้ความหมายว่า การบริการ คือ
กิจกรรมหรือผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามท่ีบุคคลหนึ่งสามารถเสนอให้อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่อาจ  
จับต้องได้และไม่ท าให้เกิดความเป็นเจ้าของใดๆ ท้ังสิ้น การผลิตบริการนี้อาจจะเก่ียวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าก็ได้ 

 กตัญญู  หิ รัญญสมบูรณ์  (2557 : 1) ให้ค าจ ากัดความว่า การบริการ คือ กิจกรรม             
การด าเนินการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้บังเกิดความพึ งพอใจด้วยการกระท าซึ่ง        
ไร้ตัวตนไม่สามารถจับต้องได้ การบริการท่ีดีเกิดข้ึนจากฝีมือผู้ให้บริการ ทรัพยากรของธุรกิจ และ
ระบบการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ 

 จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551: 13) กล่าวว่า การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการ
ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น 

 วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ (2554: 2) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการ
ของบุคคลหรือองค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและก่อให้เกิดความพึงพอใจ โดยเป็นได้ท้ัง
บริการที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า 

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง การด าเนินการของผู้ให้บริการหรือ
ผู้ขายในการปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้ซื้อมีความสุขหรือได้รับความสะดวกสบายในลักษณะ
นามธรรมท่ีมีผลต่อร่างกายและจิตใจ อันน ามาซึ่งความรู้สึกต่อบริการท่ีได้รับน้ัน 

 จากความหมายของการบริการ พบว่า “บริการ” มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจาก “สินค้า”   

6 ประการดังนี้ (ธารีทิพย์ ทากิ, 2553: 12; ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557: 19) 

ตารางที่ 1.1 ข้อแตกต่างระหว่าง “บริการ” และ “สินค้า” 

บริการ สินค้า 
1. ไม่สามารถจับต้องได ้ 1. สามารถจับต้องได ้

2. มีคุณภาพไม่ค่อยคงท่ี 2. คุณภาพค่อนข้างคงท่ี 

3. ไม่สามารถแยกการบริโภคบริการออกจาก 

ผู้ให้บริการได้ 

3. สามารถแยกการบริโภคสนิค้าออกจากผู้ขาย
สินค้าได้ 

4. ไม่สามารถเก็บรักษาบริการ (สต็อก) ไว้ได ้ 4. สามารถเก็บรักษาสินค้า (สต็อก) ไว้ได ้

5. ใช้แรงงานคนเป็นหลัก 5. สามารถใช้เครือ่งจักรแทนได้ 
6. เรียกลูกค้าว่า “แขก” 6. เรียกลูกค้าว่า “ลูกค้า”  
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จากตารางท่ี 1.1 ข้อแตกต่างระหว่าง “บริการ” และ “สินค้า”จะพบว่า การบริการมี
ลักษณะเฉพาะคือ 

1. การบริการเป็นสินค้าท่ีไม่อาจจับต้องได้แต่สามารถรับรู้ถึงการบริการผ่านประสาทสัมผัส
ต่างๆ ได ้

 2. การบริการมีคุณภาพไม่ค่อยคงท่ี เนื่องจากคุณภาพมักข้ึนอยู่กับพนักงานท่ีเป็นผู้ส่งมอบ
บริการ รวมท้ังอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการในขณะนั้น 

 3. การบริการไม่สามารถแยกการบริโภคบริการออกจากผู้ให้บริการได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ 
การ “ให้บริการ”  และ “บริโภคบริการ”  นั้นเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันลูกค้าต้องเป็นผู้เข้ามารับบริการ
ด้วยตนเอง 

 4. ผู้รับบริการจะรับบริการได้เฉพาะตัวและเฉพาะในเวลาท่ีตนต้องการเท่านั้น ไม่สามารถ
เก็บรักษาไว้ได้ ผลิตภัณฑ์บริการจะเกิดข้ึนและจบลงทันทีเมื่อลูกค้ามารับบริการ เช่น ห้องพักของ
โรงแรมไม่สามารถเก็บรักษาเพื่อใช้ก่อนหรือหลังวันท่ีก าหนดได้ต้องใช้ตามก าหนดในวันนั้น ๆ เท่านั้น 

 5. การบริการต้อง “ใช้แรงงานคน”  คือ ต้องใช้คนในการให้บริการอาจใช้เครื่องทุ่นแรงอื่น
ประกอบได้ เช่น พนักงานโรงแรมใช้ระบบการส ารองห้องพักด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการส ารอง
ห้องพักแต่ก็ยังต้องใช้การบริการจากคนเป็นหลัก เป็นต้น  

 

 

ภาพที่ 1.1 โรงแรม 

ท่ีมา: http://www. dit.go.th (2560) 
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 ลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งของการบริการในธุรกิจโรงแรม คือ การเรียกลูกค้าหรือผู้มาใช้
บริการของโรงแรมว่า “แขก” หรือ “Guest”  ซึ่งมีความหมายถึงบุคคลท่ีเช่าห้องพักของโรงแรมเพื่อ
ใช้เป็นท่ีหลับนอนชั่วคราว  

 

  ท่ีพักแรมของคนเดินทางอันเป็นต้นก าเนิดของการโรงแรมนั้นได้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมี
วิวัฒนาการเรื่อยมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถล าดับความเป็นมาไดด้ังนี ้(จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 
2555: 12-16; ธีราพรรณ อิ่มโอษฐ์, 2554: 11-13; นิศา ชัชกุล, 2557: 151-157) 

1. สมัยโบราณ ซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ 1,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราชถึงปี ค.ศ. 500  

 จุดเริ่มต้นการเดินทางสมัยโบราณเริ่มจากชาวกรีกออกเดินทางเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา  
ณ สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ ส่วนใหญ่พักอาศัยค้างแรมท่ีวัด เมื่อวัดรองรับจ านวนผู้เข้าพักไม่เพียงพอจึงขยาย
มาท่ีบ้านเรือนท่ีอยู่บริเวณใกล้ๆ วัด โดยเจ้าบ้านจะแบ่งห้องพักให้แก่นักเดินทาง ท่ีเรียกว่าท่ีพัก
ส าหรับคนเดินทาง (Taverns)  

 ยุคต่อมาในยุคอาณาจักรโรมัน (Roman Empire) ซึ่งเป็นอาณาจักรท่ีกว้างใหญ่ไพศาล 
เพราะโรมันต้องการขยายดินแดนให้ยิ่งใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ ช่วงแรกเป็นการเดินทางเพื่อออกรบของเหล่า
ทหารเพื่อขยายอาณาจักร เป็นการเดินทางแบบคาราวาน มีการน าอาหาร เครื่องดื่มของใช้จ าเป็น
รวมท้ังเต็นท์ส าหรับพักไปด้วยจึงไม่ต้องอาศัยท่ีพักคนเดินทางมากนัก 

พวกพ่อค้าและข้าราชส านักของโรมันก็เริ่มมีการเดินทางเพื่อไปติดต่อธุรกิจค้าขายกับ      
อาณานิคมต่างๆ จึงได้มีผู้ริเริ่มกิจการห้องพักขนาดเล็ก (Inns) ไว้ให้บริการแก่พ่อค้าท่ีเดินทางมาพัก
เพื่อติดต่อค้าขาย เพื่ออ านวยความสะดวกสบายด้านห้องพักให้แก่พ่อค้าเหล่านั้น นอกจากชาวโรมัน
จะเดินทางเพื่อการค้าแล้ว ชาวโรมันยังนิยมเดินทางเพื่อหาความส าราญ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
ชาวโรมันได้เดินทางไปยังประเทศกรีซ อิตาลี รวมท้ังอียิปต์และแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วย      
เมื่อมีผู้นิยมเดินทางเป็นจ านวนมาก ท่ีพักแรมจึงเจรญิก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับและมีอยู่เป็นจ านวนมาก
ท่ัวท้ังอาณาจักโรมัน 

 2. สมัยกลาง (ระหว่างปี ค.ศ. 500 - ค.ศ. 1500) ในระหว่างยุคกลางนี้ เรื่องการเดินทาง    
จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสนา และแนวความคิดเรื่องไมตรีจิตในวงกว้างอีกครั้งหนึ่ง         
ซึ่งถือกันว่าเป็นหน้าท่ีของชาวคริสต์ทุกคนท่ีจะหยิบยื่นไมตรีจิตรแก่ผู้เดินทางและนักแสวงบุญ 
บางครั้งโบสถ์ก็ต้องท าหน้าท่ีเสมือนโรงเตี๊ยม ( Inn) ในการให้ท่ีอยู่อาศัยและอาหารแก่นักเดินทางท่ี
อ่อนเพลีย ซึ่งโบสถ์บางแห่งเป็นกังวลว่านักเดินทางเหล่านี้จะมาท าลายสมาธิของ "การวิปัสสนา" 

ประวัติและวิวัฒนาการของธุรกิจที่พักแรม
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(Meditation) ของพวกเขา ดังนั้นจึงจัดสร้างสถานท่ีพักเฉพาะนักเดินทางแยกออกต่างหาก เรียกว่า 
"ซิโนโดเชียนส์" (Xenodocheions) เป็นค าภาษากรีกโบราณ หมายถึง โรงเตี๊ยมหรือสถานท่ีพักผ่อน  

 ในระหว่าง ปี ค.ศ. 773 ถึงปี ค.ศ. 804 สมัยกษัตริย์ของพวกแฟรงก์ (Franks) ชื่อพระเจ้า
ชาร์ลมาญ (Charlemagne) (ทรงปกครองอาณาจักรท่ีใหญ่ท่ีสุดของพวกอนารยชนและดินแดนส่วน
ใหญ่ในปัจจุบันคือประเทศฝรั่งเศส) พระองค์ได้ทรงตรากฎหมายหลายฉบับก าหนดหน้าท่ีของ       
ชาวคริสต์ทุกคน ในการจัดหาอาหารและท่ีพักอาศัยแก่ผู้เดินทางโดยไม่คิดค่าตอบแทน แต่ก็จ ากัด
ระยะเวลาของการพักอาศัยของผู้เดินทางไว้ไม่เกิน 3 คืน 

 ปี ค.ศ. 1096 ถึงปี ค.ศ. 1291 ระหว่างเกิดสงครามครูเสด (Crusade) ทางการคณะสงฆ์ใน
ศาสนาคริสต์สั่งให้โบสถ์และสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์จัดท่ีพักในบริเวณโบสถ์ให้ผู้แสวงบุญ นักรบ ได้พักโดยไม่
ต้องเสียค่าท่ีพักและอาหารเลย ท่ีพักฟรีเหล่านี้เลยกลายเป็นท่ีพักอาศัยของผู้เดินทางอื่นๆ ไปด้วย     
ท่ีพักดังกล่าวเรียกว่า "โฮสเทล" (Hostel) หรือ "ฮอสไปส์" (Hospice) และคงจะเรียกได้ว่าเป็น      
"ต้นตระกูลของโรงแรม" ต่อมามีชาวบ้านตั้งชื่อท่ีพักคนเดินทางขึ้นเรียกว่า "อินน์" (Inn) ท่ีน ามาใช้เรียก
ท่ีพักแรมในบทกวีของเจฟฟรีย์ ชอสเซอร์ (Geoffrey Chaucer) ชาวอังกฤษ ประพันธ์ไว้ประมาณปี 
ค.ศ. 1387 ชื่อว่าบทกวี "เรื่องเล่าแห่งแคนเทอร์เบอรี" (The Canterbury Tales) แต่ในเอ็นไซโคลปีเดีย 
บริตานิกา (Encyclopedia Britanica) กล่าวว่า ค าว่า "อินน์" (Inn) เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1400 เป็นต้นมา 

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1282 ท่ีเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ประเทศอิตาลี กลุ่มผู้ดูแลโรงเตี๊ยม
ใหญ่ๆ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวเยอรมันมากกว่าชาวอิตาลี อาจเป็นด้วยเหตุท่ีพ่อค้าและนักเดินทาง     
ส่วนใหญ่เป็นชาวเยอรมัน ต้องการผู้ให้บริการที่สื่อสารภาษาของตนและอาหารที่ตนคุ้นเคยได้รวมตัว
กันตั้งสมาพันธ์หรือสมาคมข้ึนเพื่อเปลี่ยนแปลงจากปรัชญาของความมีมิตรไมตรีไปสู่ธุรกิจการค้า 
โรงเตี๊ยมต่างๆ จึงได้จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้โอนและขายต่อได้ โรงเตี๊ยมเหล่านี้ไม่ได้เป็นของ
ผู้ดูแลเอง แต่เป็นของเมือง โดยผู้ครองเมืองได้ให้สัมปทานด าเนินกิจการครั้งละ 3 ปี โดยวิธีการ     
เปิดประมูล คาดเดากันว่ากิจการนี้คงให้ผลก าไรดีด้วยใน ปีค.ศ. 1290 มีโรงเตี๊ยม 86 แห่ง           
เข้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์นี้ แนวคิดริเริ่มด้านธุรกิจเช่นนี้ ไม่ช้าก็แพร่จากเมืองฟลอเรนซ์ไปยังหลาย
หลายเมืองในอิตาลี 

 3. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (The Renaissance) ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ถึง คริสต์ศตวรรษท่ี 18    
ค าว่า "เรอเนสซองซ์" (The Renaissance) เป็นค าท่ีมาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง "การเกิดใหม่" 
(Rebirth) ซึ่งเป็นยุคสมัยของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ศิลปวิทยาการใหม่ๆ ยุคนี้เป็นยุคท่ีคนเริ่มสนใจสิ่ง
ต่างๆ มีความคิดเป็นอิสระ ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคใหม่ของประวัติศาสตร์ เช่น การเดินทางข้ามทวีป
ของ "คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส" (Christopher Columbus) ในปี ค.ศ. 1492 ผู้ซึ่งเดินทางไปถึงหมู่เกาะ
อินเดียตะวันตก (ใกล้กลับอเมริกากลาง) และเขาคิดว่าได้เดินทางมา ถึงตะวันออก (ประเทศจีน) แล้ว 
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และในปี ค.ศ. 1499 อเมริโก เวสปุซซี (Americo Vespucci) ชาวอิตาลีได้เดินทางไปถึงแผ่นดินใหญ่
ของทวีปอเมริกาและแล่นเรือลงไปตามชายฝั่งของอเมริกาใต้จนไกลถึงแม่น้ าอเมซอน ทวีปอเมริกาใต้ 
จึงถูกตั้งชื่อตามชื่อของเค้าในปี ค.ศ. 1507 เป็นต้นมา 

 ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ในทวีปยุโรปท่ีพักแรมมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมากข้ึน และ
มีโรงเตี๊ยมเกิดข้ึนอีกหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษ การคมนาคมขนส่งแพร่หลายมีการ
เดินทางระยะไกลๆ โดยทางรถม้า จึงต้องมีอาหารและท่ีพักส าหรับม้าและนักเดินทางตลอดเส้นทางรถม้า              
และเนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นคนมั่งค่ังเคยชินกับความหรูหราสะดวกสบาย ต่อมาสถานท่ีพักแรม      
จึงกลายเป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค์ในหมู่ขุนนาง คนชั้นสูงของท้องถ่ิน เช่น นักการเมือง พระ นักบวช ฯลฯ 
โรงเตี๊ยมนี้ตั้งชื่อข้ึนโดยได้รับอนุญาตซึ่ง ออกให้โดยขุนนาง อัศวิน ในอาณาเขตท่ีโรงเตี๊ยมนั้นตั้งอยู่ 
โดยมักจะมีค าว่า "อาร์มส์" (Arms) ก ากับท้ายชื่อด้วย เช่น The King's Arms เพื่อแสดงให้รู้ว่าสถานท่ี
พักแรมดังกล่าวอยู่ภายใต้การคุ้มครองของขุนนางตระกูล อะไรบ้าง ซ่ึงพอจะสันนิษฐานว่า ใบอนุญาต
ดังกล่าวเป็นเรื่องของระบบอุปถัมภ์ (Patronage) เช่นเดียวกับท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 

 โรงเตี๊ยมเหล่านี้สร้างข้ึนโดยมีรูปแบบและมาตรฐานใกล้เคียงกันคือ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า     
มีผนังสี่ด้าน มีทางเข้าทางเดียว ภายในแยกเป็นท่ีนอนส าหรับนักเดินทาง ท่ีเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม 
และท่ีพักส าหรับคนขับรถม้าและม้า ในทศวรรษท่ี 1690 นี้ ร้านกาแฟ (Coffee House) กลายเป็น   
ท่ีนิยมอย่างสูงในยุโรปจึงมักมีร้านกาแฟไว้ในโรงเตี๊ยม 

 ในปี ค.ศ. 1788 ในโรงแรมสมัยเริ่มแรกของยุโรป คือ "โฮเต็ลเฮ็นรีที่สี่ (Hotel da Henri IV) 

มีท้ังหมด 60 เตียง สร้างข้ึนท่ีเมืองนองตซ์ (Nantes) ในประเทศฝรั่งเศส ราคาค่าก่อสร้าง 17,500 ปอนด์ 
นับเป็นเงินมูลค่ามหาศาลในยุคนั้น จัดว่าเป็นโรงแรมท่ีดีท่ีสุดในยุโรปในสมัยนั้น 

 ในปี  ค.ศ. 1865 โรงแรมแลงแฮม (Langham Hotel) ในลอนดอนประเทศอังกฤษ          
เป็นโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในลอนดอน และเป็นโรงแรมแห่งแรกท่ีมีลิฟท์ไฮดรอลิก (Hydralic Lift) 

 ในปี ค.ศ. 1889 โรงแรมซาวอย (Savoy Hotel) ในลอนดอนประเทศอังกฤษ โรงแรมแรกท่ีมี
ห้องน้ าหรูหราทุกห้องพัก เป็นโรงแรมแห่งเดียวในโลกสมัยน้ันท่ีมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้า
ใช้เอง มีโบสถ์ ห้องซักรีด ห้องพิมพ์หนังสือและโรงละคร ซึ่งบริหารงานโดย "เซซาร์ ริตซ์" (Ce'sar Ritz) 

ชาวสวิส และมีพ่อครัวชาวฝรั่งเศสชื่อจอร์จ เอากุสต์ เอสคอฟฟิเอร์ (George Auguste Esocoffier) 

ได้รับสมญานามจากพระเจ้าไกเซอร์ วิลเลียมท่ี 2 แห่งเยอรมนีว่าเป็น "จักรพรรดิแห่งพ่อครัว"  
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 "เซซาร์ ริตซ์" (Ce'sar Ritz) ชาวสวิสเซอร์แลนด์ เขาได้จัดการปรับปรุงโรงแรมในยุโรปให้มี
ความหรูหรา โดยการจัดการปรับโรงแรมริตซ์ในปารีส และโรงแรมคาร์ลตันในลอนดอน (ในปัจจุบัน
โรงแรมเหล่านี้บริหารงานโดยบริษัทริตซ์-คาร์ลตัน (Ritz-Carlton Hotel Company) นายอัลเบิร์ต 
เคลเลอร์ (Albert Keller) ผู้ท่ีซื้อชื่อตราโรงแรมและเป็นโรงแรมแฟรนไซส์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยเปิดโรงแรมภายใต้ชื่อริตซ์-คาร์ลตัน ในเมืองบอสตัน แมสซาชูเซตส์ เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม ปี ค.ศ. 1927 
ในปี ค.ศ. 2006 ภายใต้ตรายี่ห้อของโรงแรมและรีสอร์ท ระดับหรูนี้มีจ านวนท้ังหมด 59 แห่งท่ัวโลก 
เขาได้เป็นผู้ให้ค านิยามว่า หัวใจส าคัญของธุรกิจโรงแรม คือ “การบริการ” และเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดใช้
โรงแรมเพื่อการบันเทิงแทนการจัดงานท่ีบ้าน ซ่ึงในภายหลังเขาได้รับสมญานามว่าเป็น “บิดาแห่งการ
โรงแรม” ดังแสดงในภาพท่ี 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 ซีซาร์ ริทซ์ ผู้ได้รบัสมญานามว่าเป็น “บิดาแหง่การโรงแรม” 

ท่ีมา: https:// en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Ritz (2560) 

ปี ค.ศ. 1878 โรงแรมชื่อเอนกาดินเนอร์ คุล์ม (Engadiner Kulm) เมืองแซงต์มอริทส์ 
(St.Moitz) ในสวิตเซอร์แลนด์เป็นโรงแรมแห่งแรกในโลกท่ีมีระบบไฟฟ้าภายในโรงแรม หลักฐานจาก
หนังสือสวิส โฮเต็ล ไพโอเนียร์ (Swiss Hotel Pioneer) 
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 ในสมัยปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ  
มาใช้ในธุรกิจโรงแรมเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานของมนุษย์ แต่ เมื่อเร็วๆนี้มีการคิดค้น
เทคโนโลยีท่ีนอกจากจะแค่อ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่มนุษย์แต่เป็นการน าหุ่นยนต์มา
ท างานทดแทนมนุษย์ เช่น โรงแรมหลายแห่งในญี่ปุ่นเริ่มใช้หุ่นยนต์ท่ีสามารถพูดภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลีได้ โดยหุ่นยนต์เหล่านั้นจะท าหน้าท่ีรับลงทะเบียนเข้าพัก 
(Check-in) การขนสัมภาระ การท าความสะอาด และมีอุปกรณ์อัจฉริยะท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีการ
จดจ าใบหน้าในการเข้าห้องพักโดยไม่ต้องใช้ กุญแจ เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านหน้าจอสัมผัส 
เทคโนโลยีการควบคุมระบบไฟฟ้าและอุณหภูมิได้อย่างอัจฉริยะ เป็นต้น ดังแสดงในภาพท่ี 1.3 ท่ี
แสดงในเห็นภาพพนักงานรับลงทะเบียนเข้าพัก (Receptionist) ท่ีเป็นหุ่นยนต์จะพูดคุยโต้ตอบกับ
ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถตอบโต้กับหุ่นยนต์ผ่านทางหน้าจอสัมผัส 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นท่ีใช้หุ่นยนต์ทดแทนมนุษย ์

ท่ีมา: หนังสอืพิมพ์คมชัดลึก (16 มีนาคม 2560) 

 

ราวศตวรรษท่ี 16 ถึงศตวรรษท่ี 18 สมัยเริ่มต้นของการโรงแรมในสหรัฐอเมริกา โรงแรมเปิด
ด าเนินการตามแถบชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาโดยบาทหลวงชาวอังกฤษ ลักษณะโรงแรมจะเป็น
หอพักท่ีมีกฎระเบียบเข้มงวดมาก ต่อมาในปีค.ศ. 1642 กลุ่มบริษัทเอกชนชื่อบริษัทเวสต์อินเดียได้
สร้างโรงแรมชื่อ “ซิตี้แทเวิร์น” ณ บริเวณอู่ต่อเรือของนิวยอร์ก มหานครนิวยอร์กเป็นสถานท่ีท่ีมี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจโรงแรม โดยในปี ค.ศ. 1794 โรงแรมซิตี้ (City Hotel) ได้เปิด
ด าเนินการธุรกิจโรงแรมเต็มรูปแบบมีห้องพัก 70 ห้อง และมีโรงแรมเกิดข้ึนตามมาอีกมากมาย     
โดยในปี ค.ศ. 1829 โรงแรมบอสตัน ทรีมอนต์เฮาส์ (Boston’s Tremont House) มีการลงทุนการ

การโรงแรมในสหรฐัอเมรกิา
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ก่อสร้างจ านวนมหาศาลถึง 300,000 เหรียญสหรัฐฯ มีห้องพักมากถึง 170 ห้อง มีการแบ่งแยกห้อง
เป็นลักษณะห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่เป็นครั้งแรกท่ีมีลักษณะเป็นห้องส่วนตัวที่สามารถล็อคประตูได้ 
มิใช่ห้องพักรวมเหมือนโรงแรมอื่นๆ ในขณะนั้น แต่ยังเป็นห้องน้ าใช้ร่วมกันอยู่และมีห้องอาหาร
ภายในโรงแรมซึ่งเป็นอาหารแบบฝรั่งเศส มีพนักงานยกกระเป๋า เมื่อมีการพัฒนาการเดินทางด้วยถนน
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1900 ท าให้เกิดธุรกิจโรงแรมริมทางหลวงท่ีสามารถน ารถเข้ามาจอดบริเวณด้านหน้า
ห้องพักได้ท่ีเรียกว่า โมเต็ล (Motel)  

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 เป็นต้นมารูปแบบการออกแบบโรงแรมท่ีทันสมัยท่ีเป็นต้นแบบของ
สถาปัตยกรรมโรงแรมในปัจจุบันท่ีเป็นอาคารสูง มีลิฟต์ในตัวอาคาร มีห้องประชุม สัมมนา และห้อง
จัดเลี้ยงขนาดใหญ่  

ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมในสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจากการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบด้วยการพัฒนา
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะ รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การก่อสร้างและสถาปัตยกรรมท่ีได้มีการออกแบบโรงแรมท่ีทันสมัยและสวยงาม และการพัฒนา
ระบบการบริหารท่ีเป็นโรงแรมสาขาท่ีกระจายอยู่ท่ัวสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีโรงแรม
มากกว่าห้าแสนโรงแรม ห้องพักรวมท้ังหมดมีมากกว่าหนึ่งร้อยล้านห้องพักเป็นอุตสาหกรรมท่ีพักแรม
ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก และยังเป็นประเทศผู้น าทางด้านการก่อสร้างโรงแรมและการขายห้องพัก
ของโลกอีกด้วย 

 

วิวัฒนาการธุรกิจท่ีพักแรมในเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยดังนี้ 

 ประเทศจีน เป็นประเทศท่ีมีกิจการโรงแรมเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 13 เป็นกิจการของชาวมองโกล 
ท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อรับรองชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาราชการหรือติดต่อค้าขาย ประเทศจีนในระยะหลัง
ได้ปิดประเทศเพราะสาเหตุทางการเมืองและเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์ ดังนั้น 
ธุรกิจโรงแรมจึงไม่เจริญรุ่งเรืองและท่ีมีอยู่ก็มีขนาดเล็ก จนกระท่ังศตวรรษท่ี 20 รัฐบาลจีนมีการเปิด
เสรีการค้ากับต่างประเทศมากข้ึน จึงเริ่มการก่อสร้างกิจการโรงแรมใหญ่ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
โรงแรมเครือข่ายจากต่างประเทศ เช่น กลุ่มโรงแรมเชอราตัน (Sheraton Chain Hotel) กลุ่มโรงแรม
เวสต์ตินน์ (West Inn Chain Hotel) เพื่อรับรองชาวต่างประเทศท่ีเข้าไปติดต่อและท าธุรกิจใน
ประเทศจีน และกลุ่มนักท่องเท่ียวชมสิ่งท่ีน่าสนใจในประเทศจีน เช่น ก าแพงเมืองจีน สุสานของ
กษัตริย์จีน เป็นต้น 

การโรงแรมในเอเชีย
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ประเทศญี่ปุ่น ธุรกิจโรงแรมเกิดข้ึนมานานแล้ว และตามหลักฐานในกินเนสส์บุ๊ก (Guinness 

Book of World Records) มีการบันทึกไว้ว่า โรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและปัจจุบันยังคงให้บริการอยู่คือ
โรงแรมโฮชิ เรียวกัน (Hoshi Ryokan) ในเมืองอวาซู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเปิดบริการเมื่อ ปี ค.ศ. 717  

 ธุรกิจโรงแรมแบบญี่ปุ่นมีการปรับปรุงพัฒนาในศตวรรษท่ี 18 -19 จนเจริญทัดเทียมกับ
โรงแรมในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา หลังจากท่ีญี่ปุ่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยก้าวหน้าเกินกว่า
ประเทศใดๆ ในโลก ส่งผลให้โรงแรมในญี่ปุ่นส่วนใหญ่ได้มาตรฐานชั้นหนึ่ง ฉะนั้นจึงนับได้ว่าธุรกิจ
โรงแรมของญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าปิดเป็นอันดับหนึ่งในทวีปเอเชียส าหรับประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย 

 ส าหรับประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ธุรกิจโรงแรมจัดว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นประเทศ
ลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า ท่ีเพิ่งจะพัฒนาและก่อตั้งโรงแรม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมทุน
ระหว่างนักลงทุนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกิจการโรงแรมใน 4 ประเทศดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง
ในด้านการลงทุน เพราะความไม่แน่นอนในนโยบายทางการเมืองภายในประเทศ  

 ประเทศไทย สถานท่ีพักแรกๆ ของคนเดินทางในสมัยก่อน ได้แก่ บ้านญาติมิตร ตามวัด หรือ
ศาลาท่ีมีอยู่ท่ัวไประหว่างเส้นทางคมนาคม สังคมไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์อาศัยแม่น้ าล าคลองเป็น
เส้นทางติดต่อค้าขาย และกรุงเทพฯก็เป็นเมืองท่าท่ีมีพ่อค้าต่างชาติเดินทางเข้ามามาก จึงปรากฏท่ีพัก
นักเดินทางต่างชาติในยุคแรกอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ส่วนกิจการท่ีพักนั้นมีมากกว่า 100 ปี 
เดิมเรียกว่า “ท่ีพักคนเดินทาง” ในขณะนั้น การเดินทางจะเป็นทางเท้าหรือทางเรือเท่านั้น ท่ีพักคน
เดินทางจะมีลักษณะเป็นเรือนแถวยกพื้นสูงแค่เข่าเป็นห้องพักคล้ายกับศาลาการเปรียญ ผู้เข้าพักจะ
นอนเรียงรายเป็นแถวต่อกันไป ไม่มีห้องแยกเป็นสัดส่วน ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานเหล็กใกล้ๆ  กับ
สะพานหัน ต่อมาได้มีการแบ่งแยกห้องพักให้เป็นสัดส่วนและเปลี่ยนจากเรือนยกพื้นมาเป็นตึกแถวชั้น
เดียวหรือสองชั้น ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อหม่อมราโชทัยเสด็จ
ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและเป็นผู้น าค าว่า “โฮเต็ล”มาทรงประพันธ์ไว้ในนิราศลอนดอน นับแต่
นั้นเป็นต้นมา ท่ีพักคนเดินทางก็ถูกเรียกว่า “โรงแรม” หรือ “โฮเต็ล” และท่ีพักก็เริ่มมีความหรูหรา
ข้ึนตามกาลเวลาโรงแรมส าคัญในประเทศไทยมี ดังต่อไปน้ี 

- โรงแรมโอเรียนเต็ล (The Oriental Hotel) สร้างข้ึนในปี  พ .ศ. 2419 รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนักเดินเรือชาวเดนมาร์ก 2 คน คือ เอช. จาร์ค         
(H. Jarck) และ ซี. ชาล์จ (C. Salje) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานทูตฝรั่งเศส เป็นโรงแรมแห่งแรกท่ีมีลักษณะ
เป็นอาคารชั้นเดียว สร้างขนานไปกับแม่น้ าเจ้าพระยาและเป็นแห่งแรกท่ีน าระบบไฟฟ้าเข้ามาใช้ใน
กิจการโรงแรม 
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- โรงแรมรอยัล (Royal Hotel) สร้างใน พ.ศ.2454 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เพื่อใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและนักธุรกิจชาวตะวันตก เป็นอาคาร 3 ชั้นอยู่บนถนนสาทร 
ปัจจุบันคือสถานทูตรัสเซีย 

- โรงแรมหัวหิน สร้างในปี พ.ศ. 2465 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว          
ในสมัยนั้นหัวหินเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของชาวเมืองหลวง พระองค์จึงทรงด าริให้สร้ างบ้านพัก 
บังกะโลริมทะเลให้เช่า ต่อมาสร้างเป็นอาคารโฮเต็ลบนท่ีดินท่ีพระราชทานให้กรมรถไฟ คือ “โฮเต็ลหัวหิน 
หรือโรงแรมรถไฟหัวหิน” มีห้องพักท้ังหมด 28 ห้อง เดิมเป็นอาคารบังกะโลเรือนไม้ ต่อมาปรับปรุง
เป็นแบบยุโรป มีบริการสนามกอล์ฟและสนามเทนนิส ขณะนั้นโรงแรมนี้ด าเนินการโดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย โดยมีพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้ บัญชาการ         
ซึ่งต่อมาท่านได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งการโรงแรมไทย” ปัจจุบันโรงแรมนี้คือโรงแรมโซฟิเทล 
เซ็นทรัล หัวหิน 

- โรงแรมโฮเต็ลวังพญาไท สร้างใน พ.ศ.2469 เป็นโรงแรมดีลักซ์แห่งแรกของไทย ปัจจุบัน 
คือโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 

- โรงแรมรัตนโกสินทร์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ให้สร้างข้ึนบนถนนราชด าเนินกลาง       
เพื่อเป็นท่ีพักรับรองแขกเมืองคนส าคัญ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ 

- ในยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 การท่องเท่ียวของไทยขยายตัว เนื่องจากมีการพัฒนาการ
คมนาคมทางอากาศ มีเส้นทางการบินเข้าสู่ประเทศไทยมากข้ึน อีกท้ังภาครัฐบาลได้สนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างจริงจัง ในปี พ.ศ.2502 ได้จัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ซึ่งเปลี่ยนเป็นการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ต่อมาได้โอนย้ายงานด้านการท่องเท่ียวไปยังกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 โดยให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยดูแล
เฉพาะในส่วนการตลาด กอปรกับภาคเอกชนขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรม เกิดโรงแรม
มาตรฐานสากลข้ึนหลายแห่งให้กรุงเทพฯ โดยด าเนินงานและบริหารงานตามมาตรฐานของกลุ่ม
โรงแรม หรือเป็นเครือโรงแรมจากต่างประเทศ ตลาดผู้เข้าพักหลักคือ นักท่องเท่ียวต่างชาติ ท้ังหมดนี้
เป็นการเปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์งานโรงแรมตามแบบแผนสากล ท าให้คนไทย
ได้เรียนรู้ระบบบริหารงานโรงแรมมาตรฐานชั้นดี และพัฒนาเป็นกลุ่มบริหารของไทยในระยะต่อมา 

กิจการโรงแรมไทยเติบโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง พ.ศ.2530 ซึ่งรัฐบาลประกาศเป็นปีท่องเท่ียวไทย การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ปริมาณนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในอัตราท่ีสูงกว่า
การขยายตัวของปริมาณห้องพักโรงแรมจนเกิดปัญหาการขาดแคลนห้องพัก โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญๆ เป็นเหตุจูงใจให้มีผู้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม ท้ังโดยการสร้าง
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เพิ่มและปรับปรุงขยายจ านวนห้องพักแต่พัฒนาการที่ส าคัญท่ีสุดคือ การขยายเครือข่ายกิจการภายใต้
ชื่อของบริษัทโรงแรมไทย กลุ่มโรงแรม ในจ านวนนี้ ได้แก่ กลุ่มดุสิตธานี เซ็นทรัล อมารี อิมพีเรียล 
ในขณะท่ีกลุ่มโรงแรมต่างประเทศก็ขยายเครือข่ายไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่างจังหวดั เช่นกัน ในช่วงท้าย
ทศวรรษนี้ เครือข่ายของกลุ่มโรงแรมไทยหลายกลุ่มเติบโตมากจนสามารถขยายออกไปสู่ประเทศ
ใกล้เคียงแถบอินโดจีนและบางกลุ่มเข้าซื้อกิจการโรงแรมต่างประเทศ ท้ังในยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

ต่อมาวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียว การลงทุนขยายกิจการ       
การโรงแรมได้ชะลอลงไปมาก ท าให้มีการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศอย่างจริงจั ง
มากข้ึน        

ปัจจุบันการลงทุนภาคเอกชนในกิจการโรงแรมได้ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะโรงแรมหรูหรา
ระดับ 5 ดาวจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนไม่ใช่แต่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครแต่ได้ลงทุนในจังหวัด
หัวเมืองใหญ่ๆ ทุกภูมิภาค รูปแบบโรงแรมมีมากมายหลากหลายประเภท ท้ังท่ีเป็นโรงแรมหรูหรา
ระดับ 5 ดาว โรงแรมขนาดกลาง รีสอร์ท บ้านพัก (Villa) เกสต์เฮาส์ Hostel เพื่อตอบสนองแก่
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  จากการส ารวจของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พบว่าในปี 
พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีห้องพักโรงแรมประมาณ 457,000 ห้อง สร้างรายได้ประมาณ 574,000 
ล้านบาท 

 

 ประเภทของแขกท่ีเข้าพักโรงแรมสามารถแบ่งประเภทได้หลายลักษณะตามเกณฑ์ท่ีแต่ละ
โรงแรมก าหนด ซึ่งโดยท่ัวไปโรงแรมจะแบ่งประเภทของแขกท่ีเข้าพักจากจุดประสงค์การเข้าพัก 
จ านวนผู้เข้าพักและภูมิล าเนาดังนี้ (ธารีทิพย์ ทากิ, 2553: 16; ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น, 2546: 73;    
อรรธิกา พังงา, 2557: 153) 

 

จุดประสงค์ของการเข้าพักสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 จุดประสงค์ดังนี้  

 1. เข้าพักเพื่อการพักผ่อน (Pleasure/Leisure) แขกท่ีมีจุดประสงค์ของการเข้าพัก
โรงแรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความสุขทางกายและใจหรือเพื่อแสวงหาความส าราญจากงาน
กิจกรรมบันเทิงต่างๆ แขกเหล่านี้มักจะเลือกเข้าพักผ่อนตามโรงแรมในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวและ    
มักให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ มากกว่าแขกท่ีเข้าพักเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ 

 

ประเภทของแขกที่เข้าพักในโรงแรม

จุดประสงค์ของการเข้าพกั
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2. เข้าพักเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ (Business Purpose) หมายถึง แขกท่ีมีจุดประสงค์
การเข้าพักเพื่อประกอบธุรกิจเป็นหลัก มีก าหนดการเดินทางและเข้าพักโรงแรมอยู่ตลอดทั้งปี โดยแขก
ท่ีเข้าพักเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจแบ่งเป็น  4 กลุ่มย่อยดังต่อไปนี ้

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Individual Business) หมายถึง เจ้าของกิจการ โดยมี
จุดประสงค์หลักของเข้าพักเพื่อติดต่อค้าขายและท าธุรกิจการค้า  

2.2 พนักงานบริษัท (Corporate Business) หมายถึง แขกท่ีเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
พนักงานขายหรือท าหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีหน่วยงานมอบหมาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน โดยมี
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นตลอดการเข้าพัก 

2.3 ผู้แทนการค้า (Trade Delegates) หมายถึง แขกท่ีมีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อเป็น
ตัวแทนของหน่วยงานในการเข้าร่วมเจรจาท าการค้ากับองค์กรคู่ค้าโดยมีหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2.4 ผู้เข้าร่วมประชุม (Conference Participants) หมายถึง แขกท่ีมีจุดประสงค์การเข้าพัก
เพื่อเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกการประชุม โดยหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นตลอดการเข้าพัก 

 

 จ านวนแขกท่ีเข้าพักในโรงแรมมีความแตกต่างกัน  บ้างก็เข้าพักเพียงล าพัง  บ้างก็เข้าพักเป็นกลุ่ม 
โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

 1. แขกเข้าพักคนเดียว เพียงล าพัง 

2. แขกกลุ่มขนาดเล็ก หมายถึง แขกท่ัวๆ ไปท่ีเข้าพักต้ังแต่ 2-15 คน 

3. แขกท่ีมากับกลุ่มทัวร์ หมายถึง แขกท่ีมาด้วยกันตั้งแต่ 15 คนข้ึนไป จองผ่านบริษัทน าเท่ียว
หรือบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวท่ีมีหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกแก่แขก จะมี
ระยะเวลาการพักและการรับประทานอาหารท่ีแน่นอน  

4. แขกท่ีมาสัมมนาหรือร่วมการประชุม หมายถึง แขกท่ีมาจัดประชุมหรือสัมมนา ไม่จ ากัด
จ านวน มีก าหนดการแน่นอนแจ้งรายชื่อแขกมาอย่างแน่นอน และมีผู้จัดท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนติดต่อ
กับโรงแรมในเรื่องต่างๆ รับผิดชอบการจ่ายค่าท่ีพักและค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

 

จ านวนผู้เข้าพกั
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 ภูมิล าเนาของผู้เข้าพักเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีน ามาก าหนดประเภทของผู้เข้าพักเพราะผู้เข้าพัก     
แต่ละคนมีพื้นเพมาจากสถานท่ีท่ีต่างกัน ความแตกต่างของสัญชาติหรือสิ่งแวดล้อมย่อมท าให้
บุคลิกภาพ ลักษณะและความต้องการของผู้เข้าพักแตกต่างกัน ส าหรับผู้เข้าพักในโรงแรมท่ีตั้งอยู่ใน
ประเทศภูมิล าเนาของตนเองเราเรียกว่า “ผู้เข้าพักท้องถ่ิน (Local Guest)” ส่วนผู้เข้าพักท่ีเข้าพักใน
โรงแรมท่ีตั้งอยู่ต่างภูมิล าเนาของตนเรียกว่า “ผู้เข้าพักต่างชาติ (Foreign Guest)” 

 

 การแบ่งประเภทของโรงแรมสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ โดยท่ัวไปนิยมแบ่งประเภท     
โดยยึดตามปัจจัยหลักต่าง ๆ อาทิ ระดับการบริการ จ านวนห้องพัก อัตราค่าห้องพัก ระดับมาตรฐาน-

การได้รับดาว [] ตามลักษณะการเป็นเจ้าของ ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักทางการตลาด 
นักวิชาการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการโรงแรมได้แบ่งประเภทของโรงแรมตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้   
(จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555: 24-25; ธารีทิพย์ ทากิ, 2553: 22; อรรธิกา พังงา, 2557: 12) 

 

 การแบ่งประเภทของโรงแรมตามระดับการบริการแบ่งเปน็ 3 ระดับดังนี ้

 1. การบริการระดับโลก (World-Class Service) 

โรงแรมประเภทนี้มีเป้าหมายในการรับแขกระดับบุคคลส าคัญของประเทศ หรือบุคคล
ส าคัญของโลก นักธุรกิจผู้มั่งค่ังและบุคคลผู้มีชื่อเสียงอื่น ๆ ค่าบริการจึงค่อนข้างสูง แต่ก็สอดคล้องกับ
บริการและความสะดวกสบายต่างๆ ท่ีแขกได้รับ ท้ังห้องพัก ห้องรับแขก ห้องอาหารและห้องน้ า    
ต้องตกแต่งอย่างสวยงามและใช้เครื่องประดับตกแต่งท่ีค่อนข้างหรูหราราคาแพง เพื่อให้เกิดความสุขสบาย
ในการบริการเครื่องมือสื่อสารทางด้านการติดต่อธุรกิจและการบันเทิงก็ต้องจัดเตรียมให้แขกใน
ห้องพั กส าหรับแขกบุ คคลส าคัญ (Very Important Person; VIP) โรงแรมอาจต้องจัด ให้ มี            
การลงทะเบียนในห้องพัก จัดเลขานุการส่วนตัวส าหรับบริการทางด้านธุรกิจให้แก่แขกและจัดพนักงาน  
ต้นห้อง (Butler) เพื่อท าหน้าท่ีให้บริการด้านอาหารและให้บริการอ านวยความสะดวกระหว่างพัก 

 

 

 

 

ภูมิล าเนาของผู้เข้าพกั

ประเภทของโรงแรม

การแบ่งประเภทของโรงแรมตามระดบัการบริการ
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 2. การบริการระดับกลาง 
โรงแรมประเภทนี้มีเป้าหมายในการรับแขกท่ัวไป ท้ังนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวรายบุคคล

และหมู่คณะ ราคาค่าห้องพักและบริการต่างๆอยู่ในระดับกลาง การบริการของโรงแรมอยู่ในระดับ
มาตรฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกสบายน้อยกว่าโรงแรมท่ีมีบริการระดับโลก ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมเพื่อ
การจัดการประชุม สัมมนาและการฝึกอบรม  

 3. การบริการระดับประหยัด (Economy of Limited Service)  

โรงแรมประเภทนี้ ค่าห้องพักและบริการต่างๆ ถูกกว่าโรงแรม 2 ประเภทข้างต้น         
การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกมีจ ากัด มีบริการห้องพักแต่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม        
ท่ีจ ากัดหรือไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

 

 การแบ่งประเภทของโรงแรมตามขนาดจะใช้เกณฑ์การก าหนดขนาดของโรงแรมจะพิจารณาจาก 
“จ านวนห้องพัก” เป็นส าคัญดังนี้ 

 1.  โรงแรมขนาดเล็ก หมายถึงโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพักน้อยกว่า 100 ห้อง 

 2.  โรงแรมขนาดกลาง หมายถึงโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพักระหว่าง 100 – 500 ห้อง 

 3.  โรงแรมขนาดใหญ่ หมายถึงโรงแรมท่ีมีห้องพักมากกว่า 500 ห้อง  

 

 การแบ่งประเภทของโรงแรมตามอัตราค่าห้องพัก โดยกองสถิติและการวิจัย การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยใช้ปัจจัยด้านราคาค่าห้องพักเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มโรงแรมประเภทนี้ออกเป็น     
5 ระดับดังนี้ 

 1.  กลุ่มท่ี 1: ระดับราคาตั้งแต่ 2,500 บาทข้ึนไป 

 2.  กลุ่มท่ี 2: ระดับราคาตั้งแต่ 1,500 – 2,499 บาท 

 3.  กลุ่มท่ี 3: ระดับราคาตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาท 

 4.  กลุ่มท่ี 4: ระดับราคาตั้งแต่ 500 - 999 บาท 

 5.  กลุ่มท่ี 5: ระดับราคาต่ ากว่า 500 บาท 

 

การแบ่งประเภทของโรงแรมตามขนาด

การแบ่งประเภทของโรงแรมตามอัตราค่าห้องพกั
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 การแบ่งประเภทของโรงแรมตามระดับมาตรฐานโดยใช้สัญลักษณ์ โดยสมาคมโรงแรมไทย         
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวได้จัดระดับมาตรฐานการได้ดาว           
จากสัญลักษณ์รูปดาวห้าแฉก ()  ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์การจัดแบ่งระดับมาตรฐานโรงแรมใน
ประเทศไทย แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 

 1. รูปดาวห้าแฉกจ านวนหนึ่งดวง (  ) หมายถึงมาตรฐานระดับหนึ่งดาว 

 2. รูปดาวห้าแฉกจ านวนสองดวง ( ) หมายถึงมาตรฐานระดับสองดาว 

 3. รูปดาวห้าแฉกจ านวนสามดวง ( ) หมายถึงมาตรฐานระดับสามดาว 

 4. รูปดาวห้าแฉกจ านวนสี่ดวง () หมายถึงมาตรฐานระดับสี่ดาว 

 5. รูปดาวห้าแฉกจ านวนห้าดวง ( ) หมายถึงมาตรฐานระดับห้าดาว 

 การจัดแบ่งระดับมาตรฐานโรงแรมได้มาตรฐานระดับดาวโดยเรียงล าดับมาตรฐานจากระดับ
มาตรฐานท่ีน้อยที่สุดคือ 1 ดาว ( ) ไปหาระดับมาตรฐานท่ีมากท่ีสุดคือ 5 ดาว ( )  

 

 การแบ่งประเภทโรงแรมตามความเป็นเจ้าของ เป็นการก าหนดประเภทของโรงแรมจากการ
ครอบครองกิจการ ในลักษณะครอบครองคนเดียว กลุ่มโรงแรมเครือข่ายท้ังภายในและระหว่าง
ประเทศครอบครองดังนี้ 

 1. กลุ่มโรงแรมเจ้าของคนเดียว (Individual Ownership)  

โรงแรมใดก็ตามท่ีมีระบบการดูแลและควบคุมการบริหารงานโรงแรมโดยบุคคลคนเดียว
หรือบริษัทเดียว ถือว่าโรงแรมนี้มีระบบการจัดการโดยเจ้าของคนเดียว มีอ านาจการตัดสินใจท้ังหมด
อยู่ท่ีบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเดียวและเป็นโรงแรมท่ีไม่มีสาขา 

 2. กลุ่มเครือข่ายในประเทศ (Local-chain Ownership)  

โรงแรมประเภทนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรภายในประเทศหรือบริษัทเอกชน
ท้องถ่ิน ซึ่งอาจด าเนินกิจการโรงแรมเพียงอย่างเดียวหรือด าเนินกิจการอื่น ๆ ร่วมด้วย มีจ านวน
โรงแรมในเครือมากกว่า 1 สาขา โรงแรมกลุ่มนี ้เช่น โรงแรมในเครืออมารีและโรงแรมในเครือเอเชีย 

 

 

การแบ่งประเภทของโรงแรมตามระดบัมาตรฐานโดยใช้สญัลักษณ์

การแบ่งประเภทของโรงแรมตามความเป็นเจ้าของ
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 3. กลุ่มเครือข่ายระหว่างประเทศ (International-chain Ownership)  

โรงแรมกลุ่ มบริษั ทระหว่างประ เทศ เป็ น โรงแรม ท่ี ได้ รับการดูแลและบริการ                
โดยบริษัทเอกชนระหว่างประเทศท่ีไม่เพียงแค่มีกิจการโรงแรมเฉพาะในประเทศของตน แต่ได้ขยาย
กิจการโรงแรมไปยังประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก เช่น โรงแรมในเครือดุสิตธานี โรงแรมในเครือฮิลตัน และ
โรงแรมในเครือแอคคอร์ เป็นต้น 

 

 การแบ่งประเภทของโรงแรมตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักทางการตลาดท่ีเข้ามารับบริการ
โรงแรมดังนี ้

 1. โรงแรมเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Hotels) 

เป็นโรงแรมท่ีตั้งอยู่ในตัวเมืองหรือเขตชุมชนท่ีมีร้านค้าหรือบริษัทธุรกิจต่าง ๆ ตั้งอยู่อย่าง
หนาแน่น เป็นบริเวณซึ่งสะดวกต่อการท าธุรกิจของผู้เข้าพักประเภทนักธุรกิจ โรงแรมประเภทนี้      
มุ่งขายห้องพักและบริการด้านธุรกิจต่าง ๆ เช่น ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง เป็นต้น 

 2. โรงแรมสนามบิน (Airport Hotels) 

เป็นโรงแรมท่ีตั้งอยู่ติดกับสนามบิน กลุ่มตลาดเป้าหมาย คือ นักเดินทางท่ีต้องการพักเพื่อ
เปลี่ยนเครื่องบินหรือผู้โดยสารท่ีถูกยกเลิกเท่ียวบิน เจ้าหน้าท่ีและลูกเรือของบริษัทสายการบิน        
นักธุรกิจและผู้โดยสารตกค้างท่ีมีความจ าเป็นต้องค้างคืนในโรงแรม ด้วยชัยภูมิท่ีใกล้สนามบินนี้เอง 
ท าให้โรงแรมไม่ได้รับผลกระทบจากการจราจรที่ติดขัด  

 3. โรงแรมห้องชุด (Suite Hotels) 

เป็นโรงแรมท่ีหรูหราและมีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายแก่แขกอย่างครบครัน โดยห้องพัก
ท้ังหมดภายในโรงแรมจะถูกออกแบบอย่างสะดวกสบายและหรูหรา ในรูปแบบของห้องชุดหรือ
ห้องสวีท (Suite) คือมีห้องนอนและห้องพักผ่อนซึ่งอาจดัดแปลงเป็นท่ีประชุมหรือท่ีท างาน และมี
บริเวณเล็ก ๆ ท่ีจัดสรรไว้ส าหรับเตรียมอาหารพร้อมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  

 4. โรงแรมตากอากาศ (Resort Hotels) 

โรงแรมตากอากาศหรือที่เรียกว่า “รีสอร์ต (Resort)” โรงแรมประเภทนี้ตั้งอยู่ในบริเวณท่ี
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เช่น ชายทะเล หรือบริเวณภูเขา ท้ังนี้เพื่อให้แขกได้พักผ่อนและสัมผัสกับ
ธรรมชาติได้อย่างแท้จริง มีการบริการต่าง ๆ เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเท่ียว เช่น สระว่ายน้ า 
สนามกีฬากลางแจ้ง บริการสปา มีพื้นท่ีส าหรับกิจกรรมนันทนาการท้ังในร่มและกลางแจ้ง เพื่อดึงดูดใจ
นักเดินทางให้มาพักผ่อนและใช้เวลาช่วงวันหยุด รวมท้ังสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น 
เทศกาลดนตรีประจ าปี เป็นต้น 

การแบ่งประเภทของโรงแรมตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักทางการตลาด
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 5. โรงแรมประเภทห้องพักพร้อมอาหารเช้า (Bed and Breakfast Hotels) 

โรงแรมชนิดนี้เรียกอย่างย่อว่า บีแอนด์บี (B&Bs) เป็นโรงแรมขนาดเล็กประมาณ 20-30 ห้อง        
ซึ่งเจ้าของบ้านพักจะดัดแปลงพื้นท่ีใช้สอยของบ้านเป็นห้องพักหลาย ๆ ห้องส าหรับบริการแก่
นักท่องเที่ยวท่ีต้องการเช่าค้างคืนและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวด้วยอาหารเช้าแบบ
เบา ๆ และเรียบง่าย ประกอบไปด้วยขนมปัง ธัญพืช(Cereal)ใส่นม ชา กาแฟ หรือน้ าผลไม้ โรงแรม
ชนิดนี้เป็นท่ีนิยมอย่างมากในหมู่นักเดินทางท่ีเน้นความประหยัด เพราะการบริการและการจัดการ    
ท่ีเป็นกันเองของเจ้าของ อัตราค่าห้องพักท่ีย่อมเยาและสถานท่ีตั้งซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว แม้ว่า
จะต้องใช้ห้องน้ าและห้องพักผ่อนร่วมกับผู้เข้าพักอื่น ๆ ก็ตาม 

 6. โรงแรมเพื่อการประชุมสัมมนา (Convention and Seminar Hotels) 

โรงแรมเพื่ อการประชุมสัมมนาเป็นโรงแรมท่ีสร้างข้ึนเพื่ อรองรับกลุ่มผู้ เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา โดยเฉพาะโรงแรมชนิดนี้มักจะมีห้องพักจ านวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้า
ประชุมสัมมนาท่ีมากและมักจะมีจ านวนห้องประชุม ห้องสัมมนา พร้อมท้ังอุปกรณ์ด้านการ
ประชุมสัมมนาท่ีครบครัน 

7. โรงแรมเพื่อการพนัน (Casino Hotels) 

จัดสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกในการเล่นการพนัน โดยผสมผสานระหว่าง          
บ่อนการพนันเข้ากับการบริการของโรงแรมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักพนัน จึงจัดห้องพักและ
บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอด 24 ชั่วโมง ระดับของการบริการมีตั้งแต่ระดับเล็กและเรียบง่าย        
ไปจนถึงระดับหรูหรา  

 8. โรงแรมริมทางหลวง  (Highway Hotels) 

โรงแรมชนิดนี้เป็นท่ีรู้จักกันในชื่อ “Motor Hotel” หรือ “Motel” ลักษณะของโรงแรมจะมี
ขนาดเล็ก มีบริการอาหารและเครื่องดื่มท่ีจ าเป็น มักจะตั้งอยู่ในจุดเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่ ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการเดินทางรถยนต์ของผู้เข้าพัก ซึ่งเน้นความประหยัดและเรียบง่าย  ผู้เข้าพัก
สามารถจอดรถยนต์ส่วนตัวบริเวณหน้าห้องพักของตนโดยไม่ต้องผ่านเข้าออกบริเวณห้องโถงด้านหน้า
ของโรงแรม 

 9. บ้านรับรอง (Guest-houses) 

บ้านรับรองเป็นบ้านพักท่ีเกิดจากการจัดสรรพื้นท่ีของบ้านให้เป็นห้องพักในจ านวนไม่มากนัก  
มักตั้งอยู่ในย่านชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นท่ีนิยม อัตราค่าเช่ามีระดับกลางจนถึงต่ า มักเป็นอัตรา
ท่ีรวมค่าอาหารเช้า มีสิ่งอ านวยความสะดวกค่อนข้างจ ากัด มีห้องพักแยกเป็นส่วนตัวให้ แต่ห้องน้ า
ต้องใช้รวมกัน 
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 10. โรงแรมคอนโดมิเนียม (Condominium Hotels) 

โรงแรมคอนโดมิเนียมจะประกอบด้วยห้องชุดซึ่ งมีห้องนอน ห้องน้ า ห้องรับแขก         
ห้องรับประทานอาหารและห้องครัว เจ้าของห้องชุดมิได้พักประจ าในท่ีพักดังกล่าว จึงมอบหมายให้
หน่วยธุรกิจของคอนโดมิเนียมจัดการให้บุคคลอื่นแบ่งเช่าพักอาศัยชั่วคราวแบบโรงแรมท่ัวไป เป็นการ
แบ่งเวลาในการพักแรมเพื่อมใิห้ท่ีพักว่างเปล่า ดังนั้นจึงเรียกโรงแรมประเภทนี้ว่า โรงแรมแบ่งเวลาเช่าพัก 
(Time – Share Hotels)  

 11. โรงแรมสปาและสุขภาพ (Spa and Health Hotels) 

ปัจจุบันผู้คนท่ัวโลกก าลังให้ความสนใจกับการเสริมสร้างสุขภาพ  ด้วยการสรรหาสิ่งมี
ประโยชน์ต่างๆ เพื่อมาบ าบัดและผ่อนคลายให้แก่อารมณ์และร่างกาย ธุรกิจโรงแรมจึงเล็งเห็น
ประโยชน์จากความนิยมดังกล่าวด้วยการเพิ่มกิจกรรมและบริการท่ีเก่ียวกับสุขภาพข้ึน  เช่น บริการ 
สปาเพื่อความงามและสุขภาพ การนวดน้ ามันอโรมา (Aroma Massage) การนวดแผนไทย มีโปรแกรม
เสริมสร้างและรักษาสุขภาพ จัดอาหารพลังงานต่ า เครื่องดื่มสมุนไพร ห้องอบไอน้ าหรืออ่างน้ าวน    
ในห้องพัก เป็นต้น 

12. โรงแรมบนเรอืส าราญ (Cruise Hotels) 

โรงแรมบนเรือส าราญ หมายถึง ท่ีพักท่ีถูกจัดสรรไว้บนเรือส าราญ การบริการของ
โรงแรมบนเรือส าราญจะให้ความส าคัญกับเรื่องการพักผ่อนและความบันเทิง โดยจัดให้มีกิจกรรม   
การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้มากมาย   

 13. โรงแรมบูติค (Boutique Hotels) 

โรงแรมท่ีมีขนาดเล็ก หรูหราแต่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว เน้นการตกแต่งด้วยวัสดุ
ชั้นดี มีการออกแบบโดยใช้ศิลปะแนวร่วมสมัย   

14. ที่พักลักษณะชุมชนมีส่วนร่วม (Home Stay)  

ท่ีพักลักษณะชุมชนมีส่วนร่วมก าลังได้รับความนิยมส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน        
ผู้เข้าพักจะเข้าพักท่ีบ้านของชาวบ้านในชุมชนท่ีจัดเตรียมไว้ให้นักท่องเท่ียว โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
กับชาวบ้าน ได้มีโอกาสเข้าไปใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับคนในท้องถ่ิน อยู่บ้าน หลังเดียวกัน           
ท ากิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีดีงามตามวิถีของชุมชนนั้นๆ  
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ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีต้นก าเนิดมาอย่างยาวนาน จึงมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสมาคมโรงแรมไทยท่ีเกิดจากการรวมตัวของคณะผู้บริหารโรงแรมและ
เจ้าของโรงแรมเพื่อร่วมกันสรรค์สร้างธุรกิจโรงแรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับสากล      
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่ีท าหน้าท่ีในการท าการตลาดประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้แก่ประเทศไทย และกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท าหน้าท่ีในการพัฒนา
มาตรฐานการบริการด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

1. สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association: THA) 

สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association)  เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
โรงแรม สร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิก แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเชิงวิชาการซึ่งกันและกัน 
คุ้มครองส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการอ านวย
ประโยชน์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน สมาคมมีนโยบายในการด าเนินงานบริหารสมาคมโดยร่วม
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  

สมาคมโรงแรมไทยก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยคณะผู้บริหารโรงแรมและเจ้าของ
โรงแรมได้ร่วมกันขออนุญาตจัดตั้งข้ึนโดยในขณะนั้นเรียกว่า “สมาคมโรงแรมเพื่อนักทัศนาจรแห่ง
ประเทศไทย” 

 

2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand : TAT)  

การส่งเสริมการท่องเท่ียว เกิดข้ึนโดยพระด าริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชร
อัครโยธิน ครั้งทรงด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่งเรื่องราวเก่ียวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ใน
สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟข้ึน ท าหน้าท่ีรับรองและให้
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวท่ีจะเดินทางมาประเทศไทย รวมท้ังการโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทยให้
เป็นท่ีรู้จักของชาวต่างประเทศ มีส านักงานตั้งอยู่ท่ีกรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งท่ี
สถานีรถไฟหัวล าโพง เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน ทรงย้ายไปด ารง
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวได้ย้ายตามพระองค์  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
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ไปอยู่ท่ีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมด้วย ต่อมาได้จัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว ในปี พ.ศ. 2502 

มีหน้าท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย"   
ชื่อย่อว่า "ททท."  เมื่อวัน ท่ี 4 พฤษภาคม 2522 ซึ่ งปัจจุบันได้มีหน้าท่ี ในการท าการตลาด
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย 

 

3. กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กรมการท่องเท่ียว เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา     
ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 5 หมวด 5 ตั้งแต่
วันท่ี 3 ตุลาคม 2545 กรมการท่องเท่ียว มีภารกิจเก่ียวกับการท่องเท่ียว ในการพัฒนามาตรฐาน     
การบริการด้านการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังการสนับสนุนการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งเดิมเป็นภารกิจของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และได้
ถ่ายโอนมาให้กรมการท่องเท่ียว ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

นอกจากนี้กรมการท่องเท่ียวยังรับโอนงานพัฒนาและสนับสนุนกิจการภ าพยนตร์มาจาก             
กรมประชาสัมพันธ์ด้วย 

 

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการท่ีต้องมีการจัดการอย่างมืออาชีพ ผู้จัดการจะต้องมี
กระบวนการจัดการ (Process of management) ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ  

กระบวนการจัดการ (Process of management) เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นว่าผู้จัดการมี
หน้าท่ีรับผิดชอบอะไรบ้าง มีงานอะไรจะต้องท าและควรจะท าอะไรก่อนหลัง นับเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง
ส าหรับผู้จัดการท่ีจะได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ        
ในปัจจุบันกระบวนการจัดการท่ีเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ PODC ดังนี้ 
(สมคิด บางโม, 2558: 71; สุธี ขวัญเงิน, 2559: 39; สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, 2560: 26) 

 

 

กระบวนการจัดการในธุรกิจโรงแรม
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1. การวางแผน (Planning) คือ การด าเนินการงานใดๆ ก็ตามจ าเป็นต้องมีการวางแผนไว้
ล่วงหน้า เพื่อหาลู่ทางการด าเนินการให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ การวางแผนบริหารนั้นอาจท าได้ใน
รูปลักษณะต่างๆกัน เช่น อาจท าข้ึนในรูปของวัตถุประสงค์  (Objective) ก าหนดมาตรฐาน 
(Standard) จัดท างบประมาณ  (Budget) แผนการ (Program) นโยบาย (Policy) วิธีปฏิบั ติ
(Procedure) และวิธีการ (Method) นอกจากนี้การวางแผนยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจด้วย คือ 
เป็นเรื่องของการตกลงใจเลือกเพื่อก าหนดนโยบายการผลิตหรือการตัดสินใจก าหนดวิธีปฏิบัติ เป็นต้น 

2. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดโครงสร้างขององค์การอย่างเป็นทางการ
โดยการจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยต่างๆ ก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานไว้ให้ชัดเจน รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านั้น ท้ังนี้ เพื่อให้เอื้อต่อการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. การอ านวยการ (Directing) หรือการช้ีน า (Leading) คือ ความพยายามท่ีจะให้
พนักงานท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ผู้จัดการต้องมีหน้าท่ีเป็นผู้น าโดยการแนะน า
ชี้แจงต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้มีโอกาส
ปรับปรุงทักษะ ผู้จัดการท่ีดีนั้นจะต้องสามารถกระตุ้นหรือจงูใจใหผู้้ใต้บังคับบัญชามีความกระตือรอืรน้
ในการท างาน ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ดังนั้นหน้าท่ีของผู้จัดการจึงรวมถึงความสามารถในการเป็น
ผู้น า การมีมนุษยสัมพันธ์อันดีและความสามารถจูงใจผู้อื่นด้วย 

4. การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมตรวจสอบให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4 กระบวนการจัดการ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สมคิด บางโม (2558: 71) 

การวางแผน
วตัถปุระสงค์ 

นโยบาย
แผน/โครงการ

การจดัองค์การ
โครงสร้างองค์การ

อ านาจหน้าท่ี
บคุลากร

การน าองค์การ
การชีน้ าสัง่การ

การจงูใจ
การสื่อสาร

ประสานงาน

การควบคมุ
ปริมาณงาน
คณุภาพงาน

ค่าใช้จ่าย
เวลาปฏิบติังาน
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ธุรกิจโรงแรมนับว่าเป็นองค์การธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่ผู้จัดการต้องบริหารงานโดยใช้
กระบวนการจัดการข้างต้น บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ทั้งนี้
ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหากระบวนการจัดการส าหรับธุรกิจโรงแรมโดยละเอียดในบทที่ 2 ถึงบทที่ 
5 ต่อไปตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    บทที่ 1 | บทน า  27 

 

 ธุรกิจที่พักแรมมีประวัติวิวัฒนาการความเป็นมามาอย่างยาวนานในทุกภูมิภาคท่ัวโลก ต้ังแต่
สมัยโบราณประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ท้ังในยุคกรีก ยุคโรมัน ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา 
จนกระท่ัง  ยุคปัจจุบัน ท้ังในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา กลุ่มทวีปเอเชีย ประเทศจีน ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศไทย  

ธุรกิจโรงแรมสามารถแบ่งประเภทธุรกิจโรงแรมได้หลายรูปแบบ ท้ังจากระดับบริการ              
จ านวนห้องพัก การแบ่งมาตรฐานดาว ตั้งแต่  จนถึง     การแบ่งตามความเป็น
เจ้าของและการแบ่งประเภทโรงแรมตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักทางการตลาด หน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม รวมท้ังแนวคิดกระบวนการจัดการท่ีผู้จัดการใช้ใน            
การบริหารธุรกิจโรงแรมให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจการบริการได้ ประกอบไปด้วย   
4 ข้ันตอน คือ PODC ซึ่งจะมีเนื้อหาอย่างละเอียดในบทท่ี 2 ถึงบทท่ี 5 ต่อไปตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป
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1. จงอธิบายความหมายของโรงแรม 

2. จงอธิบายความหมายและลักษณะเฉพาะของการบริการ  
3. ประวัติและวิวัฒนาการของธุรกิจท่ีพักแรมแบ่งออกได้เป็นก่ีสมัย อะไรบ้าง 
4. จงอธิบายประวัติและววิัฒนาการของธรุกิจท่ีพักแรมในสหรัฐอเมริกาให้เข้าใจมาพอสังเขป 

5. จงอธิบายประวัติและววิัฒนาการของธรุกิจท่ีพักแรมในประเทศไทยตั้งแต่รชัสมัยรชักาลที่ 
1 ถึงรัชกาลที่ 10 (สมัยปัจจบุัน) ให้เข้าใจมาพอสงัเขป 

6. โดยท่ัวไปโรงแรมสามารถแยกประเภทของแขกท่ีเข้าพกัได้จากเกณฑ์ปัจจัยอะไรบ้าง  
7. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับธรุกิจโรงแรมมีก่ีหน่วยงาน อะไรบ้าง 
8. กระบวนการจัดการในธรุกิจโรงแรมประกอบด้วยก่ีข้ันตอน อะไรบ้าง 
9. จงยกตัวอย่างโรงแรมมา 3 โรงแรมและอธิบายว่าโรงแรมดังกล่าวเป็นโรงแรมประเภทใด 

และใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของโรงแรมดังกล่าวนั้น 

 

 

 

ค าถามท้ายบท



 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้: เพื่อให้ผู้ศึกษา 

1. สามารถอธิบายความหมายของการวางแผนในธุรกิจโรงแรม 

2. สามารถอธิบายความส าคญัของแผน 

3. สามารถอธิบายวสิัยทัศน์ของธรุกิจโรงแรม 

4. สามารถจ าแนกลักษณะของแผนที่ดี 

5. สามารถจ าแนกประเภทของแผนธุรกิจโรงแรมท่ีจ าแนกตามระดับขององค์การ 
6. สามารถอธิบายกระบวนการวางแผนในธุรกิจโรงแรม 

7. สามารถอธิบายแผนธุรกิจโรงแรม 

การด าเนินการทางธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง สิ่งท่ีผู้จัดการจะต้องเผชิญคือการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในองค์การ ดังนั้นการวางแผนอย่างรัดกุมจะช่วยผ่อนคลายหรือ
แก้ปัญหาต่างๆไปได้มาก และสามารถชนะคู่แข่งขันได้ในท่ีสุด ในปัจจุบันการวางแผนเป็นหน้าท่ีหลัก
ของผู้จัดการท่ีจะต้องคิดและต้องท าก่อนลงมือด าเนินธุรกิจใดๆ การวางแผนเป็นการท่ีผู้จัดการ
ตัดสินใจระบุวิธีการ การกระท าหรือกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ ซึ่งเป็นการคาดการณ์
อนาคตท่ีจะเกิดข้ึนโดยใช้ข้อมูลในปัจจุบัน  

 

นักวิชาการด้านการบริหารได้ให้ความหมายของการวางแผนไว้หลายลักษณะ ดังนี ้

เออร์เนสต์ เดล (Ernest Dale, 1978: 45) ให้ค าจ ากัดความว่า การวางแผน คือการก าหนด
วัตถุประสงค์ท่ีจะท ากิจการงานไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดวิธีการและแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความส าเร็จ
ตามความมุ่งหมาย  

คูนตซ์และโอ ดอนเนลล์ (Koontz and O’Donnell, 1972: 113) ให้ค าจ ากัดความว่า     

การวางแผน หมายถึง การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ท าท าไม ท าเมื่อไร และใครเป็นคนท า  

ความหมายของการวางแผน

บทที่ บทที่ 22  

การวางแผนและพฒันาในธุรกิจโรงแรมการวางแผนและพฒันาในธุรกิจโรงแรม   

PPllaannnniinngg  aanndd  DDeevveellooppiinngg  iinn  HHootteell   BBuussiinneessss  
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คาสต์และโรเซนซ์วีก (Kast and Rosenzwieg, 1974: 235) ให้ความหมายว่า การวางแผน 
หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจล่วงหน้าวา่จะท าอะไร อย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย 
โครงการและแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น  

สมคิด บางโม (2558: 79) กล่าวว่า การวางแผน คือการก าหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ
ไว้ล่วงหน้า โดยการศึกษาข้อมูลต่างๆ และเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ  

สุธี ขวัญเงิน (2559: 47) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์
ส าหรับช่วงเวลาข้างหน้าและก าหนดสิ่งที่จะกระท า เพื่อให้บรรลุผลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

อนิวัช แก้วจ านงค์ (2556: 70) กล่าวว่า การวางแผน เป็นกระบวนการก าหนดสิ่งท่ีต้องการท า
และตัดสินใจเลือกกระบวนการท่ีดีท่ีสุดเพื่อด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ท่ีได้ก าหนดไว้ก่อนล่วงหน้า 

จากความหมายของการวางแผนข้างต้นพอสรุปได้ว่า การวางแผน เป็นกระบวนการในการ
ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไร โดยการหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ดังนั้นการวางแผนในธุรกิจโรงแรมจึงเป็นกระบวนการท่ีผู้จัดการโรงแรมตัดสินใจล่วงหน้าว่า
จะท าอะไร อย่างไร โดยการน าข้อมูลจากภายในและภายนอกธุรกิจท่ีน่าเชื่อถือเพื่อน ามาใช้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของธุรกิจโรงแรม และหาวิธีการท างานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีโรงแรมตั้งไว้ 

จากความหมายดังกล่าวพบว่าการวางแผนมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
1. เป็นเรื่องสมมติฐานในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลในปัจจุบันท่ีเชื่อถือได้เพื่อการวางแผนจะได้

ถูกต้องแม่นย าเกิดประสิทธิภาพ 

2. ก าหนดเป้าหมายและวิธีการไปสู่เป้าหมาย 

3. เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการกระท าหรือกิจกรรม 

4. เป็นเรื่องของการตัดสินใจของผู้จัดการในการเลือกแผนท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้มากท่ีสุด 

 

 การวางแผนเป็นองค์ประกอบแรกของกระบวนการจัดการในการท าให้องค์การธุรกิจประสบ
ความส าเร็จซึ่งมีความส าคัญ 8 ประการดังนี้ (วันชัย มีชาติ, 2559: 151; สมคิด บางโม, 2558: 80; 

อนิวัช แก้วจ านงค์, 2556: 71)  

 1. ช่วยลดความไม่แน่นอนในการด าเนินงาน 

ความส าคัญของแผน
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 2. ช่วยให้การท างานประสานสัมพันธ์กัน รวมท้ังลดการท างานซ้ าซ้อน 

 3. การปฏิบัติงานตามแผนงานย่อมก่อให้เกิดการประหยัดท้ังเงินทุนและเวลา 

4. ช่วยให้การตรวจสอบและการควบคุมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าท่ีการงานของผู้จัดการให้ลดน้อยลง 
6. ช่วยให้ผู้จัดการมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานมากข้ึน 

7. ช่วยให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบความส าเร็จของเป้าหมายได้ 
8. แผนเป็นเครื่องมือและแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรในองค์การมาใช้อย่างท่ัวถึง 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นการก าหนดความต้องการหรือภาพในอนาคตระยะยาวโดยมองไปใน
อนาคตข้างหน้า 5 ปี หรือ 10 ปี ว่าต้องการให้องค์การหรือบริษัทของตนเป็นอย่างไร  

ตัวอย่างวิสัยทศัน์ของธุรกิจโรงแรม 

1. โรงแรมลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล 

เป็นผู้น าในธุรกิจโรงแรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับนานาชาติท่ีมุ่งมั่นรักษา
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และท าให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกระดับได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

2. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  
เราจะมุ่งม่ันท่ีจะก้าวสู่การเป็นกลุ่มโรงแรมของไทยท่ีใหญ่ท่ีสุดในระดับสากล 

3. บริษัทโรงแรมดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)  
เป็นองค์กรชั้นน าในธุรกิจการให้บริการของเอเชียส าหรับลูกค้า พนักงาน และผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกับบริษัท 

4. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
เราเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าของไทย ท่ีมุ่งมั่นการสร้างประสบการณ์และ

รสนิยมในการใช้ชีวิตด้วยนวัตกรรมและการออกแบบท่ีมีเอกลักษณ์ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม    
เพื่อความพึงพอใจและความสุขท่ียั่งยืนของลูกค้าและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน 

จะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์ท่ีแต่ละโรงแรมได้ตั้งไว้นั้นจะเป็นข้อความเชิงปรัชญาท่ีแสดงถึง
เจตนารมณ์ของเจ้าของ ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารปัจจุบัน ได้ก าหนดไว้ เหมือนเป็น “เป้าหมายอันท้าทายท่ีเรา
อยากไปให้ถึง” ท้ังนี้การก าหนดวิสัยทัศน์ต้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกองค์การ ไม่ว่าจะเป็น สภาพเศรษฐกิจและสังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี 
เป็นต้น การวางแผนในทุกระดับจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ บุคลากรทุกคนทุกระดับ

วิสัยทัศน์ของธุรกิจโรงแรม
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จะต้องรู้ว่าวิสัยทัศน์ขององค์การคืออะไร จะต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้ทราบเพื่อให้
กิจกรรมท่ีท าน าไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 

 

การวางแผนท่ีดีนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามข้ันตอนของกระบวนการ
วางแผน แต่อย่างไรก็ตามการวางแผนยังจะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย         
9 ลักษณะดังนี้ (ประจวบ เพิ่มสุวรรณ, 2559: 15; สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, 2560: 56)  

1. ค่าใช้จ่าย ต้องค านึงค่าใช้จ่ายท่ีต่ ากว่าผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากแผน    
โดยเน้นความประหยัด และการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การครอบคลุม การวางแผนต้องมีลักษณะท่ีเป็นการบูรณาการโดยครอบคลุมรวบรวมเอา
ความสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การเข้าไว้ด้วยกัน ท้ังนี้ต้องครอบคลุมในทุกระดับไม่ว่าเป็น
แผนระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้นท่ัวท้ังองค์การ 

3. ความสอดคล้อง การจัดท าแผนต้องสอดคล้องอยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย 
และนโยบายขององค์การ 

4. มีความชัดเจน แผนท่ีจัดท าขึ้นจะต้องชัดเจนว่าใครท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อใด อยู่ใน
ความรับผิดชอบของใคร 

5. ความมีเหตุมีผล การจัดท าแผนควรจัดท าอย่างมีเหตุมีผล สามารถอธิบายท่ีมาท่ีไปของแผน
ได้ชัดเจน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การได้ 

6. ระยะเวลาของแผน จะต้องก าหนดให้แน่นอนว่าเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด 

7. เน้นความต่อเนื่อง การวางแผนควรค านึงถึงความต่อเนื่องของแผน รวมถึงความต่อเนื่อง
ของกระบวนการจัดการ 

8. ความยืดหยุ่น การวางแผนจะต้องมีลักษณะของความยืดหยุ่นหรือมีความคล่องตัวเพื่อที่จะ
สามารถปรับแต่งให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามโอกาส  

9. การเน้นท่ีอนาคต ควรก าหนดระยะเวลาของแผนเป็น 3-5 ปี ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาท่ีดีท่ีสุด   
ท่ีมนุษย์สามารถคาดคะเนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ลักษณะของแผนที่ดี
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องค์การเป็นระบบซึ่งมีระบบย่อยอยู่ในระบบใหญ่ เช่น โรงแรมขนาดใหญ่ย่อมมีระบบย่อย
เป็นสาขาโรงแรมในเครือ ดังนั้นการวางแผนจึงมีตั้งแต่ระดับใหญ่จนถึงระดับย่อยซึ่งแยกออกได้ เป็น       
2 ระดับดังนี ้(สมคิด บางโม, 2558: 82; สุธี ขวัญเงิน, 2559: 54; สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, 2560: 59) 

1. แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) เป็นการวางแผนในลักษณะการพิจารณาภาพรวมท้ังหมด 
แผนกลยุทธ์จะก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายส าคัญของโรงแรมท่ีต้องการบรรลุในระยะยาวหรือระยะ
ปานกลาง ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ เปิดโอกาสให้สามารถปรับแผนได้หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป เช่น 
แผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรม เป็นต้น 

2. แผนปฏิบัติการ (Operation Plan) หรือแผนท่ัวไป เป็นแผนส าหรับปฏิบัติให้เกิดผล
ตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ท่ีวางไว้ ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติงานเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไปให้ส าเร็จใน
ระยะเวลาสั้น ๆ ท่ีก าหนดไว้ ส่วนใหญ่ก าหนดเวลา 1 ปี ดังนั้นแผนปฏิบัติการจะประกอบด้วย
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาแผนกแม่บ้าน โครงการพัฒนาแผนกต้อนรับส่วนหน้า เป็นต้น 

 

กระบวนการวางแผนเป็นข้ันตอนในการวางแผนตั้งแต่ต้นจนจบว่าจะต้องท าอะไรบ้าง 
ก่อนหลังอย่างไร โดยท่ัวไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอนดังนี้ (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2556: 75;   
สมคิด บางโม, 2558: 86) 

ข้ันที่ 1 การเตรียมการก่อนการวางแผน ได้แก่ 

  การจัดตั้งหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการวางแผน 

  ก าหนดวิธีการวางแผนว่ามีข้ันตอนอย่างไร จะต้องท าอะไรบ้าง 
  การรวบรวมข้อมูลต่างๆ อันได้แก่ ทรัพยากรบริหาร สถิติต่างๆ และปัญหาต่างๆ 

ข้ันที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องและปัญหาโดยศึกษางานท่ีปฏิบัติมาแล้ว
ว่ามีปัจจัยอะไรท่ีเกี่ยวข้อง ปัญหาอะไร ด้านใดท่ีจะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีพึงประสงค์ ต้องการให้
เกิดสิ่งใหม่อะไรบ้าง และองค์การมีเป้าหมายอะไร 

 

 

ประเภทของแผนธุรกิจโรงแรมที่จ าแนกตามระดับขององค์การ

กระบวนการวางแผนในธุรกิจโรงแรม
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ข้ันที่ 3 การก าหนดแผนงานและโครงการต่างๆ นั่นคือ การเขียนเป็นแผนซึ่งประกอบด้วย
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

แผนงาน (program) คือแผนซึ่งก าหนดข้ึนโดยการจัดรวมงานท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือ                 
มีวัตถุประสงค์เหมือนกันเข้าไว้ด้วยกัน เป็นการแบ่งงานออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เช่น แผนงานบริการส่วนหน้า
แผนงานการตลาด เป็นต้น ในแผนงานหนึ่งอาจจะมีหลายโครงการหรือมีโครงการเดียว เช่น แผนงาน
การตลาดธุรกิจโรงแรม อาจจะมีโครงการเพิ่มยอดขายห้องพัก โครงการการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media Marketing) โครงการส่งเสริมการขายงานจัดเลี้ยงประชุมสัมมนา เป็นต้น 

โครงการ (Project) คือแผนซึ่งก าหนดรายละเอียดของการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของแผนงานท่ีก าหนดไว้ในโครงการหนึ่งๆ จะระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะต้องปฏิบัติว่ามี
อะไรบ้าง ปฏิบัติอย่างไร เมื่อไร ใครรับผิดชอบ ใช้งบประมาณเท่าไร ตลอดจนวิธีประเมินผล เช่น 
โครงการอบรมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานแม่บ้านในธุรกิจโรงแรม โครงการปั้นดินให้เป็น
ดาวส าหรับพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานโรงแรม เป็นต้น 

กิจกรรม (Activity) ในแต่ละโครงการอาจจะมีกิจกรรมท่ีต้องกระท าหนึ่งกิจกรรม หรือ
มากกว่าหนึ่งกิจกรรมก็ได้ กิจกรรมเป็นการกระท าใดๆ ก็ตามเพื่อให้เกิดผลที่ต้องการ เช่น ในโครงการ
ปั้นดินให้เป็นดาวส าหรับพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานโรงแรม ประกอบไปด้วยกิจกรรมการดูแลรักษา
ผิวหน้าและผิวพรรณ กิจกรรมสอนการแต่งหน้าด้วยตนเอง กิจกรรมการดูแลร่างกาย และกิจกรรม    
การพัฒนาจิตใจ เป็นต้น 

ข้ันที่ 4 การปฏิบัติตามแผน คือ การน าแผนออกปฏิบัติ ซ่ึงต้องใช้กระบวนการบริหารต่างๆ 
ได้แก่ การจัดระบบงาน การจัดวางตัวบุคคล การอ านวยการสั่งการ การควบคุมงาน เป็นต้น  

ข้ันที่  5 การประเมินผล เมื่อได้ด าเนินการตามแผนไประยะหนึ่ง ควรมีการตรวจสอบ
ประเมินผลงาน การประเมินผลท่ีนิยมท ากันคือ ประเมินในระยะครึ่งเวลาของแผนและในเวลาสิ้นสุด
ของแผน เพื่อให้รู้จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อบกพร่อง อุปสรรคต่างๆ จะได้แก้ไขปรับปรุงแผนให้ดีต่อไป 
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 แผนธุรกิจ (Business Plan) เปรียบเสมือนแผนท่ีน าทางส าหรับโรงแรม เป็นการวางแผน
ล่วงหน้าว่าโรงแรมจะด าเนินธุรกิจอย่างไร เป็นการวางกรอบการท างาน และยังใช้ในการขอกู้เงินจาก
สถาบันการเงินได้อีกด้วยเมื่อมีความจ าเป็น 

 การจัดท าแผนธุรกิจโรงแรมจะต้องรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรัดกุมและครบถ้วน 
ข้อมูลที่รวบรวมจะต้องถูกต้องและเชื่อถือได้ เนื่องจากข้อมูลของแผนธุรกิจโรงแรมเป็นข้อมูลส าคัญท่ี     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ข้อมูลในการด าเนินงานและตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้เขียนได้รวบรวมส่วนประกอบ      
ของแผนท่ีควรจะมพีร้อมการวิเคราะห์ส่วนประกอบแต่ละส่วนในแผนธุรกิจโรงแรม ไม่ว่าจะเป็น บทสรุป
ผู้บริหารซึ่งเป็นการวิเคราะห์และก าหนดนโยบายของผู้บริหารส าหรับธุรกิจ การวิเคราะห์แนวโน้มของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมโรงแรม การน าข้อมูลกิจการ ลักษณะของธุรกิจ การวิเคราะห์คู่แข่งขัน มาก าหนด
แผนการตลาด แผนการจัดองค์การและการจัดการ แผนการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนด้าน
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

ส่วนที ่1 ปกและสารบญั 

ส่วนที ่2 บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

ส่วนที ่3 ภาพรวมของธุรกิจ  

ส่วนที ่4 ข้อมูลกิจการ สินคา้ บริการ 

ส่วนที ่5 แผนการตลาด 

ส่วนที ่6 แผนการจัดองค์การและการจัดการ 

ส่วนที ่7 แผนการเงิน 

ส่วนที ่8 การวิเคราะห์ความเส่ียง 

ส่วนที ่9 ความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม 

 

 

แผนธุรกิจโรงแรม
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ส่วนที ่1 หน้าปกและสารบญั 

(1) หน้าปก ควรมีชื่อ ตราสญัลักษณ์ของกิจการ รูปภาพกิจการ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 

 

ภาพที่ 2.1 หน้าปกแผนธรุกิจบริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY 

 (2) สารบัญ ควรมีหัวขอ้และเลขหน้าท่ีชัดเจน หัวขอ้ครอบคลุมเนื้อหาของแผนธุรกิจ        
ดังแสดงในภาพที่ 2.2 

 

ภาพที่ 2.2 สารบญัแผนธรุกิจบริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY 

ท่ีมาภาพท่ี 2.1 และ 2.2: รายงานประจ าปี 2556 บริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY (2556) 
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ส่วนที ่2 บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารเป็นการสรุปเนื้อหาท้ังหมดของแผน ควรมีปริมาณไม่เกิน 2 หน้า  
ประกอบไปด้วยชื่อบริษัท สภาพปัจจุบันของธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ โอกาสทางการตลาด แนวคิด
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ทีมผู้บริหาร  ดังแสดงใน
ภาพท่ี 2.3 

ตัวอย่างบทสรปุผู้บริหาร บริษทั GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 2.3 บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร บรษิัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2556 บริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY (2556) 

จากบทสรุปผู้บริหารจะพบว่าด้วยปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจท่ีค่อยๆ  ฟื้นตัวใน
สหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป และการเมืองท่ีมีการปิดถนนส าคัญๆ ในกรุงเทพมหานคร บริษัท
วิเคราะห์สถานการณ์แล้วจึงตัดสินใจท่ีจะขยายธุรกิจโรงแรมไปยังพื้นท่ีต่างจังหวัดแทนพื้นท่ีใน
กรุงเทพฯ ซึ่งยังไม่มีปัจจัยภายนอกทางการเมืองเข้ามามีผลกระทบคือจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์โดยได้
เข้าซื้อกิจการรีสอร์ทชายทะเลและปรับปรุงเป็นโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่าและได้ขยาย

สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทกุท่าน 

ปี 2556 อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเติบโตต่อเนื่องมาจากปี 2555 ท าให้ธุรกิจ
โรงแรมของประเทศและของบริษัท แกรนด์  แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 
ขยายตวัดีขึน้มากทัง้อตัราการเข้าพกัและราคาห้อง เหตจุากการค่อยๆฟืน้ตัวของเศรษฐกิจทัง้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ในความไม่สงบเรียบร้อยทาง   
การเมืองขึน้ในประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 4 มีการปิดการจราจรในถนนสายส าคญัๆ ของกรุงเทพมหานคร 
และต่างจังหวัด อีกทัง้ยังมีการปิดล้อมหน่วยงานราชการ เป็นต้นท าให้อตุสาหกรรมการโรงแรมและ           
การท่องเที่ยวในประเทศเกิดการชะลอตวัและถดถอยในที่สดุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมายงัธุรกิจโรงแรม
ทัง้สองแห่งของบริษัทฯ และคาดว่าจะยงัคงต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ด้วยเช่นกนั 

นอกเหนือจากแผนงานการเร่ิมก่อสร้างโรงแรมไฮแอท รีเจนี่ กรุงเทพ สขุุมวิทในราวไตรมาส 3      
ปี 2557แล้ว ในไตรมาส 3 ของปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลงทุนที่ส าคัญสองอย่างกล่าวคือ        
การเร่ิมการก่อสร้างเพื่อขยายห้องจัดเลีย้งและสมัมนาของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ให้มีขนาดใหญ่ขึน้เพือ่รองรับความต้องการของลกูค้าในการจดัการประชมุ สมัมนา จัดเลีย้งหรือจดังาน 
เปิดตวัผลติภณัฑ์ที่มีขนาดของผู้ เข้าร่วมงานประมาณ 500 คนขึน้ไป ซึ่งยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดใน
เขตจงัหวัดเพชรบุรี และจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นอกจากนัน้บริษัทยังได้เข้าซือ้กิจการรีสอร์ทชายทะเล
ขนาดเล็กที่ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่โรงแรม
ปัจจุบันของบริษัทฯ ในการให้บริการห้องพักตากอากาศริมทะเลให้ครอบคลุมความต้องการของ         
กลุ่มลกูค้าในทุกตลาดเป้าหมาย การลงทุนครัง้นีบ้ริษัทฯ มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการบริหาร
จดัการโดยการใช้ทีมบริหารชดุเดียวกนักบัโรงแรมของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีอสร์ท 
แอนด์ สปาที่ได้เปิดด าเนินการอยู่แล้ว หลังจากบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อท าการปรับปรุงห้องพัก
ประเภทวิลลา่ทัง้ 55 หลงัของรีสอร์ทดังกลา่วแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กลุม่ Starwood Hotels 

and Resorts Worldwide, Inc. เป็นผู้บริหารและจดัการ โดยเปิดด าเนินการอย่างไม่เป็นทางการเม่ือวนัที่ 
1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาในชื่อโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า บริษัทฯมีความเชื่อมั่นใน
ศกัยภาพของผลตอบแทนที่คุ้มค่าของการลงทนุในรีสอร์ทแห่งนีใ้นระยะยาว 
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ห้องจัดเลี้ยงโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อีกท้ังบริษัทได้มีแผนการก่อสร้างโรงแรม    
ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท ซึ่งจะก่อสร้างในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2557 ซึ่งปัจจัยทางการเมือง
น่าจะเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึนแล้วในปีดังกล่าว 

ส่วนที่ 3 ภาพรวมของธุรกิจ  
ภาพรวมของธุรกิจเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ ลูกค้าและการแข่งขัน ควรให้

ข้อมูล แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม จ านวนลูกค้า ขนาดของตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน ความ
ได้เปรียบการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

ตัวอย่างภาพรวมธุรกิจโรงแรม บริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY 

1. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมโรงแรม 

ในปี 2556 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการเข้าพักโรงแรมของประเทศไทยซึ่งมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 19.6 เมื่อเทียบกับปี 
2555 โดยจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาในประเทศไทยในปีปัจจุบันมีจ านวนรวมท้ังสิ้นประมาณ 22.3 
ล้านคน ประเทศท่ีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเท่ียวในประเทศไทยในปีนี้ท่ีมีจ านวนเกินกว่า 1 ล้านคนมี
อยู่ 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และรัสเซีย จากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ี
เพิ่มข้ึนดังกล่าว บริษัทฯเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยท่ีท าให้อัตราการเข้าพักและราคาห้องพักของโรงแรม
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 การท่ีมีการเติบโตในธุรกิจภาคเอกชน และการใช้จ่ายของภาครัฐ   
จะส่งผลท าให้จ านวนผู้ท่ีเดินทางเข้ามาประชุมมากข้ึน ซึ่งโรงแรมต่างๆรวมท้ังโรงแรมของบริษัทฯ    
ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง ได้มีการลงทุนขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าวในอนาคตแล้ว 

บริษัทฯ ประมาณการว่าธุรกิจโรงแรมจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจ านวนของ
นักท่องเท่ียวปี 2557 จะมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 28 ล้านคน ข้ึนอยู่กับความตึงเครียดทางการเมือง                   
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายการลงทุนและการใช้จ่ายของภาคเอกชนและภาครัฐ          
ท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก และการเพิ่มเท่ียวบินภายในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังการจัดกิจกรรม          
การท่องเท่ียวจากภาครัฐและภาคเอกชน (การท่องเท่ียวภายในประเทศ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
โรงแรมท้ังหมดของบริษัทฯ ท้ัง 3 แห่ง บริษัทมีการจัดการโดยทีมบริหารโรงแรม ท าให้ความพร้อม
และกลยุทธ์ในการรองรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยจากการก่อตัว
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้ เช่น การซื้อกิจการและปรับปรุงโรงแรม  
เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า การขยายห้องจัดเลี้ยงและสัมมนาของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน       
รีสอร์ท แอนด์ สปา ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการจัดการประชุม สัมมนา 
จัดเลี้ยง หรือจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ท่ีมีขนาดของผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คนข้ึนไป และการ
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ก่อสร้างโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท เป็นต้น กิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว    
จะท าให้ผลการด าเนินงานโดยรวมของธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2556 บริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY (2556) 

จากภาพรวมของธุรกิจ พบว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการเข้าพักโรงแรมมีอัตราการเติบโต
ร้อยละ 19.6 มีนักท่องเท่ียวเข้ามาในประเทศไทย 22.3 ล้านคน ด้วยปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน 
ท าให้บริษัทลงทุนขยายกิจการ โดยซื้อกิจการและปรับปรุงโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า 
การขยายห้องจัดเลี้ยงและสัมมนาท่ีสามารถรองรับได้ประมาณ 500 คนข้ึนไปของโรงแรมเชอราตัน     
หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และการก่อสร้างโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท และจ้างทีม
บริหารโรงแรมมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์และมีเครือข่ายท่ัวโลก เช่น กลุ่ม Starwood Hotels & 

Resort Worldwide, Inc. และกลุ่ม HYATT International Corporation.  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลกิจการ สินค้า บริการ  

 ข้อมูลกิจการ สินค้า บริการ ควรมีข้อมูลค่านิยมหลัก (Core Value) ของธุรกิจ ลักษณะของ
ธุรกิจ ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการ ความได้เปรียบของสินค้าหรือบริการ  

ตัวอย่างข้อมูลกิจการ บริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY 

1. ค่านิยมหลัก (Core Value) เป็นคุณลักษณะและบรรทัดฐานท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ
โรงแรมและส่งผลต่อพฤติกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์การของ
บริษัท  GRANDE ASSET ประกอบไปด้วย 

Honesty มีความจริงใจ ซ่ือสัตย์ต่อแขก 

Teamwork ท างานร่วมกันเป็นทีม 

Achievement Orientation ปฏิบัติงานโดยมุ่งสู่ผลส าเร็จ  
Empathy พนักงานรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในความรู้สึกของบุคคลอื่น 

Customer Service Orientation การให้ความส าคัญกับลูกค้าท้ังลูกค้าภายนอก (แขก) และ
ลูกค้าภายใน (พนักงาน)  

2. ลักษณะธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในส่วน
ของธุรกิจโรงแรมบริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจโดยเน้นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
ภายใต้แบรนด์ท่ีมีชื่อเสียง รวมท้ังจัดจ้างบริษัทผู้บริหารโรงแรมท่ีมีประสบการณ์และมีเครือข่ายท่ัวโลก 
เช่ น  ก ลุ่ ม  Starwood Hotels & Resort Worldwide, Inc.แ ล ะ ก ลุ่ ม  HYATT International 

Corporation เป็นต้น ท้ังนี้การลงทุนโรงแรมในกรุงเทพฯ บริษัทจะเลือกลงทุนในสถานท่ีท่ีสะดวก   
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ในการเดินทางและอยู่ในย่านธุรกิจ เช่น โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ท่ีตั้งถนนสุขุมวิท 
บริเวณปากซอยสุขุมวิท 19  และโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 
ท่ีตั้งถนนสุขุมวิท บริเวณปากซอยสุขุมวิท13 นอกจากนี้ยังมีนโยบายกระจายการลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมไปต่างจังหวัดท่ีเป็นสถานท่ีแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าของประเทศ เช่น โรงแรมเชอราตัน หัวหิน    
รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศและ
ลูกค้าในประเทศท่ีมีระดับรายได้ปานกลาง-สูง หรือท าเลแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆในต่างจั งหวัดท่ีมี
ศักยภาพ 

2.1 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท (THE WESTIN GRANDE SUKHUMVIT HOTEL)    
เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 19 ในบรรยากาศเงียบสงบและ
ส่วนตัว ท่ามกลางแหล่งธุรกิจและการคมนาคมท่ีสะดวกสบายใกล้ท้ังสถานีรถไฟฟ้า BTS และสถานี
รถไฟฟ้าดิน MRT เป็นโรงแรมสูง 25 ชั้น มีจ านวนห้องพัก 362 ห้อง ภายใต้ความรับผิดชอบบริหาร
โรงแรมโดยกลุ่ม Starwood  Hotels & Resorts Worldwide, Inc. ซึ่งเป็นกลุ่มเชนโรงแรมระดับ 5 ดาว 
อันดับหนึ่งของโลกมีโรงแรมในเครือ 1,422 แห่งในมากกว่า 100 ประเทศท่ัวโลก มีการให้บริการท่ี
เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบด้วยห้องพักหรู ห้องแกรนด์บอลรูม ห้องจัดเลี้ยงสัมมนา ห้องประชุม      
ศูนย์ออกก าลังกายและวารีน่าสปา ภายในโรงแรม พร้อมท้ังอาหารหลากรส หลายสไตล์ ท่ามกลาง
บรรยากาศอันรื่นรมย์ท่ีห้องอาหาร TASTE และห้องอาหารญี่ปุ่น KISSO ซึ่งท้ังสองได้รับรางวัล
ภัตตาคารยอดเยี่ยมจากนิตยสาร Thailand Tattler, ZEST PIANO BAR และห้องจัดเลี้ยงและ
สันทนาการ Altitude บนชั้น 25 

2.2 โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (SHERATON HUA HIN RESORT AND 

SPA HOTEL) เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ในอาคารแนวราบสูง 2 ชั้น มีจ านวนห้องพัก 240 ห้อง      
ทุกห้องมีระเบียงส่วนตัว โดยเฉพาะห้องพักชั้นล่างมีทางลงสู่สระว่ายน้ าจากระเบียง ให้ความสะดวก 
และคามเป็นส่วนตัวสู งสุด ภายใต้การบริหารโรงแรมโดย  Starwood  Hotels & Resorts 

Worldwide, Inc. โรงแรมเป็นโรงแรมหรูริมทะเลโดดเด่นด้วยชายหาดกว้างยาวและสวยงามของ
ชะอ า พร้อมห้องจัดเลี้ยง สัมมนา Health & Spa และสนามเทนนิส รวมถึง Kids’ club ในส่วนของ
ห้องอาหารท่ีมีให้เลือกหลายหลาย ไม่ว่าจะเป็น The Deck Restaurant เหมาะส าหรับผู้ท่ีชื่นชอบ
อาหารตะวันตก หรือจะเป็น InAzia ห้องอาหารไทยและอาหารเอเชีย  ท่ีได้รับเลือกเป็นThailand’s 
Best Restaurant จากนิตยสาร Thailand Tattler ห้องอาหาร Salas ซึ่งเป็นอาหารอิตาเลี่ยน     
ปรุงโดยพ่อครัวชาวอิตาลี หรือดื่มด่ ากับบรรยากาศชายทะเลท่ี Luna Lanai Beach Bar และปาร์ตี้
สังสรรค์ ฟังเพลงในบรรยากาศสบายๆท่ี @Black โรงแรมตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ห่างจากสนามบิน
หัวหิน 3 กิโลเมตร 
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2.3 โรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า (SHERATON HUA HIN PRANBURI VILLAS)      

มีลักษณะเป็นบ้านพักตากอากาศเป็นหลังๆท่ีเรียกว่า วิลล่า (VILLA) แต่ละหลังมีสระว่ายน้ าส่วนตัว             
มีท้ังหมด 53 วิลล่า บนท าเลท่ีตั้งท่ามกลางวงล้อมอันเขียวชอุ่มและเสียงประสานของแมกไม้เขตร้อน
นานาพันธุ์ คลอสลับกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งของเมืองปราณบุรี การตกแต่งและสิ่งอ านวยความสะดวก
อันทันสมัยต่างๆ ได้รับการออกแบบและเลือกสรรอย่างพิถีพิถัน ผสมผสานอย่างลงตัวในระดับท่ีไม่มี
ใครเสมอเหมือน พร้อมสไตล์ของการบริการชั้นเลิศด้วยการเช็คอินส่วนตัวจากวิลล่า มีห้องอาหาร
บรรยากาศผ่อนคลายท่ามกลางสระบัวหลากสีในชื่อ “ดาหลา”  

2.4 โรงแรม ไฮแอท รี เจนซี่  กรุ ง เทพฯ สุ ขุมวิท  (HYATT REGENCY BANGKOK 

SUKHUMVIT HOTEL) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างบริเวณปากซอยสุขุมวิท 13 ขนาด 273 ห้อง 
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส นานา และอยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม Hyatt International 

Corporation  

ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2556 บริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY (2556) 

 จะพบว่าจากข้อมูลกิจการ กลุ่มบริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY ได้ให้
ข้อมูลกิจการในด้านของข้อมูลรายละเอียดและความได้เปรียบของสินค้า ในด้านข้อมูลรายละเอียดจะ
เป็นข้อมูลจ านวนโรงแรมในเครือ จ านวนห้องพัก จ านวนห้องอาหาร และบริการพิเศษ เช่น การบริการ
รับลงทะเบียนเข้าพัก (Check-In) จากห้องพักโดยตรง เป็นต้น  ในส่วนของความได้เปรียบในการ
แข่งขันจะเป็นในเรื่องของท าเลที่ตั้งของทั้ง 4 โรงแรม ท้ังสี่โรงแรมจะอยู่ในท าเลทองคือย่านเศรษฐกิจ
ใจกลางเมืองหลวง คือย่านสุขุมวิท ถ้าเป็นโรงแรมต่างจังหวัดก็จะเลือกท่ีตั้งท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวชั้นน า
ของประเทศ ได้แก่ หัวหินและปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ส่วนที ่5 แผนการตลาด 

 แผนการตลาดควรให้ข้อมูลด้านกลยุทธ์ด้านการตลาด การเข้าถึงลูกค้า การขยายตลาด 
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การตั้งราคาสินค้า การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

ตัวอย่างแผนการตลาด บริษัทโรงแรมดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 

1. การบริหารจัดการรายได้ 
1.1  ให้การสนับสนุนแบบลงพื้นท่ีส าหรับโรงแรมเปิดใหม่ในการวางระบบ ก าหนด

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการรายได้ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีนั้นๆ 

1.2 บริหารจัดการรายได้ในส่วนการจัดเลี้ยงให้มีความเหมาะสมกับพื้นท่ีการใช้งาน 

1.3 ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการก าหนดราคาโดยประเมินจากตัวชี้วัดด้านคุณค่า       
เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดราคาห้องพักแบบ Dusit Best Available Rates ท่ีเหมาะสม 
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1.4 ให้การสนับสนุนแบบลงพื้นท่ีเพื่อช่วยวางระบบ ก าหนดนโยบายและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการรายได้ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ส าหรับโรงแรมท่ีเปิดด าเนินการแล้ว 

1.5 ตรวจสอบการก าหนดฐานข้อมูลในระบบของฝ่ายขายและฝ่ายจัดเลี้ยงของทุกโรงแรม
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ได้ดียิ่งข้ึน 

2. E-Business 

2.1 ด าเนินการแก้ไขหัวข้อย่อยในเว็บไซต์ www.dusit.com ให้มีความสอดคล้องกับ
เว็บไซต์ รูปแบบใหม่ 

2.2 จัดท าเว็บไซต์ E-Learning ส าหรับพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารรายได้  
2.3 พัฒนาเว็บไซต์ในส่วนการจองห้องพักให้สามารถใช้งานได้หลายภาษา 

2.4 ปรับปรุงระบบการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์และจดหมายยืนยันการจองห้องพักให้
สอดคล้องกับรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์ www.dusit.com 

2.5 จัดท าเว็บไซต์ภายนอกท่ีมีรูปแบบเหมือนกับเว็บไซต์ใหม่เพื่อใช้ในกรณีท่ีไม่สามารถ
เชื่อมต่อกับ Server ได้ ซึ่งจะช่วยให้การโฆษณาหรือเชื่อมหน้าเว็บไซต์ไปยังภายนอกมีความยืดหยุ่น
และลดต้นทุนจากการใช้บริการบุคคลที่ 3 ได ้

3. ฝ่ายขายระดับนานาชาติ 
3.1 รักษาและขยายฐานลูกค้าท่ีมีอยู่เดิมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยการจัดตั้งและพัฒนา

ส านักงานฝ่ายขายส่วนภูมิภาค (RSO) 

3.2 ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มจ านวนการเข้าพัก 

3.3 ผลักดันการเป็นพันธมิตรกับสายการบิน สถาบันการเงินและผู้ค้าส่งรายใหญ ่เพื่อสร้าง
โอกาสในการเพิ่มจ านวนการเข้าพักและส่งเสริมให้แบรนด์ดุสิตเป็นท่ีรู้จักในทุกภูมิภาค 

3.4 ค้นหาตลาดและโอกาสใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

4. การท าการตลาดเพื่อส่งเสริมความภักดีในแบรนด์ 
4.1 เป้าหมายหลักของปี 2557 คือการสร้างแบรนด์ส าหรับโรงแรมระดับกลาง และวาง

ต าแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) ท่ีมีอยู่แล้วให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึนท้ังในภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน รวมถึงมีการสื่อสารเรื่องแบรนด์อย่างจริงจังกับโรงแรม พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า 

4.2 การโฆษณาส าหรับปี 2557 จะส่งเสริมการสร้างรายได้และสร้างการรับรู้ในแบรนด์ 
นอกจากนี้จะมีการท าโฆษณาส าหรับโรงแรมเปิดใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการสร้างการรับรู้ใน
แบรนด์อีกด้วย 

4.3 เป้าหมายการสร้างความภักดีในแบรนด์ของปี 2557 คือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน รวมถึงการขับเคลื่อน
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โปรแกรมดุสิตไวน์แอนด์ไดน์ไปสู่ระดับโรงแรมอื่นๆ ในเครือ และเพิ่มปริมาณการใช้สิทธิตามโปรแกรม
ดุสิตโกลด์ใหม ่ภายใต้ Preferred Hotel Group (PHG) และเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมโปรแกรมดุสิตสตาร์
ซึ่งเป็นโปรแกรมสะสมคะแนนส าหรับสมาชิกผู้จองท่ีพักให้กับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
สถานทูต และองค์กรรัฐต่างๆเพื่อน ามาแลกรับของรางวัลหลากหลายประเภท นอกจากนี้ ยังได้
วางแผนเก่ียวกับโปรแกรมการสร้างความภักดีและการฝึกอบรมส าหรับตัวแทนการท่องเที่ยว (Dusit 

Travel Agent Academy) และผู้จัดงานประชุม (Meeting Planners) ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินแผน 

4.4 ปี 2557 มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายการเป็นพันธมิตร ได้แก่ การเป็นพันธมิตรโดยตรง
กับสายการบินและสถาบันการเงินในตลาดเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขยายเครือข่ายของดุสิต
ท่ีคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมากในปี 2557 

5. สื่อใหม่และการติดต่อสื่อสาร 
5.1 สร้างความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งกับสื่อในตลาดหลักๆ เช่น ไทย ตะวันออกกลาง สหราช

อาณาจักร รัสเซียและญี่ปุ่น 

5.2 ขยายการใช้สื่อออนไลน์และสร้างโอกาสสูงสุดในการเพิ่มรายได้ โดยเน้นการสื่อสาร
ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2556 บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (2556) 

 จากการตลาดและการแข่งขันของบริษัทดุสิตธานี พบว่าบริษัทลงพื้นท่ีโรงแรมเพื่อวางระบบ        
การบริหารจัดการให้ เหมาะสมกับพื้น ท่ี  ได้ฝึกอบรมในเรื่องการก าหนดราคาท่ี เหมาะสม              
เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากข้ึน 
ผ่านกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณาจะเน้นที่การสร้างการรับรู้ในตรายี่ห้อ ขยายเครือข่ายพันธมิตร
กับสายการบินและสถาบันการเงิน บริษัทได้พัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการจองห้องพักให้สามารถใช้
งานได้หลายภาษาและจัดท าเว็บไซต์ภายนอกท่ีมีรูปแบบเหมือนเว็บไซต์ใหม่ เพื่อใช้ในกรณีท่ีไม่
สามารถเชื่อมต่อกับ Server ได้และขยายการใช้สื่อออนไลน์  

ส่วนที่ 6 แผนการจัดองค์การและการจัดการ 
แผนการจัดองค์การและการจัดการ ควรมีข้อมูล การจัดผังองค์การ(Organization Chart)            

ทีมบริหาร บุคลากร 
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ตัวอย่างโครงสรา้งการจดัผังองค์การ บรษิัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากโครงสร้างการจัดการ จะพบว่าคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการทั้ง 6 ท่านจะท า
หน้าท่ี ในการบริหารงาน ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และในโครงสร้างจะมี
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณโรจน์ สุกีธร ท าหน้าท่ีถ่วงดุลและตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
บริหารระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน และสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมายตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง ถัดลงมาจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมี ดร.นพดล มิ่งจินดา 
เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประกอบด้วยฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และ 
ฝ่ายขาย การตลาดและพัฒนาธุรกิจจะดูแลในส่วนของการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

ส่วนที ่7 แผนการเงิน 

 แผนการเงินควรมีข้อมูลจุดเด่นทางการเงิน เงินลงทุนและเงื่อนไขทางการเงิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและด าเนินการ ประมาณการรายรับ จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุน 

 

คณะกรรมการบริษัท

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ

คณุทิพาพร พานิชพงษ์

คณะกรรมการบริหาร

คณุวิชยั ทองแดง
คณุสมุาลี หวงัประกอบสขุ

คณุวิทวสั วิภากลุ
คณุสรุเดช นฤหล้า

คณุอมรินทร์ นฤหล้า
คณุอศัวิน รักมนษุย์

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกฎหมาย
คณุสมชาย ตรีรัตนาพิทกัษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร. นพดล ม่ิงจินดา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณุโรจน์ สกีุธร

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายขาย 
การตลาดและ
พัฒนาธุรกจิ

คณุพีรพล นนทสติู

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายการเงนิ 
คณุชวณฐั อจัฉริยวนิช

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายบัญชี
คณุสาธิต เกียรติกระจาย
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ตัวอย่างข้อมูลทางการเงิน บรษิัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY 

ข้อมูลทางการเงนิ   2556  2555  2554 

สินทรัพย์รวม   7,798,477  7,065,738  6,662,395  

หนี้สินรวม   5,510,235  4,621,841  4,125,654  

ทุนจดทะเบยีนเรียกช าระแล้ว   2,751,467  2,751,467  2,466,492  

ส่วนของผู้ถือหุ้น   2,288,242  2,443,898  2,536,741  

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม      997,415     908,898     743,552  

รายได้จากการขายอสังหารมิทรัพย์      209,521       29,309       89,455  

รายได้รวม   1,300,034     993,724     889,168  

ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรับป ี  (155,655)   (377,818)     407,017  

อัตราการเติบโต (%)       

สินทรัพย์รวม 10.37% 6.05%  (4.67%)  

รายได้จากากรประกอบกิจการโรงแรม 9.47% 22.24%  9.13%  

รายได้จากการขายอสังหารมิทรัพย์ 614.87%  (67.24%)   (1.61%)  

รายได้รวม 30.82% 11.76%  9.62%  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  (6.37%)   (3.66%)   194.37%  

อัตราส่วนทางการเงิน       

อัตราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร (%)       

อัตราก าไรขั้นต้น 57.70%  62.91%   59.46%  

อัตราก าไร  (11.97%)   (38.02%)   45.78%  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้  (6.80%)   (15.46%)   16.04%  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  (2.09%)   (5.50%)   5.96%  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       

อัตราส่วนสภาพคล่อง           1.39          0.55           1.68  

อัตราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น            2.41           1.89           0.27  

อัตราส่วนหนี้เงินกูย้ืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น            1.53           1.29           4.2  

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)       

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 1      0.83           0.91           1.68  

ก าไรต่อหุ้น  (0.06)   (0.14)           0.27  

อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไร  (18.91)   (9.86)           4.22  

เงินปันผลต่อหุน้         -       -        - 

 ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2556 บริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY (2556) 
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จากข้อมูลทางการเงินข้างตน้ การวิเคราะห์ทางการเงิน พบว่า 

1. งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนอย่างย่อ 

1.1 จากงบแสดงฐานะการเงิน ด้านสินทรัพย์ บริษัทมีแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์ทุกปี    
ในปี พ.ศ. 2554 – 2556  จ านวน 6,662 ล้านบาท 7,065 ล้านบาท และ 7,798 ล้านบาท ตามล าดับ 

และหนี้สินของบริษัทก็มีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนจ านวน 4,125 ล้านบาท 4,621 ล้านบาท และ5,510 ล้านบาท 

ตามล าดับ  แสดงถึงความสอดคล้องกัน ซึ่งการได้มาของเงินทุนนั้น มาจากการก่อหนี้แล้วน าไปลงทุน
ในสินทรัพย์ ถึงแม้ภาระหนี้สินท่ีสูงข้ึนจะแสดงถึงความเสี่ยงในการลงทุนโดยมีภาระในการจ่าย
ดอกเบี้ย แต่การก่อหนี้นั้น ท าให้สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทก็เพิ่มข้ึนด้วย ก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทมี
ความสามารถในการก่อหนี้ได้  ในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทก็มีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน ผลของการเพิ่มข้ึนนั้น
มาจากมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555  ให้เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 

1.2 จากงบก าไรขาดทุน รายได้ของบริษัทจากการประกอบกิจการโรงแรมและรายได้   
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ก็มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในปี 2554 – 2556  หากเปรียบเทียบผลของการ
ด าเนินงานแล้วมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน สอดคล้องกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมี
ความสามารถในการหารายได้ แต่บริษัทก็ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ยังไม่คุ้มค่า      
ดูจากก าไร(ขาดทุน) ยังคงมีการขาดทุนในปี 2555 และ ปี 2556 จ านวน (377) ล้านบาท และ     
(155) ล้านบาท ตามล าดับ หากดูประสิทธิภาพในการด าเนินการก็ถือว่าดีข้ึน ในปี 2556 ขาดทุน
ลดลงจาก ปี 2555  

2. การเติบโตของกิจการ 

2.1 ระหว่างปี 2554 – 2556 บริษัทมีการขยายตัวในขนาดของกิจการอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยมี
สินทรัพย์รวมจากปี  2554 – 2556  ในอัตราร้อยละ (4.67) 6.05 และ 10.37 

2.2 การเติบโตในด้านการด าเนินงาน พบว่า ยอดขายของบริษัทเพิ่มข้ึนจากรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ ปี 2554 -2556  ในอัตราร้อยละ (1.61) (67.24) และ 614.87  แต่รายได้จาก
การประกอบกิจการโรงแรมลดลง ในอัตราร้อยละ 9.13  22.24 และ 9.74  ชี้ให้เห็นว่าสินค้าและการ
บริการของบริษัทได้รับการต้อนรับจากตลาดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดีในปี 2556        
ส่วนธุรกิจโรงแรมได้รับการต้อนรับจากตลาดท่ีลดลงจากปีก่อนหน้า แต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะ
ไม่น้อยกว่าปี 2554 โดยภาพรวมจึงสรุปได้ว่า บริษัทยังด าเนินงานไปได้ด้วยดี เป็นปกติ มีการเติบโต
ของทั้งสินทรัพย์และรายได้รวม 

2.3 การเติบโตในส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง ในปี 2554-2556 ในอัตราร้อยละ 194.37  
(3.66) และ 9.74 ตามล าดับ เนือ่งจากมีการขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนไม่ค่อยจะดีนัก 
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3. ความสามารถในการท าก าไร 

3.1 จากอัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท จะพบว่าอัตราการท า
ก าไรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อ เนื่ อง  ระหว่างปี  2554-2556 ท่ีอัตราร้อยละ 45.78  (38.02)           
และ (11.97) ตามล าดับ ซึ่งบริษัทมีแนวโน้มของธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี มีโอกาสท่ีจะตกต่ าลงเรื่อยๆ 
ผลตอบแทนต่ าลงเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายรวมของบริษัท ล้วนแต่ขยายตัวสูงข้ึนมากกว่ารายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 
จึงท าให้อัตราก าไรลดลงมาตลอด 

3.2 เมื่ อพิ จารณาจากอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น  (Return on Equity: ROE) คือ 
ความสามารถของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น เป็นอัตราผลตอบแทนท่ีผู้ถือหุ้นสามัญ
ได้รับหลังจากหักผลตอบแทนท่ีจ่ายให้กับผู้มีสิทธิประเภทอื่นท่ีต้องได้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เช่น 
เจ้าหนี้ หากอัตราส่วนมีค่ามากก็แสดงถึงศักยภาพของบริษัทท่ีมีความสามารถในการเปลี่ยนเงินลงทุน
ท่ีผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ดี และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on 

Assets: ROA) แสดงถึงความสามารถของบริษัทท่ีสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ท่ีลงทุนไปเป็นก าไร หากมีค่า
อัตราส่วนมีค่ามาก ก็แสดงว่าการด าเนินธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
รายได้ น ามาซึ่งก าไรของบริษัทนั่นเอง  

จากอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2554-2556 ในอัตราร้อยละ 16.04  (15.46) 
และ (6.80) ตามล าดับ อัตราผลตอบแทนลดต่ าลง และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ปี 
2554-2556 ในอัตราร้อยละ 5.96 (5.50) และ (2.09) ตามล าดับ อัตราผลตอบแทนลดต่ าลง พบว่ามี
การเพิ่ มการลงทุนในสินทรัพย์  และลดทุนในส่วนของเจ้าของ ขณะท่ีรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูง รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดต่ าลง 
แสดงว่าบริษัทน่าจะมีปัญหาการบริหารสินทรัพย์ การบริหารขาดประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดรายได้ท่ีสูงพอ 
บางรายการอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน   

3.3 ดังนั้นในภาพรวมแล้วสรุปได้ว่าความสามารถในการท าก าไรของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์
ไม่ดี ต้องปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. นโยบายการเงิน 

4.1 ด้านสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท พบว่าบริษัทมีสภาพคล่องดีข้ึนจากปีท่ีผ่านมา     
โดยอัตราส่วนสภาพคล่อง ในปี 2554 – 2556 เท่ากับ 1.07 เท่า  0.55 เท่า และ 1.39 ตามล าดับ 
อัตราส่วนมากกว่า 1 เท่า แสดงว่าสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี มีความสามารถแปลงสินทรัพย์
หมุนเวียนเป็นเงินสดเพื่อจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นได้เลยในทันทีหากมีการเรียกร้องให้จ่ายคืน   

 



  
48 หลักการโรงแรม  

4.2 ด้านภาระหนี้สินของบริษัท จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอตัราสว่นหนี้
เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีอัตราส่วนท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 มีอัตราหนี้สินมากกว่า 2 เท่า 
ซึ่งถือเป็นสัญญาณบอกความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มข้ึน โดยบริษัทมีภาระหนี้สินสูงข้ึนมาจากภาระ
ผูกพันในการจ่ายดอกเบี้ยในอนาคต  ซ่ึงจะต้องเริ่มระมัดระวังในระยะต่อไป 

5. ข้อมูลต่อหุ้น 

5.1 จากอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (Book Value per Share) ตัวเลขอัตราส่วนของ
บริษัทมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี โดยอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น จากปี 2554 – ปี 2556 
เท่ากับ 1.68 เท่า0.91 เท่า และ 0.83 เท่า ตามล าดับ ตัวเลขอัตราส่วนแสดงให้ผู้ ถือหุ้นเห็นว่า       
หากบริษัทมีการช าระบัญชีเพื่อเลิกกิจการและสามารถจะน าสินทรัพย์ท่ีมีอยู่แปรเป็นเงินสดตามมูลค่า   
ท่ีระบุในงบแสดงฐานะการเงินและช าระหนี้สินต่างๆ ให้เจ้าหนี้ตามยอดหนี้ ท่ีปรากฏ ณ วันท่ี            
ในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินทุนต่อหุ้นคืนในจ านวนเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  
สรุปได้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปี 2556 หากบริษัทมีการเลิกกิจการจะได้รับเงินทุนคืนน้อยกว่า     
การลงทุนไว้ 

5.2 จากอัตราส่วนก าไรต่อหุ้น ตัวเลขอัตราส่วนมีแนวโน้มลดลงจนถึงข้ันติดลบ อยู่ใน
เกณฑ์ไม่ดี โดยอัตราส่วนก าไรต่อหุ้น ในปี 2554 – ปี 2556 เท่ากับ 0.27 เท่า  0.14 เท่า และ 0.06 เท่า 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ มีฐานะทางการเงินท่ีไม่ค่อยแข็งแรง 
ซึ่งหากไม่เร่งปรับปรุงการด าเนินงานจะเป็นเหตุให้บริษัทไม่น่าเชื่อถือส าหรับการลงทุน อัตราส่วนนี้
ควรจะสูง ยิ่งสูงยิ่งดีเพราะแสดงถึงบริษัทนั้นมีก าไรมาก 

5.3 จากอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไร (Price/Earnings Ratio: P/E) ตัวเลขอัตราส่วนมี
แนวโน้มลดลงจนถึงข้ันติดลบ บริษัทอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี โดยอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไร จากปี 2554 – ปี 2556 
เท่ากับ 4.22 เท่า  (9.86) เท่า และ (18.91) เท่า ตามล าดับ อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไร หุ้นท่ีมี P/E 

ต่ า ย่อมดีกว่าหุ้นท่ีมี P/E สูงๆ เพราะหมายถึงจ านวนปีท่ีจะคืนทุนในอนาคต แสดงให้นักลงทุนจะยอม
จ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นเป็นก่ีเท่าของก าไรต่อหุ้น สรุปได้ว่าปี 2556 หากนักลงทุนจะซื้อหุ้น จะใช้เวลาถึง 
18.91 ปี ในการคืนทุน หากเทียบกับปี 2554 และ ปี 2555  บริษัทอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี เพราะระยะคืน
ทุนของผู้ถือหุ้นนานข้ึน หุ้นของบริษัทก็จะไม่เป็นท่ีสนใจของนักลงทุน 

5.4 เงินปันผลต่อหุ้น บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผล ในปี 2554 – ปี 2556 เงินปันผลต่อหุ้นจะ
แสดงถึงความมั่งค่ังของผู้ถือหุ้น หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลจะแสดงถึงความมั่งค่ังของผู้ถือหุ้นก็จะ
ลดลง 
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ส่วนที ่8 การวิเคราะห์ความเส่ียง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรมีข้อมูล ความเสี่ยงในการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้าน

อุตสาหกรรม ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางการเมือง  

ตัวอย่างการวิเคราะหค์วามเสี่ยง บริษทัGRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY 

ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรม 

 1. ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ
โรงแรมในเรื่องของอัตราการเข้าพัก กลุ่มบริษัทได้เพิ่มกิจกรรมทางการตลาดผ่านการบริหารจัดการ
โรงแรมท่ีมีประสบการณ์ โดยเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดต่างประเทศ และขยายฐานลูกค้าไปยัง
ตลาดกลุ่มใหม่มากข้ึน เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้น 

 2. ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ โดยเฉพาะเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร     
ซึ่งท าให้นักธุรกิจหรือนักท่องเท่ียวท่ีเป็นชาวต่างประเทศยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย 

3. ปริมาณคู่แข่งท่ีเกิดข้ึนใหม่ท้ังคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชั้นใน
ของกรุงเทพมหานครและบนถนนสุขุมวิท ท าให้จ านวนห้องพักเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่ องในตลาด         
และมีการแข่งขันด้านราคาห้องพักสูงข้ึน ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ประกอบการโรงแรมในเรื่องความสามารถ
ในการท าก าไรจากธุรกิจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจึงเน้นการสร้างความประทับใจจากบริการท่ีลูกค้า
ได้รับ การปรับปรุงโรงแรมให้ใหม่ ทันสมัย สนองความต้องการของลูกค้าท าให้ลูกค้าเก่ามีการกลับมา
ใช้บริการอยู่เสมอเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยนี้ลดลง 

4. การเพิ่มข้ึนของค่าแรงข้ันต่ าและความผันผวนของค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน ซึ่งมี
ผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจท่องเท่ียวและการให้บริการ โดยท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทได้มีการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงกลยุทธ์และปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะต่อสถานการณ์ 

5. ปัญหาเก่ียวกับสิทธิการเช่าท่ีดิน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของโรงแรมของกลุ่มบริษัทซึ่งมีระยะเวลา
สัญญาเช่าจ ากัด อีกท้ังยังมีข้อจ ากัดในการพัฒนาโรงแรมและเงื่อนไขต่างๆท่ีกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติ
ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่า 
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6. ความสามารถในการบริหารธุรกิจโรงแรม เครือข่ายของธุรกิจซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและ        
การบริการท่ีประทับใจแก่ลูกค้าท่ีเข้าพัก หรือใช้บริการ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ว่าจ้าง Starwood 

Hotels& Resorts Worldwide, Inc. เข้ามาบริหาร ซึ่งสร้างความประทับใจต่อลูกค้า ท าให้มีอัตรา
การเข้าพักและอัตราค่าห้องพักท่ีดี นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถได้รับลูกค้าจากท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการกลับเข้ามาพักซ้ าอยู่เป็นประจ า 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2556 บริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY (2556) 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทได้เตรียมการรับมือโดย
การขยายฐานลูกค้าตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และจีน เพื่อลดผลกระทบ
จากความไม่สงบทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ด้วยปัจจัยคู่แข่งท่ีเพิ่มมากข้ึน 
ท าให้ห้องพักในเขตสุขุมวิทเพิ่มมากข้ึน ท าให้ความสามารถในการท าก าไรจากธุรกิจลดลง บริษัทจึง
เน้นการสร้างความประทับใจจากบริการโดยจ้างบริษัทรับจ้างบริหารธุรกิจโรงแรมมืออาชีพเพื่อเพิ่ม
ยอดขายและปรับปรุงโรงแรมให้ใหม่ ทันสมัย รวมท้ังโรงแรมได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลด
ต้นทุนด้านพลังงานเพื่อน ามาทดแทนค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและค่าแรงข้ันต่ าท่ีเพิ่มข้ึน  

ส่วนที ่9 ความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมเป็นการก าหนดทิศทาง นโยบาย 
หรือกลยุทธ์ด้านการใช้พลังงานอยา่งยั่งยืน ในแนวคิดด้านการใช้พลังงาน การใช้น้ า การปล่อยของเสีย
และก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีให้บรกิารด้านห้องพักและอาหารส าหรับลูกค้า 
เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในโรงแรม โรงแรมจึงอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ท าให้โรงแรมมี
ความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมากในการสร้างความพึงพอใจและประทับใจต่อลูกค้าดังนี้ (1) การ
ใช้สารเคมีภัณฑ์จ านวนมาก เช่น เคมีภัณฑ์น้ ายาท าความสะอาดต่างๆ สารฟอกขาวในการซักผ้าภายใน
โรงแรม (2) ใช้พลังงานจ านวนมาก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า (3) ใช้ปริมาณน้ าจ านวนมากในธุรกิจ    
(4) มีปริมาณขยะจ านวนมาก และ (5) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ตู้เย็น 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจโรงแรมจะต้องแสดงความรับผิดชอบโดยก าหนดเป็นนโยบาย
และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการการลดใช้น้ า มาตรการการลดใช้สารเคมี มาตรการการลดใช้พลังงานไฟฟ้า มาตรการ      
การจัดการขยะ มาตรการการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโรงแรมท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและลดการใชท้รัพยากร ซึ่งในบริบทของธุรกิจโรงแรมนั้นมาตรการดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อความพึงพอใจของแขกท่ีเข้าพัก โดยธุรกิจโรงแรมจะลดปริมาณการใช้ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า
และสุขภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสามารถลดปริมาณการใช้พลังงาน แต่ประสิทธิภาพการใช้งานเป็นท่ี
น่าพอใจไม่ท าให้แขกเกิดความไม่พึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
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และการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเหล่านั้นจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีสูงแต่ก็เป็นนโยบายการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงแรมท่ีจะไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY 

1. โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท 

1.1  มาตรการลดการใช้น้ า  
(1) เพิ่มปริมาณอากาศส าหรับอุปกรณ์ก๊อกน้ า และหัวฝักบัวอาบน้ า ลดปริมาณการ

ใช้น้ าได้ประมาณ 18.6 ลิตรต่อนาที 

(2) กิจกรรม Green Choice (ลดการเปลี่ยนผ้าปู ท่ีนอน ปลอกหมอน และ
ผ้าเช็ดตัว) ลดการใช้น้ าส าหรับการซักล้าง ได้ประมาณ 150 ลิตรต่อวัน 

1.2 มาตรการลดการใช้สารเคมี 

(1) กิจกรรม Green Choice (ลดการเปลี่ยนผ้าปู ท่ีนอน ปลอกหมอน และ
ผ้าเช็ดตัว) ลดการใช้สารเคมี ได้วันละประมาณ 7 ออนซ์ 

(2) เปลี่ยนระบบบ าบัดน้ าส าหรับสระว่ายเป็นระบบเกลือ 

1.3 มาตรการลดการใช้พลังงาน 

(1) เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส าหรับทางเดินหน้าห้องพัก (Guestroom Corridor) รวม 
14 ชั้น ลดการใช้พลังงานได้ 11.02 KWh/day  

(2) ติดตั้งระบบตัดไฟฟ้าในห้องพักเมื่อไม่ได้ใช้งาน ผ่านการใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 
(Keycard)  

 (3) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศโดยรวม 

1.4 มาตรการอื่นๆ 

(1) ระบบจัดการคัดแยกขยะ รวมถึงถึงขยะแยกประเภท สามารถน าของเหลือใช้/ขยะ    
มารีไซเคิลหรือน ากลับมาใช้ใหม่ได้กว่าร้อยละ 70 

(2) การประชุมสีเขียว ไม่ใช้น้ าบรรจุขวด (Bottled Water) ในห้องประชุมสัมมนา 

2. โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า 

2.1 มาตรการลดการใช้น้ า 
(1) น าน้ าใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ร้อยละ 100 โดยน ามาผ่านระบบกรองไมโคร        

ฟิลเตรชั่น (Micro Filtration System) ซึ่งสามารถลดการใช้น้ าได้กว่า 54,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี 
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(2) เพิ่มปริมาณอากาศส าหรับอุปกรณ์ก๊อกน้ าและหัวฝักบัวอาบน้ า สามารถลด
ปริมาณการใช้น้ าได้ประมาณ 240 ลิตรต่อวันในส่วนห้องพักและลดปริมาณการใช้น้ าได้
ประมาณ 36 ลิตรต่ออ่างล้างมือ/ล้างหน้าในพื้นท่ีส่วนกลาง 

(3) ใช้ระบบการรดน้ าต้นไม้แบบหยด (Dripping Irrigation System) ลดการใช้น้ า
ได้กว่าร้อยละ 40 จากระบบสปริงเกอร์ โดยการใช้น้ าท่ีใช้แล้วท่ีผ่านระบบกรองไมโคร       
ฟิลเตรชั่น 

2.2 มาตรการลดการใช้สารเคมี 

(1) ใช้ “Time for Change” การ์ด โดยผู้เข้าพักสามารถแจ้งความประสงค์ท่ีจะลด
การเปลี่ยนผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าเชด็ตัว เพื่อลดการใช้สารเคมี (คลอรีนและสารซักฟอก) 
และน้ าได้  

(2) ไม่ใช้วัสดุหีบห่อชนิด Styro-foam ส าหรับของที่น าเข้ามาใช้ในโรงแรม 

2.3 มาตรการลดการใช้พลังงาน 

(1) เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส าหรับพื้นท่ีห้องพักและพื้นท่ีส่วนกลางเป็นชนิดหลอด
แอลอีดี (LED) ลดปริมาณการใช้พลังงานได้กว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับหลอดไฟฟ้าส่อง
สว่างแบบฮาโลเจนลดการใช้พลังงานได้ 3.5 KW/h 

(2) ติดตั้งระบบตัดไฟฟ้าในห้องพักเมื่อไม่ได้ใช้งาน ผ่านการใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 
(Keycard)  

(3) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศโดยรวม 

2.4 มาตรการอื่นๆ 

(1) ระบบจัดการคัดแยกขยะ รวมถึงถังขยะแยกประเภท สามารถน าของเหลือใช้/ขยะ   
มารีไซเคิลหรือน ากลับมาใช้ใหม่ได้กว่าร้อยละ 70 

(2) การประชุมสีเขียวไม่ใช้น้ าบรรจุขวด (Bottled Water) ในห้องประชุมสัมมนา 

 ท้ังนี้โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับรางวัล ASEAN Green Hotel 

Award 2014 จากงาน ASEAN Green Hotel Award ครั้งท่ี 4 ท่ีจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2557 
ท่ีเมืองกูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย 

 จากนโยบายมาตรการด้านพลังงานของบริษัท พบว่าบริษัทลดการเปลี่ยนผ้าปูท่ีนอน ปลอก
หมอน และผ้าเช็ดตัวเพื่อลดการใช้คลอรีน สารฟอกขาว และ ลดการใช้น้ า อีกท้ังมีการเพิ่มอากาศใน
อุปกรณ์ประเภทก๊อกน้ า เพื่อประหยัดน้ าอย่างเป็นรูปธรรม โรงแรมชายทะเลติดตั้งระบบกรองไมโคร 
ฟิลเตรชั่นเพื่อน าน้ าใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ท้ังหมด เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นประเภทประหยัดพลังงาน    
มีระบบตัดไฟในห้องพักหากไม่ได้ใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ ไม่ใช้หีบห่อประเภทโฟม 
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ขวดน้ าพลาสติก มีการคัดแยกขยะเพื่อมารีไซเคิล จนท าให้โรงแรมได้รับรางวัล  Green Hotel         

ในปี 2014 ซึ่งเป็นรางวัลท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามอบให้แก่ผู้ประกอบการท่ีผ่านการตรวจ
ประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยโรงแรมจะต้องปฏิบัติดังนี้ (1) โรงแรมจะต้องเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (2) มีการก าหนดนโยบายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (3) ให้ความรู้พนักงานให้ตระหนักถึง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (4) โรงแรมต้องใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (Keycard) ในการเข้าออกภายใน
ห้องพัก โดยระบบการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในห้องพักในทันทีท่ีแขกน ากุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 
(Keycard) ออกจากห้องพัก และ (5) โรงแรมมีการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า 

 
ในอดีตลูกค้าท่ีมีความต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศจะเข้ามาติดต่อที่บริษัท

น าเท่ียวเพื่อเลือกจุดหมายปลายทางและโรงแรมท่ีพักกับบริษัทน าเท่ียว บริษัทน าเท่ียวจะน าเสนอ
ก าหนดการเดินทาง โรงแรมจุดหมายปลายทางต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้เลือกมากมาย โรงแรมในอดีตจึง
ต้องมกีารการจัดการกลยุทธ์การขายห้องพักโดยการเข้าพบและน าเสนอผลิตภัณฑ์บริการของโรงแรม
ต่อบริษัทน าเท่ียวและขอให้บริษัทน าเท่ียวแนะน าโรงแรมให้แก่ลูกค้าให้ลูกค้าได้เลือกพักกับโรงแรม 
โรงแรมจึงต้องมีการเดินทางไปพูดคุยเจรจาทางธุรกิจกับบริษัทน าเท่ียวชั้นน าในต่างประเทศเพื่อ ให้
โรงแรมเป็นทางเลือกอันดับต้นๆในการเลือกใช้บริการท่ีพักเมื่อเดินทางมาท่องเท่ียวยังประเทศ
จุดหมายปลายทางท่ีโรงแรมตั้งอยู่ แต่ในปัจจุบันพฤติกรรมของลูกค้าได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้ว 
ลูกค้าไม่ได้ติดต่อเพื่อเลือกประเทศจุดหมายปลายทาง เลือกโรงแรมจุดหมายปลายทางผ่านบริษัทน า
เท่ียวในประเทศของตน แต่ลูกค้าจะหาข้อมูลและเลือกท่ีพักจากช่องทางออนไลน์และติดต่อกับ
โรงแรมโดยตรงโดยไม่ผ่านบริษัทน าเท่ียวหรือตัวกลางเช่นในอดีต  จากผลการส ารวจของสมาคม
โฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัทวิจัย ทีเอ็นเอส ในเรื่องการเติบโตของมูลค่าการโฆษณา
ผ่านสื่อดิจิทัลในปี พ.ศ. 2558 มูลค่ารวมกว่า 8,084 ล้านบาท เติบโตข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 32 และ
เติบโตต่อเนื่องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 23 ในปีพ.ศ. 2559 หรือคิดเป็น 9,927 ล้านบาท เนื่องจากผู้บริโภค
หันมาบริโภคข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตและช่องทางออนไลน์มากข้ึน โรงแรมท่ีอยากสื่อสารกับผู้บริโภค
ก็ต้องสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล ในขณะสื่ออื่นๆผู้บริโภคใช้ลดลง เช่น สิ่งพิมพ์ จากท่ีเคยมีร้อยละ 7 ของ
มูลค่าการโฆษณารวมเหลืออยู่เพียงร้อยละ 3 ในปี 2558  ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและหากลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางใหม่ ๆ ดังนี ้

1. โรงแรมใช้การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ (Website) ซึ่งเป็นการลงทุนท าการตลาดออนไลน์     
ท่ีน่าสนใจเป็นการเพิ่มยอดขายสินค้าท่ีดีท่ีสุดเพราะสามารถเลือกเว็บไซต์ท่ีตรงกลุ่มเป้าหมาย        
และมีต้นทุนด้านราคาในการลงโฆษณาที่สมเหตุสมผล 

การพัฒนาธุรกิจโรงแรมสู่อนาคต
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2. โรงแรมเริ่มมีการก่อตั้ง Facebook Fan page เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ใช้งาน Facebook 

จ านวน 41 ล้านยูสเซอร์ ณ พฤษภาคม 2559 (STEPS ACADEMY, 2559) ซึ่งสูงติดอันดับ 8 ของโลก 
โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 17 และนอกจากนั้น Facebook ยังสามารถลงโฆษณาได้อย่าง
แม่นย า ละเอียดและวัดผลได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

3. ในยุคท่ีอินเตอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างสูง มีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย  (Social Media) อย่าง
กว้างขวาง ทุกคนบนโลกออนไลน์ต่างมีพื้นท่ีพูดคุยเป็นของตนเอง ท่ีสามารถสื่อสารได้อย่างอิสระ 
ดังนั้นสิ่งท่ีผู้บริโภคได้แชร์เรื่องราวของการใช้บริการโรงแรมแก่เหล่าบรรดาเพื่อน ๆ ของพวกเขาบน
โซเชียลมีเดีย ท าให้โรงแรมสามารถรับรู้ความรู้สึกของผูบ้ริโภคได้โดยตรง สามารถค้นหาความต้องการ 
แล้วพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด  

4. โรงแรมน าความรู้สึกของลูกค้าท่ีมาใช้บริการแล้วประทับใจบอกกล่าวผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ
โน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายสนใจที่จะเข้าใช้บริการของโรงแรม 

 5. โรงแรมมอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกในกลุ่มออนไลน์ท่ีโรงแรมตั้งข้ึนไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง
ของโปรแกรมเฟสบุ๊ค (Facebook) โปรแกรมไลน์ (Line) ในเว็บไซต์ของโรงแรม (Website) เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจและความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  

 อีกท้ังด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมท่ีรุนแรงท าให้โรงแรมได้มีการพัฒนาการบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนและด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
โรงแรมได้ปรับกลยุทธ์การจัดการให้สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล                  
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พบว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมโรงแรมในอนาคตจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความแข็งแกร่งและการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจดังนี้ (สมาคมโรงแรมและ   
ท่ีพักอเมริกา (American Hotel & Lodging Association), 2017 : แนวโน้มของอุตสาหกรรม
โรงแรมในอนาคต) 

1. โรงแรมได้พัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การสร้าง Mobile Application ของโรงแรมตนเอง โดย
เมื่อแขก Upload Application ของโรงแรม แขกสามารถเลือกห้องพักในโรงแรมด้วยตัวเองโดยใช้
โปรแกรม Google Maps เลือกห้องพักท่ีมีทิวทัศน์ท่ีต้องการได้เหมือนกับการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน
ผ่าน Application ของสายการบิน และสามารถลงทะเบียนเข้าพัก (Check-in) ผ่าน Application 
ในโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าพักท่ีเคาน์เตอร์ลงทะเบียนเข้าพักท่ีโถงด้านหน้าโรงแรม
กับพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) อีกต่อไป 

2. โรงแรมมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในห้องพักไว้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
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3. โรงแรมมีระบบการจองห้องพักกลาง (Central Reservation System) ท่ีใช้กับโรงแรม
สาขาในเครือของตน ซึ่งราคาห้องพักมักจะถูกกว่าการจองผ่านคนกลางออนไลน์ (Online Agent) เช่น 
โรงแรมมีโรงแรมสาขาในเครือทั่วโลก 100 โรงแรม ก็จะมีเว็บไซต์กลาง ท่ีลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์และ
เลือกโรงแรมสาขาในเครือท่ีต้องการเข้าพักและท าการจองผ่านระบบการจองห้องพักกลางได้เลย  

4. โรงแรมใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวและ
สร้างภาพลักษณ์ของโรงแรม โดยมีพนักงานท่ีดูแลการประชาสัมพันธ์โรงแรมผ่านโปรแกรมเฟสบุ๊ค 
(Facebook) โปรแกรมไลน์ (Line) และโปรแกรมเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ โดยเฉพาะ โรงแรมจะ
สื่อสารและสร้างสังคมลูกค้าออนไลน์ท่ีจงรักภักดีต่อโรงแรมให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งในอดีตจะเป็นการ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารกับส านักพิมพ์ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่ได้ท าเช่นนั้นแล้ว 

แต่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายการส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่างๆ ผ่าน         
ผู้มีอิทธิพลต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในสื่อสังคมออนไลน์ให้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดให้ผ่าน
ช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น การเชิญดาราให้เข้าพักกับโรงแรมและให้ถ่ายทอดประสบการณ์อัน
น่าประทับใจนี้ผ่านแอพลิเคชั่นอินสตราแกรมให้แฟนคลับของดาราผู้นั้นได้ติดตามและชื่นชอบโรงแรม
เหมือนที่ดาราของเค้าชื่นชอบ เป็นต้น 

5. โรงแรมได้มีการส่งเสริมการตลาดด้วยโปรแกรม “เด็กพักฟรี”(Kids Stay for Free) 
เนื่องจากเด็กๆ เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเมื่อมีการเดินทางเพื่อเข้าพักโรงแรม ผู้ปกครองก็จะน าบุตร
หลานเดินทางไปด้วย สิ่งหนึ่งท่ีช่วยในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงแรมก็คือ การท่ี
โรงแรมจัดให้บุตรหลานพักฟรีพร้อมอาหารเช้า เช่น โรงแรมในเครือ Accor โรงแรมในเครือ
CENTARA  โรงแรมในเครือHoliday Inn โรงแรมในเครือดุสิต ธานี เป็นต้น 

6. โรงแรมอนุญาตให้น าสัตว์เลี้ยงมาเข้าพักได้แล้ว จะพบว่าอัตราการเติบโตของตลาด     
สัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 30 โดยใน 2538 มีมูลค่าตลาด 2,000 ล้านบาท 
ต่อมาในปี 2553 ตลาดสัตว์เลี้ยงเติบโตข้ึนเป็น 7,000 ล้านบาท และก้าวกระโดดในปี 2555 ตลาด
สัตว์เลี้ยงเติบโตข้ึนมาถึงร้อยละ 71 เป็น 12,000 ล้านบาท โรงแรมหลายแห่งจึงได้มองเห็นช่องทาง
การตลาดของลูกค้ากลุ่มนี้ จากเว็บไซต์ dogokhotel.com พบว่าในปีพ.ศ. 2559 โรงแรมท่ีอนุญาต
ในน าสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวเข้าพักได้ในประเทศไทยมีถึง 663 แห่ง 

7. โรงแรมให้ลูกค้าสามารถใช้ศูนย์ออกก าลังกาย (Fitness) ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รวมท้ังเริ่มมี
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารมังสวิรัติแล้ว เนื่องจากปัจจุบันผู้คนให้ความส าคัญกับอาหารและ
การออกก าลังกายเพื่อห่างไกลโรค  

8. โรงแรมมีทีวีจอแบนหรือทีวีความละเอียดสูงในห้องพัก 
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9. โรงแรมเลือกใช้ชุดผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า (amenities) ท่ีมียี่ห้อ (Brand) แล้ว เช่น ยี่ห้อ 
Dior, Lancôme, Crabtree & Evelyn เป็นต้น 

10. โรงแรมได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยมาให้บริการแขกท่ีมาเข้าพัก  

11. โรงแรมมบีริการอาหารเช้าฟรี  

12. โรงแรมมีบริการซักรีดเสื้อผ้าให้แก่แขกท่ีเข้าพัก  

13. โรงแรมเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ท่ัวท้ังโรงแรม ด้วยแนวโน้มการรณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่ในท่ี
สาธารณะท าให้โรงแรมมีการปรับนโยบายจากอดีตท่ีจ ากัดชัน้ท่ีอนุญาตให้สูบบุหรี่เป็นปลอดบุหรี่ทั้งโรงแรม 

14. โรงแรมท่ีอยู่ใกล้สนามบินจะมีบริการรถรับ-ส่งระหว่างโรงแรมและสนามบินฟรี  

15. โรงแรมระดับหรูหรา (Luxury) มีบริการจอดรถ Valet Parking โดยท่ีแขกจะจอดรถ
บริเวณหน้าประตูโถงทางเข้าโรงแรม (Lobby) แล้วจะมีพนักงานรับรถน ารถของแขกไปจอดท่ีจอดรถ
ของโรงแรมให้โดยแขกไม่ต้องน ารถไปจอดเอง  

16. โรงแรมมีระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด 

17. โรงแรมมีบริการด้านความบันเทิง เช่น มีผับ บาร์ ไนต์คลับ มีการจัดคอนเสิร์ตภายในโรงแรม 

18. โรงแรมมีบริการท่ีจอดรถฟรีส าหรับแขกท่ีพัก 

19. โรงแรมขนาดใหญ่ มีการน ามาตรฐานการจัดการพลังงานของท้ังอาคารมาใช้ ในกิจการ 
เช่น  มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 เป็นต้น 

20. โรงแรมมีระบบการตรวจจับ (Censer) จะท าการปิดไฟเมื่อไม่มีคนอยู่ภายในห้องพัก  

21. โรงแรมหันมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED 

22. โรงแรมมีการรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ าอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

23. โรงแรมมีการรณรงค์ให้แขกใช้ผ้าปูท่ีนอน ผ้าเช็ดตัวซ้ า เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร 

จากการพัฒนาธุรกิจโรงแรมสู่อนาคตข้างต้นจะพบว่าโรงแรมแต่ละโรงแรมได้มีการพัฒนาการ
ให้บริการและเทคโนโลยีให้ตนเองสามารถทัดเทียมหรือเหนือกว่าคู่แข่ง โดยเน้นท่ีความได้เปรียบในเชิง
การแข่งขัน โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มีบริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
เช่น มีบริการจองห้องพัก บริการลงทะเบียนเข้าพัก(Check-In) สามารถเลือกห้องพักได้ผ่านแอพพลิเคชั่น
ในโทรศัพท์มือถือ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผ่านทางสื่อ Social Media ท่ีได้เป็นวงกว้าง 
ทันสมัยและรวดเร็ว รวมท้ังได้มีการพัฒนาด้านความปลอดภัยต่อผู้เข้าพักผ่านระบบกล้องวงจรปิด     
และมีมาตรฐานการจัดการพลังงานเพื่อร่วมกันอนุรักษ์โลกและลดต้นทุนด้านพลังงานของธุรกิจ 
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 การวางแผนเป็นหน้าท่ีหลักของผู้จัดการท่ีขาดไม่ได้ และเป็นอันดับแรกของผู้จดัการที่จะต้อง
คิดและต้องท าก่อนลงมือด าเนินธุรกิจใดๆ การวางแผน คือ การก าหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ
ไว้ล่วงหน้า โดยการศึกษาข้อมูลต่างๆ และเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 
การวางแผนมีความส าคัญในการลดการท างานท่ีซ้ าซ้อน สามารถควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ       
ลดการท างานตามยถากรรม โดยเริ่มจากการก าหนดสิ่งท่ี “เราอยากไปให้ถึง” หรือ “วิสัยทัศน์” 
จากนั้นก าหนดแผนประเภทต่างๆ ได้แก่ (1) แผนกลยุทธ์ (2) แผนปฏิบัติการ โดยใช้กระบวนการ
วางแผน คือ (1) เตรียมการ (2) วิเคราะห์ข้อมูล (3) ก าหนดแผนงานและโครงการต่างๆ (4) ปฏิบัติ
ตามแผน และ (5) ประเมินผล  

 การท าแผนธุรกิจเพื่อเป็นแผนท่ีน าทางส าหรับองค์การ ว่าองค์การจะด าเนินธุรกิจอย่างไร 
ประกอบไปด้วยหลายส่วน ได้แก่ (1) ปกและสารบัญ (2) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (3) ภาพรวมของ
ธุรกิจ (4) ข้อมูลกิจการ สินค้า บริการ (5) แผนการตลาด (6) แผนการจัดองค์การและการจัดการ    
(7) แผนการเงิน (8) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ (9) ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ยกตัวอย่าง
แผนธุรกิจโรงแรมของ บริษัท GRANDE ASSET HOTELS & PROPERTY และ บริษัทโรงแรมดุสิต
ธานี จ ากัด (มหาชน) ประกอบ รวมท้ังการพัฒนาธุรกิจโรงแรมสู่อนาคต 
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1. จงอธิบายความหมายและความส าคัญของการวางแผน 

2. จงยกตัวอย่างวิสยัทัศน์ของโรงแรมมา 3 ตัวอย่าง 
3. ลักษณะของแผนที่ดีควรเป็นอย่างไร  
4. แผนกลยุทธ์แตกต่างจากแผนปฏิบัติการอย่างไร 
5. กระบวนการวางแผนในธรุกิจโรงแรมมีก่ีข้ันตอน อะไรบา้ง 
6. แผนธุรกิจโรงแรมคืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
7. จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจโรงแรมควรพัฒนา

ธุรกิจไปสูอ่นาคตได้อย่างไร 
 

ค าถามท้ายบท



 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้: เพื่อให้ผู้ศึกษา 

1. สามารถอธิบายความหมายของการจัดองค์การในธรุกิจโรงแรม 

2. สามารถอธิบายความส าคญัของการจัดองค์การในธุรกิจโรงแรม 

3. สามารถอธิบายหลักส าคัญของการจัดองค์การธุรกิจโรงแรม 

4. สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการจัดองค์การโรงแรม 

5. สามารถระบุข้ันตอนการจดัองค์การในธรุกิจโรงแรม 

6. สามารถจ าแนกโครงสร้างองค์การของธุรกิจโรงแรม 

7. สามารถแบ่งส่วนงานในธรุกิจโรงแรม 

8. สามารถก าหนดต าแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานใน
โรงแรม 

9. สามารถจ าแนกเวลาท างานของพนักงานโรงแรม 

การจัดองค์การจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างองค์การเพื่ อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิผล องค์การเป็นท่ีรวมของคนและเป็นท่ีรวมของงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานขององค์การ
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถ จึงจ าเป็นต้องแบ่งหน้าท่ีการงานกันท าและมอบอ านาจ
ให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่และมีคนมากก็ต้อง          
จัดหมวดหมู่ของงานท่ีเป็นอย่างเดียวกันหรือลักษณะใกล้เคียงกันมาไว้ด้วยกัน มีนักวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของการจัดองค์การไว้ดังนี้ 

  เอ็ดวิน ฟลิปโป (Edwin B. Flippo, 2006: 129) ให้ค าจ ากัดความว่า การจัดองค์การ หมายถึง 
การจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ คือ ตัวบุคคลและหน้าท่ีการงานเพื่อรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานท่ี
มีประสิทธิภาพสามารถท างานบรรลุเป้าหมายได้  

มูนีย์และไรลีย์ (Mooney and Reiley, 1962: 1-4) ให้ความหมายว่า องค์การ หมายถึง 
ความสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์เพื่อท างานให้ส าเร็จร่วมกัน การจัดองค์การจึงเป็นการจัดหน้าท่ีการงานให้
ประสานสัมพันธ์กัน  

บทที่ บทที่ 33  
การการจดัองค์การจดัองค์การในธุรกจิโรงแรมในธุรกจิโรงแรม   

OOrrggaanniizziinngg  iinn  HHootteell  BBuussiinneessss  
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ธงชัย สันติวงษ์ (2545: 54) ให้ความหมายว่า การจัดองค์การ หมายถึง ความพยายามของ
ผู้บริหารที่จะให้มีหนทางส าหรับการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามแผนงานท่ีวางไว้  

สมคิด บางโม (2558: 107) ให้ความหมายว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดแบ่งองค์การ
ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าท่ีขององค์การ พร้อมก าหนดอ านาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรย่อยไว้ด้วย ท้ังนี้เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
บริหารให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  

ฐาปนา ฉิ่นไพศาล(2559: 5-2) กล่าวว่า การจัดองค์การ หมายถึง กระบวนการจัดการท่ี
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อท าให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุความส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

อนิวัช แก้วจ านงค์ (2556: 93) กล่าวว่า การจัดองค์การ เป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ของคน
และงานเพื่อการด าเนินงานในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยออกแบบในรูปแผนภูมิองค์การ
แสดงต าแหน่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่แน่นอนและชัดเจน 

จากความหมายของการจัดองค์การข้างต้นพอสรุปได้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัด
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้สามารถด าเนินการตามเป้าหมายของ
องค์การที่ต้ังไว้ 

ดังนั้นการจัดองค์การในธุรกิจโรงแรมจึงเป็นการท่ีผู้จัดการโรงแรมจัดอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของพนักงานให้ประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้สามารถด าเนินการตามเป้าหมายของธุรกิจ
โรงแรมท่ีตั้งไว้ 

 

องค์การเป็นท่ีรวมของคนและเป็นท่ีรวมของงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานขององค์การ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถจึงจ าเป็นต้องจัดแบ่งหน้าท่ีการงานกันท า และมอบ
อ านาจให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่และมีคนมาก 
ตลอดจนงานท่ีต้องท ามีมากก็จะต้องจัดหมวดหมู่ของงานท่ีเป็นอย่างเดียวกันหรือมีลักษณะใกล้เคียง
การมารวมเข้าด้วยกัน เรียกว่า แผนกงาน แล้วจัดให้คนท่ีมีความสามารถนั้นๆ มาปฏิบัติงานรวมกันใน
แผนกนั้นและตั้งหัวหน้างานข้ึนรับผิดชอบควบคุม ดังนั้นจะเห็นว่าการจัดองค์การในธุรกิจโรงแรมมี
ความจ าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ด้านดังนี้ (ประจวบ เพิ่มสุวรรณ, 2559: 11; สมคิด บางโม, 
2558: 108-109; อนิวัช แก้วจ านงค์, 2556: 71) 

 

ความส าคัญของการจัดองค์การในธุรกิจโรงแรม
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1. ประโยชน์ต่อพนักงาน 

1.1 ท าให้รู้อ านาจหน้าท่ีและขอบข่ายการท างานของตนว่ามีเพียงใด 

1.2 การแบ่งงานให้พนักงานอย่างเหมาะสม ช่วยให้พนักงานมีความพอใจ ไม่เกิด
ความรู้สึกว่างานมากไปหรือน้อยไป 

1.3 เมื่อพนักงานรู้อ านาจหน้าท่ีและขอบเขตงานของตน ย่อมก่อให้เกิดความคิดริเริ่มใน
การท างาน 

1.4 พนักงานเข้าใจความสัมพันธ์ของตนต่อฝ่ายอื่นๆ ท าให้สามารถติดต่อกันได้ดียิ่งข้ึน 

2. ประโยชน์ต่อผู้จัดการ 
2.1 การบริหารงานง่าย สะดวก รู้ว่าใครรับผิดชอบอะไร มีหน้าท่ีท าอะไร 

2.2 แก้ปัญหาการท างานซ้ าซ้อนได้ง่าย 

2.3 ท าให้งานไม่ค่ังค้าง ณ จุดใด สามารถติดตามแก้ไขได้ง่าย 

2.4 การมอบอ านาจท าได้ง่าย ขจัดปัญหาการเก่ียงงานกันท าหรือปัดความรับผิดชอบ 

3. ประโยชน์ต่อธุรกิจโรงแรม 

3.1 การจัดโครงสร้างองค์การท่ีดีและเหมาะสมจะท าให้ธุรกิจโรงแรมบรรลุวัตถุประสงค์
และเจริญก้าวหน้าข้ึนเรื่อยๆ 

3.2 ท าให้งานไม่ซ้ าซ้อน ไม่มีแผนกงานมากเกินไปเป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วย 

3.3 ธุรกิจโรงแรมสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปได้ง่ายตามความจ าเป็น 

 

 การจัดองค์การธุรกิจโรงแรมเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าท่ีการงาน 
บุคลากรและปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ขององค์การ หลักส าคัญของการจัดองค์การธุรกิจโรงแรมมีดังนี ้ 

 

 การก าหนดหน้าท่ีการงาน (Function) นั้นข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ หน้าท่ีการงาน
และภารกิจจึงหมายถึงกลุ่มของกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ในธุรกิจ
โรงแรมจะเป็นธุรกิจการให้บริการห้องพักมีหน้าท่ีการงานหลัก คือ การจัดหาห้องพักท่ีสะอาด 
สะดวกสบาย สวยงามตรงตามความต้องการของแขก รวมท้ังจัดให้มีอาหารและเครื่องดื่ม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ า ฟิตเนส สปา บริการจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา เป็นต้น ท้ังนี้
ข้ึนอยู่กับขนาดของธุรกิจ 

หลักการจัดองค์การธุรกิจโรงแรม

การก าหนดหน้าที่การงานในธุรกิจโรงแรม
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 การแบ่งงาน (Division of work) หมายถึง การแยกงานหรือรวมหน้าท่ีการงานท่ีมีลักษณะ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน หรือแบ่งงานตามลักษณะเฉพาะของงาน แล้วมอบงานนั้นๆ ให้แก่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความสามารถหรือความถนัดในการท างานนั้นๆ โดยตั้งเป็นหน่วยงานย่อย
ข้ึนมารับผิดชอบ ในธุรกิจโรงแรมงานท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันจะถูกจัดไว้ด้วยกันดังนี ้

1. งานด้านห้องพักจะมีผู้อ านวยการฝ่ายห้องพักดูแลแผนกบริการส่วนหน้าในงาน            
การลงทะเบียนเข้าพัก (Check-in) และงานคืนห้องพัก (Check-out) และดูแลแผนกแม่บ้านในงาน
ท าความสะอาดห้องพักและพื้นท่ีในโรงแรม  

2. งานด้านอาหารและเครื่องดื่มจะมีผู้อ านวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มดูแลงาน         
การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องอาหารของโรงแรม (งานส่วนหน้าบ้าน) และงาน
ประกอบอาหารภายในครัวของแต่ละห้องอาหาร (งานส่วนหลังบ้าน) 

 

 หน่วยงานย่อยท่ีส าคัญของธุรกิจโรงแรม ได้แก่ หน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานท่ีปรึกษา 
(Staff) การแบ่งหน่วยงานเช่นนี้ท าให้เห็นลักษณะของงานเด่นชัดข้ึน  (สมคิด บางโม, 2558: 109;      
สุธี ขวัญเงิน, 2559: 117; อนิวัช แก้วจ านงค์, 2556: 99)  

  หน่วยงานหลัก หมายถึง หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีโดยตรงต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายของธุรกิจ
และบุคคลท่ีปฏิบัติงานท่ีข้ึนตรงต่อสายบังคับบัญชา ประกอบด้วยหน่วยงานหลักซึ่งเป็นหน่วย
ปฏิบัตงิานเพื่อผลประโยชน์โดยตรงต่อความส าเร็จของธุรกิจ 

 หน่วยงานที่ปรึกษา หมายถึง หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนและให้ค าแนะน าแก่หน่วยงาน
หลักให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงาน หรือรูปคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาในโรงแรมต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
ดังแสดงในภาพท่ี 3.1  

 

 

 

การแบ่งงานในธุรกิจโรงแรม

หน่วยงานส าคญัของธุรกิจโรงแรม
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ตัวอย่างโครงสรา้งการจดัผังองค์การ บรษิัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 โครงสร้างการจัดผังองค์การ บรษิัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีมา: รายงานประจ าปี 2556 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) (2556) 

จากตัวอย่างโครงสร้างการจัดผังองค์การ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน)      
พบว่ามี หน่วยงานหลัก ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์โดยตรงต่อองค์การ ซึ่งประกอบไปด้วย              
ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายขาย การตลาดและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงินและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
มีหน่วยงานที่ปรึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีช่วยให้หน่วยงานหลักท างานได้ดียิ่งข้ึนในรูปแบบ
คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ  

  
 สายการบังคับบัญชา (Chain of command) คือความสัมพันธ์ตามล าดับชั้นระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ทราบว่าการติดต่อสื่อสารมีทางเดินอย่างไร มีการควบคุม
และรับผิดชอบอย่างไร สายการบังคับบัญชาในธุรกิจโรงแรมท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ (สมคิด บางโม, 

2558: 110) 

 1. จ านวนระดับชั้นแต่ละสายไม่ควรให้มีจ านวนมากเกินไปจะท าให้ไม่สะดวกแก่การควบคุม
อาจท าให้งานค่ังค้างได้ 

 2. สายบังคับบัญชาควรมีลักษณะชัดเจนว่าใครเป็นผู้มีอ านาจสั่งการและสั่งไปยังผู้ใด         
ในท านองเดียวกัน ถ้าจะมีการรายงานจะต้องรายงานต่อใคร มีทางเดินไปในทิศทางใด 

สายการบงัคบับญัชาในธุรกิจโรงแรม

คณะกรรมการบริษัท

รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร

ฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหาร

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายจัดซื้อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายขาย การตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารฝ่าย

การเงิน 

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์
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 3. สายการบังคับบัญชาไม่ควรให้มีการก้าวก่ายกันหรือซ้อนกัน งานอย่างหนึ่งควรให้มี
ผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว ถ้าให้มีผู้สั่งงานได้หลายคนหลายต าแหน่งในงานเดียวกันจะท าให้การ
ปฏิบัติงานสับสน 

 

 การท่ีธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีโรงแรมสาขากระจายอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ นั้น จะต้องพิจารณา
ถึงอ านาจ (Power) ในการตัดสินใจหรือสั่งการ ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะดังนี ้(สุธี ขวัญเงิน, 2559: 102) 

 1. การรวมอ านาจ (Centralization) คือการสงวนหรือรักษาอ านาจไว้ท่ีส่วนกลางของ
องค์กรอย่างมีระบบและสม่ าเสมอ การรวมอ านาจจะแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวกับ
กิจกรรมต่างๆ นั้น มิได้กระท าโดยผู้ปฏิบัติงานจริงๆ แต่จะขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในระดับสูงกว่า
ข้ึนไปจะเป็นผู้ตัดสินใจเอง จะตัดสินใจเรื่องใดต้องรอให้ผู้จัดการระดับสูงตัดสินใจสั่งการหรืออนุมัติ
ก่อนจึงจะด าเนินการได้ ท างานได้ล่าช้า ผู้จัดการระดับล่างไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ จึงไม่มีความคิดท่ีจะ
ริเริ่มงานหรือพัฒนางานเท่าท่ีควร เช่น โรงแรมท่ีมีหลายๆ สาขา จะรวมอ านาจการตัดสินใจไว้ท่ี
ส านักงานใหญ่ โรงแรมสาขาในเครือจะไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นเพียงแต่ท าตามนโยบายเท่านั้น 

 2. การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ระบบการบริหารท่ีกระจายอ านาจ
ลงไปให้ผู้จัดการระดับล่างหรือหน่วยงานสาขาเป็นผู้ตัดสินใจในหน้าท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบ       
โดยกระจายอ านาจส่วนใหญ่ลงไปให้ผู้จัดการระดับล่างสามารถตัดสินใจได้ทันที ไม่ต้องรอความ
เห็นชอบจากผู้จัดการในส านักงานใหญ่ส่วนกลางตัดสินใจ 

จากอ านาจการบังคับบัญชาในธุรกิจโรงแรมข้างต้น ตัวอย่างของบริษัทโรงแรมดุสิต จ ากัด 
(มหาชน) อ านาจในการตัดสินใจและสั่งการยังอยู่ท่ีส านักงานใหญ่ส่วนกลางแต่หากมีข้อเสนอที่ดีและ
เป็นประโยชน์แก่โรงแรมสาขา ส านักงานใหญ่ก็จะพิจารณาและให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้จัดการ
โรงแรมสาขานั้น ตัวอย่างโรงแรมสาขาเช่น โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ผู้จัดการท่ัวไปเข้าพบส านักงานใหญ่
ส่วนกลาง ในเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบในการท าอาหารพบว่า มะนาวท่ีส านักงานใหญ่ส่วนกลางบริษัท
โรงแรมดุสิต จ ากัด (มหาชน) ส่งมาให้แก่โรงแรมดุสิตธานี หัวหินนั้นมีขนาดเล็ก ค้ันน้ าได้น้อยเมื่อ
เทียบกับมะนาวในพื้นท่ีซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าถึงแม้ราคาต่อหน่วยแพงกว่าก็จริง โดยมะนาวท่ีส านักงาน
ส่วนกลางส่งมาให้มีราคาลูกละ 1 บาท แต่มะนาวในพื้นท่ีราคาลูกละ 3 บาท แต่เมื่อค้ันน้ า
เปรียบเทียบปริมาณและราคากันแล้ว มะนาวในพื้นท่ีให้น้ ามากกว่าและรสชาติดีกว่าท าให้ราคาต่อ
หน่วยถูกกว่ามะนาวท่ีส านักงานใหญ่ส่วนกลางส่งมาให้ ส่วนกลางจึงอนุญาตให้โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
ถือเงินสดเพื่อไปจ่ายตลาดท่ีตลาดสดในพื้นท่ีตั้งโรงแรมในส่วนของผักสดเอง เพื่อโรงแรมจะได้คัดสรร

อ านาจการบงัคบับญัชาในธุรกิจโรงแรม
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และเลือกวัตถุดิบประเภทผักสดเอง ท าให้ได้วัตถุดิบท่ีสดและใหม่ มีคุณภาพมากกว่า ในราคาท่ีถูกกว่า
ส านักงานใหญ่ส่วนกลางส่งมาให้ โดยในการบริหารจัดการการจ่ายตลาดนั้น จะมีพนักงาน 3 ฝ่าย คือ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายครัว 3 ฝ่ายเดินทางไปจ่ายตลาดด้วยกัน ท าให้ไม่มีการ
ทุจริตเกิดข้ึน ซึ่งส านักงานใหญ่ส่วนกลางก็รับฟังและอนุญาตให้โรงแรมดุสิตธานี หัวหินสามารถือ   
เงินสดไปจ่ายตลาดได้  จากกรณีข้างต้นอ านาจในการสั่งการและตัดสินใจส่วนใหญ่จะเป็นของ
ส านักงานใหญ่ส่วนกลาง (แบบรวมอ านาจ) แต่ส่วนกลางก็จะรับฟังความคิดเห็นของโรงแรมในเครือ
หากโรงแรมในเครือสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าของส่วนกลาง ส่วนกลางก็รับฟังและอนุญาตให้
ด าเนินการได้ (กระจายอ านาจบางกรณี) (วัชราวุธ สุขเสรี (ผู้จัดการท่ัวไปโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน),  
สัมภาษณ์: 19 มิถุนายน 2560) 

 

 ช่วงการควบคุม (Span of control) เป็นการพิจารณาถึงความสามารถของผู้บริหารในการ
ก ากับดูแลจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงหรือจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีรายงานข้อมูลข่าวสารหรือ  
ผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง ท าให้ทราบว่าผู้บังคับบัญชาหนึ่งคนมีขอบเขตความ
รับผิดชอบเพียงใด มีผู้ใต้บังคับบัญชาก่ีคนหรือมีหน่วยงานท่ีอยู่ใต้ความควบคุมรับผิดชอบก่ีหน่วยงาน 
(ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2554: 127) 

 ช่วงของการควบคุมมีความสัมพันธ์กับสายการบังคับบัญชา กล่าวคือ ถ้าช่วงของการควบคุมกว้าง 
สายการบังคับบัญชาก็สั้น ถ้าช่วงการควบคุมแคบสายการบังคับบัญชาจะยาว 

อย่างไรก็ตาม ช่วงการควบคุมจะกว้างหรือแคบข้ึนอยู่กับองค์ประกอบดังนี้  
1. ความสามารถของผู้จัดการ 
2. การได้รับการฝึกฝนอบรมของพนักงาน 

3. ความยุ่งยากสลับซับซ้อนของงาน 

4. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น 

 
 เอกภาพในการบั งคับบัญชา (Unity of command) เป็นการออกแบบองค์การให้
ผู้ปฏิบัติงานมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสั่งการและให้การด าเนินงาน
ในเรื่องต่างๆ ขององค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าตนเองต้องรับฟัง
ค าสั่งจากใคร ในธุรกิจโรงแรมมีการระบุลงไปอย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาใคร มีความ
รับผิดชอบงานใดในขอบเขตกว้างแคบเท่าใด เอกภาพในการบังคับบัญชาจะช่วยให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (วันชัย มีชาติ, 2559: 215) 

ช่วงการควบคุมในธุรกิจโรงแรม

เอกภาพในการบงัคบับญัชาในธุรกิจโรงแรม
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 แผนภูมิองค์การ (Organization Chart) เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้เข้าใจ
โครงสร้างขององค์การ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนสายบังคับบัญชาในองค์การนั้นๆ 
แผนภูมิองค์การเป็นส่วนย่อท่ีช่วยแสดงให้ทราบถึงหน่วยงานย่อยและความสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ภายในองค์การ การจัดองค์การควรต้องเขียนแผนภูมิแสดงไว้ด้วยเสมอ โรงแรมนิยมจัดแผนภูมิองค์กร
ประเภท โครงสร้างหลัก (Sketeton Chart) เป็นแผนภูมิแสดงการจัดโครงสร้างท้ังหมดขององค์การ
ว่าประกอบด้วยหน่วยงานย่อยอะไรบ้างมีความสัมพันธ์กันอย่างไร หน่วยงานย่อยใดข้ึนกับหน่วยงาน
ใด แสดงสายบังคับบัญชาท่ีชัดเจน โดยใช้สี่เหลี่ยม () แทนหน่วยงานย่อย เส้นทึบ (—) แทนสาย
บังคับบัญชา และเส้นประ (---) แทนสายงานท่ีปรึกษาหรือสายประสานงาน แผนภูมิประเภทนี้      
เป็นท่ีนิยมใช้กันเพราะชัดเจนดี แสดงหน่วยงานย่อยได้ท้ังหมดและไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก      

(ดูภาพท่ี 3.2 และภาพที่ 3.3) 

 

 นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการจัดองค์การไว้หลายประการ สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการ
จัดองค์การสรุปได ้7 ประการดังนี ้(สมคิด บางโม, 2558: 114; สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, 2560: 70) 

 1. โรงแรมต้องมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ ซึ่งจะ
ท าให้การบรหิารโรงแรมด าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

2. โรงแรมต้องจัดให้มีศูนย์กลางในการอ านวยการท่ีมีสมรรถภาพ ความรับผิดชอบ และ
อ านวยการโดยตรง 

3. โรงแรมต้องระบุหน้าท่ีการงาน ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจน           
การแบ่งแยกหน้าท่ีการงานตามความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถ 

4. โรงแรมต้องจัดระบบการท างานท่ีเหมาะสม มีเทคนิคการควบคุมงานและการประสานงาน
ภายในองค์การ 

5. โรงแรมต้องมีระบบติดต่อสื่อสารที่ดี มีหลักในการอ านวยการ การวินิจฉัยสั่งการที่ดี 

6. โรงแรมต้องมีช่วงของการควบคุมท่ีเหมาะสม 

7. โรงแรมต้องสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับสภาวการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป      
การปรับตวัหรือการพัฒนาองค์การจะต้องมีสม่ าเสมอตลอดไปเป็นวงจรคุณภาพ 

 

แผนภูมิองค์การในธุรกิจโรงแรม

สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการจัดองค์การโรงแรม
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 การจัดองค์การในธุรกิจโรงแรมให้มีประสิทธิภาพนั้น เป็นการจัดหมวดหมู่ของงานและ
มอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบตามความสามารถและความเหมาะสม รวมท้ังประสานงานระหว่าง
แผนกต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย การจัดองค์การเบื้องต้นมี    
3 ประการดังนี้ (กิจจา บานชื่น และกณิกนันต์ บานชื่น, 2559: 140; สมคิด บางโม, 2558: 114) 

ข้ันที่ 1 การตรวจสอบแยกประเภทงานวา่ธรุกิจโรงแรมมีงานอะไรบ้าง จากน้ันท าการจัดกลุ่ม
งานตามหลักท่ีว่างานเหมือนกันควรรวมอยู่ด้วยกัน โดยการจัดจ าแนกงานตามหน้าท่ีแต่ละชนิด
ออกเป็นกลุ่มๆ งานในธุรกิจโรงแรมประกอบไปด้วยงานการต้อนรับเพื่อรับลงทะเบียนเข้าพัก 
(Check-in) การคืนห้องพัก (Check-out)  การส ารองห้องพัก(Reservation) การดูแลระหว่างพัก 
งานสัมภาระแขก งานท าความสะอาดห้องพัก งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานประกอบอาหาร     
งานจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา งานห้องออกก าลังกาย งานสระว่ายน้ า งานสปา งานการตลาด            
งานการเงินและบัญชี งานทรัพยากรมนุษย์ งานรักษาความปลอดภัย งานสวนและดอกไม้ เป็นต้น 

ข้ันที่ 2 การแบ่งงานให้พนักงานแต่ละคนในโรงแรมรับผิดชอบตามความเหมาะสมและ    
ตามความสามารถ การแบ่งงานเบื้องต้นควรจะเป็นการรวมกลุ่มของงานท่ีมีลักษณะคล้ายกันหรือ
สัมพันธ์กันเป็นแผนกงาน แล้วจึงแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แต่ละคนแต่ละแผนก การแบ่งงานควร
ให้ทุกคนได้ท างานตามความรู้ความสามารถ ได้ปฏัติงานอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป และ
ให้ได้รับผลตอบแทนจากงานท่ีได้ปฏิบัติให้แก่องค์การด้วยความชอบธรรม (ดังแสดงในภาพท่ี 6.3 
โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนกบริการส่วนหน้า ภาพท่ี 7.4 โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนก
แม่บ้าน ภาพท่ี 8.2 โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนกฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภาพท่ี 9.1 
โครงสร้างการบริหารโรงแรมฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ภาพท่ี 10.1 โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนก
การขายและการตลาด ภาพที่ 11.1 โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนกการเงินและบัญชี) 

ข้ันที่ 3 การประสานงาน เมื่อแบ่งงานให้แต่ละฝ่ายแต่ละแผนกแล้ว ข้ันต่อไปคือจัดให้มีการ
ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ หากการประสานงานไม่ดีหรือไม่มีการประสานงานการท างานอาจซ้ าซ้อนหรือขัดกัน   
ท าให้การท างานล่าช้าและเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 

 

 

ขัน้ตอนการจัดองค์การในธุรกิจโรงแรม
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 หน้าท่ีอย่างหนึ่งท่ีขาดไม่ได้ของฝ่ายบริหารคือการประสานทรัพยากรท้ังหลายขององค์การ 
ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ด้วยการออกแบบโครงสร้างของงานและอ านาจหน้าท่ี
อย่างเป็นทางการ โดยการตัดสินใจออกแบบองค์การว่าจะใช้แบบใด ท้ังนี้จะน าหลักการจัดองค์การ 
คือหลักการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ หลักการจัดแผนงาน ขนาดของการควบคุม และหลักการ
มีผู้บังคับบัญชาคนเดียว การออกแบบองค์การที่เหมาะสมหรือออกแบบโครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสม
กับประเภทธุรกิจและสภาพแวดล้อม ตลอดจนขนาดของธุรกิจโรงแรมย่อมจะท าให้การบริหารงาน
เป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ 

 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีด าเนินกิจการด้านการบริการห้องพักให้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ    
หมวดหมู่ของงานจะประกอบไปด้วย งานด้านห้องพัก งานด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานทรัพยากร
มนุษย์ งานการตลาด งานการเงิน เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจโรงแรมมักจะจัดแผนกงานตามหมวดหมู่งาน
ดังกล่าวออกเป็นแต่ละแผนกดังแสดงในภาพท่ี 3.2 

 

ภาพที่ 3.2 โครงสร้างองค์การในธรุกิจโรงแรม 

 

 จากโครงสร้างองค์การในธุรกิจโรงแรมข้างต้น ธุรกิจโรงแรมได้มีการแบ่งส่วนงานออกได้เป็น
หลายลักษณะ ผู้เขียนได้รวบรวมได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะการปฏิสัมพันธ์กับแขก ระดับชั้นการ
บริหารและการแบ่งส่วนงานโรงแรมตามโครงสร้างองค์การพร้อมลักษณะงานแต่ละส่วนงาน            
มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

โครงสร้างองค์การในธุรกิจโรงแรม

ผู้จัดการ

แผนกการเงิน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกห้องพัก แผนกการตลาด แผนกทรัพยากรมนุษย์

การแบ่งส่วนงานในธุรกิจโรงแรม
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 การแบ่งส่วนงานโรงแรมตามลักษณะการปฏิสัมพันธ์กับแขกสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1. ส่วนหน้าบ้าน (Front of the House) ประกอบด้วยแผนกท่ีเป็นส่วนให้บริการโดยตรง 
คือมีการต้อนรับและพบปะเจรจากับแขกคล้ายเป็นผู้แสดงอยู่หน้าฉาก มีบทบาทส าคัญในการสร้าง
ความประทับใจและพึงพอใจแก่ผู้เข้าพัก ได้แก่ พนักงานเปิดประตู พนักงานขนสัมภาระ พนักงาน
ต้อนรับส่วนหน้า แม่บ้าน พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานจัดเลี้ยง เป็นต้น 

2. ส่วนหลังบ้าน (Back of the House) ประกอบด้วยแผนกท่ีท างานเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อการบริการอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแขกหรือผู้มาติดต่อ มีบทบาทคล้ายอยู่
หลังฉาก เป็นส่วนปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนงานให้บริการแขก และมีอิทธิพลต่อคุณภาพการพักอยู่ของ
แขก ได้แก่ พนักงานบัญชี พนักงานขายและการตลาด พนักงานประกอบอาหาร พนักงานแผนก
บุคคล พนักงานจัดซื้อ เป็นต้น 

 

ผู้บริหารคือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีประสานงานของกิจกรรมต่างๆขององค์การ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีได้ก าหนดไว้ ผู้บริหารแต่ละดับมีอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้ย่อมข้ึนอยู่กับระดับหรือต าแหน่งด้านบริหาร ในธุรกิจโรงแรม
ระดับชั้นของผู้บริหารแบ่งออกได้ 3 ระดับดังนี้  

1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Management) หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง    
จะเน้นการก าหนดนโยบายต่างๆ ของโรงแรม ประสานงานกับแผนกต่างๆ รวมท้ังการสั่งการต่างๆ
ท้ังหมดในโรงแรม ได้แก่ เจ้าของกิจการ  ผู้ถือหุ้น  ผู้จัดการท่ัวไป  ผู้อ านวยการฝ่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ผู้อ านวยการฝ่ายห้องพัก รวมไปถึงผู้ช่วยผู้อ านวยการในแต่ละฝ่าย 

2. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) เป็นผู้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในด้าน         
การบริหารงาน ควบคุมผู้บริหารระดับต้น บริหารงานตามนโยบายและวางแผนงานให้สอดคล้องกับ
แผนงานหลักของโรงแรม รายงานการท างานให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ ได้แก่ ระดับผู้จัดการ
แผนกต่างๆ  

 

 

การแบ่งส่วนงานโรงแรมตามลักษณะการปฏิสมัพนัธ์กับแขก

ระดบัชัน้ของผู้บรหิารโรงแรม
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3. ผู้บริหารระดับต้น  (First-Line Management) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ระดับต้น คือ การประสานงาน การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนการให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาและช่วยพนักงานแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานสามารถส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ได้แก่ พนักงานในระดับหัวหน้างาน (Supervisor Staff) 

 

โรงแรมซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจประเภทหนึ่ง จะแบ่งโครงสร้างงานออกเป็นฝ่ายงาน ในแต่ละฝ่าย
งานจะรับผิดชอบการด าเนินธุรกิจโรงแรมตามหน้าท่ีการจัดการท่ีส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นหน้าท่ีด้านการ
ขายและการตลาด หน้าท่ีด้านการจัดการบุคลากร หน้าท่ีด้านการควบคุมการเงินและบัญชี และหน้าท่ี
ด้านการให้บริการ ซ่ึงการให้บริการในโรงแรมจะมีสายงานหลักท าหน้าท่ีให้บริการแก่แขกในส่วนของ
ห้องพัก (Room Division) จะรับผิดชอบดูแลงานแม่บ้าน (Housekeeping) และงานบริการส่วนหน้า
(Front Office) ส่วนของงานการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มจะรับผิดชอบดูแลงานบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) และงานประกอบอาหาร (Cooking) ซึ่งส่วนงาน   
ทุกส่วนจะข้ึนตรงต่อผู้จัดการท่ัวไป (General Manager) ดังแสดงในภาพท่ี 3.3 

 

 

ภาพที่ 3.3 การแบ่งสว่นงานโรงแรมตามโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Jeffrey S. Harrison and Cathy A. Enz (2005: 236) 

 

 

การแบ่งส่วนงานโรงแรมตามโครงสร้างองค์การ

ผู้จัดการทั่วไป 
General Manager

รองผู้จัดการทั่วไป
Executive Assistant Manager

ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Division

ฝ่ายห้องพัก
Room Division

แผนกแม่บ้าน
Housekeeping Department

แผนกบริการส่วนหน้า
Front Office Department

ฝ่ายการขายและการตลาด
Sales and Marketing 

Division

ฝ่ายการเงินและการบัญชี
Financial Accounting

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Division

แผนกช่างซ่อมบ ารุง
Engineering Department

แผนกรักษาความปลอดภัย
Security Department
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ลักษณะงานของแต่ละส่วนงานมีดังนี้ 

1. ฝ่ายห้องพัก (Room Division) 

ฝ่ายห้องพักเป็นฝ่ายท่ีดูแลการด าเนินงานในส่วนของห้องพักของโรงแรม ครอบคลุมท้ังใน
ส่วนการให้บริการและการอ านวยความสะดวกด้านห้องพักแก่แขก ฝ่ายห้องพักจะประกอบไปด้วย     
2 ส่วนงาน ได้แก่ 

1.1 แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office Department) ท าหน้าท่ีลงทะเบียนเข้าพัก
(Check-In) การอ านวยความสะดวกบริเวณโถงด้านหน้า (Lobby) ไม่ว่าจะเป็นบริการยกกระเป๋า    
การเปิดประตู บริการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าด่านแรกท่ีจะได้มีโอกาสสร้างความรู้สึก
ประทับใจในการบริการของโรงแรม และเป็นด่านสุดท้ายท่ีจะได้มีโอกาสสร้างความรู้สึกประทับต่ อ
บริการเมื่อแขกคืนห้องพัก (Check-Out)  

1.2 แผนกแม่บ้ าน  (Housekeeping Department) ท าห น้ า ท่ี ดู แลความสะอาด       
ความสะดวกสบายภายในห้องพักแขก อีกท้ังยังดูแลในส่วนความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงแรม     
งานซักรีด งานจัดดอกไม้ และเป็นแผนกท่ีได้รับรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงแรมอย่างใกล้ชิด 

2. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverages Division) 

ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มจะดูแล 2 ส่วนคือ ส่วนแรกจะเป็นการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มแก่แขกของโรงแรม น าอาหารจากห้องครัวมาบริการให้แก่แขกในรูปแบบต่างๆ ตามความ
ต้องการของแขก รวมท้ังมีบริการด้านเครื่องดื่ม ในลักษณะบาร์เครื่องดื่มเพื่อให้แขกได้ดื่มด่ ากับ
รสชาติของเครื่องดื่มหลายๆ รูปแบบ รวมท้ังมีบริการจัดเลี้ยงให้แก่แขกท่ีมาใช้บริการ ส่วนท่ีสอง     
จะเป็นการประกอบอาหารรสชาติเลิศรสในรูปแบบต่างๆ โดยจะประกอบอาหารจากภายในห้องครัว
ของโรงแรม  

3. ฝ่ายการขายและการตลาด (Sales and Marketing Division) 

ฝ่ายขายและการตลาดจะท าหน้าท่ีในการด าเนินการด้านการขายและการตลาด ไม่ว่า    
จะเป็นการน าเสนอสินค้าและบริการของโรงแรมให้แก่ลูกค้า การเพิ่มยอดขายห้องพัก ห้องอาหาร 
งานจัดเลี้ยง อบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ให้กับโรงแรม 

4. ฝ่ายการเงินและการบัญชี (Financial and Accounting Division) 

ฝ่ายการเงินและบัญชีท าหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมด้านการเงินท้ังหมดของโรงแรม 
เช่น ดูแลรายรับและรายจ่าย การจ่ายเงินตอบแทนพนักงาน การตรวจสอบ การจัดท าข้อมูล การจัดท า
บัญชีและการรายงานผลสถิติทางการเงิน 



  

72 หลกัการโรงแรม  

5. แผนกช่างซ่อมบ ารุง (Engineering Department) 

แผนกช่างซ่อมบ ารุงท าหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบด้านการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข  
และจัดการด้านเครื่องมือเครื่องใช้ภายในและภายนอกโรงแรม อาทิ เครื่องปรับอากาศ ท่อประปา  
เฟอร์นิเจอร์และตัวอาคาร 

6. แผนกรักษาความปลอดภัย (Security Department) 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท าหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบด้านความปลอดภัยเก่ียวกับ
ทรัพย์สินของผู้เข้าพัก พนักงานและโรงแรม รวมท้ังการตรวจสอบการเข้า-ออกโรงแรมและอ านวย
ความสะดวกในการจอดรถ 

7. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Division) 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ท าหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบด้านบุคลากรท้ังหมดของโรงแรม  อาทิ               
การวางแผนบุคลากร การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน แรงงานสัมพันธ์
และงานด้านกฎหมายแรงงาน 

 

การจัดองค์การในธุรกิจโรงแรมสามารถจัดแบ่งต าแหน่งงานท่ีส าคัญได้ดังนี้ (จิตตินันท์      
นันทไพบูลย์, 2555: 62; สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์, 2553: 93) 

1. ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) 

เป็นต าแหน่งระดับบริหารสูงสุด เป็นบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์ท าหน้าท่ีบริหารงานท้ังหมดและ
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงแรม การออกเยี่ยมตรวจตราพื้นท่ีปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อดูความเรียบร้อย การจัดการกระบวนการคุณภาพในการบริการด้วยรอยยิ้มและ      
มิตรไมตรี การรวบรวมและพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการบริหารโรงแรม การจัดการส่วน
รายได้และภาพลักษณ์ของโรงแรมโดยท าหน้าท่ีดังต่อไปนี ้

1.1 ก าหนดเป้าหมาย (Targeting) ของโรงแรม 

1.2 วางแผนการด าเนินงาน (Planning) ของทุกฝ่ายให้เปน็ไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

1.3 มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องและเหมาะสม (Assigning) 

1.4 สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีภายในโรงแรม(Communication) 

1.5 ปรับปรุงการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตา่งๆ ในโรงแรม 
(Evaluation & improvement) 

ต าแหน่งงานส าคัญในโรงแรม
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1.6 จัดฝึกอบรมเพือ่พัฒนาบคุลากรภายในโรงแรม (Training) 

2. รองผู้จัดการทั่วไป (Executive Assistant Manager: EAM) หรือ (Resident Manager: RM) 

ท าหน้าท่ีควบคุมดูแลกระบวนการท างานแต่ละแผนกโดยเฉพาะแผนกปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้อง
กับแขก เช่น ฝ่ายห้องพัก ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละแผนก แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน และปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จัดการท่ัวไป  

3. ผู้อ านวยการฝ่ายห้องพัก (Room Division Director) 

ท าหน้าท่ีดูแลงานท่ีเก่ียวกับห้องพักซึ่งเป็นส่วนท่ีสร้างรายได้หลักให้แก่โรงแรมเป็นฝ่ายท่ี
ส าคัญมาก เพราะมีหน้าท่ีให้บริการแขกและมีปฏิสัมพันธ์กับแขกโดยตรง ดูแลและตรวจสอบคุณภาพ
กระบวนการให้บริการด้านห้องพัก คอยอ านวยความสะดวกในด้านห้องพัก ส ารวจความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการของแขก เพื่อน าไปปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการตลาด
ด้านห้องพัก รวมท้ังบริการด้านต่างๆ ภายในโรงแรม ให้บริการด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี พื้นท่ี
ปฏิบัติการท่ีส าคัญของฝ่ายห้องพัก ได้แก่ บริเวณโถงส่วนหน้าของโรงแรม (Lobby) ซึ่งมีผู้จัดการ
แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office Manager) เป็นผู้ควบคุมดูแลและส่วนบริเวณที่เป็นห้องพักแขก
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) ผู้อ านวยการฝ่าย
ห้องพักจะดูแลผู้จัดการดังนี ้

3.1 ผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office Manager) 

ดูแลควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม
ท้ังหมดแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแผนกบริการส่วนหน้า วางแผนการด าเนินการภายในแผนกและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานและการประสานงานในแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Manager) หรือ “คุณแม่บ้าน”  
ท าหน้าท่ีดูแลด้านความสะอาดเรียบร้อย และบ ารุงรักษาอาคารโรงแรมท้ังหมด       

ในส่วนพื้นท่ีภายในห้องพักแขก (Guest Room) และภายนอกห้องพัก (Public Area) ดูแลงานซักรีด
ภายในโรงแรมงานจัดดอกไม้ในงานจัดเลี้ยงและภายในบริเวณโรงแรม  

4. ผู้อ านวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Director)  

ฝ่ายนี้เป็นฝ่ายท่ีมีขนาดใหญ่และมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ของโรงแรม ท้ังยังเป็น
ฝ่ายท่ีให้บริการแขกโดยตรง ท้ังแขกท่ีพักในโรงแรม (In-House) และแขกภายนอกซึ่งมีความ
หลากหลาย ผู้อ านวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มรับผิดชอบการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มทุก
ส่วนงาน (Outlet) ของโรงแรม เป็นผู้ควบคุมดูแลการด าเนินงานในแผนก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
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กระบวนการท างานของพนักงาน การสั่งซื้อวัตถุดิบ การเก็บรักษา ดูแลการท างานของแผนกประกอบ
อาหาร ท ายอดขายอาหารและเครื่องดื่มให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 

5. ผู้จัดการแผนกซ่อมบ ารุง (Engineering Manager) 

ผู้จัดการแผนกซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ซึ่งประกอบด้วยระบบปรับอากาศ เครื่องท า
ความร้อน ลิฟต์ ตู้เย็น อุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องมือที่มีระบบกลไก และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แผนกช่าง
จะมีส่วนงานย่อย คือ ช่างสี ช่างปูน ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างเครื่องปรับอากาศ และช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งดูแลระบบแสง สี เสียง ในงานจัดเลี้ยง 

6. ผู้อ านวยการฝ่ายการขายและการตลาด (Sales and Marketing Director) 

ผู้อ านวยการฝ่ายการขายและการตลาด ท าหน้าท่ีบริหารการขาย การจูงใจและกระตุ้น
พนักงานขายเพื่อเพิ่มยอดขาย เป็นผู้ก าหนดกลยุทธ์ วางแผน และบริหารงานจากกลุ่มเป้าหมายและ
สถานการณ์ของโรงแรม เพื่อจัดท าการบริหารส่วนประสมทางการตลาด  การประชาสัมพันธ์       
การสื่อสารการตลาดการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างยอดขายน าผลก าไรสู่โรงแรม 

7. ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (Financial and Accounting Director) 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี รับผิดชอบจัดท าบัญชี และควบคุมการเงินของโรงแรม          
ดูแลระบบบัญชีเงินเดือน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีพัสดุ งบประมาณ งานรายได้ งานการเงิน
ส่วนหน้า งานการเงินอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการท ารายงานเพื่อเสนอผลการด าเนินงาน และให้
ค าปรึกษาด้านการเงินและบัญชีแก่ผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

8. ผู้อ านวยการฝา่ยทรพัยากรมนษุย์ (Human Resource Director) 

ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีหน้าท่ีดูแลการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การวางแผน
บุคลากร สรรหาและการคัดเลือก การว่าจ้าง การปฐมนิเทศ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
การเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้ายพนักงาน บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ วินัยและการลงโทษ กฎระเบียบและกฎหมายแรงงาน เพื่อให้พนักงานท างานอย่างมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพ 

 

โรงแรมเป็นธุรกิจท่ีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีเวลาในการท างาน 2 ลักษณะ คือ  

1. การท างานแบบเวลาท างานปกติ คือ จะเป็นการท างานตามเวลาท างานส านักงานท่ัวไป 
(Office Hour) เข้าท างานในช่วงเช้าและเลิกงานในช่วงเย็น และมีวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ตามปกติ 
ได้แก่ ฝ่ายการขายและการตลาด ฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 

เวลาท างานของพนักงานโรงแรม
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2. เวลาท างานเป็นกะ พนักงานท่ีต้องท างานเป็นกะจะเป็นแผนกงานท่ีต้องให้บริการแขก
โดยตรงเนื่องจากโรงแรมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงพนักงานผู้ให้บริการจึงต้องท างานเป็นกะ เช่น 
พนักงานในแผนกบริการส่วนหน้า พนักงานในแผนกแม่บ้าน พนักงานในแผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยพนักงานจะท างานอย่างน้อยคนละ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่นับรวมถึงการท างาน
ล่วงเวลา (Over Time) โดยส่วนใหญ่ช่วงเวลาในการท างานของพนักงานโรงแรมแบ่งออกเป็น 3 รอบ
เวลาได้แก่ 

2.1 รอบเชา้ระหว่างเวลา 06.00 น. – 15.00 น. 
2.2 รอบบ่ายระหวา่งเวลา 14.00 น. – 23.00 น. 
2.3 รอบค่ าระหว่างเวลา 22.00 น. – 07.00 น. 

ในแต่ละช่วงเวลาจะมีเวลาท่ีคาบเก่ียวกัน 1 ชั่วโมงเพื่อให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานได้มีเวลาใน
การส่งมอบงาน อธิบายลักษณะงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข เพื่อให้พนักงานช่วงต่อไป
ท่ีมารับงานปฏิบัติงานต่อได้อย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์และต่อเนื่อง ท าให้แก้ไขข้อผิดพลาดจากการ
ท างานและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีข้ึนต่อไป  

 

  องค์การเป็นท่ีรวมของคนและเป็นท่ีรวมของงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานขององค์การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดหมวดหมู่ของงานท่ีเป็นอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมา
รวมเข้าด้วยกัน เรียกว่า “แผนกงาน” และตั้งหัวหน้างานข้ึนรับผิดชอบควบคุม โดยก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่พนักงาน จะเห็นว่าการจัดองค์การมีความจ าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์
หลายด้าน ท้ังประโยชน์ต่อองค์การ ประโยชน์ต่อผู้จัดการ และประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมี
หลักการจัดองค์การ ได้แก่ (1) การก าหนดหน้าท่ีการงาน (2) การแบ่งงาน (3) หน่วยงานส าคัญของ
องค์การ (4) สายการบังคับบัญชา (5) อ านาจการบังคับบัญชา (6) ช่วงการควบคุม (7) เอกภาพในการ
บังคับบัญชา และ (8) แผนภูมิองค์การ การจัดองค์การมีข้ันตอนการจัดองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย (1) การก าหนดรายละเอียดของงาน (2) การแบ่งงานให้เหมาะสม และ (3) การ
ประสานงานระหว่างแผนก   

 ส าหรับธุรกิจโรงแรมมีการจัดโครงสร้างองค์การตามสายงานหลัก ได้แก่ ฝ่ายห้องพัก       
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายการเงิน มีผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และพนักงานระดับปฏิบัติการ ควบคุมดูแลด าเนินการให้ธุรกิจ
โรงแรมประสบความส าเร็จ 

สรุป
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1. จงอธิบายความหมายและความส าคัญของการจัดองค์การในธรุกิจโรงแรม 

2. จงอธิบายหลักการจัดองคก์ารธุรกิจโรงแรม 

3. จงระบุสิง่ส าคัญที่ต้องค านงึถึงในการจัดองค์การโรงแรม 

4. จงยกตัวอย่างโครงสร้างองค์การของธุรกิจโรงแรมมา 1 ตัวอย่าง 
5. จงอธิบายการแบ่งสว่นงานในธุรกิจโรงแรม 

6. จงยกตัวอย่างต าแหน่งงานท่ีส าคัญและหน้าท่ีความรับผดิชอบในต าแหน่งงานดังกล่าวของ
ธุรกิจโรงแรมมา 3 ต าแหน่งงาน 

7. จงอธิบายเวลาการท างานของพนักงานโรงแรม 

   

ค าถามท้ายบท



 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้: เพื่อให้ผู้ศึกษา 

1. สามารถอธิบายความหมายของการอ านวยการในธรุกิจโรงแรม 

2. สามารถจ าแนกประเภทของผู้น าในธุรกิจโรงแรม 

3. สามารถระบุกระบวนการการตัดสินใจในธุรกิจโรงแรม 

4. สามารถระบุกระบวนการการมอบหมายงานในธุรกิจโรงแรม 

5. สามารถเลอืกใชว้ิธีการจูงใจที่เหมาะสมกับลักษณะและรูปแบบการบริหารในธรุกิจโรงแรม 

6. สามารถอธิบายการเสริมสร้างขวญัในการท างานของธรุกิจโรงแรม 

7. สามารถเลอืกวิธีการสือ่สารที่เหมาะสมกับลักษณะและรูปแบบการบริหารในธรุกิจโรงแรม 

การอ านวยการ (Directing) หรือการชี้น า (Leading) เป็นหน้าท่ีของผู้จัดการ ในการชี้น าให้
พนักงานทุกคนท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังสุดความสามารถ นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง 
มิใช่เป็นการสั่งการแต่เพียงอย่างเดียว การน าองค์การจะต้องท าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มิใช่ใช้อ านาจ สั่ง หรือ บังคับ ให้ท า สามารถจ าแนก
ลักษณะของผู้น าได้ดังนี้ (วัชราวุธ สุขเสรี (ผู้จัดการท่ัวไปโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน), สัมภาษณ์: 19 
มิถุนายน 2560) 

1. เจ้านาย (Boss) ใช้สิทธิอ านาจหน้าท่ีของตนสั่งการลูกน้องให้ท างาน โดยมุ่งท่ีเป้าหมาย
ของงาน ผลส าเร็จของงาน ไม่มุ่งท่ีพนักงาน ซึ่งท าให้พนักงานท างานด้วยความกดดัน ความกลัว       
ใช้แทนตัวเองว่า “ฉัน” ซึ่งหมายถึงเฉพาะตนเองเท่านั้น 

2. ผู้น า (Leader) จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ชี้แนะ แนะน า สอนงาน คิดหาวิธีในการท างานว่าจะ
ท างานอย่างไรเพื่อให้งานส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ช่วยประคับประคองและเสริมสร้างก าลังใจให้แก่
ทีมงาน ใช้แทนตัวเองว่า “เรา” ซึ่งหมายถึงทุกคน โดยคุณวัชราวุธได้แนะน าว่าในการท างานนั้น     
เราควรจะ “สอน-สั่งมิใช่สั่งสอน” หมายความว่า สอนงานให้ทีมงานท างานให้เป็นก่อนค่อยสั่งการ
เค้าท างาน และเราควรจะ “น ำ-แนะมใิช่แนะน ำ” หมายความว่า เป็นผู้น าท าน าให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน
ว่าต้องท างานอย่างไรจากนั้นค่อยแนะแนวทางว่าควรจะท าอย่างไร 

บทที่ บทที่ 44  
การการอ านวยการอ านวยการในธุรกจิโรงแรมในธุรกจิโรงแรม   
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ซึ่งในองค์การโดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรมนั้นต้องการ LEADER มิใช่ BOSS เนื่องจากการ
ให้บริการนั้นเป็นศิลปะท่ีต้องสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่แขก ไม่มีใครจะท าให้แขก
พึงพอใจได้ แต่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันท างานเป็นทีม ร่วมมือกันสร้างความสุขให้แก่แขก ซึ่งการที่
พนักงานจะสร้างความสุขให้แก่แขกได้น้ัน พนักงานต้องมีความสุขก่อน ซึ่งผู้น าลักษณะ BOSS ข้างต้น
ไม่สามารถท าให้พนักงานท างานอย่างมีความสุขได้ แต่ผู้น าลักษณะ LEADER สามารถท าให้พนักงาน
ท างานอย่างมีความสุข ลูกค้ามีความสุข ในขณะท่ีงานก็ประสบความส าเร็จไดต้ามเป้าหมายเป็นอย่างด ี

ความหมายของการอ านวยการ มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ดังนี้ 

เออร์เนสต์ เดล (Ernest Dale, 1978: 213) ให้ค าจ ากัดความว่า การอ านวยการ หมายถึง 
การทีผู่้บังคับบัญชาชี้แนะและตรวจตราดูแลการท างานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

คริส อาร์จิริส (Chris Argyris, 1987: 213) กล่าวว่า การอ านวยการท่ีดีจะต้องค านึงถึงขวัญ 
ก าลังใจ การเพิ่มผลผลิต และความพึงพอใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน  

สมพงษ์ เกษมสิน (2513: 337) ให้ความหมายว่า การอ านวยการ คือ การตรวจตราและนิเทศ
งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน  

สมคิด บางโม (2558: 165) ให้ความหมายว่า การอ านวยการ  หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างท่ีมุ่ง
ผลักดันให้พนักงานท างานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ การสั่งการ การตัดสินใจ      
การแก้ปัญหา การชี้แนะสอนงาน การจูงใจให้พนักงานท างาน การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 
และการประสานงาน  

อนิวัช แก้วจ านงค์ (2556 : 149) กล่าวว่า การอ านวยการหรือการน าคือการชี้แนะ          
การแนะน าหรือบอกกล่าวเพื่อให้บุคคลในองค์การสามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
หรืองานท่ีได้รับมอบหมายได้เป็นผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีองค์การก าหนด 

 จากความหมายของการอ านวยการข้างต้นพอสรุปได้ว่า การอ านวยการเป็นการท่ีผู้น าสร้าง
ทีมงาน ร่วมกันท างาน ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหา โดยร่วมกันหาวิธีการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ  คอยชี้แนะและเสริมสร้างก าลังใจให้แก่ทีมงาน 

 ดังนั้นการอ านวยการในธุรกิจโรงแรมจึงเป็นการท่ีผู้จัดการโรงแรมสร้างทีมงานท่ีร่วมกัน
ท างาน ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหาโดยร่วมกันหาวิธกีารท างานให้ประสบความส าเรจ็ คอยชี้แนะและ
เสริมสร้างก าลังใจให้แก่ทีมงาน 
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ประเภทของผู้น าตามลักษณะการใช้อ านาจหน้าท่ีระหว่างตัวผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเกณฑ์ 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้  (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, 2559: 9-11; สุธี ขวัญเงิน, 2559: 179;     
สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, 2560: 122) 

1. ผู้น าแบบเผด็จการ ผู้น าแบบเผด็จการเป็นผู้น าท่ีเน้นการบังคับบัญชาและการออกค าสั่ง 
นิยมตัดสินใจด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียวไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้น าจะ
ตัดสินใจเองและแจ้งให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชาทราบ ในบางกรณี ผู้น าอาจขอความคิดเห็นจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาและสอบถามผลสะท้อนกลับจากการตัดสินใจของเขาแต่จะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจ ผู้น าแบบนี้จะใช้ได้กับสถานการณ์ที่มีความแน่นอน 

2. ผู้น าแบบมีส่วนร่วม ผู้น าแบบมีส่วนร่วมจะให้ความส าคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชามาก      
การบริหารจะเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ซึ่งอาจใช้วิธีการ
ประชุมหรือตั้งคณะกรรมการ ผู้น าประเภทนี้ พยายามส่งเสริมให้พนักงานออกความคิดเห็น และมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ได้ กระบวนการดังกล่าวจะเอื้อให้เกิดความเข้าใจ 
ผู้น าแบบมีส่วนร่วมเป็นผู้น าท่ีท างานโดยอาศัยความร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชา การตัดสินใจอยู่บนฐาน
ของการปรึกษาหารือกัน 

3. ผู้น าแบบเสรีนิยม ผู้น าแบบนี้จะให้อิสระเต็มท่ีแก่พนักงานหรือทีมงานในการตัดสินใจ 
โดยผู้น ามีความเชื่อมั่นในการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้แก่พนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 
โดยต้องมีความรู้ในการใช้เทคนิคและเครื่องมือท่ีจ าเป็นต่อการท างาน การตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากัด
ของผู้บริหาร ภาวะผู้น าแบบนี้เหมาะส าหรับงานด้านวิศวกรรม การออกแบบ การวิจัยและการขาย 

 ส าหรับธุรกิจโรงแรมผู้น าควรจะเป็น ผู้น ำแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากในกระบวนการการส่ง
มอบบริการแก่ลูกค้านั้นต้องอาศัยการท างานเป็นทีม ดังนั้นพนักงานทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ท างานให้ส าเร็จ ซึ่งธุรกิจโรงแรมควรจะต้องมีลักษณะผู้น าแบบท่ีเน้นหา วิธีการ ร่วมกันในการท างาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การตัดสินใจหรือการด าเนินงานจะใช้วิธีปรึกษาหารือทีมงาน ผ่านการประชุม
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในการท างาน 
การแก้ปัญหาต่างๆ และการพัฒนาองค์การ  

 

 

ประเภทของผู้น ำในธุรกิจโรงแรม
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นักบริหารทุกคนทุกระดับจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไป
จนถึงเรื่องใหญ่ท่ีส าคัญๆ เช่น ตัดสินใจด้านค่าจ้างเงินเดือน ตัดสินใจการลงทุนในธุรกิจ ตัดสินใจเรื่อง
การลาหยุดของพนักงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาการบริการ และการตัดสินใจเพื่อพัฒนาองค์การ เป็นต้น 

 การตัดสินใจเป็นการตัดสินใจท่ีจะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อ
ความส าเร็จตรงตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ ในทางปฏิบัติการตัดสินใจมักเก่ียวข้องกับปัญหาท่ียุ่งยาก
สลับซับซ้อนและมีวิธีการแก้ปัญหาให้วินิจฉัยมากกว่าหนึ่งทางเสมอ ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของผู้วินิจฉัย
ปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบัติโดยวิธีใดจึงจะบรรลุเป้าหมายอย่างดีท่ีสุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุด
แก่องค์การนั้น  

 

 การตัดสินใจในธุรกิจโรงแรมจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ผิดพลาดควรจะต้องด าเนินการ
เป็นขั้นตอนดังนี ้ 
 1. การหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ กระบวนการรวบรวมข่าวสารข้อมูลต่างๆ จาก
สภาพแวดล้อมหรือสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาของธุรกิจโรงแรม แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับการตัดสินใจของผู้จัดการ ควรมีข้อมูลที่มากและน่าเชื่อถือเพียงพอเพื่อการตัดสินใจท่ีถูกต้อง  
 2. คาดคะเนผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 3. การพิจารณาแนวทางปฏิบัติท่ีจะน าไปใช้ รวมท้ังการคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา 
รวมท้ังการวิเคราะห์และประเมินค่าส าหรับแนวทางปฏิบัตินั้นๆ ควรพิจารณาหาทางเลือกไว้หลายๆ ทาง 
 4. เลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากแนวทางปฏิบัติท่ีอาจจะเป็นไปได้หลายๆ ทาง โดย
เลือกแนวทางท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจโรงแรม 

 5. ตัดสินใจสั่งการให้ปฏิบัติ 
 6. วัดผลการปฏิบัติโดยน าไปเปรียบเทียบกับการคาดคะเนที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น 

 

 

 

กำรตัดสินใจในธุรกิจโรงแรม 

กระบวนกำรตัดสินใจในธุรกิจโรงแรม
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ภาพที่ 4.1 กระบวนการตัดสนิใจ 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สมคิด บางโม (2558: 167) 

 

 การตัดสินใจเป็นปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างภาวะผู้น าของหัวหน้าองค์การ นักบริหารทุก
วงการจะต้องเผชิญกับปัญหาการตัดสินใจท้ังสิ้น การตัดสินใจจึงต้องให้ตรงจุดของปัญหาและข่าวสาร
ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด การตัดสินใจที่ดีควรยึดหลักดังต่อไปนี้ 
 1. การตัดสินใจต้องให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากท่ีสุด 

 2. การตัดสินใจควรให้มีลักษณะเป็นไปในทางกระจายอ านาจบริหารให้ส่วนงานต่างๆ 

 3. การตัดสินใจต้องให้สามารถปฏิบัติได้ และเป็นไปตามนโยบาย จุดมุ่งหมายและระเบียบ        
แบบแผนขององค์การ 

 4. ควรวางแผนการด าเนินการไว้ลว่งหนา้ เพราะการตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย    
หากมีแผนงานท่ีรัดกุมแล้วจะช่วยให้การปฏิบัติงานภายหลังจากการตัดสินใจด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 

การท่ีผู้จัดการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ในธุรกิจโรงแรมมักมีข้อขัดข้องในการตัดสินใจจาก
สาเหตุดังนี้ 

1. ขาดข้อมูลท่ีเพียงพอหรือข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ 

2. ขาดความรู้ในเรื่องท่ีจะต้องตัดสินใจและไม่มีเวลาเพียงพอในการวินิจฉัย 

3. ความยากล าบากในการคาดหมายเหตุการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะการตัดสินใจเก่ียวกับ
โครงการใหญ่ๆ ท่ีมีระยะเวลายาวนาน 

หลักในกำรตัดสินใจของธุรกิจโรงแรม

ปัญหำเกี่ยวกับกำรตัดสินใจในธุรกิจโรงแรม

วิเคราะห์ข้อมูล คาดคะเนผลที่จะเกิดใน
อนาคต

คิดหาวิธีการหลายๆ
แนวทาง

เลือกแนวทางที่ดีที่สุดตัดสินใจสั่งการวัดผลปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่
คาดคะแนไว้

ข้อมูลเข้า 
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1.4 พฤติกรรมการบริหารของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม เช่น ความเฉื่อยชา ขาดความ
ละเอียดรอบคอบและการหวงอ านาจ เป็นต้น 

ตัวอย่างการตัดสินใจแก้ปัญหาในธุรกิจโรงแรม เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 มีคณะกลุ่มทัวร์
จากประเทศจีนจะเดินทางเข้าพักท่ีโรงแรมดุสิตธานี หัวหินเป็นเวลา 2 คืน จ านวน 150 ห้อง         
แต่ฝ่ายขายและการตลาดไม่ได้แจ้งกับแผนกบริการส่วนหน้าและแผนกแม่บ้านว่าแขกท้ัง 150 ห้อง  
จะไม่นอนเตียงคู่ (King size) ขนาด 6 ฟุตด้วยกันและก็ไม่รับเตียงเสริม (Extra bed) ด้วย ภายใน
ห้องท่ีพักนั้นจะต้องเป็นเตียงเดี่ยว (Twin size) ขนาด 3.5 ฟุต สองเตียงส าหรับนอนสองคนเท่านั้น 
จนกระท่ังจวนเจียนเวลาท่ีแขกจะเข้าพักโรงแรมถึงได้ทราบความประสงค์พิเศษของแขกกลุ่มนี้        
ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง 8 ชั่วโมงท่ีแขกจะมาถึงโรงแรม แต่เนื่องจากเตียงขนาดนี้โรงแรมมีไม่เพียงพอ
ขาดอีกจ านวน 30 เตียง (15 ห้องพัก) เนื่องจากอัตราการเข้าพักเต็มทุกห้อง ไม่สามารถโยกย้ายเตียง
ภายในโรงแรมได้เลย คุณวัชราวุธ สุขเสรี (ผู้จัดการท่ัวไป) จึงตัดสินใจหาเตียง (Twin size) ขนาด 3.5 ฟุต 
จ านวน 30 เตียงจากโรงแรมข้างเคียงท่ีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน น ารถสิบล้อไปยกจากโรงแรม     
ดังกล่าวถึง 6 เท่ียวแล้วน าข้ึนไปจัดให้แก่แขกกลุ่มทัวร์จีนดังกล่าวทันเวลา ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเรว็และทันเวลา ไม่ท าให้แขกรู้สึกไม่พึงพอใจในบริการและในเช้าวันถัดมา
คุณวัชราวุธได้นัดเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายและการตลาด เข้าประชุมร่วมกันกับแผนกบริการส่วนหน้า        
แผนกแม่บ้าน แผนกทรัพยากรมนุษย์ เพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจร่วมกันถึงการสื่อสารในการท างาน
ว่าต้องสื่อสารอย่างไร จึงจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าวข้ึน และคุณวัชราวุธได้ให้ฝ่ายขายขึ้นไปยังห้องพักท่ีมี
การน าเตียงมาใส่เพิ่มเสริม โดยให้ฝ่ายขายได้ช่วยในการยกเตียงเสริมเหล่านั้นลงมาเพื่อใส่รถบรรทุก
ไปคืนโรงแรมข้างเคียงท่ียืมเตียงมา ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้ฝ่ายขาย เข้าใจว่าหากฝ่ายตนเองสื่อสาร
ผิดพลาดจะมีผลกระทบกับแผนกอื่นๆ อย่างไร จะได้ท างานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ดังแสดงใน
ภาพท่ี 4.2 และ 4.3 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2  เตียงเดีย่ว (Twin size) ขนาด 3.5 ฟุต และฐานรองเตียงที่ยืมมาจากโรงแรมข้างเคียง 
ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 
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ภาพที่ 4.3 ภาพบรรยากาศการประชุมแผนกต่างๆ ภายในโรงแรม 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

 

ลักษณะการตัดสินใจของผู้จัดการแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผู้จัดการบางคนชอบตัดสินใจร่วมกับ
ทีมงาน แต่ผู้จัดการบางคนไม่เคยขอความคิดเห็นจากพนักงานเลย ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในธุรกิจโรงแรมมี 4 ประการ คือ  

1. ความมีอิสระของผู้จัดการ โดยท่ัวไปแล้วยิ่งเป็นผู้จัดการระดับสูงเท่าใด ความคล่องตัวและ
การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจย่อมมีอิสระมาก เช่น ผู้จัดการท่ัวไปโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ซึ่งเป็น
ต าแหน่งงานสูงสุดในองค์การ สามารถมีอิสระในการตัดสินใจด าเนินงานในโรงแรมได้อย่างเต็มท่ี เช่น 
สามารถก าหนดแผนกลยุทธ์ของโรงแรม ก าหนดกระบวนการท างานของแต่ละแผนกในโรงแรม 
ก าหนดอัตราก าลังของพนักงานโรงแรม สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในโรงแรม สามารถก าหนด
สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในและภายนอกอาคารโรงแรม เป็นต้น (วัชราวุธ สุขเสรี (ผู้จัดการทั่วไป
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน), สัมภาษณ์: 19 มิถุนายน 2560) 

2. ความมุ่งหมายและประเพณีนิยมขององค์การ เช่น ธุรกิจโรงแรมมีประเพณีนิยมในการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม 

3. โครงสร้างของกลุ่มท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในองค์การ เช่น คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาด้านต่างๆ สหภาพแรงงาน เป็นต้น 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในธุรกิจโรงแรม
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4. บุคคลในองค์การทุกคน บุคลิกภาพ ค่านิยม ภูมิหลังและความคาดหมายของบุคคล 
รวมท้ังวัฒนธรรมองค์การจะมีผลต่อการตัดสินใจ เมื่อน าปัจจัยท่ีส าคัญดังกล่าวมาเขียนแผนภูมิจะได้
ดังภาพที่ 4.4 

 

 

ภาพที่ 4.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

ท่ีมา: สมคิด บางโม (2558: 168) 

 

 1. โดยท่ัวไปการตัดสินใจย่อมมาจากผู้บริหารระดับสูง แต่อาจมีเหตุผลบางประการท่ีการ
ตัดสินใจมิได้เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา และในการตัดสินใจจ าเป็นต้องได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆ
ท่ีจ าเป็น การหลั่งไหลของข้อมูลไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามสายการบังคับบัญชาก็ได้ เช่น การจัดให้มี
งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานระดับล่างได้
พูดคุยพบปะกับผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม การท่ีผู้บริหารกล่าวพูดคุยทักทายกับแขกท่ีเข้าพัก
ภายในโรงแรมแล้วสอบถามความรู้สึกท่ีเข้าพักโรงแรมเพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ให้บริการของโรงแรม เป็นต้น 

 

 

การตัดสินใจ

กลุ่มในองค์การ

บุคคลใน
องค์การ

ความมุ่งหมายและ
ประเพณีนิยมของ

องค์การ

ความมีอิสระ
ของผู้จัดการ

ข้อสงัเกตบำงประกำรส ำหรบักำรตัดสินใจในธุรกิจโรงแรม
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 2. คนท่ีได้รับการฝึกอบรมทางการบริหารโดยตรงส่วนมากจะตัดสินใจสั่งการได้ดีและรวดเร็ว 
เพราะมีความมั่นใจในการตัดสินใจสั่งการ เนื่องจากมีหลักการยึดถือหรือน ามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจอยู่เสมอแต่คนท่ีขาดการฝึกอบรมทางการบริหารมักจะอาศัยกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์
เป็นหลัก แต่บางทีตึงตัวเกินไปก็ไม่เป็นท่ีพอใจของพนักงานเพราะปฏิบัติได้ยากและไม่ยอมให้มีการ
ยืดหยุ่นแก้ไขได้ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามเวลาที่เปลี่ยนไป กลายเป็นการท างานแบบอนุรักษ์นิยม 

 

 การมอบหมายงานเป็นส่วนหนึ่งของการน าองค์การ การที่ผู้จัดการหรือหัวหน้างานมอบหมาย
งานให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะมอบหมายด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร    
ซึ่งต้องมีลักษณะของการมอบหมายงานท่ีดีและมีกระบวนการของการมอบหมายงานดังนี ้

 

การมอบหมายงานท่ีดีต้องเป็นการมอบหมายท่ีสามารถปฏิบัติได้ ผู้รับมอบหมายจะต้องมี
อ านาจ เวลาและอุปกรณ์ในการด าเนินงานเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงาน การมอบหมายงานท่ีดีควรมี
ลักษณะ 5 ข้อดังนี้ (สุธี ขวัญเงิน, 2559: 155; สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, 2560: 133)  

1. การมอบหมายงานควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) เช่น 
ทุกครั้งท่ีมีการประชุมงานของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน หลังจากมอบหมายงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ผู้จัดการท่ัวไปจะสอบถามพนักงานว่า เข้าใจไหม? ใครไม่เข้าใจตรงไหนไหม? แล้วถ้าสังเกตเห็นว่า   
ทุกคนเงียบก็จะถามต่อว่า “ท่ีเข้าใจนั้น เข้าใจว่าอย่างไร” โดยให้ “อธิบาย” ให้ฟัง ซึ่งพนักงานจะต้อง
อธิบายให้ฟังได้ว่าท่ีได้รับมอบหมายงานไปน้ัน เป็นงานลักษณะใด จะต้องด าเนินการอย่างไร เพื่อเป็น
การตรวจสอบว่าท่ีเข้าใจนั้น เข้าใจถูกต้องหรือไม่ ซึ่งวิธีการสื่อสารแบบสองทางนี้ท าให้พนักงานเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของงานท่ีได้รับมอบหมายมาจริงๆ ว่าต้องท าอะไร อย่างไรบ้าง เมื่อใครไม่เข้าใจก็จะได้
สอบถามได้ในขณะนั้นเลย เวลาปฏิบัติงานก็จะได้ไม่ผิดพลาดหรือบิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ของงาน
(วัชราวุธ สุขเสรี (ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน), สัมภาษณ์: 19 มิถุนายน 2560) 
 2. การมอบหมายควรมีความชัดเจนและสมบูรณ์ 
 3. การมอบหมายงานต้องให้ผู้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นั้นและมีส่วนร่วมในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

4. ต้องชอบด้วยกฎหมาย มีเหตุผลและถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

5. ผู้มอบหมายงานต้องมีความรบัผิดชอบตอ่สิ่งที่ตนได้มอบหมายไป  

 

กำรมอบหมำยงำนในธุรกิจโรงแรม

ลักษณะของกำรมอบหมำยงำนที่ดีในธุรกิจโรงแรม
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ในการมอบหมายงานแก่พนักงานโรงแรม ผู้บริหารควรมีข้ันตอนกระบวนการของการ
มอบหมายงานเพื่อให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยควรด าเนินการเป็นข้ันตอน 5 ข้ันตอนดังนี้ 
(ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2556: 131; อนิวัช แก้วจ านงค์, 2556: 186) 

 1. การก าหนดงานท่ีจะให้พนักงานปฏิบัตินั้นจะต้องค านึงถึงประเภทของงานและปริมาณงาน
ท่ีจะมอบหมายให้เหมาะสมกับพนักงานผู้ปฏิบัติงานน้ัน 

 2. การเลือกคนท่ีจะรับมอบหมายงานควรเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับงาน และ
ค านึงถึงความรู้สึกของพนักงานคนอื่นๆ ในหน่วยงานนั้นด้วย 

 3. การให้การสนับสนุน เช่น ให้ความส าคัญแก่ผู้รับมอบหมายงาน แนะน าบุคคลท่ีจะต้อง
ติดต่อด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้ผู้รับมอบหมายงานเชื่อมั่นว่าผู้มอบหมายงานพร้อมท่ีจะให้ความ
สนับสนุนตลอดเวลา 
 4. การตรวจสอบความก้าวหน้าเป็นการควบคุมให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องกันไป อาจสอบถาม
ด้วยวาจาหรือให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

 5. การวัดความส าเร็จ เป็นการกระตุ้นการท างานแบบหนึ่ง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็น
ความส าคัญของงาน ผู้รับมอบหมายงานจะได้รู้ว่าเมื่อรับมอบหมายงานไปแล้วได้ท างานถูกต้อง
สมบูรณ์เพียงใดและอาจถือเป็นการให้รางวัลแก่ผลงานของผู้นั้นด้วย 

 

 การจูงใจหรือการกระตุ้นให้พนักงานท างานถือเป็นภารกิจท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของผู้ จัดการ          
หลักส าคัญของการกระตุ้นให้พนักงานตั้งใจท างานหรอืขยันท างานนั้นจะต้องเป็นมาตรฐานหรือวิธีการ
ท่ีตั้งข้ึนแล้วจะมีพนักงานเพียงบางคนหรือบางส่วนเท่านั้นท่ีได้รับประโยชน์ ไม่ใช่ได้ทุกคน (หากทุกคน
ได้ประโยชน์ มาตรการนั้นจะกลายเป็นสวัสดิการ) เช่น รางวัลพนักงานดีเด่น เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชัน 
เป็นต้น ปัจจุบันผู้จัดการมีความเห็นว่าพนักงานเป็นผู้มีชีวิตจิตใจ ต้องให้ความส าคัญกับสวัสดิการ 
เพิ่มค่าจ้างให้สูงข้ึน ปรับปรุงสภาพการท างานและเสริมกิจกรรมหลายๆ อย่างเพื่อจูงใจให้ท างาน
เพราะความส าเร็จของธุรกิจโรงแรมส่วนหนึ่งจะข้ึนอยู่กับกลยุทธ์การจูงใจให้พนักงานท างานอย่าง  
เต็มก าลังความสามารถด้วย 

 

กำรจูงใจในธุรกิจโรงแรม

กระบวนกำรกำรมอบหมำยงำนในธุรกิจโรงแรม



                      บทที่ 4 | การอ านวยการในธุรกจิโรงแรม  87 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการจูงใจในธุรกิจโรงแรมมีหลายแนวดังนี้ (กิจจา บานชื่น และ
กณิกนันต์ บานชื่น, 2559: 308-309; ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2556: 166-167; สมคิด บางโม, 2558: 

170-174) 
1. การจูงใจในธุรกิจโรงแรมตามแนวความคิดของเทยเ์ลอร ์
2. การจูงใจในธุรกิจโรงแรมตามแนวความคิดของมาสโลว ์

3. การจูงใจในธุรกิจโรงแรมตามแนวความคิดของเฮิร์ซเบิรก์ 

4. การจูงใจในธุรกิจโรงแรมตามแนวความคิดของแมกเกรเกอร ์

 

ทฤษฎีการจูงใจตามแนวความคิดของเฟรเดอริก เทย์เลอร์นี้ เกิดข้ึนในสมัยการบริหาร                  
เชิงวิทยาศาสตร์ เทย์เลอร์มีความเชื่อว่าการให้ผลตอบแทนเป็นการจูงใจในการท างานอย่างหนึ่ง     
ในการให้ผลตอบแทนนั้นจะต้องไม่ใช่ผลตอบแทนที่ให้เฉพาะกับคนท่ีมีผลผลิตสูงเท่านั้น ควรจะมีการ
ก าหนดมาตรฐานของผลผลิตข้ึนส าหรบัเป็นเครื่องก าหนดผลตอบแทน เทย์เลอร์ก าหนดระบบการจา่ย
ผลตอบแทนเป็น 3 ระดับ คือ ผลงานต่ ากว่ามาตรฐาน เท่ากับมาตรฐาน และสูงกว่ามาตรฐาน 
ผลตอบแทนท่ีจ่ายให้นี้ เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเงิน ผลตอบแทนด้านการเงินจะต้องมีความสัมพันธ์กับ   
ผลการปฏิบัติงาน ถ้าตอบแทนด้วยเงินจ านวนสูงท่ีเหมาะสมกับระดับของผลผลิตแล้ว คนงานจะเพิ่ม
ผลผลิตมากข้ึน ในทางตรงกันข้ามถ้าคนงานท่ีมีผลผลิตสูงเห็นว่าผลตอบแทนท่ีได้รับเท่ากับคนงานท่ีมี
ผลผลิตต่ าแล้วคนงานท่ีมีผลผลิตสูงจะลดผลผลิตของตนลงทันที  

การให้ผลตอบแทนเป็นเงินเพื่อจูงใจให้ขยันท างานอาจท าได้หลายวิธีดังนี้ 
1. ค่าจ้าง เงินเดือนสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 

2. รางวัล (โบนัส) กรณีท างานได้สูงกว่ามาตรฐาน 

3. เบี้ยขยัน 

4. เบี้ยเลี้ยงท างานนอกสถานท่ี 

5. ค่าล่วงเวลา เงินค่าเข้ากะ 

6. รางวัลส าหรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

7. การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างส าหรับผู้ขยันและมีผลงานดีมากกว่าคนอื่นๆ ท่ีท างาน
ตามปกต ิ

 

 

 

กำรจูงใจในธุรกิจโรงแรมตำมแนวควำมคิดของเทย์เลอร์
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กรณีศึกษาโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (2560) พบว่า โรงแรมได้มีการจูงใจตามแนวคิดของเทย์
เลอร์ ในเรื่องการข้ึนเงินเดือนประจ าปีส าหรับผู้ขยันและมีผลงานดีมากกว่าคนอื่นๆ ท่ีท างานตามปกติ     
โดยปกติโรงแรมจะได้งบประมาณจากส านักงานส่วนกลางให้ข้ึนเงินเดือนแก่พนักงานเฉลี่ยท้ังโรงแรม
อยู่ท่ีร้อยละ 5 ต่อคนต่อปี ซึ่งโรงแรมจะข้ึนเงินเดือนให้พนักงานแต่ละคนไม่เท่ากัน โดยดูท่ีผลการ
ท างาน ประสิทธิภาพในการท างาน บางคนผลงานต่ ากว่ามาตรฐานได้ เงินเดือนข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี   
บางคนผลงานเท่ากับมาตรฐานได้เงินเดือนข้ึนร้อยละ 5 ต่อปีและบางคนผลงานสูงกว่ามาตรฐานได้
เงินเดือนข้ึนร้อยละ 7 ต่อปี การข้ึนเงินเดือนลักษณะนี้เป็นการจูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานให้สูงกว่ามาตรฐานเพื่อท่ีตนเองจะได้เงินเดือนข้ึนสูงกว่าร้อยละ 5 ต่อปีที่เป็นระดับการขึ้น
เงินเดือนมาตรฐานท่ีโรงแรมตั้งไว้ 

 

 ทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) อับราฮัม 
มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นนักจิตวิทยาท่ีได้สรุปความต้องการของมนุษย์เป็นล าดับข้ันไว้       
5 ล าดับข้ันจากความต้องการทางด้านร่างกายท่ีเป็นความต้องการพื้นฐานจนถึงข้ันสูงสุดได้แก่     
ความต้องการความสมหวังในชีวิต ซึ่งในข้ันสูงสุดนี้มนุษย์จะไม่ถูกจูงใจด้วยปัจจัยต่างๆ แต่เป็นการท า
ในสิ่ ง ท่ีตนปรารถนาเท่านั้น นอกจากนี้ความต้องการของมนุษย์ตามแนวทางของมาสโลว์               
จะแสดงให้เห็นค่อนข้างท่ีจะเป็นล าดับข้ันจากข้ันแรกค่อยขึ้นไปถึงขั้นสูง ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการสนองตอบ
ความต้องการจะจูงใจให้คนตั้งใจท างานหรืออาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการ
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ นั่นคือใช้ความต้องการของพนักงานเป็นเครื่องจูงใจให้ขยัน
ท างาน ความต้องการของมนุษย์มี 5 ข้ันดังนี้  
 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Need) เป็นความต้องการด้านพื้นฐาน
ของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่มและยารักษาโรค ความต้องการด้านนี้คนเราต้องการ
ได้รับการตอบสนองก่อนความต้องการอื่นๆ 

 2. ความต้องการความมั่นคง (Security Need) ความต้องการเก่ียวกับความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของชีวิต อาทิ ไม่มีโจรผู้ร้ายมารบกวน มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ฯลฯ 

 3. ความต้องการความรัก (Love Need) หรือการติดต่อสัมพันธ์ (Affiliation Need) 

อาทิ ความอยากมีเพื่อน อยากเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม อยากเป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็นต้น 

 4. ความต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem Need) เป็นความต้องการท่ีเป็นความรู้สึก
ภายใน เช่น อยากได้รับการเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน อยากให้เพื่อนร่วมงานยกย่องนับถือ ฯลฯ 
เพื่อจะได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น 

กำรจูงใจในธุรกิจโรงแรมตำมแนวควำมคิดของมำสโลว์
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 5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต (Self-Actualization) คือความต้องการบรรลุถึง  
สิ่งท่ีตนสามารถจะเป็น คือประสบความส าเร็จสมบูรณ์ในชีวิต เป็นความต้องการท่ีเกิดจากความ
ตระหนักในตนเอง ความต้องการระดับนี้ ไม่ เก่ียวกับความสูงต่ าของต าแหน่งหน้าท่ีการงาน         
ความต้องการในขั้นน้ีจะเกิดข้ึนเมื่อความต้องการใน 4 ข้ันแรกได้รับการตอบสนองแล้วเท่านั้น 

ตารางที่ 4.1 การจัดกิจกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์เพื่อจงูใจ
ในการท างานกรณีศึกษาโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 

ล าดับข้ันแห่งความตอ้งการ 
กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อสนองความต้องการ 

กรณีศึกษาโรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

1. ความต้องการทางด้านรา่งกาย 1. การขึ้นเงินเดือนเป็นประจ าทุกปี > ร้อยละ 5 ต่อปี 
2. ห้องพักภายในโรงแรมส าหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการ
แผนกข้ึนไป 

3. รางวัลพนักงานดีเด่น ประจ าเดือน ประจ าป ี

2. ความต้องการความม่ันคง 1. เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีความม่ันคงในการท างานสูง 
3. ความต้องการการติดตอ่สมัพันธ ์ 1. ให้รางวลัพนักงานดีเด่นในการเดินทางไปพักผอ่น

โรงแรมในเครอื โดยไม่มีค่าใชจ้่ายใดๆ   
4. ความต้องการการยกยอ่งนบัถือ 1. ให้ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

2. มอบความรับผิดชอบให้มากข้ึน 
 

 

 

ความต้องการ
ทางด้านร่างกาย

1

ความต้องการ
ความมั่นคง

2

ความต้องการ
การติดต่อสัมพันธ์

3

ความต้องการ
การยกย่องนับถือ

4

ความต้องการ
ความสมหวังในชีวิต

5

ภาพที่ 4.5 ล าดับข้ันความต้องการของมนุษย ์

ท่ีมา: ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2556: 167) 
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ตารางที่ 4.1 การจัดกิจกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์เพื่อจงูใจ
ในการท างานกรณีศึกษาโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน (ต่อ) 

ล าดับข้ันแห่งความตอ้งการ 
กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อสนองความต้องการ 

กรณีศึกษาโรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต 1. ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 

2. ให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรม 

3. มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถพเิศษ เช่น 
พนักงานท่ีชอบแสดงออกจะให้โอกาสในการแสดง
ความสามารถในงานต่างๆ ของโรงแรม 

ความรนุแรงของความต้องการ มีดังนี ้
1. ความต้องการของคนมีล าดับ ข้ันของความต้องการรุนแรงท่ีสุดไปจนถึงต่ าสุด            

ความต้องการทางร่างกายเป็นล าดับ 1 เพราะความต้องการนี้มีพลังสูงสุดเป็นความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ (Basic Human Need) ความต้องการท่ีมีความรุนแรงตามมา คือ ความต้องการความ
มั่นคงและปลอดภัย การติดต่อสัมพันธ์ การยกย่องในสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความสมหวังใน
ชีวิตตามล าดับ ดังแสดงในภาพท่ี 4.5 

2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่ใช่สิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป        
ความต้องการที่อยู่สูงขึ้นไปท่ียังมิได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจแทนท่ี 

3. ความต้องการของคนจะมีลักษณะซ้ าซ้อน ความต้องการอย่างหนึ่งอาจจะยังไม่หมดไปแต่
ความต้องการอย่างอื่นก็จะเกิดข้ึนมาได้ 

 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) เป็นทฤษฎีแรงจูงใจอีก
ทฤษฎีหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากนักบริหารทฤษฎีนี้ เรียกว่า Motivation-

Maintenance Theory หรือ ทฤษฎี 2 ปัจจัยในการจูงใจ (Two-Factors Theory of Motivation)    
เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยงเก่ียวกับงาน โดยเฉพาะปัจจัยท่ีท า
ให้เกิดความพึงพอใจ เฮิร์ซเบิร์กได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักบัญชีและวิศวกรในเขต
เมืองพิสเบิร์กของสหรัฐจ านวน 200 คน โดยแนวทางการสัมภาษณ์นั้นเป็นการขอร้องให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์คิดถึงช่วงการท างานท่ีตนมีความรู้สึกดีเป็นพิเศษและช่วงท่ีรู้สึกไม่ดีมากๆ ในการท างาน
จากนั้นน าค าตอบท่ีได้มาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ พบค าตอบท่ีน่าฉงนใจว่า ปัจจัยท่ีท าให้คนเกิด

กำรจูงใจในธุรกิจโรงแรมตำมแนวควำมคิดของเฮิร์ซเบิร์ก
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ความพึงพอใจต่องาน เป็นคนละปัจจัยกับปัจจัยท่ีท าให้เกิดวามไม่พอใจต่องานจึงเป็นท่ีมาของทฤษฎี 
2 ปัจจัยในการจูงใจดังนี้  

 

ภาพที ่4.6 การจูงใจตามแนวความคิดของเฮิร์ซเบิร์ก 

ท่ีมา: สมคิด บางโม. (2558: 174) 

ปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความรู้สึกท่ีดีและไม่ดีของบุคคลผู้ท่ีท างาน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation) หรือตัวกระตุ้นให้คนท างาน ได้แก่ ลักษณะของงานโดยตัว
ของมันเองจูงใจให้อยากท า ความรู้สึกท่ีเก่ียวกับความส าเร็จของงาน ความรับผิดชอบท่ีมีมากข้ึน    
การยกย่องในงานท่ีท าและโอกาสท่ีจะก้าวหน้า ในงานโรงแรมนั้นปัจจัยจูงใจในการท างานก็คือการได้
ท างานในสถานท่ีท่ีแขกเข้ามาใช้บริการด้วยความสุข ท าให้พนักงานท างานอย่างมีความสุขเนื่องจาก
แขกจะเข้ามาใช้บริการโรงแรมในยามท่ีเค้ามีความสุข มีแต่แขกยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสดใสสวยงาม 
เช่น เข้ามาพักผ่อน เข้ามารับประทานอาหารเลิศรส เข้ามาจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง งานสังสรรค์      
งานแต่งงาน ซึ่งลักษณะงานโดยตัวของมันเองจูงใจให้พนักงานอยากเข้ามาท างานในธุรกิจโรงแรม    
ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจบริการประเภทอื่น เช่น ธุรกิจโรงพยาบาลผู้มาใช้บริการมีแต่ความเจ็บป่วย     
ไม่สบายกายซึ่งเห็นแล้วรู้สึกหดหู่ (Miss Chooleng Goh (ผู้จัดการท่ัวไปโรงแรม Plaza Athenee 

และ Royal Meridien Hotel), การสื่อสารระหว่างบุคคล: 20 มิถุนายน 2560) 

 

 

"ปัจจัยเก้ือกูล"

 ความสัมพันธ์: ผู้บังคับบัญชา 

เพื่อน   ผู้ใต้บังคับบัญชา

"ปัจจัยเกื้อกูล"

 รูปแบบในการบังคับบญัชา

 เงินเดือน

"ปัจจัยเก้ือกูล"

 ความมั่นคงของงาน

 นโยบายและการบริหารงาน

"ปัจจัยเก้ือกูล"

 สภาพแวดล้อมในการท างาน

 ความมั่นคงของชีวิตส่วนตัว

ปัจจัยจูงใจ
ความส าเร็จของงาน 
ความรับผิดชอบ
โอกาสก้าวหน้า
การได้รับการยกย่อง
งานน่าสนใจมีคุณค่า
สถานภาพที่ดี
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2. ปัจจัยเกื้อกูล (Hygiene Factors) ได้แก่ รูปแบบในการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เงินเดือน นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดล้อมในการท างานและความมั่นคง
ของงาน ปัจจัยเก้ือกูลต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งจูงใจในการท างานหรือเพิ่มผลผลิตแต่จะเป็นข้อก าหนด
เบื้องต้นท่ีจะป้องกันมิให้คนไม่พอใจในงานท่ีท าอยู่เท่านั้น ผู้บริหารบางคนเชื่อว่าการให้ผลประโยน์
พิเศษจะเป็นการจูงใจในการเพิ่มผลผลิตแท้จริงแล้วเป็นเพียงสิ่งบ ารุงเท่านั้น ไม่ได้สร้างความพอใจให้
เกิดข้ึนเลย 

วิธีจัดกิจกรรมจูงใจตามทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก กรณีศึกษาโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

1. การมอบหมายงานจะมอบหมายงานง่ายๆ ให้ท าก่อนแล้วส่งมอบงานท่ียากข้ึนให้
ตามล าดับ  
 2. เพิ่มความรับผิดชอบให้ท่ัวถึงและมากข้ึน 

 3. ยกย่องให้เกียรตเิมื่อมีโอกาส เช่น มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจ าเดอืน พนักงานดเีด่น
ประจ าปีดังแสดงในภาพท่ี 4.7  

 

ภาพที่ 4.7 ป้ายประกาศพนกังานดีเด่นประจ าเดอืนของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

 จากภาพโรงแรมจะประกาศยกย่องให้เกียรติพนักงานดีเด่นของโรงแรม โดยติดรูปถ่ายและ
เกียรติประวัติพนักงานดีเด่นประจ าเดือน และพนักงานดีเด่นประจ าปีไว้ท่ีป้ายประชาสัมพันธ์ของ
โรงแรม  
 4. ให้มีโอกาสร่วมประชุมในวาระการประชุมท่ีส าคัญ 

 5. มอบหมายงานท่ีส าคัญและท้าทาย เช่น เมื่อมีงานท่ีท้าทายความสามารถ โรงแรมจะ
มอบหมายงานให้แก่พนักงานในโรงแรมได้ท างานนั้น ดังแสดงในภาพท่ี 4.8 
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ภาพที่ 4.8 การแสดงจากพนกังานให้แก่แขกท่ีมาอบรมสัมมนา 
ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

 จากภาพด้านบนจะเป็นการแสดงระหว่างพักรับประทานอาหารว่างของลูกค้าท่ีเข้ามาฝึก    
อบรบกับโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จะพบว่าเหล่านักแสดงท่ีมาให้ความบันเทิงมิใช่นักแสดงจาก
ภายนอกแต่เป็นพนักงานของแต่ละแผนกภายในโรงแรมท้ังสิ้น  
 6. แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสงูขึ้นและมีความรับผิดชอบมากข้ึน 

 7. สร้างความรูส้ึกว่างานขององค์การเป็นงานท่ีมีเกียรติมีคุณค่า 
 8. เปิดโอกาสให้ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 

 ดักลาส แมกเกรเกอร์ (Douglas McGregor) ให้แนวความคิดว่าในการบังคับบัญชาของ
ผู้บริหารแต่ละคนนั้นจะข้ึนอยู่กับความเชื่อเก่ียวกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นอย่างไร การบริหารงาน
ของเขาจะข้ึนอยู่กับทัศนะและความคิดเห็นของเขาเองท่ีเก่ียวกับผู้ใต้บังคับบัญชา ความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา แมกเกรเกอร์ได้ตั้งทฤษฎี X และทฤษฎี Y ข้ึน   
สรุปได้ดังน้ี  

ทฤษฎี X ได้ตั้งข้อสมมติฐานว่า คนโดยพื้นฐานแล้วจะมีลักษณะเป็นคนท่ีเกียจคร้านและ
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องการการบังคับให้ท างาน 

ทฤษฎี Y ได้ตั้งข้อสมมติฐานว่า คนโดยพื้นฐานแล้วมีความขยันหมั่นเพียร ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุน มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน 

 

 

กำรจูงใจในธุรกิจโรงแรมตำมแนวควำมคิดของแมกเกรเกอร์
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ผู้บริหารทฤษฎี x ย่อมจะใช้มาตรการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด จะใช้วิธีจูงใจด้วย
ผลตอบแทนทางด้านการเงิน และผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ มีการคุกคามด้วยการลงโทษเป็นประการ
ส าคัญ ส่วนผู้บริหารที่เชื่อในทฤษฎี Y จะพยายามจัดสิ่งแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม ส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาควบคุมตนเอง และจะส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคคลเป็นส าคัญ  

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบการท างานของพนักงานโรงแรมตามทฤษฎี X กับ ทฤษฎี Y 

ทฤษฎี X ทฤษฎี Y 

1) คนส่วนมากโดยธรรมชาติแล้วไม่ชอบท างาน 
เกียจคร้าน 

2) คนส่วนมากไม่มีความทะเยอทะยาน มีความ
รับผิดชอบน้อย 

3) คนส่วนมากมีความคิดริเร่ิมน้อยในการแก้ปัญหา
ขององค์การ 
4) การจูงใจเป็นการจูงใจทางด้านร่างกายและความ
ปลอดภัยเท่านั้น 

5) คนส่วนมากชอบให้ควบคุมอย่างใกล้ชิดและ     
ถูกบังคับเพื่อให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายของ
องค์การ 

1) คนส่วนมากโดยธรรมชาติเป็นคนดี ชอบท างาน 
ตั้งใจท างาน 

2) คนส่วนใหญ่มีความทะเยอทะยาน อยากก้าวหน้าใน
ชีวิต ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

3) คนส่วนมากมีความคิดริ เริ่มและแก้ปั ญ หาได้       
ชอบอิสระ 

4) คนส่วนมากต้องการก าลังใจ การจูงใจจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญ 

5) คนส่วนใหญ่สามารถควบคุมตนเองให้เป็นคนดี 
ขยันหมั่นเพียร ไม่ชอบให้ใครมาควบคุม 

2. ตัวอย่างกรณีศึกษาโรงแรมดุสิตธานี หัวหินตามแนวความคิดของแมกเกรเกอร์ 
2.1 กิจกรรมการจูงใจตามทฤษฎี X 

การลงโทษทางวินัย เมื่อพบว่าพนักงานท าความผิด เช่น แม่บ้านลืมผ้าข้ีริ้วไว้ในห้องพักแขก  
แม่บ้านจัดของใช้ในห้องพักแขกไม่ครบ เป็นต้น 

ครั้งที่ 1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเรียกพนักงานเข้าพบพร้อมตักเตือนด้วยวาจา 

ครั้งท่ี 2 หากพบว่าพนักงานกระท าความผิดเดิมซ้ าเป็นครั้งท่ี  2 พนักงานได้รับหนังสือ
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งท่ี 1 ซึ่งพนักงานจะถูกพักงาน 5 วัน 

ครั้งท่ี 3 หากพบว่าพนักงานกระท าความผิดเดิมซ้ าเป็นครั้งท่ี 3 พนักงานได้รับหนังสือ
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ 2 ซึ่งพนักงานจะถูกพักงานอีก 5 วัน 

ครั้งที่ 4 เลิกจ้าง  
หมายเหตุ; โดยการลงโทษทางวินัยข้างต้นจะมีอายุ 1 ปี ยกเว้นแต่ถ้าเป็นความผิดร้ายแรง 

เช่น พนักงานขโมยของแขก โรงแรมจะให้พนักงานออกจากงานทันที  ในท านองเดียวกันหากเป็น
ความผิดไม่ร้ายแรง เช่น พนักงานมาท างานสาย 5 นาที ก็จะตักเตือนด้วยวาจา 
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2.2 กิจกรรมการจูงใจตามทฤษฎี Y 

2.2.1 รางวัลพนักงานดีเด่น โดยผู้จัดการแผนกทุกแผนกในโรงแรมจะคัดเลือก
พนักงานดีเด่นประจ าเดือน เดือนละ 1 คน ซึ่งพนักงานจะได้เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อม
ประกาศนียบัตร จากนั้นเมื่อครบหนึ่งปีจะคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจ าปี 1 คนโดยคัดเลือกจาก
พนักงานดีเด่นประจ าเดือน 12 คน ให้ได้พนักงานดีเด่นประจ าปี 1 คน ซึ่งพนักงานจะได้เงินรางวัล 
5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ 2 ท่ีนั่งในประเทศ โดยสามารถ  
เข้าพักและรับประทานอาหาร 3 มื้อท่ีโรงแรมในเครือดุสิตธานีได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จ านวน 3 วัน 

2.2.2 โปรแกรม “ดุสิตขอบคุณ” ทางโรงแรมจะมี Dusit Kob Khun Card วางไว้ใน
ห้องพักแขก เมื่อแขกได้รับบริการท่ีประทับใจจากพนักงานภายในโรงแรม ก็สามารถเขียนความ
ประทับใจนั้นลงในการ์ดดังกล่าว เมื่อพนักงานคนใดได้รับ Dusit Kob Khun Card ครบ 3 ใบ จะ
เรียกว่า “Silver” พนักงานคนนั้นจะได้บัตรรับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 2 ท่ีนั่ง สามารถใช้สิทธิได้ 
1 ครั้ง และเมื่อพนักงานได้ “Silver” ติดต่อกัน 2 ครั้ง จะได้เปลี่ยนสถานะเป็น “Gold” พนักงาน   
คนนั้นจะได้บัตรรับประทานอาหารเย็นท่ีโรงแรม 4 ท่ีนั่ง สามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง และเมื่อพนักงาน
ได้ “Gold” ติดต่อกัน 5 ครั้ง จะได้เปลี่ยนสถานะเป็น “Platinum” พนักงานคนนั้นจะได้พักโรงแรม
ฟรี 1 คืนพร้อมอาหารเช้าส าหรับ 2 คน สามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ดังแสดงในภาพท่ี 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9 แขกเขียนความประทับใจในบริการในบัตร Dusit Kob Khun Card 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

2.2.3 การสนับสนุนให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้และทักษะ โรงแรมสนับสนุนหาก
พนักงานต้องการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง โดยโรงแรมจะให้ทุนสนับสนุน ในการไปอบรม 
เช่น การไปอบรมด้านภาษาต่างประเทศท่ีต่างประเทศระยะเวลา 1 ปี  การเรียนต่อ MINI MBA เป็นต้น 
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 สมคิด บางโม (2558: 178) ให้ความหมายว่า ขวัญ (Morale) หมายถึง ความพึงพอใจและ
ความตั้งใจในการท างานของบุคคลท่ีจะอุทิศทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น สติปัญญา แรงกาย เวลา และ
ทรัพย์สินเพื่อสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์การ  

การเสริมสร้างขวัญในการท างาน กรณีศึกษาโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน   
 1. สัมพันธภาพระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน มีความสัมพันธ์กันดี เห็นอกเห็นใจ นับถือซึ่งกัน
และกัน ผู้บริหารจะต้องเป็นผูน้ าท่ีดีเป็นท่ีพึ่งและแก้ปัญหาได้ บริหารด้วยความเป็นธรรม ผู้จัดการต้อง
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับพนักงาน จะพบว่าโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ปัจจุบันเปิดด าเนินการมา 27 ปี 
ตั้งแต่ปี 1990 พนักงานในโรงแรมมี 368 คน มีพนักงานท่ีอยู่กับโรงแรมมาตั้งแต่เปิดโรงแรมคืออยู่มาถึง 
27 ปี จ านวนถึง 25 คน ซึ่งมีอัตราการคงอยู่ถึงร้อยละ 6.8 ซ่ึงถือว่าสูงมากส าหรับการจ้างแรงงานใน
ธุรกิจโรงแรมซ่ึงมีการโยกย้ายงานสูง 
 2. วัตถุประสงค์ของงานมีคุณค่าท่ีแท้จริง โรงแรมจะสร้างให้พนักงานมองเห็นคุณค่าของงานท่ี
ท าเสมอ รักและรู้สึกถึงคุณค่าของงานท่ีท า  
 3. สถานท่ีท างาน หรือสิ่งแวดล้อมในการท างานดี โรงแรมมีการจัดสถานท่ีท างานท่ีสะอาด 
สวยงาม มีอุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวกเหมาะสม แสงสว่างพอเพียง อุณหภูมิเหมาะสม ท าให้
พนักงานพอใจในการท างาน  

 4. ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน โรงแรมดุสิตธานีเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีก่อตั้ง
มายาวนานถึง 27 ปี มีพนักงานท่ีท างานมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงแรมและปัจจุบันยังท างานอยู่และมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

 5. โอกาสก้าวหน้า พนักงานทุกคนจะได้รับการประเมินผลการท างาน และเมื่อพนักงานแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพในการท างานได้จะได้รับการส่งเสริมให้ได้รับต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น มิได้ข้ึนอยู่กับระดับ
การศึกษาหรือความรู้แต่เพียงอย่างเดียว ความตั้งใจมุ่งมั่นในการท างาน ทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน 
ความพยายามในการพัฒนาตนเอง ก็น ามาเป็นปัจจัยในการเลื่อนต าแหน่งงานด้วย 

 6. รายได้และสวัสดิการดี โรงแรมดุสิตธานีมีนโยบายข้ึนเงินเดือนให้กับพนักงาน เฉลี่ย
โรงแรมจะข้ึนเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคนร้อยละ 5 ต่อปี รวมท้ังสวัสดิการค่าบริการ (Service 

Charge) ท่ีคิดจากแขกร้อยละ 10 ของค่าบริการจะน าไปรวบรวมและแบ่งให้พนักงานทุกคนใน
โรงแรมเท่าๆ กัน เฉลี่ยโรงแรมดุสิตธานี หัวหินพนักงานจะได้ ค่าบริการ (Service Charge) อยู่ท่ี  
เดือนละ 9,000 บาทต่อคนต่อเดือน มีสวัสดิการอาหาร 3 มื้อต่อวัน มีสวัสดิการเครื่องแบบท างาน
(Uniform) ให้พนักงานใส่ มีสวัสดิการหอพักพนักงาน ซึ่งพนักงานไม่ต้องจ่ายค่าเช่าห้องจ่ายเพียง    

กำรสร้ำงขวัญในกำรท ำงำนของธุรกิจโรงแรม
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ค่าน้ าและค่าไฟเท่านั้นและมีสวัสดิการสิทธิประโยชน์ให้พนักงานได้รับส่วนลดในการเข้าพักโรงแรม    
ในเครือดุสิต โดยโรงแรมในเครือจะคิดค่าห้องพักเพียง 1,000 บาทต่อห้องต่อคืน 

 

สมคิด บางโม (2558: 182) ได้ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารว่า หมายถึง การส่ง
ข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยการออกค าสั่งหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน          
ในองค์การ การติดต่อสื่อสารท่ีดีจะท าให้การด าเนินงานขององค์การราบรื่นไปสู่เป้าหมายได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ  

 

 การติดต่อสือ่สารขององค์การมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
1. เพื่อรับข่าวสารและส่งข่าวสาร ท าให้ทราบเปา้หมายรว่มกัน 

2. เพื่อประเมินสิ่งน าเข้าของตนเองและสิง่น าออกของผูอ้ืน่ 

3. เพื่ออ านวยการให้แก่คนอืน่หรือได้รับการอ านวยการจากบุคคลอื่น 

4. เพื่อใหเ้กิดอิทธพิลตอ่คนอืน่หรือยอมรับอิทธิพลจากคนอื่น 

5. เพื่อผลทางตรงและทางอ้อมท่ีเป็นวัตถุประสงค์ขององค์การ 

 

ลักษณะของการติดต่อสื่อสาร นิยมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
1. ติดต่อจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง เป็นการติดต่อตามสายการบังคับบัญชา 
2. ติดต่อจากเบื้องล่างข้ึนสู่เบื้องบน อาจเปน็ทางการในรูปของรายงานหรือไมเ่ป็นทางการก็ได้ 
3. การติดต่อทางแนวนอน เกิดข้ึนระหว่างผู้ปฏิบัติงานระดับเดียวกัน 

 

การติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบ 5 ส่วนดังนี้  (สุธี ขวัญเงิน, 

2559: 169) 

1. ผู้ส่งข่าวสาร หมายถึง บุคคลใดก็ตามท่ีต้องการติดต่อบางสิ่งบางอย่างไปยังบุคคลอื่น เราทุก
คนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ก็ตามเป็นผู้ส่งข่าวสาร 

2. ข่าวสาร คือข้อมูลท่ีผู้ส่งข่าวสารต้องการติดต่อสื่อสาร ข่าวสารจะบอกให้ผู้รับข่าวสาร
กระท าบางสิ่งบางอย่าง เช่น ซื้อสินค้า ปฏิบัติงาน แจ้งให้ทราบต่อไปและอื่นๆ 

กำรสื่อสำรในธุรกิจโรงแรม

จุดมุ่งหมำยของกำรติดต่อสื่อสำร

ลกัษณะของกำรติดต่อสื่อสำร

ส่วนประกอบของกำรติดต่อสื่อสำร
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3. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายถึง วิธีการท่ีจะน าข่าวสารไปสู่ผู้รับ ท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
(1) ใช้เสียง เช่น พูดคุย วิทยุ ระฆัง เสียงดนตรี (2) ภาษาหรือตัวอักษร เช่น จดหมาย หนังสือพิมพ์ 
ป้ายประกาศ รปูภาพ และ(3) ใช้สื่อท่ีมีท้ังภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น  

4. ผู้รับข่าวสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีผู้ส่งข่าวสารต้องการให้ทราบข่าวสาร ผู้รับ
ข่าวสารจะต้องแปลรหัสได้อย่างถูกต้อง ท้ังนีข้ึ้นอยู่กับอิทธิพลต่างๆ เช่นเดียวกับผู้ส่งข่าวสาร  

 
ภาพที่ 4.10 องค์ประกอบของการสือ่สาร 

ท่ีมา: สุธี ขวญัเงิน (2559: 170) 

 

วิธีการติดต่อสื่อสารในธุรกิจโรงแรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีดังนี ้

 1. การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ แบบนี้สนองความต้องการส่วนตัวและของกลุ่มได้ดี 
เพราะรวดเร็ว ตรงและยืดหยุ่น ดังแสดงในภาพท่ี 4.11 

 

ภาพที่ 4.11 ภาพกิจกรรม Town Hall Meeting  

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

จากภาพกิจกรรมการประชุมท่ีเรียกว่า “Town Hall Meeting” ซึ่งโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
จะจัดทุกเดือนให้ผู้บริหารได้พบปะสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารแบบไม่เป็นทางการกับพนักงาน   
ทุกคนทุกระดับในโรงแรม ท าให้พนักงานรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง พนักงานระดับปฏิบัติการกล้าสื่อสาร

ผู้สง่ข่าวสาร ข่าวสาร ชอ่งทางการ
ติดตอ่สื่อสาร ผู้ รับข่าวสาร

วิธีกำรติดต่อสื่อสำรในธุรกิจโรงแรม
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กับผู้บริหาร ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานในแต่ละแผนกกับผู้บริหาร จะช่วยลด
ช่องว่างในการท างานลงได้อย่างมากและท าให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลต่างๆ จากพนักงานทุกระดับ 
เพื่อน ามาปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งข้ึน 

 2. การติดต่อสื่อสารแบบทางการ อาจท าได้หลายวิธี เชื่อถือได้เพราะอ้างอิงได้ ได้แก่ การ
ประชุม การให้สัมภาษณ์พิเศษ การจัดให้มีวารสารของธุรกิจ คู่มือ จุลสารต่างๆ แผ่นพับ สิ่งพิมพ์อื่นๆ     
ท่ีออกเป็นครั้งคราว การประกาศ รายงานประจ าปี จดหมายติดต่อ ฯลฯ ดังแสดงในภาพท่ี 4.12 

 

ภาพที่ 4.12 การประชุมผู้บรหิารในแต่ละแผนกของโรงแรม 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

 การประชุมแบบเป็นทางการ ผู้บริหารในแต่ละแผนกจะต้องแจ้งผลการด าเนินงานของแผนกตน
ว่ามีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคตรงจุดใด แสดงความคิดเห็นและ
ประสานงานร่วมกันระหว่างแผนกเพื่อเตรียมแผนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายประจ าเดือนและ
ประจ าปี 

 

การสื่อสารที่ดีจะท าให้เกิดประโยชน์หลายประการดังนี้ 
1. ช่วยให้การตัดสินใจสั่งการได้รวดเร็ว แม่นย า ถูกต้อง 
2. ช่วยให้เกิดการประสานงานท่ีดี 
3. ช่วยให้การควบคุมได้ผลดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดเอกภาพในการบริหาร 

4. ช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและองค์การ 

5. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและข่าวสารไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติได้ 
 

ประโยชน์ของกำรติดต่อสื่อสำร
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 การติดต่อสื่อสารแต่ละครั้งอาจไม่ประสบผลส าเร็จหรือบางครั้งอาจได้รับผลส าเร็จเกินความ
คาดหมายก็ได้ข้ึนอยู่กับหลายๆ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจเกิดข้ึนจากทุกปัจจัยในกระบวนการ
ติดต่อสื่อสาร ท้ังนี้อาจสรุปอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารได้ดังนี้ (อนิวัช แก้วจ านงค์, 2556: 190) 

 1. ขาดการวางแผนในการติดต่อสื่อสารท่ีดี 
2. ข่าวสารบิดเบือน ไม่มีความชัดเจน เพราะถูกส่งมาหลายทอด 

3. ผู้รับข่าวสารบิดเบือนเพราะขาดความรู้ ทักษะในการแปลความ มีทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง 
4. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย เป็นสภาพการของสิ่งท่ีอยู่รอบตัวของท้ังผู้ส่งข่าวสารและ

ผู้รับข่าวสารท าให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารล้มเหลว เช่น สภาพภูมิศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม 
ทัศนคติและค่านิยม เป็นต้น  

5. สภาพร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารไม่พร้อมในการส่งและรับ
ข่าวสาร  
 อย่างไรก็ตามในการจัดการถือว่าการสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งท่ีผู้บริหารจะต้อง
สนใจและใช้ให้เป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปสรรคในกำรติดต่อสื่อสำร
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 การอ านวยการเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ท่ีผู้น าผลักดันให้พนักงานท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้น าต้องมีการตัดสินใจกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อความส าเร็จตรงตามเป้าหมาย 
ต้องมีกระบวนการในการตัดสินใจ มีหลักในการตัดสินใจ รวมท้ังปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ผู้น าต้องมีการมอบหมายงานท่ีดี ผู้รับมอบหมายงานสามารถปฏิบัติได้ ผู้น าต้องจูงใจให้พนักงาน
ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ตามแนวคิดของนักวิชาการ อาทิเช่น เทย์เลอร์ มาสโลว์         
เฮิร์ซเบิร์กและแมกเกรเกอร์ รวมท้ังต้องมีการติดต่อสื่อสารท่ีดีท่ีจะท าให้การด าเนินงานของโรงแรม
ราบรื่นไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป
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1. จงอธิบายความหมายของการอ านวยการในธุรกิจโรงแรม 

2. จงระบปุระเภทของผู้น าท่ีเหมาะสมส าหรับธรุกิจโรงแรม พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ 

3. จงอธิบายกระบวนการตัดสินใจในธุรกิจโรงแรม 

4. การท่ีโรงแรมจูงใจพนักงานด้วยการพิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนพนักงานทุกปีนั้น  จัดเป็น
การจูงใจตามทฤษฎีความต้องการของมนุษย์เป็นล าดับข้ัน 5 ล าดับข้ันของอับราฮัม มาสโลว์ 
(Abraham Maslow) ล าดับข้ันใด พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ 

5. การลงโทษทางวินัยแก่พนกังานโรงแรมท่ีท าความผิดจัดเป็นการจูงใจรูปแบบใดตามทฤษฎี
การจูงใจของดักลาส แมกเกรเกอร์ (Douglas McGregor) 

6. วิธีการติดตอ่สื่อสารในธรุกิจโรงแรมแบบไม่เป็นทางการและแบบเป็นทางการมลีักษณะ
แตกต่างกันอย่างไร  

7. จงยกตัวอย่างการติดต่อสือ่สารแบบไม่เป็นทางการในธรุกิจโรงแรมมา 2 ตัวอย่าง  
 

ค ำถำมท้ำยบท



 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้: เพื่อให้ผู้ศึกษา 

1. สามารถอธิบายความหมายของการควบคุมงานในธุรกิจโรงแรม 

2. สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ของการควบคุมงานในธุรกจิโรงแรม 

3. สามารถอธิบายประโยชนข์องการควบคุมงานในธุรกิจโรงแรม 

4. สามารถระบสุิ่งส าคัญของการบริหารที่ต้องควบคุมในธรุกิจโรงแรม 

5. สามารถเลอืกใช้เทคนิคการควบคุมท่ีเหมาะสมส าหรับธรุกิจโรงแรม 

6. สามารถอธิบายการควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดมิง 
7. สามารถประยุกต์ใช้การควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดมิงส าหรับธรุกิจโรงแรม 

 การควบคุมเป็นการวัดและการแก้ไขการท างาน เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์และแผนของ
องค์การ มีการใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารท่ีดีจะต้องมีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ     
เมื่อองค์การมีการวางแผนท่ีดี มีการจัดองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ มีการอ านวยการให้ดียิ่งขึ้นเท่าใด 
ประสิทธิภาพของการควบคุมจะมีมากข้ึนด้วย  

นักวิชาการได้ให้ความหมายของการควบคุมไว้หลายท่านดังนี ้

 อองรี ฟาโยล (Henri Fayol, 1964: 57) ให้ค าจ ากัดความว่า การควบคุม คือ การตรวจสอบ
ว่าทุกอย่างด าเนินไปสอดคล้องกับแผน ค าสั่ง และหลักการท่ีก าหนดไว้หรือไม่ วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมเพื่อหาข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขและป้องกันมใิห้ผลงานคลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงค์ หน้าท่ีของ
การควบคุมนั้นเกีย่วข้องกบัทุกด้านไม่ว่าจะเป็นคน เงิน สิ่งของ และการด าเนินการ  

จอร์จ เทอร์รี (George R. Terry, 1968: 543) ให้ความหมายว่า การควบคุม หมายถึง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขข้อผิดพลาดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีจ าเป็น เพื่อให้
งานด าเนินไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างถูกต้องจนบรรลุเป้ามาย 

 สมคิด บางโม (2558: 190) ให้ความหมายว่า การควบคุม หมายถึง การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้และได้มาตรฐานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ แล้วแนะน าปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  

บทที่ บทที่ 55  
การการควบคุมงานควบคุมงานในธุรกจิโรงแรมในธุรกจิโรงแรม   

CCoonnttrrooll ll iinngg  iinn  HHootteell  BBuussiinneessss  
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 สุธี ขวัญเงิน (2559: 197) กล่าวว่า การควบคุมเป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบกับแผนงาน (หรือมาตรฐาน) ท่ีก าหนดไว้เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขตามความจ าเป็น  

 อนิวัช แก้วจ านงค์ (2556 : 194) กล่าวว่า การควบคุม หมายถึง การวินิจฉัยและการ
ตรวจสอบการท างานโดยเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว้และท าการแก้ไขเมื่อ
พบว่าคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดท้ังนี้เพื่อผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 

 จากความหมายของการควบคุมข้างต้นพอสรุปได้ว่า การควบคุม หมายถึง การติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ขององค์การ เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
สอดคล้องไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

 ดังนั้นการควบคุมงานในธุรกิจโรงแรมจึงเป็นการท่ีผู้บริหารติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ในส่วนงานต่างๆ ของธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้เพื่อให้แต่ละส่วนงานด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

 

การควบคุมงานเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานนั้นว่าถูกต้องและ
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการควบคุมงานในธุรกิจโรงแรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้        
(ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2556: 177; สมคิด บางโม, 2558: 191) 

1. เพื่อให้ทราบว่าผลการปฏบิัติเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรอืไม่ 
2. เพื่อให้ทราบว่าวธิีปฏิบัติงาน ด าเนินไปตามหลักการที่ดีหรือไม่ 

3. เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน 

4. เพื่อให้ทราบว่ามอีุปสรรคในการปฏิบัติงานหรอืไม ่

5. เพื่อให้ทราบว่าผลงานถูกตอ้งและตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 
6. เพื่อติดตามผลงานและใหค้ าแนะน าเมื่อมอีุปสรรค 

7. เพื่อเป็นการบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและแสดงว่าไม่ถูกทอดทิ้ง 

 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมงานในธุรกิจโรงแรม
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การควบคุมงานในธุรกิจโรงแรมเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ท่ีจะควบคุมการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ ดังนั้นประโยชน์ของการควบคุมงานในธุรกิจโรงแรมจึงสามารถสรุปได้
ดังนี ้(สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, 2560: 170; อนิวัช แก้วจ านงค์, 2556: 198)  
 1. ใช้ในการควบคุมงานเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยทางการบริหาร 
 2. ใช้ในการควบคุมงานเพื่อการป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 3. ช่วยให้การใช้ทรพัยากรเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพและประหยัด 

 4. การควบคุมช่วยใหผ้ลงานมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของผู้บริหารและลูกค้า 
 5. การควบคุมสามารถวัดประสิทธภิาพ และเปรียบเทียบผลงานระหว่างฝา่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ และน าไปปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

 6. การควบคุมสามารถช่วยรกัษามาตรฐาน คุณภาพของผลผลิตและบริการได้ดี 

 

การควบคุมงานท่ีดีย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ สิ่งท่ีจะต้องควบคุมในธุรกิจ
โรงแรมมีดังนี้ (สมคิด บางโม, 2558: 191; สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, 2560: 160) 

1. ปริมาณงาน (Quantity) หมายถึง การควบคุมจ านวนงานท่ีพนักงานจะต้องท าให้ได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น แม่บ้านโรงแรมท าความสะอาดห้องพักจะต้องท าความสะอาดห้องพัก
ให้ได้วันละ 15 ห้อง 

2. คุณภาพของงาน (Quality) หมายถึง การควบคุมเพื่อให้ได้ผลผลิตหรือสินค้าหรือบริการ
ว่ามีคุณภาพเพียงใด เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เช่น ในแผนกแม่บ้าน เมื่อแม่บ้านท า
ความสะอาดห้องพักเสร็จเรียบร้อยจะมีหัวหน้างาน (Supervisor) เข้ามาในห้องพักดังกล่าวเพื่อ
ตรวจสอบว่าห้องพักมีความสะอาดตรงตามมาตรฐานความสะอาดท่ีโรงแรมก าหนดไว้หรือไม่  

3. เวลา (Time) หมายถึง การควบคุมเวลาท่ีใช้ไปในการปฏิบัติงาน โดยใช้เวลาน้อยท่ีสุด
หรือเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ เช่น ในแผนกแม่บ้านจะก าหนดเวลาท่ีใช้ไปในการท าความ
สะอาดห้องพัก 1 ห้องว่าใช้เวลาก่ีนาที โดยปกติจะอยู่ท่ีห้องพักละ 30-45 นาทีแล้วแต่ความสกปรก
และชนิดของห้องพัก 

 

 

ประโยชน์ของการควบคุมงานในธุรกิจโรงแรม

สิ่งส าคัญของการบริหารที่ต้องควบคุมในธุรกิจโรงแรม
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4. ค่าใช้จ่าย (Cost) หมายถึง การควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานให้ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนขององค์การท่ีก าหนดไว้ การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็น
หัวใจส าคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจโรงแรมเพราะถ้าค่าใช้จ่ายน้อยลง
เท่าใดย่อมหมายถึงต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการต่ าลง สามารถ 
สู้กับคู่แข่งขันได้ท าให้จ าหน่ายได้มากแล้วผลก าไรจะตามมา เช่น 
แผนกแม่บ้านโรงแรมจะมีต้นทุนน้ ายาซักฟอกท่ีใช้ในการซักผ้าเช็ดตัว 
ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม แผนกจึงมีป้ายงดซักผ้าไว้ให้แก่แขก 
โดยเมื่อแขกไม่ต้องการซักผ้าจะปฏิบัติตามป้ายท่ีโรงแรมแจ้งไว้ภายใน
ห้องพัก แม่บ้านก็จะไม่น าผ้าไปซัก ดังแสดงในภาพท่ี 5.1        

 

            
 

 

 การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการท่ีก าหนดไว้เพื่อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของธุรกิจโรงแรม ตลอดจนเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานและอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ 
ผู้จัดการจ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ หลายประการ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายว่าจะควบคุมในด้านใด 

 เทคนิคการควบคุมในธุรกิจโรงแรมมี 5 วิธีดังนี้ (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2556 : 184;    

สมคิด บางโม, 2558: 198-199; อนิวัช แก้วจ านงค์, 2556: 207)  

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในธุรกิจโรงแรม 

2. การรายงานและการวิเคราะห์รายงานในธุรกิจโรงแรม 

3. การสังเกตการณ์หรือการตรวจงานในธุรกิจโรงแรม 

4. การตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม 

5. การควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดมิง 

 

 

เทคนิคการควบคุมในธุรกิจโรงแรม

ภาพที่ 5.1 ป้ายรว่มกันรักษ์โลก 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 



                   บทที่ 5 | การควบคุมงานในธุรกิจโรงแรม  107 

 

 ในการด าเนินการธุรกิจโรงแรม ข้อมูลทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก   
ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง ข้อมูลทางสถิติเก่ียวกับธุรกิจมีมากมาย เช่น จ านวน
ลูกค้า ยอดขายประจ าเดือน ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นต่อเดือนหรือต่อไตรมาส รายจ่ายในด้าน
ต่างๆ สถิติการลาหยุดของพนักงานและต้นทุนการผลิตของสินค้าแต่ละตัว เป็นต้น การน าเสนอข้อมูล
อาจน าเสนอได้หลายวิธี ได้แก่ ตาราง กราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟรูปภาพหรือกราฟวงกลม ท้ังนี้ ข้ึน  
อยู่กับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวิเคราะห์  

ตารางที่ 5.1 ข้อมูลทางสถิติยอดขายไตรมาสท่ี 3 (มิถุนายน – สิงหาคม) โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
รายงาน ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560  

เดือนมิถนุายน 2560 

กลุ่มลูกค้า ยอดขายจรงิ เป้าหมายยอดขาย ความคลาดเคลือ่น 

กลุ่มนักธุรกิจ 5,418,884 4,898,000 +520,884 

กลุ่มผู้มาพักผ่อน 2,138,382 1,552,000 +586,382 

รวม 7,557,266 6,450,000 +1,107,266 

  
เดือนกรกฎาคม 2560 

กลุ่มลูกค้า ยอดขายจรงิ เป้าหมายยอดขาย ความคลาดเคลือ่น 

กลุ่มนักธุรกิจ 3,097,542 5,069,000         -1,971,458 

กลุ่มผู้มาพักผ่อน 3,807,096 3,329,000 478,096 

รวม 6,904,638 8,398,000 -1,493,362 

 

เดือนสิงหาคม 2560 

กลุ่มลูกค้า ยอดขายจรงิ เป้าหมายยอดขาย ความคลาดเคลือ่น 

กลุ่มนักธุรกิจ 2,400,612 4,884,000 -2,483,388 

กลุ่มผู้มาพักผ่อน 2,755,901 2,674,000 81,901 

รวม 5,156,513 7,558,000 -2,401,487 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในธุรกิจโรงแรม
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 จากตารางจะพบว่าในเดือนมิถุนายน 2560 โรงแรมดุสิตธานี หัวหินมียอดขายจริงเกินกว่า
เป้าหมายยอดขายท่ีตั้งไว้ 1,107,266 บาท ส่วนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมท่ียังมาไม่ถึง ณ วันท่ี
รายงาน 20 มิถุนายน 2560 นั้น ฝ่ายขายยังจะต้องท ายอดขายให้ได้เพิ่มข้ึนอีกในเดือนกรกฎาคมและ
เดือนสิงหาคมท่ี 1,493,362 บาท และ 2,401,487 บาท ตามล าดับ จึงจะได้ยอดขายตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ ฝ่ายขายจะต้องน าตัวเลขยอดขายเข้าประชุมผู้บริหารโรงแรมและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
จากตัวเลขทางสถิตินี้เพื่อร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 

 

 การรายงานและการวิเคราะห์รายงานในธุรกิจโรงแรมเป็นการควบคุมแบบพื้นฐานท่ีสุด       
ท่ีผู้บริหารควรจะได้รับ คือ การรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีผู้บริหาร
ควรจะได้รับจากหน่วยงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานอยู่เป็นผู้รายงานข้ึนมา ยังหมายรวมถึง
การตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท่ีมีหน้าท่ีคอยสอดส่องและค้นหาวิธีการในการลดต้นทุนการผลิตหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งต้องรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมรายละเอียดการวิเคราะห์เพื่อ
แก้ไขปัญหาการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรท่ีฟุ่มเฟือยเกินไป การรายงานเป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้กัน
ท่ัวไปเพราะสะดวกและรวดเร็ว ส าหรับธุรกิจโรงแรมนั้นการรายงานจะมีลักษณะดังนี้ 

1. ในธุรกิจโรงแรมจะมีการประชุมทุกเช้า (Morning Brief) ซึ่งส่วนใหญ่จะประชุมท่ีห้อง
ประชุมภายในโรงแรม ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นผู้จัดการโรงแรม หัวหน้าแผนกทุกแผนก และ
เลขานุการ 

2. ในการประชุมนั้นจะเริ่มต้นด้วยการรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รายได้ 
ค่าใช้จ่าย และข้อเสนอแนะการพัฒนาของแต่ละแผนก โดยในการรายงานแต่ละแผนกจะจัดท าผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ (PowerPoint) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร 
กราฟ ตาราง รูปภาพ เป็นต้น 

3. ในการรายงานนั้นแต่ละแผนกจะรายงานผลการด าเนินงาน เช่น แผนกการตลาดจะ
รายงานยอดขายของโรงแรมและยอดขายของคู่แข่งขันในตลาด รวมท้ังวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ท ายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ท้ังรายไตรมาสและรายปี แผนกครัวจะรายงานต้นทุนของ
วัตถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหาร วิเคราะห์สาเหตุท่ีต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มข้ึนและแนวทางการแก้ปัญหา 
แนะน ารายการอาหารใหม่ แนะน าพ่อครัวใหม่ แผนกบริการส่วนหน้าจะรายงานยอดการจองห้องพัก 
ห้องประชุมสัมมนา ประมาณการรายได้ห้องพัก ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
จะรายงานรายได้ของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ แผนกทรัพยากรมนุษย์จะ
รายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรม 

การรายงานและการวิเคราะห์รายงานในธุรกิจโรงแรม
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รวมท้ังรายงานผลการแก้ไขคุณภาพการบริการจากผลการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน แผนกรักษาความปลอดภัยจะรายงานเหตุการณ์ท่ีผิดปกติภายในโรงแรมและการด าเนินการ
แก้ไขและแผนกซ่อมบ ารุงจะรายงานการด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  ภายใน
โรงแรม ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

4. เมื่อแต่ละแผนกรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รายได้  ค่าใช้จ่าย 
ข้อเสนอแนะ การพัฒนาของแต่ละแผนกแล้ว ผู้จัดการท่ัวไปจะท าการวิเคราะห์การรายงานดังกล่าว 
พร้อมท้ังแจ้งนโยบายท่ีต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ดังแสดงในภาพที่ 5.2 เป็นการรายงานของแผนกบริการส่วนหน้าว่าพบการช ารุดของกระเบื้องบริเวณ
หน้าห้องหมายเลข 338 พบว่ามีกระเบื้องแตกซึ่งต้องการให้แผนกซ่อมบ ารุงด าเนินการซ่อมให้
เรียบร้อย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 การรายงานพื้นกระเบือ้งแตกเพื่อให้ด าเนินการซ่อม 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

 

 การสังเกตการณ์หรือการตรวจงานโดยตรงเป็นหน้าท่ีของผู้จัดการท่ีจะต้องกระท าอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้ทุกคนในโรงแรมท างานของตนให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงแรม การ
สังเกตการณ์หรือตรวจงานควรถือหลักดังนี้ 

 

การสงัเกตการณ์หรอืการตรวจงานในธุรกิจโรงแรม

Incident The Floor in front of room 338 was cracked 

Action Taken Engineering was informed and asked to take action. 
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 1. อย่าตรวจอยา่งฉาบฉวย ควรเข้าให้ถึงตัวผู้ปฏิบัติจรงิๆ 

 2. รับฟังและท าความเข้าใจปญัหาอย่างจริงใจ แลว้น าข้อคดิและปัญหาไปปรับปรุง 
 3. ช่วยแก้ปัญหาให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 

 4. ให้ความเมตตาและเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานทุกคน 

 

 การตรวจสอบภายในเป็นการประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอและเป็นอิสระ ซึ่งกระท า
โดยฝ่ายให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการตรวจสอบภายใน มักจะท ากันในด้านบัญชี แต่ประโยชน์โดย    
ท่ัวไปนั้นเป็นการตรวจสอบว่างานด าเนินไปตามแผนท่ีก าหนดไว้หรือไม่ กล่าวคือ ควรเป็นเครื่อง
ประกันว่าบัญชีต่างๆ ถูกต้องตามความเป็นจริงและต้องสามารถประเมินผลของนโยบาย การปฏิบัติ 
การใช้อ านาจหน้าท่ี คุณภาพของการบริหารงาน ประสิทธิภาพของวิธีปฏิบัติและการปฏิบัติด้านอื่นๆ 
ด้วย 

ตัวอย่างการตรวจสอบภายในโรงแรม 

การตรวจสอบภายในเป็นการประเมินผลอย่ างสม่ าเสมอและเป็นอิสระซึ่งกระท าโดย                  
ฝ่ายให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการตรวจสอบภายใน มักจะท ากันในด้านบัญชี เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า
งานด าเนินไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจาก
ธุรกิจประเภทอื่นรายได้หลัก ได้แก่ การขายบริการให้แก่แขกท่ีเข้าพักในโรงแรม เปรียบเสมือนบ้าน
หลังใหญ่ท่ีมีห้องพักและอาหารเครื่องดื่มไว้บริการ นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ อีก เช่น สระว่ายน้ า 
ห้องออกก าลังกาย ซักรีด เสริมสวย ตลอดจนบริการ Internet เป็นต้น จะเห็นว่าแหล่งท่ีมาของ
รายได้มีหลากหลาย การรวบรวมข้อมูลในทุกจุดต้องฉับไว การควบคุมภายในท่ีต้องค านึงถึง คือการ
น าระบบคอมพิวเตอรม์าจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ ปัจจุบันมี Software ส าหรับธุรกิจโรงแรมใช้อยู่หลาย
ระบบซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ประสิทธิภาพในการจัดการได้เป็นอย่างดี สามารถจัดท ารายงาน เพื่อการ
วิเคราะห์ของทุกหน่วยงานท่ีกล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นการควบคุมทางด้านข้อมูลเท่านั้น ธุรกิจโรงแรมยังมี
การควบคุมด้านการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เช่น จัดให้มีการประชุมพนักงานระดับบริหารทุกเช้าเพื่อ
สรุปตัวเลขรายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราการเข้าพัก อัตราค่าห้องพัก ตลอดจนปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของวันท่ี
ผ่านมา วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว ติดตามความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัย 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้มี Duty Manager เพื่อดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบริการส่วนหน้า (Front 

Office) ซึ่งเป็นหัวใจของการให้บริการกับแขกท่ีเข้าพัก เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าพัก (Check-In) 

การน าแขกเข้าห้องพัก เป็นต้น หากมีปัญหาเกิดข้ึนกับแขกท่ีเข้าพัก  Duty Manager มีหน้าท่ี
แก้ปัญหาให้ลุล่วง การปฏิบัติงานของ Duty Manager จะแบ่งออกเป็น 3 กะ ท างานตลอดวัน           

การตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม
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ดูเหมือนว่าจะเป็นธุรกิจท่ีมีกิจกรรมตลอดวันตลอดคืน ซึ่งต่างกับธุรกิจอื่นท่ีสามารถก าหนดเวลาท าการ
ท่ีแน่นอน แขกสามารเข้า Check-In ได้ตลอดเวลา  

ดังนั้นจุดท่ีมีความเสี่ยงด้านการทุจริตจึงมักเกิดข้ึนในช่วงกลางคืน ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานน้อย
กว่าช่วงกลางวัน ประกอบกับคนไม่พลุกพล่านมากนัก โรงแรมต่างๆ จึงจัดให้มี Night Audit ซึ่งจะ
เริ่มปฏิบัติงานในราวสี่ทุ่มจนถึงสองนาฬิกาของวันถัดไป เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของรายงาน 
ตรวจสอบตัวเลขรายได้ของ Function ต่างๆ พร้อมกับเซ็นชื่อรับรองรายงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของ 
Function นั้น ๆ ปิดยอดรายได้ประจ าวันพร้อมกับส ารองข้อมูลเก็บไว้ ซึ่งโดยปกติจะตัดยอดในช่วง
สองนาฬิกา เจ้าหน้าท่ี Night Audit มาจากพนักงานแผนกต่างๆ หมุนเวียนกันไป เพื่อป้องกันการทุจริต
กันเป็นทีม ซึ่งเป็นไปตามหลักของการควบคุมภายในท่ีดีนั่นเอง ตัวอย่างโครงสร้างรายได้ของธุรกิจ
โรงแรมอย่างคร่าวๆดังนี้ 

           รายได(้%)      ก าไรขั้นต้น (%) 

รายได้ห้องพัก    60    70 

รายได้อาหารและเครือ่งดื่ม  30    45 

รายได้อื่นๆ    10    30 

รวม    100   

จะเห็นว่ารายได้ห้องพักเป็นรายได้หลักซึ่งมีถึง 60% ของรายได้รวม และมีอัตราก าไรข้ันต้น
ค่อนข้างสูง นั่นหมายความว่าถ้าโรงแรมมีอัตราการเข้าพักของแขกมากเท่าไร ธุรกิจของโรงแรม
ย่อมจะคืนทุนได้เร็วเท่านั้น ส าหรับรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มจะคล้อยตามรายได้ของห้องพัก 
อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ข้ึนอยู่กับรายได้จากการจัดเลี้ยงและสัมมนา วิธีการควบคุมและตรวจสอบ
รายได้หลักมีดังนี ้

1. จัดท าบัญชีของแขกท่ีเข้าพัก (Guest Ledger) ได้แก่ เอกสารใช้ในการบันทึกประวัติการ
เข้าพัก ค่าห้องพัก จ านวนวันท่ีเข้าพัก การใช้บริการในห้องอาหารตลอดจนบริการอื่นๆ ท่ีมี โดยแต่ละ 
Function จะบันทึกผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ทุกครั้งท่ีมีการใช้บริการ เอกสารท่ีใช้ประกอบการบันทึก
รายได้ ได้แก่ Registration Card และ Guest Folio 

2. จัดให้มีการควบคุมเลขท่ีเอกสาร (Document Control) เพื่อป้องกันการทุจริตเอกสารท่ี
ใช้ ในการบัน ทึกการใช้บริการของแขก เช่น  Guest Folio, Telephone Voucher, Laundry 

Voucher ฯลฯ ต้องจัดให้มีเลขท่ีก ากับโดยพิมพ์จากโรงพิมพ์ล่วงหน้าและจัดเก็บไว้ท่ีฝ่ายบัญชี 
หน่วยงานของแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) ต้องท าเบิกอย่างเป็นทางการ เอกสารท่ียกเลิก
ต้องส่งคืนฝ่ายบัญชีพร้อมต้นฉบับและประทับตรา “ยกเลิก” ไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน 
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3. ตรวจสอบและควบคุมจ านวนห้องพัก (Room Inventory) ห้องพักเปรียบเสมือนเป็น
สินค้าคงคลังของโรงแรม วิธีการควบคุมจ านวนห้องพักท่ีเปิดขายให้แขก ค านวณโดยน าตัวเลขห้องพัก
ท่ีมีแขกเข้าพักของวันก่อนบวกยอด Check-In และหักกับยอด Check-Out ของวันปัจจุบันก็จะได้
จ านวนห้องพัก ซึ่งสามารถน าไปตรวจสอบกับจ านวนห้องพักท่ีขายท่ีได้รับรายงานจากแผนกบริการ
ส่วนหน้า (Front Office) ท้ังนี้เพื่อป้องกันพนักงานรอบดึกของแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) 
ขายห้องพักให้แขกโดยรับเป็นเงินสดและบัญชีส่วนตัว 

4. จัดท ารายงานจ านวนห้องพักจากแผนกแม่บ้าน แผนกแม่บ้านของโรงแรมมีหน้าท่ีในการ
ท าความสะอาดและตรวจสอบสภาพห้องพักทุกวัน ท าให้ทราบถึงสถานะของห้องพักว่ามีจ านวนห้องท่ี
เปิดพักก่ีห้อง ห้องว่างก่ีห้องและห้องที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมก่ีห้อง รายงานเก่ียวกับห้องพักจากแผนก
แม่บ้านจะถูกส่งตรงไปยังฝ่ายบัญชีเพื่อสอบยันตัวเลขท่ีได้รับจากแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) 
และจากการค านวณตามข้อ 3 

5. จัดท าระบบกุญแจ (Room Key System) ระบบกุญแจถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดี เครื่องคอมพิวเตอร์จะให้รหัสกุญแจห้องพักต่อเมื่อมีการ Check-In เข้าระบบ
คอมพิวเตอร์แล้วเท่านั้น ทุกสิ้นวันจะจัดท ารายงานระบบกุญแจเพื่อเปรียบเทียบกับห้องพักท่ีขายได้
 6. การตรวจสอบรายได้ (Income Audit) มีข้ันตอนการตรวจสอบดังน้ี 

6.1 ตรวจสอบจ านวนห้องพักตามข้อ 3,4,5 เป็นขั้นตอนสุดท้าย 

6.2 ตรวจสอบอัตราค่าห้องพักว่าเป็นไปตามสัญญาท่ีท ากับ Travel Agent หรือเป็นไป
ตามนโยบายราคาท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) 
ใช้อัตราห้องพักของ Travel Agent กับแขกท่ัวไปหรือคนรู้จัก 

ท่ีมา: วรรณี สิทธวิางค์กูล, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม เอส.เอส.พี. กรุ๊ป (2553) 

 จากตัวอย่างข้างต้นพบว่าธุรกิจโรงแรมตัวอย่างมีรายได้หลักจากรายได้ห้องพักคือเป็นร้อยละ 
60 ของรายได้รวม ซึ่งโรงแรมมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนได้รับทุนคืนอย่าง
รวดเร็ว โรงแรมจึงต้องการควบคุมรายได้จากห้องพักเนื่องจากเป็นรายได้หลัก โรงแรมจึงได้ก าหนด
มาตรฐานต่างๆ เช่น เจ้าหน้าท่ี Night Audit มาจากพนักงานแผนกต่างๆหมุนเวียนกันไป เพื่อป้องกัน
การทุจริตกันเป็นทีม ก าหนดมาตรฐานการจัดท าบัญชีของแขกท่ีเข้าพัก การจัดให้มีการควบคุมเลขท่ี
เอกสาร จากนั้นโรงแรมได้มีการเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานโดยการเปรียบเทียบจ านวนห้องพักท่ี
ขายได้โดยเปรียบเทียบจากรายงานการขายห้องพักระหว่างแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) 
แผนกแม่บ้าน และรายงานระบบกุญแจของโรงแรมว่าตรงกันหรือไม่ ในส่วนของอัตราค่าห้องพักก็จะ
ตรวจสอบดูว่าพนักงานให้อัตราการเข้าพักแก่แขกตรงตามนโยบายของโรงแรมหรือไม่ และหากพบ
ข้อผิดพลาดเกิดข้ึนหรือมีสิ่งเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานก็จะด าเนินการแก้ไขตามข้อค้นพบดังกล่าว 
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เมื่อกล่าวถึงคุณภาพเป็นท่ีแน่นอนว่าทุกองค์การมีความต้องการท่ีจะด าเนินงาน รวมไปถึงการ
ท าการผลิตสินค้าและให้การบริการท่ีมีคุณภาพ องค์การท่ีสามารถด าเนินการจัดการงานด้านคุณภาพได้
เป็นผลส าเร็จต้องมีการวางแผนและก าหนดออกมาเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบอย่าง
ละเอียดและชัดเจนว่าต้องท างานอย่างไร ต้องรายงานการท างานโดยตรงกับใคร นอกจากนี้การท่ีองค์การ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ก็จัดได้ว่าองค์การนั้นมีการจัดการท่ีมีคุณภาพเช่นกัน ท้ังนี้การ
จัดการโดยวิธีการควบคุมคุณภาพอาศัยหลัก 4 ประการของวงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือที่เรียกว่า 
“วงจร PDCA” คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย (กิจจา บานชื่น และกณิกนันต์ บานชื่น, 
2559: 366; สมคิด บางโม, 2558: 72; อนิวัช แก้วจ านงค์, 2556: 209) 

1. การวางแผน (Plan) หมายถึง การท างานต้องรู้ว่าจะให้ใครท า (Who) ท าอะไร (What) 

ท าท่ีไหน (Where) ท าเมื่อไรและมีเวลาเท่าไร (When) ท าอย่างไร (How) ภายใต้งบประมาณเท่าไร 
(How much) ให้ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ (Purpose) งานทุกๆงานต้องก าหนดเป้าหมายของแต่ละ
งานไว้ชัดเจน แล้วจึงท าการวางแผนงาน (Plan) การวางแผนต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ          
โดยก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการท างานให้มีคุณภาพมากข้ึน  

2. การน าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติ (Do) หมายถึง การปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้  

3. การตรวจสอบกระบวนการ (Check) หมายถึง การประเมินแผน การประเมินข้ันตอน         
การประเมินกระบวนการการท างาน และการประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนท่ีได้ตั้งไว้ว่ามี
ปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในข้ันตอนใด                 

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการท างานท่ีมีปัญหา 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการท างานให้ดีข้ึน 

 
ภาพที่ 5.3 วงจรเดมิง (Deming Cycle) 

ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/PDCA (2560) 

การควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดมิง

PLAN

DOCHECK

ACT
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ตัวอย่างโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (2560) มีการควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดมิง (PDCA) ดังนี้ 
1. การวางแผน (Plan) 

โรงแรมมีกระบวนการหลัก (Core Process) ในส่วนการจัดเก็บรายได้ (Revenue)     

ของโรงแรม ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การน าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติ (Do)  

ในกระบวนการหลัก(Core Process)ในด้านการจัดเก็บรายได้(Revenue) ของโรงแรมเริ่ม
จากการส ำรองห้องพัก เมื่อแขกมีความประสงค์จะเข้าพักกับทางโรงแรม แขกจะติดต่อผ่านการ
โทรศัพท์หรือการจองผ่านระบบออนไลน์ของโรงแรม จากนั้นพนักงานส ารองห้องพั กจะท าการใส่
ข้อมูลการเข้าพักของแขกเข้าไปในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปของโรงแรม  เพื่อเก็บเป็น
ข้อมูลในการ ลงทะเบียนเข้ำพัก (Check-in) ต่อไป เมื่อแขกเดินทางมาถึงตามวันเวลาท่ีได้ท าการ
จองห้องพักกับทางโรงแรมไว้  พนักงานต้อนรับส่วนหน้าจะน าใบลงทะเบียนเข้าพักให้แก่แขกเพื่อ
ลงทะเบียน ออกกุญแจห้องพัก และน าพาแขกไปยังห้องพัก เมื่อแขกพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึง
ก าหนดกลับ แขกจะด าเนินการคืนห้องพัก (Check-out) โดยพนักงานการเงินส่วนหน้าจะตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายของแขกว่าแขกได้พักก่ีคืน มีการใช้บริการเรียกเก็บอะไรบ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าบริการห้องออกก าลังกาย ค่าบริการสปา เป็นต้น จากนั้นก็จะด าเนินการรับช าระเงินและปรับ
สถานะห้องพักเพื่อให้แม่บ้านเข้าด าเนินการท าความสะอาดห้องพัก รวมท้ังบันทึกประวัติผู้เข้าพักให้
เป็นปัจจุบัน 

การจองห้องพัก
กระบวนการ
1. การรับแจ้งความประสงค์
2. การหาห้องว่าง
3. การตอบรับหรือปฏิเสธ
4. การลงบันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป
5.การยืนยันการส ารองห้องพกั
6. การเก็บรักษาและ           
จัดหมวดหมู่ข้อมูล
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การลงทะเบยีนเข้าพกั 
(Check-in)

กระบวนการ
1. การเตรียมการล่วงหน้า

2. การรับลงทะเบียนเข้าพัก
3 การจัดสรรและการก าหนด
อัตราค่าห้องพัก
4. การพิจารณาวิธีการช าระเงิน
5. การออกกุญแจห้องพัก
6. การพาผู้เข้าพักไปยังห้องพัก

การคืนห้องพัก (Check-out)
กระบวนการ
1. การกล่าวต้อนรับแขก
2.การตรวจสอบการคืนห้องพกั
3. การแสดงและตรวจสอบ               

ค่าใช้จ่าย
4. การยืนยันบัญชีผู้เข้าพัก
และบัญชีอื่นๆ
5. การรับช าระเงิน
6. การปรับสถานะห้องพัก
7. การบันทึกประวัติผู้เข้าพัก
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3. การตรวจสอบกระบวนการ (Check)  

จากการตรวจสอบกระบวนการพบว่า ในกระบวนการหลักในส่วนการส ารองห้องพักนั้น          
เมื่อลูกค้าติดต่อกับทางแผนกส ารองห้องพักว่าต้องการส ารองห้องพัก แต่พบว่าในบางครั้งในขณะท่ี
ก าลังด าเนินการส ารองห้องพักอยู่นั้นระบบคอมพิวเตอร์ของโรงแรมมีข้อขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ 
ท าให้พนักงานไม่สามารถใส่ข้อมูลเพื่อท าการส ารองห้องพักในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งท าให้
กระบวนการส ารองห้องพักติดขัด สร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากระบบขัดข้องอาจต้องให้
ลูกค้าติดต่อเข้ามาใหม่หรือทางโรงแรมจะติดต่อกลับไปเมื่อระบบสามารถด าเนินการได้ตามปกติ     
ท าให้เกิดช่องว่างท่ีท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจแล้วหันไปเลือกใช้บริการกับโรงแรมอื่นได ้

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

 จากการตรวจสอบกระบวนการส ารองห้องพักโรงแรมจึงมีการแก้ไขปรับปรุง ด้วยการ
ฝึกอบรมให้พนักงานในแผนกส ารองห้องพักสามารถส ารองห้องพักด้วยระบบการเขียนด้วยมือ 
(Manual) เนื่องจากพอเกิดข้อขัดข้องของระบบการส ารองห้องพักด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โรงแรมจะ
ฝึกให้พนักงานแผนกส ารองห้องพักสามารถเขียนใบส ารองห้องพักด้วยมือในกระดาษแบบฟอร์มให้ได้
ทุกคน โดยให้สามารถเขียนได้ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว เพื่อให้พนักงานสามารถรับส ารองห้องพัก
ให้กับลูกค้าได้ตามปกติ แม้ในช่วงเวลานั้นระบบส ารองห้องพักด้วยคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถใช้การได้
ก็ตาม ลดความผิดพลาดในการท างาน ท าให้ข้ันตอนการท างานไม่ติดขัด สามารถให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในภาพท่ี 5.4 

 

ภาพที่ 5.4 แบบฟอร์มการส ารองหอ้งพัก (ROOM RESERVATION) ด้วยการเขียนมือ (Manual) 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 
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 การควบคุมงาน คือการตรวจสอบการท างานว่าเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และได้มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ แล้วปรับปรุงการท างานให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบผลการท างานว่าเป็นไปตามแผน มีความก้าวหน้า มีอุปสรรค ถูกต้องและตรงตาม
มาตรฐานเพียงใด การควบคุมงานมีประโยชน์ท้ังต่อตัวบุคคลและต่องาน สิ่งท่ีองค์การต้องควบคุม 
ได้แก่ (1) ปริมาณงาน (2) คุณภาพงาน (3) เวลา และ (4) ค่าใช้จ่าย โดยใช้เทคนิคการควบคุมหลายวิธี ได้แก่ 
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (2) การรายงานและการวิเคราะห์รายงาน (3) การสังเกตการณ์หรือการ
ตรวจงาน  (4) การตรวจสอบภายใน และ (5) การควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดมิง หรือท่ีเรียกว่า       
“วงจร PDCA” เพื่อพัฒนากระบวนการท างานให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ เพื่อความได้เปรียบใน
การแข่งขันทางธุรกิจ  
 

 

1. จงอธิบายความหมายและประโยชน์ของการควบคุมงานในธุรกิจโรงแรม 

2. จงระบวุัตถุประสงค์ของการควบคุมงานในธรุกิจโรงแรม 

3. จงอธิบายสิ่งส าคัญของการบริหารที่ตอ้งควบคุมในธรุกิจโรงแรม 

4. เทคนิคการควบคุมในธุรกิจโรงแรมมีก่ีวิธี อะไรบา้ง 
5. จากตารางท่ีก าหนดให้เป็นเทคนิคการควบคุมในธุรกิจโรงแรมวิธีใดและเทคนิคการควบคุมงาน

ดังกล่าวน่าจะเปน็ข้อมูลของส่วนงานใด 

เดือนมิถนุายน 2560 

กลุ่มลูกค้า ยอดขายจรงิ เป้าหมายยอดขาย ความคลาดเคลือ่น 

กลุ่มนักธรุกิจ 5,418,884 4,898,000 +520,884 

กลุ่มผู้มาพักผ่อน 2,138,382 1,552,000 +586,382 

รวม 7,557,266 6,450,000 +1,107,266 

6. การควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดมิงคืออะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
 

 

 

สรุป

ค าถามท้ายบท



 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้: เพื่อให้ผู้ศึกษา 

1. สามารถอธิบายความส าคัญของแผนกบริการสว่นหน้า 
2. สามารถระบุหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งงานท่ีส าคัญในแผนกบริการส่วนหน้า 
3. สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างแผนกบริการสว่นหน้ากับแผนกต่างๆ ของโรงแรม 

4. สามารถจ าแนกประเภทของห้องพักในโรงแรม 

5. สามารถค านวณหาอัตราการถือครองห้องพัก (Room Occupancy Rate) 

6. สามารถค านวณหาอัตราค่าห้องพัก (Room Rates)  
7. สามารถอธิบายงานส ารองห้องพัก  
8. สามารถระบุขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าพัก (Check-in Step) 

9. สามารถอธิบายงานของแผนกบริการส่วนหนา้ท่ีเกี่ยวขอ้งกับแขกในขณะท่ีเข้าพัก  
10. สามารถระบุขั้นตอนการคืนห้องพัก (Check-out Step) 

11. สามารถหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงบริการแผนกบริการส่วนหน้าด้วยวงจร PDCA 

12. สามารถอธิบายมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกบริการสว่นหน้า 

แผนกบริการส่วนหน้าจัดว่าเป็นด่านแรกหรือแผนกแรกท่ีแขกหรือบุคคลท่ัวไปต้องติดต่อ
ประสานงานเพราะเป็นแผนกท่ีให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การเปิดประตูรถ ขนกระเป๋า เปิดประตู
โรงแรม ต้อนรับ รับลงทะเบียน ออกกุญแจ ให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรับช าระเงินและรับคืนห้องพัก 
บุคลากรของแผนกบริการส่วนหน้าจึงท างานอยู่ในจุดท่ีเห็นหรือสามารถติดต่อได้ง่าย อาทิ บริเวณ
หน้าประตูและห้องโถงของโรงแรม (Lobby) นอกจากนั้นยังเป็นผู้ท่ีเก็บข้อมูลของผู้เข้าพักตลอดการ
พักท้ังหมดว่าพักห้องอะไร พักนานเพียงใดและพักกับใคร บุคลคลภายนอกท่ีต้องการพบปะกับแขกจึง
ต้องติดต่อกับแผนกบริการส่วนหน้าเท่านั้น  

 

บทที่ บทที่ 66  
แผนกบรกิารส่วนหน้าแผนกบรกิารส่วนหน้า   

FFrroonntt  OOffff iiccee  DDeeppaarrttmmeenntt    
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ภาพที่ 6.1 บริเวณโตะ๊บริการส่วนหน้า (Front Desk) 

ท่ีมา:  http://www. imperial-hotel.com.vn/c57/overview.html (2560) 

 
 แผนกบริการส่วนหน้าเป็นแผนกหลักในธุรกิจโรงแรม เมื่อมีแขกเข้ามาในโรงแรม จุดแรกท่ี
แขกจะมาติดต่อคือบริเวณเคาน์เตอร์แผนกบริการส่วนหน้า(Front Desk) เพราะอยู่ภายในโรงแรม
และใกล้ประตูทางเข้า พนักงานแผนกบริการส่วนหน้ามีหน้าท่ีต้อนรับแขก ตรวจสอบข้อมูลการจอง
ห้องพัก ลงทะเบียนการเข้าพัก(Check-In) รับคืนห้องพัก(Check-Out) ติดต่อประสานงานและให้
ข้อมูลข่าวสารแก่แขก ความส าคัญของแผนกบริการส่วนหน้าต่อธุรกิจโรงแรมมีดังนี้ (ธารีทิพย์ ทากิ, 

2553: 66; ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น, 2546: 1; อรรธิกา พังงา, 2557: 34) 

1. จุดแรกพบ  

แผนกบริการส่วนหน้าเป็นจุดแรกท่ีแขกและบุคคลท่ัวไปต้องเจอหรือมีปฏิสัมพันธ์ก่อน
แผนกใดๆ ท้ังหมดในโรงแรม จึงเป็นแผนกแรกท่ีได้สร้างความรู้สึกประทับใจในบริการให้แก่แขกหรือ 
ผู้มาติดต่อ 

 2. ศูนย์รวมข่าวสารข้อมูล 

แผนกบริการส่วนหน้าจะเป็นหน้าด่านแรกในการรับการติดต่อสอบถาม การร้องขอการ
บริการหรือแม้กระท่ังการร้องเรียนต่อบริการ ดังนั้นพนักงานของแผนกจึงต้องมีความรู้ มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆ ท่ีจ าเป็น และเกี่ยวข้องเพื่อใช้
ในการท างาน 

ความส าคัญของแผนกบริการส่วนหน้า
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 3. ศูนย์กลางการประสานงาน 

แผนกบริการส่วนหน้าเป็นแผนกท่ีเก็บข้อมูลของผู้เข้าพัก ตั้งแต่วันแรกท่ีลงทะเบียนเข้า
พักจนกระท่ังวันท่ีคืนห้องพัก แผนกบริการส่วนหน้าจึงเป็นแผนกท่ีจะต้องประสานงานต่างๆ ไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้แผนกบริการส่วนหน้าเป็นเสมือนศูนย์กลางหลักของการประสานงานของ
โรงแรม 

 4. จุดอ าลา  
นอกจากแผนกบริการส่วนหน้าจะเป็นจุดแรกท่ีแขกหรือบุคคลภายนอกพบปะแล้ว แผนก

บริการส่วนหน้ายังถือเป็นจุดสุดท้ายท่ีแขกจะต้องติดต่ออีกครั้งเมื่อต้องการคืนห้องพัก (Check-Out) 

ก่อนท่ีแขกจะเดินทางกลับออกไป แผนกต้อนรับส่วนหน้าสามารถสร้างความประทับใจเพื่อให้แขก     
หวนกลับมาใช้บริการอีกครั้ง 

 5. จุดขายหลัก 

แผนกต้อนรับส่วนหน้ามีหน้าท่ีในการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโรงแรม โดยเฉพาะห้องพัก
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโรงแรม แผนกบริการส่วนหน้าจัดอยู่ในส่วนสร้างรายได้ (Revenue 

center) ของโรงแรม  

 
โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Organization Chart) 

ประกอบด้วย ส่วนงานต้อนรับส่วนหน้า ส่วนงานส ารองห้องพัก ส่วนงานการเงินส่วนหน้า ส่วนงาน
โทรศัพท์ ส่วนงานสัมภาระ ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร ดังแสดงในภาพท่ี 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนกบริการส่วนหน้า



 
 

122 
หลักการโรงแรม   

                        

ผู้จัดการแผนกบริการส่วนหนา้ 
Front Office Manager 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า 
Assistant Front Office Manager 

 

หัวหน้าพนกังานตอ้นรับ 

Reception Supervisor 

พนักงานต้อนรับ 

Receptionist 

หัวหน้าพนกังานการเงิน  
Front Cashier 

พนักงานการเงินส่วนหน้า 
Front Cashier 

หัวหนา้พนกังานส ารอง
ห้องพัก 

Reservation Supervisor 

พนักงานส ารองห้องพัก 

Reservation 

หัวหน้าพนกังานโทรศัพท ์

Operator Supervisor 

พนักงานโทรศัพท ์

Operator 

หัวหน้าพนกังานยกกระเป๋า 
Bellboy Supervisor 

พนักงานยกกระเป๋า 
Bellboy 

พนักงานอาคันตุกะสัมพันธ ์

Guest Relation Officer 

 

พนักงานบริการข้อมูล
ข่าวสาร 

Concierge 

พนักงานเปิดประตู 
Doorman 

ภาพที่ 6.2 โครงสร้างการบรหิารโรงแรมแผนกบรกิารส่วนหน้า (Front Office Organization Chart) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ธารีทพิย์ ทากิ (2553: 67) 
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 แผนกบริการส่วนหน้าเป็นแผนกส าคัญส าหรับธุรกิจโรงแรมเพราะเป็นด่านหน้าในการเข้าพัก
ของแขกและเป็นจุดอ าลาแขกจึงต้องมพีนักงานและผู้บริหารท่ีสามารถประสานงานกับแผนกต่างๆ และ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่แขก แผนกบริการส่วนหน้ามีต าแหน่งงาน 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ (ปรีชา แดงโรจน์, 2556: 361-391; อรรธิกา พังงา, 2557: 52-53)   

1.  ผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office Manager) 

ท าหน้าท่ีจัดการองค์ประกอบต่างๆ ในการท างาน ได้แก่ พนักงาน อุปกรณ์ ห้องพักแขก 
ต้นทุนและการสร้างโอกาสการขาย โดยจะต้องประสานงานให้องค์ประกอบในการท างานเหล่านี้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การท้ังในด้านผลก าไรและความพึงพอใจของแขก การจัดการกับห้องพักท่ียังขาย
ไม่ได้ (Unsold Guest Room) ให้สามารถกลับมาขายได้ การประสานความร่วมมือกับแผนกการขาย
และการตลาดเพื่อสร้างกิจกรรมการโฆษณาหรือกลยุทธ์การขาย รวมท้ังพัฒนาพนักงานในแผนกให้มี
ความช านาญและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของโรงแรม โดยก าหนดแนวทางและนโยบายเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานภายในแผนกบริการส่วนหน้าประกอบด้วยรายละเอียด การส่งมอบบริการ การสร้าง
ทัศนคติท่ีดีและถูกต้องกับงานบริการ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน สร้างการท างานเป็นทีมท้ัง
ภายในแผนกและกับทุกแผนกของโรงแรม 

2. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า (Assistant Front Office Manager) 

ท าหน้าท่ีแบ่งเบาภาระงานความรับผิดชอบของผู้จัดการมาเป็นบางส่วนแล้วแต่ผู้จัดการ
มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเมื่อผู้จัดการไม่อยู่  

 3. ส่วนงานด้านการต้อนรับส่วนหน้า ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. หัวหน้า
พนักงานต้อนรับ (Reception Supervisor) และ 2. พนักงานต้อนรับ (Receptionist) ซึ่งการ
จัดต าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม  
 ท าหน้าท่ีรับลงทะเบียนเข้าพักและอ านวยความสะดวกต่างๆ ระหว่างท่ีแขกเข้าพัก           
รับนโยบายจากฝ่ายบริหารมาด าเนินการ ฝึกอบรมและพัฒนาการท างานให้มีความรู้และ
ความสามารถเพื่อให้การบริการที่ดี ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อส่งมอบบริการ รวบรวมข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายในส่วนงาน ดูแลและสรุปรายงานต่างๆ ของส่วนงาน
เพื่อส่งให้กับฝ่ายบริหารต่อไป 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า
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 4. ส่วนงานด้านการเงินส่วนหน้า ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. หัวหน้าพนักงาน
การเงิน (Front Cashier Supervisor) และ 2. พนักงานการเงินส่วนหน้า (Front Cashier)     

ซึ่งการจัดต าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม 

ท าหน้าท่ีบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการท่ีแขกใช้บริการในแผนกบริการต่างๆ ภายใน
โรงแรม และรับช าระเงินเมื่อแขกท าการคืนห้องพักโดยประสานงานกับแผนกบัญชีเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้บริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแขกระหว่างเข้าพักในโรงแรม โดยสามารถอธิบาย
รายละเอียดการใช้จ่ายกรณีที่แขกเกิดความไม่เข้าใจ รวมท้ังเมื่อแขกคืนห้องพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วให้
ท าการบันทึกข้อมูลประวัติแขกให้เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการแขกในครั้งต่อไปและเปน็
ข้อมูลท่ีส าคัญส าหรับแผนกการตลาดและการขายในการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและส าหรับ
ฝ่ายบริหารจะสามารถน าข้อมูลประวัติแขกไปประมวลผลเพื่อประเมินผลการด าเนินการของธุรกิจ
โรงแรมไปถึงเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงต่อไปในอนาคต 

 5. ส่วนงานด้านการส ารองห้องพัก ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1.หัวหน้าพนักงาน
ส ารองห้องพัก (Reservation Supervisor) และ 2. พนักงานส ารองห้องพัก (Reservation 

Officer) ซึ่งการจัดต าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม  
มีความรู้เก่ียวกับประเภทห้องพักและอัตราค่าห้องพัก นโยบายการให้ส่วนลด ระดับ

ความส าคัญของแขกแต่ละกลุ่ม มีความรู้เก่ียวกับการจัดท าสัญญาระหว่างโรงแรมกับหน่วยงานต่างๆ 
รับส ารองห้องพักให้แก่ผู้เข้าพักล่วงหน้า สรุปจ านวนและประเภทของห้องพักท่ีได้รับการส ารอง
เรียบร้อยแล้ว ท ารายงานการคาดคะเนห้องพักว่ามีห้องพักท่ียังไม่ได้ขายก่ีห้องเพื่อท าเป็นรายการ 
“ห้องว่างพร้อมขาย” จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารของผู้เข้าพักท่ีจะเข้าพักในวันรุ่งขึ้น ประสานงานกับ
ส่วนงานต่างๆ ของแผนกบริการส่วนหน้าและแผนกต่างๆ ของโรงแรมเพื่อส่งมอบบริการ รวบรวม
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายในส่วนงาน ดูแลและสรุปรายงานต่างๆ      
ส่งให้กับฝ่ายบริหารต่อไป 

 6. ส่วนงานด้านโทรศัพท์ ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. หัวหน้าพนักงานโทรศัพท์ 
(Operator Supervisor) และ 2. พนักงานโทรศัพท์  (Operator) ซึ่ งการจัดต าแหน่งงาน       
ในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม  

ท าหน้าท่ีในการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ท้ังส าหรับแขกและแผนกต่างๆของ
โรงแรม รวมไปถึงภาระหน้าท่ีตามท่ีโรงแรมก าหนด เช่น การให้บริการรับฝากข้อความ บริการส่ง
โทรสาร บริการปลุกหรือเตือนแขก พนักงานบริการโทรศัพท์ควรมีความรู้และความสามารถใช้การ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยเฉพาะทักษะการพูดและการฟัง  มีความรู้ต่อข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัยของโรงแรมและข้อมูลอื่นๆอันเป็นประโยชน์ในงานบริการ  
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 7. พนักงานบริการข้อมูลข่าวสาร (Concierge) 

ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกและบริการข้อมูลตามท่ีแขกแต่ละคนต้องการ เช่น ท าหน้าท่ี
จองร้านอาหาร บัตรส าหรับชมภารพยนตร์หรือบัตรของแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว
ต่างๆ บัตรเครื่องบินโดยสาร บัตรรถโดยสาร นอกจากนี้ยั งรวมไปถึงการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  

 8. ส่วนงานด้านสัมภาระ ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. หัวหน้าพนักงานยกกระเป๋า 
(Bellboy/Porter Supervisor) และ 2. พนักงานยกกระเป๋า (Bellboy/Porter) ซึ่ งการจัด
ต าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม  

ท าหน้าท่ีน าสัมภาระแขกส่งยังห้องพักแขก แนะน าและสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกและบริการของโรงแรม ระบบการรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงองค์ประกอบภายใน
ห้องพัก บริการรับฝากสัมภาระ บริการส่งไปรษณียภัณฑ์ ข้อความหรือสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ห้องพัก บริการรับ-ส่งผ้าแขกไปยังแผนกซักรีด ควบคุมระบบแสงสว่างบริเวณห้องโถงและช่วยงาน
พนักงานประจ าประตูกรณีที่มีแขกจ านวนมาก  

9. พนักงานเปิดประตู (Doorman) 

ท าหน้าท่ีต้อนรับแขกเมื่อแขกมาถึงโรงแรม เปิดและปิดประตูเมื่อแขกต้องการเข้าและออก 
ตลอดการเข้าพักในโรงแรม ช่วยขนสัมภาระข้ึนและลงจากยานพาหนะ น าแขกไปยังแผนกต้อนรับ
ส่วนหน้าเพื่อลงทะเบียน ดูแลการจราจรบริเวณด้านหน้าของโรงแรมให้พร้อมบริการรวมถึงความ
ปลอดภัย เรียกรถแท็กซี่หรือรัถรับจ้างเมื่อแขกต้องการและช่วยพนักงานดูแลท่ีจอดรถ ให้ข้อมูลและ
ช่วยเหลือเก่ียวกับเส้นทางการเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ให้แก่แขก เช่น แหล่งท่องเท่ียว 
ห้างสรรพสินค้า ท่าอากาศยาน เป็นต้น 

 10. พนักงานอาคันตุกะสัมพันธ์ (Guest Relation Officer: GRO)  

พนักงานท าหน้าท่ีต้อนรับแขกบุคคลส าคัญ (Very Important Person : VIP) ของ
โรงแรม การเตรียมเอกสารลงทะเบียนเข้าพักของแขกคนส าคัญท่ีจะเข้าพัก ตรวจสอบสภาพห้องพักท่ี
เตรียมไว้ส าหรับแขกคนส าคัญ ให้การต้อนรับน าแขกเข้าพักในห้องพัก ให้บริการตามท่ีแขกร้องขอ
ตั้งแต่แขกเข้ามาในโรงแรมจนกระท่ังออกไปจากโรงแรม แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและประสานงานระหว่าง
ฝ่ายของตนกับฝ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการต้อนรับแขกคนส าคัญของโรงแรม 
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   แผนกบริการส่วนหน้าท างานสัมพันธ์กับแผนกต่างๆ ของโรงแรมดังนี้ (ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น, 

2546: 150-151; อรรธิกา พังงา, 2557: 38)  
1. แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) 

แผนกบริการส่วนหน้าต้องประสานงานกับแผนกแม่บ้านมากท่ีสุดเนื่องจากต้องประสาน
การตรวจสอบสถานะห้องพักส าหรับการให้บริการห้องพักกับแขก โดยการตรวจสอบยืนยันการท า
ความสะอาดห้องพัก สภาพห้องพัก การเข้าพักและการเปลี่ยนแปลงห้องพักของแขก แจ้งค าร้องเรียน
และข้อบกพร่องในงานบริการของแผนกแม่บ้านให้พนักงานและหัวหน้าแผนกแม่บ้านทราบเพื่อ
ด าเนินการแก้ไข  

2. แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Department) 

แผนกบริการส่วนหน้าจะติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มในเรื่องการจอง
โต๊ะอาหารในภัตตาคาร การสั่งอาหารจากหน่วยงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องพัก การจอง
โต๊ะอาหารจากภายนอกโรงแรม  การจัดเลี้ยงภายนอกโรงแรม รายละเอียดของการจัดงาน          
การจัดเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้ข้อมูลแก่แขกและบุคคลท่ีโทรศัพท์เข้า
มาสอบถามได้อย่างถูกต้อง 

3. ฝ่ายช่างและซ่อมบ ารุง (Engineering and Maintenance Department) 

แผนกบริการส่วนหน้าจะติดต่อประสานงานกับฝ่ายช่างและซ่อมบ ารุง เมื่อมีการช ารุด
เสียหายของสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆเกิดข้ึน โดยแผนกบริการส่วนหน้าจะลงบันทึกแจ้ง
ไปยังแผนกซ่อมบ ารุงพร้อมรายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี และความเสียหาย เพื่อให้ฝ่ายซ่อมบ ารุง
ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบรอ้ยจนสามารถใช้งานได้ดังเดิม 

4. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Department) 

แผนกบริการส่วนหน้าจะติดต่อประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เมื่อต้องการรับ
พนักงานใหม่ ไล่พนักงานออก โยกย้าย ประเมินผลการท างานของพนักงาน การฝึกอบรมและการ
เลื่อนต าแหน่งงาน  

5. ฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Department) 

แผนกบริการส่วนหน้าเป็นแผนกท่ีจัดท าข้อมูลประวัติการเข้าพักของผู้เข้าพัก (Guest History 

Record) ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับฝ่ายขายและการตลาด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเข้าถึงความ
ต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้าและการด าเนินการด้านงานจัดเลี้ยงบางงานท่ีฝ่ายขายรับผิดชอบ บางครั้ง
แขกมีการใช้ห้องพักด้วย ฝ่ายขายจึงจ าเป็นต้องติดต่อกับแผนกบริการส่วนหน้าในการจัดสรรและ
จัดหาหอ้งพักตามท่ีแขกต้องการ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกบริการส่วนหน้ากับแผนกต่างๆของโรงแรม
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6. ฝ่ายบริหาร (Executives) 

แผนกบริการส่วนหน้ามีหน้าท่ีท ารายงานจ านวนห้องพัก จ านวนเตียงท่ีพัก และสถิตติ่าง ๆ
เก่ียวกับห้องพักเพื่อน าเสนอแก่ฝ่ายบริหารในการพิจารณาเรื่องรายได้ของโรงแรม 

 
ห้องพัก (The Guestroom) เป็นผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีไว้คอยบริการแก่แขกในธุรกิจโรงแรม     

อันน ามาซึ่งรายได้ให้แก่โรงแรม ห้องพักไม่ได้มีองค์ประกอบเพียงแค่ขนาดหรือการตกแต่งภายในท่ีดูดี
เท่านั้น แต่ห้องพักท่ีดีมีองค์ประกอบหลากหลาย ประกอบไปด้วย คุณลักษณะของห้องพัก จ านวน    
ผู้เข้าพัก ประเภทของห้องพัก ลักษณะภายในห้องพัก ประเภทของเตียงท่ีใช้ในห้องพัก ความต้องการ
พิเศษเกี่ยวกับห้องพัก อัตราการถือครองห้องพัก อัตราค่าบริการ และอัตราค่าบริการเกี่ยวกับห้องพัก 
(ธารีทิพย์ ทากิ, 2553: 41-49; พิศมัย ปโชติการ, 2540: 86; จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555: 47-48  
อรรธิกา พังงา, 2557: 91) 

 
คุณลักษณะของห้องพักท่ีดีต้องประกอบไปด้วย 5 ลักษณะดังนี้   

 1. สะอาดถูกสุขอนามัย (Cleanliness and Hygiene) นับว่าเป็นคุณลักษณะหลักท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจโรงแรม ห้องพักจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน  ผ้าปูเตียงและปลอก
หมอนจะต้องไม่มีคราบสกปรก เส้นผม ความใสของน้ าประปา อ่างอาบน้ าและอ่างล้างหน้าท่ี
ปราศจากคราบสกปรก 

 2. ความสะดวก (Convenience) ภายในห้องพักจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความ
สะดวกครบครัน  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นและง่ายต่อการใช้งานของแขก   
 3. ความสบาย (Comfort) ภายในห้องพักควรสร้างความรู้สึกสบายแก่แขก ด้วยสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในห้องพักจากเตียงนอนท่ีมีความนุ่ม อากาศท่ีถ่ายเท  เครื่องปรับอากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพและความอุ่นของเครื่องท าน้ าอุ่น 

 4. ความปลอดภัย (Safety) ภายในห้องพักและบริเวณโดยรอบห้องพักจะต้องมีการ
ออกแบบด้านความปลอดภัยแก่แขก สร้างความรู้สึกปลอดภัย เช่น มีชั้น(Floor) ส าหรับแขกผู้หญิง
โดยเฉพาะ มีระบบการล็อกประตูท่ีปลอดภัย มีระบบการใช้คีย์การ์ดกุญแจแทนการใช้ดอกกุญแจ  
และความแข็งแรงของวัสดุประตูหน้าต่าง มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) และระบบ
ป้องกันอัคคีภัยท่ีได้มาตรฐาน มีเครื่องตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) และเครื่องระบบหัว
กระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ท่ีได้มาตรฐาน   

ห้องพัก

คุณลักษณะของห้องพกัที่ดี
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 5. ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ภายในห้องพักควรมีบรรยากาศท่ีท าให้รู้สึกถึงความเป็น
ส่วนตัว ปราศจากเสียงรบกวน ผนังห้องสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและผ้าม่านหน้าต่าง
มีสีเรียบไม่ฉูดฉาดสามารถปกปิดได้มิดชิดและป้องกันแสงสว่าง 

 

 โดยปกติแต่ละโรงแรมจะมีห้องพักหลายประเภทเพื่อสนองตอบความต้องการของแขก     
แขกอาจเดินทางมาเพียง 1-2 คน หรือมาเป็นครอบครัว บางคนต้องการพักห้องธรรมดาเรียบง่าย   
บางคนต้องการห้องพักท่ีสวยงาม หรูหรา หรือห้องพักท่ีมีหลายห้องต่อเนื่องกัน บางคนเป็นนักธุรกิจท่ี
ต้องการห้องพักท่ีสามารถจัดประชุมและต้อนรับแขกได้เป็นส่วนตัว ดังนั้นการก าหนดประเภทของ
ห้องพัก โดยพิจารณาจากจ านวนของแขกท่ีใช้ห้องพัก 1 ห้อง ใน 1 คืน สามารถจ าแนกออกเป็น      
4 กลุ่มดังน้ี  

1. ผู้เข้าพักเดี่ยว (Single Occupancy) หมายถึง มีจ านวนแขกท่ีเข้าพัก 1 คน 

2. ผู้เข้าพักคู่ (Double Occupancy) หมายถึง มีจ านวนแขกท่ีเข้าพัก 2 คน 

3. ผู้เข้าพักจ านวน 3 คน (Triple Occupancy) หมายถึง มีจ านวนแขกท่ีเข้าพัก 3 คน 

4. ผู้เข้าพักจ านวน 4 คน (Quad Occupancy) หมายถึง มีจ านวนแขกท่ีเข้าพัก 4 คน 

 

  ความคาดหวังของแขกท่ีมีต่อห้องพักมีมากมาย ท าให้การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในหอ้งพักของโรงแรมแตกต่างกัน ประเภทของห้องพักมี 5 ประเภทดังนี้  

1.ห้องเตียงเดี่ยว (Single Bedded Rooms) หมายถึง ห้องพักท่ีมีเตียงขนาดเล็ก (นอนได้ 
1 คน) จ านวน 1 เตียง ส าหรับการเข้าพักของแขกจ านวน 1 คน 

 2.ห้องเตียงคู่  (Twin Bedded Rooms) อาจเรียกอีกอย่างว่า “ห้องพักมาตรฐาน”  
หมายถึง ห้องพักท่ีมีเตียงขนาดเล็ก (นอนได้ 1 คน) จ านวน 2 เตียง ส าหรับการเข้าพักของแขก
จ านวน 2 คน ดังแสดงในภาพท่ี 6.3 

จ านวนผู้เข้าพกั

ประเภทของห้องพกั
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ภาพที่ 6.3  ห้องเตยีงคู่ (Twin Bedded Rooms) 

ท่ีมา: http:// kwazulu.hotelguide.co.za/KwaZulu_Natal_Midlands_Hotels-

travel/kwazulu-natal-hotel- imperial_accommodation.html (2560) 

 3. ห้องคู่ (Double Bedded Rooms) หมายถึง ห้องพักท่ีมีเตียงขนาดใหญ่ (นอนได้ 2 คน)  
จ านวน 1 เตียง ส าหรับการเข้าพักของแขกจ านวนไม่เกิน 2 คน 

 4. ห้องสวีท (Suites) หมายถึง ห้องพักท่ีมีเตียงขนาดใหญ่ท่ีสุด (King size) จ านวน 1 เตียง  
ส าหรับการเข้าพักของแขกไม่เกิน 2 คน ขนาดของห้องพักมีขนาดใหญ่ จัดสรรพื้นท่ีใช้สอยภายใน
ห้องพักออกเป็นสัดส่วน อาทิ ส่วนห้องนอน ส่วนห้องนั่งเล่น ส่วนห้องท างานหรือห้องประชุมขนาดเล็ก 
ส่วนเตรียมอาหาร เป็นต้น  

 5. ห้องสตูดิโอ (Studios) หมายถึงห้องพักท่ีมีเตียงขนาดเล็ก (นอนได้ 1 คน) จ านวน 1-2 เตียง  
ส าหรับการเข้าพักของแขกจ านวนไม่เกิน 2 คน  ห้องพักมีขนาดท่ีไม่ได้มาตรฐานและมีขนาดเล็ก 
เพราะสร้างจากพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือใช้ของโรงแรม เช่น พื้นท่ีใต้บันได บางห้องไม่มีหน้าต่างและสามารถ
ปรับใช้เป็นห้องนอนในเวลากลางคืนและเป็นห้องประชุมในเวลากลางวันได้  

 
เมื่อเวลาติดต่อขอจองห้องพักกับโรงแรม โรงแรมจะสอบถามว่าต้องการห้องพักแบบใด          

ซึ่งลักษณะเด่นภายในห้องพักท่ีโรงแรมมักจะน าเสนอต่อแขก สามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะดังนี ้ 

 1. การแบ่งลักษณะห้องพักจากขนาดของห้อง โดยพิจารณาจากพื้นท่ีใช้สอยภายในห้องพัก
โดยเรียงล าดับจากพื้นท่ีห้องพักขนาดเล็กไปพื้นท่ีห้องพักขนาดใหญ่ โดยมากมักจะมีมาตรฐานห้องพัก 
3 รูปแบบ คือ ห้องมาตรฐาน (Standard Room) มีขนาดพื้นท่ีเล็กท่ีสุด ห้องสุพีเรีย (Superior Room)   

มีขนาดพื้นท่ีปานกลางและห้องดีลักซ์ (Deluxe Room) มีขนาดพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุด  

ลักษณะภายในห้องพกั
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 2. การแบ่งลักษณะห้องพักจากทัศนียภาพภายนอก โดยพิจารณาว่าเมื่อมองออกนอก
หน้าต่างทัศนียภาพภายนอกมีลักษณะสวยงามในลักษณะใด เช่น ห้องท่ีสามารถมองเห็นทะเล     
(Sea View Room) ห้องท่ีสามารถมองเห็นสวนท่ีงดงาม (Garden View Room) ห้องท่ีสามารถ
มองเห็นความรุ่งเรืองและแสงสีของกลางใจเมือง (City View Room) หรือห้องท่ีสามารถมองเห็นภูเขา
ท่ีตั้งตระหง่านด้านนอก (Mountain View Room) เป็นต้น 

 3. การแบ่งลักษณะห้องพักจากการออกแบบตกแต่งห้อง โดยพิจารณาจากความสวยงาม
ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตกแต่ง สีสัน ลวดลาย ความมีเอกลักษณ์ท่ีสวยงามโดดเด่น 
เช่น ห้องสวีท (Suite) จะมีความสวยงามโอ่อ่าทันสมัยและบอกถึงรสนิยมในการตกแต่ง ซ่ึงจะมีราคา
ห้องพักท่ีสูงกว่าห้องพักรูปแบบอื่น เป็นต้น 

 
 มาตรฐานของขนาดท่ีนอนและเตียงนอนภายในห้องพัก สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขนาดดังนี ้           
 1. เตียงขนาดใหญ่ท่ีสุด (King Size Bed) เป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ท่ีสุด สามารถนอนได้      
2 ท่าน โดยมีขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) อยู่ท่ี 6 ฟุต x 6.5 ฟุต x 8-12 นิ้ว 

 2. เตียงขนาดใหญ่ (Queen Size Bed) เป็นเตียงนอนขนาดใหญ่แต่ขนาดจะเล็กกว่าเตียง 

King Size อยู่ 1 ฟุต โดยมีขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) อยู่ท่ี 5 ฟุต x 6.5 ฟุต x 8-12 นิ้ว 

 3. เตียงขนาดมาตรฐาน (Standard size Bed) เป็นเตียงนอนขนาดเล็กส าหรับนอนคนเดียว 
โดยมีขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) อยู่ท่ี 3.5 ฟุต x 6.5 ฟุต x 8-12 นิ้ว  

 

 ลักษณะของห้องพักมีหลากหลายลักษณะเพื่อตอบสนองความต้องการของแขก เช่น ห้องพัก         
2 ห้องติดกันและมีประตูเปิดหากันได้ หรือห้องพักท่ีอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ หรือชั้นส าหรับผู้หญิง
เท่านั้น ความต้องการเหล่านี้เรียกว่า “ความต้องการพิเศษ” ซึ่งผู้เข้าพักสามารถแจ้งความต้องการ
ของตนได้ระหว่างการส ารองห้องพัก ความต้องการที่แขกมักแจ้งขอจากทางโรงแรมมีดังนี้  

 1.  Adjoining Rooms หมายถึง ห้องพัก 2 ห้องท่ีอยู่ติดกัน ใกล้กันหรือในบริเวณเดียวกัน 
แต่ไม่มีประตูทะลุถึงกัน เช่น ห้องพักหมายเลข 2101และ 2102 

 

 

 

ประเภทของเตียงที่ใช้ในห้องพกั

ความต้องการพเิศษเกี่ยวกับห้องพกั

   

2101 2102 2103 



 

131 บทที่ 6 | แผนกบริการส่วนหนา้  

2. Adjacent Rooms หมายถึง ห้องพักท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันแต่ไม่ติดกัน อาจจะอยู่
ฝั่งตรงข้ามกัน เช่น ห้องพักหมายเลข 2103 กับห้องพักหมายเลข 2104 เป็นต้น หรืออยู่บริเวณ
เดียวกัน เช่น ห้องหมายเลข 2102 กับห้องพักหมายเลข 2106 เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 3. Connecting Rooms หมายถึง ห้องพัก 2 ห้องติดกันและมีประตูทะลุถึงกัน มักจะเป็น
แขกท่ีมากลุ่มเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกัน เช่น ห้องพักหมายเลข 2101และ 2102 เป็นต้น 

 

 

 

 

 4.ห้องสูบบุหรี่ได้ (Smoking Room) หรือ ห้องห้ามสูบบุหรี่ (Non-smoking Room) 
หมายถึง หอ้งพักชนิดอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้และไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่  

5. เตียงเสริม (Extra Bed) หมายถึง เตียงพิเศษขนาดมาตรฐาน มักท าจากเหล็กท่ีสามารถ    
งอพับไดแ้ละมีล้อเลื่อน เมื่อแขกร้องขอทางโรงแรมจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 6. เตียงเด็ก (Cot/Crib) หมายถึง เตียงขนาดเล็กท่ีมีกรงล้อมรอบส าหรับบริการแขกท่ีเป็น
เด็กเล็กหรือทารกติดตามมาด้วย ทางโรงแรมไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อขอใช้แต่ผู้เข้าพักต้องแจ้งขอใช้
ล่วงหน้า 

นอกจากนี้แขกบางท่านอาจจะมีความต้องการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ต้องการจัด
บรรยากาศภายในห้องพักพิเศษเนื่องจากเป็นวันพิเศษ ขอบริการรถรับ-ส่งจากสนามบิน ห้องพิเศษส าหรับ
คนพิการ  เป็นต้น 

 

   

   

2101 

2102 

2103 

2104 2106 

2105 

2103 2102 2101 
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 โรงแรมจะมีจ านวนห้องพักท่ีโรงแรมถือครองอยู่ คิดเป็นจ านวนห้องพักท้ังหมด ซึ่งอัตราการ
ถือครองห้องพักจะคิดเป็นจ านวนร้อยละของห้องพักท่ีแขกมีการลงทะเบียนเข้าพัก (Check-In) กับ
โรงแรมโดยสามารถคิดเป็นร้อยละของจ านวนห้องพักโดยมีหน่วยเป็น วัน เดือนหรือปีก็ได้ โดยจะต้องไม่
น าห้องพักเสีย และห้องพักพนักงานมาคิดอัตรานี้ เช่น โรงแรมกัญญาดามีจ านวนห้องพัก ท้ังสิ้น 120 ห้อง 
แต่เป็นห้องพักใช้การไม่ได้ 10 ห้อง และห้องพักพนักงาน 10 ห้อง ในวันนี้มีแขกลงทะเบียนเข้าพัก
(Check-In) กับโรงแรมกัญญาดาจ านวน 50 ห้อง ดังนั้นเมื่อน ามาคิดค านวณว่าจ านวน 50 ห้องพักท่ีมี
แขกเข้า มีอัตราการถือครองห้องพัก (Room Occupancy Rate) คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ สามารถ
ค านวณได้ดังนี้  

 

 

 

แทนค่า 
 

 

ดังนั้นในวันนี้โรงแรมกัญญาดา มีอัตราการถือครองห้องพัก ร้อยละ 50 เมื่อโรงแรมได้ข้อมูล
อัตราการถือครองห้องพัก โรงแรมก็จะน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพื่อน ามาปรับใช้ในการบริหาร
จัดการ น ามาซึ่งแผนการตลาด แผนการให้บริการ และแผนการด าเนินการเพื่อให้ธุรกิจมีอัตราการถือ
ครองห้องพักท่ีสูงขึ้นต่อไป 

 

 ธุรกิจโรงแรมจะมีการคิดอัตราค่าบริการจากการใช้บริการในส่วนงานบริการต่างๆ ภายใน
โรงแรม โดยอัตราค่าบริการ หมายถึง ราคาค่าบริการจากส่วนงานบริการต่างๆ ท่ีแขกใช้บริการภายใน
โรงแรม มาจากค่าห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าสินค้าท่ีระลึก ค่าสปา ฯลฯ ท้ังนี้
สามารถแบ่งรายได้หลักของโรงแรมจากบริการดังนี้  

 1. บริการห้องพัก โรงแรมเป็นธุรกิจการให้ท่ีพักแก่นักเดินทาง เมื่อมีการเดินทางนักเดินทางจะ
เข้าพักท่ีพักระหว่างทางซึ่งโรงแรมเป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าพักของนักเดินทาง รายได้จากค่า
ห้องพักจึงเป็นรายได้หลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

อัตราการถือครองห้องพกั

อัตราค่าบรกิาร

                  100 x (จ านวนหอ้งพักที่แขกลงทะเบียนเข้าพัก(Check-In) 

(จ านวนหอ้งพักทั้งหมดของโรงแรม - จ านวนห้องพักใชก้ารไมไ่ด ้- จ านวนห้องพักพนักงาน)  
= อัตราการถือครองห้องพัก 

(%) 

100 x 50 

         (120-10 - 10)  
= 50 % 



 

133 บทที่ 6 | แผนกบริการส่วนหนา้  

 2. บริการอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อมีการเข้าพัก แขกจะมีการใช้บริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่มควบคู่ไปการใช้บริการห้องพกัเสมอ อีกท้ังยังสามารถสร้างรายได้จากประชาชนบุคคลทั่วไปท่ี
ไม่ได้เข้าพักแต่เดินทางมาเพื่อรับประทานอาหารเลิศรสจากโรงแรม รายได้จากบริการอาหารและ
เครื่องดื่มนับว่าเป็นรายได้หลักส าหรับธุรกิจโรงแรม 

 
อัตราค่าห้องพัก (Room Rates) หมายถึงอัตราราคาห้องพักต่าง ๆ และอัตราบริการอื่น ๆ   

ท่ีเกี่ยวข้องกับห้องพัก จ าแนกการคิดอัตราราคาได้ดังนี้  

 1. อัตราค่าห้องพักมาตรฐาน (Rack Rate) หรือราคาเต็ม (Full Rate) สามารถคิด
ค านวณจากจ านวนการใช้ห้องพักหรือจ านวนผู้เข้าพักดังนี้ 

1.1 อัตราค่าห้องพักต่อห้อง (Per room rate) เป็นการคิดค านวณราคาค่าห้องพักจาก
ประเภทของห้องพัก โดยไม่ค านึงถึงจ านวนผู้เข้าพักแต่ท้ังนี้จ านวนผู้เข้าพักต้องไม่เกินจ านวนท่ีโรงแรม
ก าหนด 

1.2  อัตราค่าห้องพักต่อคน (Per person rate) เป็นการคิดค านวณราคาค่าห้องพัก
จากจ านวนผู้เข้าพัก โดยคิดเป็นอัตราต่อคน เช่น ห้องพักท่ีสามารถพักได้ไม่เกิน 2 คน คิดอัตราค่า
ห้องพักคนละ 600 บาท เท่ากับห้องพักท่ีมีคนพัก 2 คน มีราคา 1,200 บาทต่อห้อง เป็นต้น  

1.3 อัตราค่าภาษีห้องพัก (Room Tax) หมายถึง อัตราร้อยละ 7 ของราคาค่าห้องพัก
ต่อคืน ซึ่งอัตราเป็นอัตราท่ีแต่ละประเทศก าหนด ส าหรับประเทศไทยจะเป็นอัตราร้อยละ 7 สหรัฐอเมริกา
อัตราร้อยละ 10 เป็นต้น เช่น เมื่อนางสาวไปรยาพร เข้าพักโรงแรมกัญญาดาจ านวน 1 คืน ค่าห้องพัก 
คืนละ 1,000 บาท เมื่อรวมภาษีห้องพักร้อยละ 7 ท าให้ราคาค่าห้องพัก จากคืนละ 1,000 บาท เป็น
คืนละ 1,070 บาท สามารถค านวณได้ดังนี้ 

  ค่าห้องพัก     =   1,000 บาท 

  ค่าภาษี   =   7% 

     =  (1,000 x 7) ÷100 

     =  70 บาท 

  ค่าห้องพักรวมภาษี  = 1,000 + 70 บาท 

     = 1,070 บาท 

 

อัตราค่าบรกิารเกี่ยวกับห้องพกั
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1.4 อัตราค่าบริการ (Service Charge) เนื่องจากโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีให้บริการ ต้องใช้
พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ ได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีใจรักในงานบริการ 
(Service Mind) อีกท้ังต้องมีพนักงานให้บริการจ านวนท่ีเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีโรงแรมจะต้องมีการคิดอัตราค่าบริการเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานผู้ตั้งใจใน
การให้บริการชั้นเลิศแก่แขก โดยคิดอัตราร้อยละ 10 เช่น จากการคิดอัตราค่าภาษีของนางสาวไปรยาพร 
ท่ีเข้าพักโรงแรมกัญญาดาจ านวน 1 คืน จากราคาห้องพักคืนละ 1,000 บาทข้างต้น นางสาวไปรยาพร
จะต้องเสียภาษีห้องพักร้อยละ 7 ท าให้ราคาค่าห้องพักก่อนคิดอัตราค่าบริการ (Service Charge) 
เป็นคืนละ 1,070 บาทหลังจากนั้น โรงแรมกัญญาดาก็จะคิดอัตราค่าบริการ (Service Charge) ร้อยละ 
10 ต่อไป ท าให้อัตราค่าห้องพักท่ีรวมค่าบริการ (Service Chart) 10 % เป็นเงิน 1,177 บาทต่อห้องต่อ
คืน สามารถค านวณได้ดังนี้ 

  ค่าห้องพักรวมภาษี   =   1,070 บาท 

  ค่าบริการ (Service Charge)  =   10 % 

       =  1,070 x (10 / 100) 

       =  107 บาท 

  ค่าห้องพักสุทธิ(อัตรารวม)   = 1,070 + 107 บาท 

       = 1,177 บาท 

 อัตราค่าห้องพักท่ีรวมค่าภาษีห้องพัก (Room Tax) ร้อยละ 7 และอัตราค่าบริการ (Service 

Charge) ร้อยละ 10 เรียกว่า อัตรารวม (Inclusive Rate) ซึ่งทางโรงแรมจะต้องแสดงในเอกสารอัตรา
ค่าบริการชี้แจงให้แขกเสมอ 

2. อัตราค่าห้องพักส าหรับกลุ่มทัวร์  (Group Rates or Tour Rates) หมายถึง อัตราท่ี
โรงแรมก าหนดเป็นพิเศษส าหรับกลุ่มทัวร ์ท่ีมีการส ารองห้องพกัเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้ได้กับกลุ่มการประชุมหรือกลุ่มผู้เข้าพักจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย
ส าหรับกลุ่มทัวร์ คือ โรงแรมจะจ่ายค่านายหน้า ซ่ึงคิดเป็นอัตราร้อยละของราคาค่าห้องพักแก่บริษัท
ทัวร์ เพื่อตอบแทนท่ีบริษัททัวร์เลือกโรงแรมเป็นสถานท่ีพักส าหรับนักท่องเท่ียวหรือการให้ห้องพัก
จ านวนหนึ่งเป็น “ห้องสมนาคุณ” (Complimentary Room) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น ถ้ากลุ่มทัวร์
จองห้องพักมา 22 ห้องจะได้ห้องสมนาคุณเพิ่ม 1 ห้อง เป็นต้น 

3.  อัตราเหมาจ่าย (Rate Plan or Package Plan) หมายถึง อัตราค่าห้องพักพร้อม
อาหาร เหมาะส าหรับการส ารองห้องพักแบบเป็นกลุ่ม เพราะสะดวกและประหยัด สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 5 รูปแบบดังน้ี  
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3.1 European Plan (EP) หมายถึง อัตราค่าบริการท่ีคิดเฉพาะค่าห้องเท่านั้นไม่รวม
ค่าอาหาร 

3.2 Continental Plan (CP) หมายถึง อัตราเหมาจ่ายส าหรับค่าห้องพักและค่าอาหาร
เช้าแบบคอนติเนนตัล 

3.3 American Breakfast Plan (ABP) หมายถึง อัตราเหมาจ่ายส าหรับค่าห้องพัก 
และค่าอาหารเช้าแบบอเมริกัน 

3.4 Modified American Plan (MAP) หรือเรียกอีกอย่างว่า Half Board หมายถึง
อัตราเหมาจ่ายค่าห้องพัก ค่าอาหารเช้าแบบอเมริกัน และค่าอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น 

3.5 American-Plan or Full American Plan (AP of FAP) เรียกอีกอย่างว่า Full 

Board หมายถึงอัตราเหมาจ่ายค่าห้องพักและค่าอาหาร 3 ม้ือ 

หมายเหตุ; (1) อาหารเช้าแบบอเมริกัน (American Breakfast) ประกอบด้วยชาหรือกาแฟ 
น้ าผลไม้ นมสด ขนมปัง ไข่และเนื้อจ าพวกแฮม เบคอน ไส้กรอก 

  (2) อาหารเช้าแบบคอนติเนนตัล (Continental Breakfast) คืออาหารเช้าแบบ
ยุโรปประกอบด้วยชาหรือกาแฟ ขนมปัง ซึ่งอาจเป็นขนมปังปิ้ง ครัวซองหรือขนมปังแบบก้อน (roll) 

4. อัตราพิ เศษ (Special Rate) หรืออัตราส่งเสริมการขาย (promotional rate) 
หมายถึงอัตราค่าบริการท่ีก าหนดข้ึนพิเศษส าหรับผู้เข้าพักบางเวลาหรือบางประเภท เช่น ตัวแทน
บริษัทน าเที่ยว เจ้าหน้าท่ีสายการบินและข้าราชการ เป็นอัตราราคาท่ีนอกเหนือจากอัตราค่าบริการ
ต่าง ๆ ท่ีโรงแรมก าหนดไว้ อัตราพิเศษนี้มักจะอยู่ในรูปของส่วนลด คือเป็นราคาท่ีต่ ากว่าราคาบริการ
ปกต ิ

 
แผนกบริการส่วนหน้ามีงานหลัก ได้แก่ งานส ารองห้องพัก งานการเข้าพัก งานการบริการ

ระหว่างพักและงานการคืนห้องพัก ซึ่งในปัจจุบันแผนกบริการส่วนหน้ามีการน าโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่พนักงานบริการส่วนหน้า ท าให้
ท างานได้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงเนื้อหาในส่วนนี้โดยใช้ภาพการ
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโคแมนชี่ (Comanche) ส าหรับระบบงานบริการส่วนหน้า
โรงแรมประกอบการอธิบายข้ันตอนการท างานของแต่ละส่วนงานหลักดังนี้  

 

งานในแผนกบริการส่วนหน้า
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การส ารองห้องพัก (Reservation) คือ การพิจารณาความต้องการด้านห้องพักจากแขกและ
จัดเตรียมห้องพักให้พร้อมบริการในทันท่ีแขกเข้าพัก ค าว่า “ห้องพักแขก (Guest Room)” นี้ไม่ได้
หมายความถึงห้องอะไรก็ได้แต่หมายถึง ห้องพักท่ีตรงความต้องการตามท่ีแขกได้แจ้งไว้ การที่จะบรรลุ
เป้าหายดังกล่าวข้างต้นได้นั้น ผู้บริหารโรงแรมต้องเริ่มจากการก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของหน่วยงานบรกิารส ารองหอ้งพกั (Reservation Service) นโยบายการส ารองห้องพกั 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานส ารองห้องพัก ประกอบด้วย การรับแจ้งความประสงค์ การหาห้องว่าง      
การตอบรับหรือปฏิเสธ การลงบันทึกข้อมูล การยืนยันการส ารองห้องพัก การเก็บรักษา จัดหมวดหมู่ 
และการแก้ไขข้อมูล การใช้ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล  

ผู้จองห้องพักสามารถใช้ช่องทางในการติดต่อเพื่อจองห้องพักได้หลายทาง อาทิการติดต่อ
โรงแรมโดยตรง เช่น การโทรศัพท์ การเข้าไปยังเว็บไซต์ (Website) ของโรงแรม เป็นต้น อีกส่วนหนึ่ง
จะเป็นการติดต่อผ่านตัวแทนออนไลน์ (On-line Agency) ต่างๆ โดยจะท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการ
เชื่อมโยงระหว่าง ผู้จองห้องพักกับโรงแรมซึ่งตัวแทนออนไลน์ (On-line Agency) จะเสนอเงื่อนไข
ทางการเงินท่ีน่าสนใจผ่านระบบการช าระเงินท่ีแม่นย าถูกต้อง เช่น ตัวแทนท่ีเป็นบริษัทรับจองโรงแรม 
บริษัทน าเท่ียว สายการบิน บริษัทรถเช่า องค์กรต่าง ๆ ท่ีมีข้อตกลงร่วมกับโรงแรม หรือตัวแทนรับ
จองโรงแรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (On-line Agency) เป็นต้น 

 1. ข้ันตอนการท าการส ารองห้องพัก 

 ข้ันตอนการส ารองห้องพักมี 7 ข้ันตอนดังนี ้ 
1.1 การรับแจ้งความประสงค์ 
เป็นการรับแจ้งความประสงค์ของการส ารองห้องพักจากผู้จอง ซึ่งติดต่อผ่านทางช่องทาง

ต่าง ๆ ข้างต้น พนักงานส ารองห้องพักจะแจ้งข้อมูลและเงื่อนไข พร้อมท้ังซักถามข้อมูลท่ีจ าเป็นจากผู้
เข้าพักเพื่อบันทึกไว้ในระบบการส ารองห้องพักของโรงแรม เช่น วันและเวลาท่ีจะพักจ านวนวันพัก ชนิด
และจ านวนห้อง และชื่อผู้เข้าพัก ดังแสดงในภาพท่ี 6.4 

งานส ารองห้องพกั
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ภาพที่ 6.4 สมุดบันทึกการส ารองหอ้งพัก (Hotel Diary) 

ท่ีมา: ธารีทิพย์ ทากิ (2553: 88) 

1.2 การหาหอ้งวา่ง 
ภายหลังจากท่ีได้รับแจ้งความประสงค์การส ารองห้องพัก พร้อมท้ังข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับ      

การเข้าพักแล้ว พนักงานส ารองห้องพักจะตรวจหาว่า ประเภทของห้องพักท่ีผู้จองต้องการนั้นว่างหรือ
พร้อมขายหรือไม่ ดังแสดงในภาพท่ี 6.5 

 

ภาพที่ 6.5 การตรวจสอบสถานะห้องพักเพื่อหาห้องว่าง 
ท่ีมา: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโคแมนชี่ (Comanche) ส าหรับระบบงานบริการส่วนหน้า (2560) 

                 

   /     /  …………………………………… 

                                                                            
       

         

         

         

         

 

สถ           

สถ           
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 จากภาพพนักงานส ารองห้องพักจะเข้ามาหาห้องพักว่างตามท่ีแขกประสงค์จากสถานะ
ห้องพักในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยห้องพักจะสามารถแบ่งเป็นสถานะห้องพักได้ดังนี ้
 1. Vacant room หมายถึง ห้องพักท่ีไม่มีผู้เข้าพัก ห้องพักว่าง 
 2. Occupied room หมายถึง ห้องพักไม่ว่าง มีแขกพักอยู่ 
 3. Day Use room ห้องพักเฉพาะกลางวันในช่วงเวลาระหว่าง 10.00-16.00 น. โดยมาก
มักจะคิดราคาห้องพักในอัตราครึ่งหนึ่งจากราคาห้องพักปกติ 
 4. Out of Order room ห้องพักท่ีมีอุปกรณ์ภายในห้องพักช ารุดเสียหายไม่สามารถเปิด
ให้บริการได้ 
 5. Discrepancy-Skip room ห้องพักท่ีไม่อนุญาตให้ท าการจองให้แก่แขกเนื่องจากได้มี
พนักงานต้อนรับส่วนหน้าอีกคนหนึ่งก าลังด าเนินการลงทะเบียนเข้าพักห้องพักสถานะนี้ในระบบให้แก่
แขกอีกท่านหนึ่งอยู่ ส่วนใหญ่มักเป็นช่วงเวลาที่มีแขกเข้ามาจองห้องพักพร้อมกันจ านวนมาก 

 6. Discrepancy-Sleep room ห้องพักท่ีโรงแรมน ามาให้ผู้บริหารของโรงแรมพัก จึงไม่
สามารถน าออกมาให้เช่าแก่แขกได้ 
 7. Show room เป็นห้องพักท่ีจัดไว้ต้อนรับแขก บุคคล หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีต้องการเข้า
มาดูห้องพัก เช่น คณะนักศึกษาท่ีจะเข้ามาศึกษาดูงานด้านห้องพักของโรงแรม หน่วยงานราชการและ
เอกชนที่จะขอเข้ามาตรวจสอบ (Inspect) ห้องพักของโรงแรม เป็นต้น 

 8. Connecting room ห้องพักสองห้องติดกันและมีประตูทะลุถึงกัน 

 9. Soft block เป็นห้องพักท่ีพนักงานได้ท าการจองให้แก่แขกไว้แล้วแต่ด้วยยังใส่ข้อมูลไม่
ครบถ้วน จึงท าการกัน (Block) ไว้ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้  
 10. Do not move เป็นห้องพักท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อแขกผู้เข้าพักไปพักท่ีห้องพัก
หมายเลขอื่นได้เนื่องจากได้แจ้งแขกไว้แล้วว่าแขกพักท่ีห้องพักหมายเลขท่ีเท่าไหร่  
 11. Next Arrival Date เป็นห้องพักท่ีจะมีแขกเข้ามาลงทะเบียนเข้าพัก (Check-In) ในวัน
ถัดไป 

 12. Clean room ห้องพักสะอาดที่ได้ท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว 

 13. Dirty room ห้องพักสกปรกท่ียังไม่ได้ท าความสะอาด 

 14. Expect departure today ห้องพักท่ีคาดว่าแขกจะคืนห้องพัก (Check-Out) ในวันนี ้
 15. Expect arrival today ห้องพักท่ีคาดว่าแขกจะเข้าพัก (Check-In) ในวันนี้ 
 16. Walk in guest ห้องพักท่ีแขกเข้าพักโดยท่ีไม่ได้ส ารองห้องพักมาก่อนล่วงหน้า  
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 จะพบว่าในหนึ่งห้องพักสามารถมีสถานะห้องพักได้หลายสถานะซึ่งแต่ละสถานะจะต้องไม่
ขัดแย้งกัน เช่น ห้องพักหมายเลข 2201เป็นห้องพักของแขก Walk in guest เข้ามา(ข้อ16) วันนี้ยัง
ไม่ได้ท าความสะอาดห้องพัก (Dirty room; ข้อ 13) และเป็นห้องพักท่ีคาดว่าแขกจะคืนห้องพัก
(Check-Out)ในวันนี้(ข้อ 14) ซึ่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูประบบการบริการส่วนหน้านิยม
แบ่งด้วยลักษณะสีพื้นหลัง ลักษณะสีตัวอักษร และใช้ตราสัญลักษณ์ร่วมด้วย ท าให้พนักงานแผนก
บริการส่วนหน้าสามารถท าความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย สะดวก ท าให้การปฏิบัติงานไม่เกิด
ข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยมาก 

1.3 การตอบรับหรือปฏิเสธ 

เมื่อตรวจสอบสถานะของห้องพัก ถ้าข้อมูลที่ได้รับคือ  
(1) ห้องพักว่าง พนักงานส ารองห้องพักจะขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าพักจากผู้

จองเพื่อลงบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(2) ไม่มีห้องว่าง อันเนื่องมาจากไม่มีห้องตามท่ีผู้จองต้องการ หรือ ห้องพักท้ังหมดถูก

จองหรือขายทั้งสองกรณีพนักงานส ารองห้องพักควรกล่าวค าขอโทษ และอธิบายเหตุผล
ให้ผู้จองเข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน พร้อมเสนอความช่วยเหลืออื่น เช่น เสนอห้องว่างในวันอื่น 
หรือเสนอชื่อโรงแรมสาขาท่ีมีห้องว่างและตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงแรม 

1.4 การลงบันทึกข้อมูล 

เมื่อมีห้องว่างตามท่ีผู้จองต้องการ  พนักงานส ารองห้องพักจะบันทึกข้อมูลท่ีจ าเป็น
เกี่ยวกับผู้เข้าพักในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูประบบการส ารองห้องพกัและสอบถามผู้จองห้องพัก
ว่าจะยืนยัน  การจองตามเงื่อนไขเลยหรือไม่ จากนั้นจะน าข้อมูลจากสมุดบันทึกการส ารองห้องพัก 
(Hotel Diary) น าเข้าสู่ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการจองห้องพักต่อไป ดังแสดงใน
ภาพท่ี 6.6 
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ภาพที่ 6.6 การกรอกข้อมูลการส ารองหอ้งพักในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการส ารองห้องพัก  
ท่ีมา: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโคแมนชี่ (Comanche) ส าหรับระบบงานบริการส่วนหน้า (2560) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปจะมีข้อมูลท่ีให้พนักงานส ารองห้องพักกรอกข้อมูล เช่น      
ชื่อ-นามสกุลของแขก สัญชาติ วันและเวลาเข้าพักและคืนห้องพัก จ านวนแขกท่ีเข้าพัก จ านวนห้องพัก
ท่ีจอง ชนิดของห้องพักท่ีจอง อัตราราคาห้องพัก หมายเหตุ เป็นต้น ซึ่งเมื่อพนักงานส ารองห้องพัก
พิมพ์ข้อมูลลงไปในระบบข้อมูลดังกล่าวนี้จะถูกดึงไปเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลบันทึกประวัติการเข้าพักของ
แขกGuest Profile ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าพัก(Check-In) และการคืนห้องพัก (Check-Out) 

ต่อไป ดังแสดงในภาพท่ี 6.7  
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ภาพที่ 6.7 บันทึกประวัติการเข้าพักของแขก (Guest Profile) 

ท่ีมา: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโคแมนชี่ (Comanche) ส าหรับระบบงานบริการส่วนหน้า (2560) 

1.5 การยืนยันการส ารองห้องพัก 

การยืนยันการส ารองห้องพักจะท าภายหลังจากเสร็จสิ้นการส ารองห้องพัก           
โดยพนักงานส ารองห้องพักจะส่งข้อมูลการยืนยันรายละเอียดเงื่อนไขการส ารองห้องพักไปยังผู้จอง
หรือผู้เข้าพัก เพื่อแจ้งให้ทราบว่าทางโรงแรมได้ท าการส ารองห้องพักแก่ผู้จองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

1.6 การเก็บรักษา จัดหมวดหมู่ และการแก้ไขข้อมูล 

ช่วงระยะเวลาหลังการส ารองห้องพักกระท่ังก่อนเวลาการเข้าพัก พนักงานส ารอง
ห้องพักจะเก็บรักษาและจัดหมวดหมู่ข้อมูลการส ารองห้องพักและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการ
ยกเลิกเกิดข้ึนพนักงานจะท าการปรับและแก้ไขข้อมูลนั้นให้เป็นข้อมูลปัจจุบันท่ีถูกต้องก่อนวันก าหนด
เข้าพักของผู้เข้าพัก 

1.7 การใช้ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการส ารองห้องพักและการบริการส่วนหน้า           
จะจัดเก็บข้อมูลการส ารองห้องพัก บันทึกประวัติการเข้าพักของแขก (Guest Profile) ข้อมูลรายได้
จากส่วนห้องพักของโรงแรม ซึ่งจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติท้ังหมด น าข้อมูลมารวบรวมจัด
หมวดหมู่  
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รวมท้ังการคาดการณ์ (Forecast) รายได้ของโรงแรมได้ ซึ่งพนักงานและผู้บริหารของ
โรงแรมสามารถน าข้อมูลสารสนเทศด้านห้องพักนี้มาใช้ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ 
ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ  ระบบจะตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลตามระดับการบริหาร ซึ่งถ้าเป็นระดับ
ปฏิบัติการจะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงก็จะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้มากกว่า โดยควบคุมจากการ Log In ด้วย Username และ Password ดังแสดงในภาพท่ี 6.8 

 

 
 

ภาพที่ 6.8 การ Log In เข้ารหัส Username และ Password ส าหรับการเข้าใชร้ะบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ าเร็จรูปการบรกิารส่วนหนา้  

ท่ีมา: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโคแมนชี่ (Comanche) ส าหรับระบบงานบริการส่วนหน้า (2560) 

 
 การเข้าพักของแขกมีลักษณะการเข้าพัก (Check-in) 2 ลักษณะดังนี ้
 1. แขกไดส้ ารองห้องพักมาล่วงหน้าผ่านระบบการส ารองห้องพักข้างต้น 

 2. แขกท่ีไม่มีการส ารองห้องพักล่วงหน้า (Walk-in Guests)  

Walk-in Guest คือ บุคคลใดก็ตามท่ีมาปรากฏตัวท่ีโรงแรมเพื่อขอเช่าห้องพัก และยังไม่เคย
ท าการส ารองห้องพักกับทางโรงแรมมาก่อน พนักงานต้อนรับจะขายห้องพักแก่บุคคลผู้นั้นถ้าตรวจ
พบว่ายังมีห้องว่างเหลืออยู่จากนั้นจะรับลงทะเบียนเข้าพักและขอเก็บเงินมัดจ าการเข้าพัก (Deposit) 

งานการเข้าพกั

Username : 

Password : 
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เพื่อเป็นหลักประกันการพักจากผู้เข้าพัก ในทางตรงกันข้ามพนักงานจะแสดงความเสียใจพร้อมแจ้ง
เหตุผล ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีห้องว่างตามชนิดท่ีผู้เข้าพักต้องการเหลือเลย 

 

2.1 ข้ันตอนการลงทะเบียนเข้าพัก (Check-in Step) 

  2.1.1 การเตรียมการล่วงหน้า 

 ตรวจสอบห้องว่างตามชนิดและจ านวนที่ผู้จองก าหนดไว้ในการส ารองห้องพัก 

 ตรวจสอบสถานะห้องพัก และเปรียบเทียบกับรายการสถานะห้องพักของแผนก
แม่บ้านเพื่อยืนยันห้องพักพร้อมขาย 

 ตรวจสอบสถานะแขกว่าเป็นผู้เข้าพักพิเศษหรือไม่ พร้อมประสานงานกับแผนก
หรือส่วนท่ีเก่ียวข้องเพื่อเตรียมการบริการล่วงหน้า 
   ตรวจสอบรายการอภินันทนาการว่าแขกท่านใดท่ีได้รับการอภินันทนาการด้าน
บริการจากโรงแรม จากน้ันประสานงานกับแผนกหรือส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการบริการส่วนหน้า 
   ตรวจสอบรายการส ารองห้องพักแบบกลุ่มพร้อมท้ังเตรียมเอกสารการ
ลงทะเบียนเข้าพักไว้ล่วงหน้า รวมถึงการเตรียมกุญแจห้องพักและประสานงานกับฝ่ายอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อเตรียมเครื่องดื่มต้อนรับพร้อมติดต่อพนักงานยกกระเป๋าเพื่อเตรียมก าลังคนในการ
บริการยกกระเป๋าและน าพาผู้เข้าพักไปยังห้องพัก 

  2.1.2 การรับลงทะเบียนเข้าพัก 

การรับลงทะเบียนเข้าพักจะท าทันทีท่ีแขกปรากฏตัวท่ีโต๊ะส่วนหน้า(Front Desk)         
โดยพนักงานต้อนรับจะดึงข้อมูลแขกในกรณีมีการส ารองห้องพักในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ซึ่งจะมีข้อมูลของแขกในระบบอยู่แล้วเมื่อพนักงานบริการส่วนหน้าเรียกดึงข้อมูลจากชื่อ
แขกระบบจะท าการพิมพ์แบบฟอร์มการเข้าพักซ่ึงจะมีรายละเอียดของแขกที่ได้แจ้งไว้ให้แก่โรงแรมใน
วันท่ีท าการส ารองห้องพักใส่มาเป็นข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าพัก  (Check-in) มาให้
เรียบร้อย ดังแสดงในภาพที่ 6.9 แต่หากเป็นแขกท่ีไม่ได้มีการส ารองห้องพักล่วงหน้า (Walk-in Guest) 
พนักงานจะพิมพ์แบบฟอร์มเปล่าเพื่อให้แขกกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าพัก  
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     GUEST REGISTRATION CARD 

 

ภาพที่ 6.9 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าพัก (Registration Card) กรณีแขกส ารองหอ้งพักมาล่วงหน้า 
ท่ีมา: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโคแมนชี่ (Comanche) ส าหรับระบบงานบริการส่วนหน้า (2560) 

RESSERVATION 

NUMBER 

ARRIVAL DATE DEPARTURE 

DATE 

ARRIVAL 

TIME 

NO.OF 

ROOM 

ROOM 

NO. 

1 19/06/2014 20/6/2014 5 PM 1 2109 

ROOM RATE NO. OF GUEST ADVANCE 

DEPOSIT 

ROOM TYPE   

2,000  Baht 2/0  SUPERIOR   

(1) MR./MRS./MISS                Lorsiri, KHUN Sopa 

(2) MR./MRS/MISSS               Lorsiri, KHUN Sukanya 

FULL HOME ADDRESS         184/5  Moo3  Phosri,Road  Muang,  Udonthani  41000. 

NAME OF COMPANY: Takona Co.,Ltd OCCUPATION: Government 

Officer 

PHONE: 051-4679102 

Email :  Sopa @ gmail.com 

NATIONALITY: Thai PASSPORT NO.: DATE OF BIRTH: 2 FEB 

1962 

ARRIVING FROM: CARRIER: NEXT 

DESTINATION: 

CARRIER: DEPARTURE 

TIME: 

 

PAYMENT BY   () CASH   (……) T/A   (……) CO.   (……) CREDIT CARD  (……) OTHERS:______ 

HAVE YOU STAYED HERE BEFORE? 

 

(……) YES 

 

(……) NO 

 

 

- The undersigned agree to be fully responsible and liable for any and all charges incurred by 

the undersigned and any other related persons (including without limitation any individuals in 

my group, family or company) who fail to pay any or all. 

- The undersigned agrees to pay all amounts upon presentation and shall settle any 

outstanding upon check-out. 

- The undersigned agrees that the Hotel/Resort shall have the right to debit hi/her credit card 

for any charges incurred by or on behalf or with the authority of the undersigned. 

- The hotel reserves the right to require a deposit from the undersigned at any time during the 

guest’s stay. 
- Neither the Hotel/Resort, the Management or Owners shall accept any responsibility or liability 

for any articles or properties that are lost, misplaced or stolen during your stay, Such articles 

must be locked I a safe deposit box which is available in the guest room. The burden of proof 

shall be on the guest to prove the loss. 

- Visitors are not permitted in the Hotel/Resort rooms overnight unless such visitor is registered 

at the reception desk (a supplemental charge will apply). This is for the safety and protection of 

all guests. 

- The management reserves the right to ask for proof of relationship between adults and 

minors. 

GUEST  SIGNATURE 

Hotel 

Logo 
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จากภาพท่ี 6.9 เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าพัก(Registration Card) ซึ่งใน
แบบฟอร์มดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาส าคัญท่ีครอบคลุมในส่วนของชื่อ-สกุลผู้เข้าพัก วันเดือนปีเกิด 
สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง การลงลายมือชื่อพร้อมท้ังต้องมีการส าเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ไว้ทุกครั้ง  

  2.1.3 การจัดสรรและการก าหนดอัตราค่าห้องพัก 

ภายหลังการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าพัก พนักงานตอ้นรับจะตรวจหา 
ห้องพักตามชนิดท่ีแขกต้องการจากรายการสถานะห้องว่าง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ดังนี ้

(1) แขกท่ีมีการส ารองห้องพักล่วงหน้า ภายหลังการตรวจสอบลักษณะ
ของห้องพักจากรายการการส ารองห้องพัก พนักงานต้อนรับจะจัดสรรห้องพัก
ตามชนิดและจ านวนห้องพักแก่แขกหรือาจเป็นห้องพักท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ
ลักษณะท่ีแขกต้องการมากท่ีสุด 

(2) แขกที่ไม่มีการส ารองห้องพักล่วงหน้า (Walk-in Guest) พนักงาน
ต้อนรับจะตรวจสอบสถานะห้องว่างก่อนเสมอ เมื่อมีแขกมาติดต่อขอเช่าห้องพัก 
กรณี ท่ีโรงแรมมีห้องว่างพร้อมเช่าพนักงานจะแจ้งแก่แขกพร้อมขอเงินมัดจ า      
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับประกันการเช่าพัก ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีห้องพัก
ตามชนิดที่แขกต้องการ พนักงานต้อนรับจะกล่าวปฏิเสธการเช่าพักและอาจเสนอ
ห้องพักของโรงแรมในเครือให้เป็นทางเลือก   

  2.1.4 การส่งมอบห้องพัก 

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) จะด าเนินการส่งมอบกุญแจหรือ
คีย์การ์ด ห้องพักตามหมายเลขห้องพักแขก รวมท้ังชี้แจงเงื่อนไขการเข้าพัก 

  2.1.5 การพิจารณาวิธีการช าระเงิน 

หลังจากการจัดสรรห้องพัก พนักงานต้อนรับจะพิจารณาวิธีการช าระเงินจาก   
ผู้เข้าพัก วิธีการช าระเงินมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการช าระด้วยเงินสด  (Cash) บัตรเครดิต 
(Credit Card) เงินสกุลตราต่างประเทศ (Foreign Currency) และเวาเซอร์ (Hotel Voucher)  

  2.1.6 การออกกุญแจห้องพัก  
กุญแจห้องพักท่ีนิยมใช้ท่ัวไปในโรงแรมมี 2 ประเภท คือ (1)  กุญแจแบบ

ดั้งเดิม คือลักษณะเป็นดอก และ (2) กุญแจแบบทันสมัย คือมีลักษณะเป็นบัตร (Key Card) 

หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า “คีย์การ์ด” จัดเป็นอุปกรณ์ส าคัญท่ีพนักงานต้อนรับต้องมอบแก่แขก
ภายหลังก าหนดหมายเลขห้องพัก 
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  2.1.7 การพาแขกไปยังห้องพัก 

การพาผู้เข้าพักไปยังห้องพักเป็นหน้าท่ีของพนักงานต้อนรับ พนักงาน
อาคันตุกะสัมพันธ์ (Guest Relation Officer) และพนักงานขนสัมภาระ (Bellman) ตามแต่
นโยบายของโรงแรมแต่โดยมากผู้ท่ีเหมาะสมและเป็นท่ีนิยมมากคือพนักงานขนสัมภาระ     
ซึ่งท าหน้าท่ีดูแลการพาแขกไปส่งยังห้องพัก ขณะท่ีพนักงานอาคันตุกะสัมพันธ์จะท าหน้าท่ี
ดูแลเฉพาะแขกพิเศษ (VIP)  

 
การบริการระหว่างพักเป็นกิจกรรมบริการท่ีพนักงานบริการส่วนหน้าจะต้องเตรียมพร้อมอยู่

เสมอเนื่องจากการบริการระหว่างการเข้าพักจะข้ึนอยู่กับความต้องการของแขก ซึ่งแขกแต่ละคนจะมี
ความต้องการท่ีแตกต่างกันและไม่เท่ากัน ผู้จัดการควรค านึงถึงการก าหนดแนวทางการบริการ     
การฝึกอบรมให้พนักงานบริการส่วนหน้ามีความรู้ ความเชี่ยวชาญและไหวพริบในการบริการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะมีบริการระหว่างพัก 9 บริการดังนี้  

 1. บริการด้านโทรศัพท์ 
การอ านวยความสะดวกแก่แขกในการใช้โทรศัพท์ภายในห้องพักโทรออกไปยังจุดหมายท่ี

ตนต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รวมท้ังการโทรทางไกลระหว่างประเทศ รวมท้ังอ านวยความสะดวก
ในการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ในกรณีแขกไม่ทราบเลขหมายปลายทางของผู้ท่ีต้องการติดต่อด้วย 
นอกจากนั้นยังมีบริการการปลุกท่ีเครื่องโทรศัพท์ภายในห้องพัก (morning call)  

 2. บริการด้านไปรษณีย์ 

เป็นบริการรับ-ส่งไปรษณีย์ให้แก่แขกท่ีเข้าพัก หากไปรษณีย์มาส่งก่อนวันท่ีแขกเข้าพัก
พนักงานจะน าไปรษณีย์มอบให้แขกในช่วงท่ีแขกท าการลงทะเบียนเข้าพัก (Check-In) หากไปรษณีย์
มาส่งในช่วงเวลาเข้าพักก็จะน าไปรษณีย์ไปส่งท่ีห้องพักแขก แต่หากแขกคืนห้องพักไปแล้ว (Check-Out) 

จะปฏิเสธการรับไปรษณีย์ ยกเว้นกรณีแขกได้แจ้งล่วงหน้าว่าให้น าส่งให้ตามท่ีอยู่ท่ีแขกได้แจ้งไว้
ล่วงหน้า 

 3. บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นบริการที่โรงแรมจัดข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวก

แก่แขกต่างชาติ อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งชาติ     
ซึ่งโรงแรมจะคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ โดยมีพนักงานการเงินส่วนหน้าเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ด้านการบริการ 

 

การบรกิารระหว่างพกั
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 4. บริการด้านตู้นิรภัย 

โรงแรมจะจัดตู้นิรภัยไว้บริการในห้องพักแต่ละห้องและมีการแสดงวิธีการใช้อย่างง่าย
เพื่อให้แขกใช้ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นบริการที่จัดไว้ส าหรับเก็บสิ่งของมีค่าของแขกขณะพักอยู่ในโรงแรม 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

 5. บริการรับฝากสัมภาระ 

แขกสามารถน าสัมภาระฝากไว้ท่ีพนักงานยกกระเป๋า (Bellman) บริเวณโถงทางเข้า
ด้านหน้า (Lobby) โดยพนักงานยกกระเป๋าจะจดรายละเอียดข้อมูลของแขก เช่น ชื่อ หมายเลข
ห้องพัก เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ท่ีป้ายคล้องกระเป๋า (Tag) แล้วฉีกอีกส่วนหนึ่งให้แก่แขกเพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการขอรับสัมภาระคืน 

 6. บริการรับฝากกุญแจห้องพัก  
แขกสามารถน ากุญแจห้องพักฝากไว้ท่ีเคาน์เตอร์แผนกบริการส่วนหน้า (Front Desk) 

เพื่อให้พนักงานเก็บกุญแจไว้ให้เพื่อป้องกันการสูญหาย และเมื่อแขกต้องการใช้กุญแจก็สามารถมา
ติดต่อรับได้ตลอดเวลา 

 7. บริการรถรับ-ส่งสนามบิน  
แขกจะแจ้งความประสงค์การใช้บริการรับ-ส่งสนามบิน  จากนั้นจะบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ             

การเดินทางของแขก เพื่อก าหนดวัน-เวลาไปรับหรือไปส่งสนามบิน พนักงานท่ีรับผิดชอบต้องดูแล
ควบคุมด้านการช าระเงินด้วยเพราะเป็นการบริการท่ีคิดค่าใช้จ่าย 

 8. บริการรับค าร้องเรียน 

เป็นบริการหนึ่งท่ีพนักงานจ าเป็นต้องรับฟังและหลีกเลี่ยงอย่างเสียมิได้ คือการรับฟัง          
ความคิดเห็น ค าร้องเรียนและค าต าหนิจากผู้เข้าพักหรือบุคคลท่ัวไป ซึ่งนอกจากจะมีหน้าท่ีรับแจ้ง
ข้อมูลในตอนต้นแล้ว พนักงานยังต้องปฏิบัติตามวิธีอื่น ๆ ดังต่อไปนี ้

8.1 ฟังแล้วจับประเด็นว่าแขกก าลังไม่พอใจเรื่องอะไร โดยไม่ขัดจังหวะและโต้แย้ง 
8.2 แสดงความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ 

8.3 เรียนรู้ถึงปัญหาว่าเป็นปัญหาท่ีต้องการรับรู้เพียงอย่างเดียวหรือเป็นปัญหาท่ีต้องการการ
แก้ไข 

8.4 หาแนวทางการแก้ไขโดยพิจารณาว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาท่ีสามารถแก้ไขได้ด้วย
อ านาจหรือนอกเหนืออ านาจของตน 

8.5 ด าเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผล 
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 9. บริการปลุก (Wake-up Service) หมายถึงบริการปลุกแขกผู้เข้าพักตามเวลาที่แขกผู้เข้า
พักก าหนดเพื่อเหตุผลบางอย่าง เช่น เพื่อต้องการคืนห้องพักในตอนเช้าตรู่ แขกผู้เข้าพักสามารถตั้ง
ปลุกอัตโนมัติได้จากเครื่องปลุกภายในห้องพักด้วยตนเอง หรือแจ้งเวลาแก่พนักงานโทรศัพท์เพื่อให้
ปลุกตามเวลาที่ก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 
 การคืนห้องพักหรือที่เรียกว่า การเช็กเอาต์ (Check-out) เป็นกระบวนการการให้บริการแขก
ในระยะสุดท้าย (Departure) ของกระบวนการการท างานของแผนกบริการส่วนหน้า มักกระท าในวัน
สิ้นสุดการพักของแขก ณ เวลาก่อนเท่ียงวัน หรือเรียกว่าเวลาการคืนห้องพัก (Check-out time) 

กระบวนการคืนห้องพักมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากระบวนการเข้าพักเพราะเป็นการให้บริการ
ครั้งสุดท้ายแก่แขกก่อนที่แขกจะออกจากโรงแรมไป ความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในวันแรกของการเข้าพัก
ควรเป็นความประทับใจในวันสุดท้ายของการเข้าพักเช่นกัน ดังนั้นพนักงานท่ีดีควรใช้เวลาช่วงการคืน
ห้องพักสอบถามถึงความพึงพอใจในการพักของแขกว่าพอใจหรือไม่เพียงใด ได้รับความสะดวกสบาย
เต็มท่ีหรือไม่ เพื่อให้แขกเกิดความรู้สึกถึงความห่วงใยและเกิดความประทับใจ อันจะน ามาซึ่งการ
กลับมาใช้บริการกับโรงแรมในครั้งต่อไป  
 พนักงานการเงินส่วนหน้า (Front Cashier) เป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบการ
ด าเนินการคืนห้องพักท้ังหมด โดยมีหน้าท่ีหลักๆ คือ ดูแลและจัดการกับบัญชีแขกผู้เข้าพัก ควบคุม
แก้ไขและปรับรายการในบัญชีแขกผู้เข้าพักให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รับช าระเงินและให้บริการอื่นๆ     
ท่ีเก่ียวข้องด้านการเงินของแผนกบริการส่วนหน้า เช่น การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ       
การบริการตู้นิรภัย และการสร้างความประทับใจครั้งสุดท้ายแก่ผู้เข้าพัก 

 1. ข้ันตอนการคืนห้องพัก (Check-Out Step)  
1.1 การกล่าวต้อนรับแขก    

เมื่อถึงวันก าหนดการคืนห้องพักหรือเมื่อใดก็ตามท่ีแขกผู้เข้าพักต้องการยุติการพัก 
แขกจะน าสัมภาระพร้อมการเข้ามาติดต่อกับพนักงานการเงินส่วนหน้า เพื่อขอให้พนักงานด าเนินการ
คืนห้องพักให้ พนักงานการเงินส่วนหน้าท่ีมีทักษะและประสบการณ์การท างานมาพอสมควรจะคาด
เดาได้ทันทีว่าผู้เข้าพักคนใดมีความประสงค์จะคืนห้องพัก โดยอาจสังเกตจากสัมภาระและกุญแจ
ห้องพักในมือ เมื่อเห็นดังน้ันพนักงานควรแสดงการต้อนรับด้วยการยิ้มแย้มและกล่าวทักทายด้วยวาจา
สุภาพอ่อนน้อมพร้อมเอ่ยชื่อของแขกผู้เข้าพัก เช่น “อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสมิท เมือ่คืนหลับสบายไหมค่ะ 
วันนี้ต้องการเช็กเอาต์ใช่ไหมคะ” หรือกล่าวด้วยประโยคภาษาอังกฤษว่า “Good morning           

Mr. Smith. Did you have a good night sleep? Are you checking out now?” 

การคืนห้องพกั
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1.2 การตรวจสอบการคืนห้องพัก  
พนักงานการเงินส่วนหน้าจะขอหมายเลขห้องพักจากแขกผู้เข้าพัก เพื่อค้นหาหรือเข้า

สู่ระบบข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงานบริการส่วนหน้า เพื่อตรวจสอบบัญชีแขก       
ผู้เข้าพัก (Folio) ว่าวันก าหนดการคืนห้องพักของแขกตรงกับวันท่ีคืนห้องพักจริงๆ หรือไม่ เพราะหาก
แขกคืนห้องพักก่อนก าหนดก็จะกระทบต่อรายได้ของโรงแรม หรือหากคืนห้องพักหลังจากวันท่ี
ก าหนดอาจมีผลกระทบต่อจ านวนห้องพักไม่เพียงพอแก่ผู้เข้าพักท่ีได้ส ารองห้องพักล่วงหน้าไว้ส าหรับ
เวลาในการคืนห้องพักจะก าหนดไว้ท่ี 12.00 น. หรือหากต้องการคืนห้องพักล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดก็
สามารถกระท าได้โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าแก่พนักงานต้อนรับแต่ไม่ควรเกินกว่าเวลา 14.00 น. 
ดังแสดงในภาพท่ี 6.10 

 

 
ภาพที่ 6.10 ตรวจสอบวันคืนห้องพักจากหมายเลขห้องพกั 

ท่ีมา: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโคแมนชี่ (Comanche) ส าหรับระบบงานบริการส่วนหน้า (2560) 

1.3 การตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

พนักงานการเงินส่วนหน้าจะค้นหาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการค่าบริการต่างๆ ท่ีปรากฏในบัญชีแขกผู้เข้าพัก (Folio) ดังแสดงในภาพท่ี 6.11 

 

ตรวจสอบวันคืนห้องพัก
จากหมายเลขห้องพัก 

2109 
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ภาพที่ 6.11 การตรวจสอบคา่ใช้จ่ายของแขก 

ท่ีมา: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโคแมนชี่ (Comanche) ส าหรับระบบงานบริการส่วนหน้า (2560) 

1.4 การยืนยันบัญชีผู้เข้าพักและบัญชีอื่นๆ 

เมื่อพนักงานการเงินส่วนหน้าตรวจสอบรายการทุกรายการในบัญชีผู้เข้าพักและ
พบว่าไม่มีข้อแก้ไขใดเพิ่มเติม พนักงานจะพิมพ์ส าเนาและแสดงให้แขกผู้เข้าพักหรือเจ้าของบัญชี
ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันรายการทั้งหมดและให้แขกผู้เข้าพักลงลายมือชื่อเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

1.5 การรับช าระเงิน  
แขกจะท าการช าระเงินซึ่งสามารถช าระได้ด้วยเงินสด (Cash) บัตรเครดิต (Credit Card) 

เงินสกุลตราต่างประเทศ (Foreign Currency) และเวาเซอร์ (Hotel Voucher)  

1.6 การปรับสถานะห้องพัก 

เมื่อแขกออกจากโรงแรมไปแล้วแม่บ้านจะเข้าไปท าความสะอาดห้องพัก เมื่อท าความ
สะอาดห้องพักเสร็จจะแจ้งหัวหน้าแม่บ้านมาตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อย เมื่อหัวหน้าแม่บ้านมา
ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะท าการเปลี่ยนสถานะห้องพัก ในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปในห้องธุรการของแผนกแม่บ้าน ซึ่งระบบท าการเชื่อมต่อกับแผนกบริการส่วนหน้าท าให้
พนักงานบริการส่วนหน้าจะเห็นข้อมูลเดียวกันกับแผนกแม่บ้านและท าให้สามารถขายห้องพักท่ีแขก
คืนห้องพัก (Check-Out) ออกไปแล้วและท าความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้แก่แขกท่านต่อไปได้ในเวลา
ขณะนั้น (Real-time) ดังแสดงในภาพท่ี 6.12 

19/06/2014    001                Fried rice with shrimps     150 Baht 

19/06/2014    002                     Congee with pork                 80 Baht  

230 Baht 

รายการค่าใช้จ่าย ห้อง 2109 

230 Baht 
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ภาพที่ 6.12 การปรับสถานะห้องพัก 

ท่ีมา: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโคแมนชี่ (Comanche) ส าหรับระบบงานบริการส่วนหน้า (2560) 

 จากภาพท่ี 6.12 จะพบว่าห้อง 2105 เป็นห้องท่ีมีแขกคืนห้องพัก (Check-Out) เดิมเป็น
สถานะห้องพักสกปรกไม่มีแขกพัก เมื่อท าความสะอาดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วหัวหน้าแผนกแม่บ้านจะท า
การเปลี่ยนสถานะห้องพักเป็นห้องพกัสะอาดท่ีว่างไม่มีแขกสามารถขายห้องพกัให้แก่แขกท่านต่อไปได้ 

1.7 การบันทึกประวัติการเข้าพักของแขก (Guest Profile) 

เอกสารรายการสุดท้ายท่ีพนักงานการเงินส่วนหน้าต้องให้ความส าคัญ คือบันทึกประวัติ
การเข้าพักของแขก (Guest Profile)  โดยน าข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเข้าพัก และข้อมูลพิเศษอื่น ๆ 
เกี่ยวกับแขก มาบันทึกในรายการประวัติผู้เข้าพักส าหรับแขกท่ีเข้าพักเป็นครั้งแรกและเพิ่มเติมข้อมูล
ล่าสุดเก่ียวกับการเข้าพักครั้งล่าสุดในประวัติผู้เข้าพักส าหรับแขกท่ีเคยมีรายการประวัติผู้เข้าพักกับ
ทางโรงแรมมาก่อน เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดังแสดงในภาพท่ี 6.13  
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ภาพที่ 6.13 การเพิ่มเติมข้อมูลแขกล่าสุดลงในบันทึกประวัติการเข้าพักแขก (Guest Profile) 

ท่ีมา: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโคแมนชี่ (Comanche) ส าหรับระบบงานบริการส่วนหน้า (2560) 

1.8 การแจ้งออกของผู้เข้าพัก 

แจ้งเรื่องการออกของแขกท่ีท าการคืนห้องพักเรียบร้อยแล้วแก่แผนกหรือส่วนอื่น ๆ        
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น แผนกแม่บ้าน แผนกรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อให้ทราบว่าแขกท่ีมีรายชื่อใน
รายงานการออกนั้นไม่มีสถานะเป็นผู้เข้าพักของโรงแรมและไม่มีสิทธิเข้าพักในห้องพักใด ๆ ของ
โรงแรมได้อีกต่อไป 

 

ตัวอย่างโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (2560) มีการจัดการคุณภาพการบริการด้วยวงจรเดมิง 
(PDCA) ดังนี ้ 

1. การวางแผน (Plan) 

แนวทางการพฒันาปรบัปรุงบรกิารแผนกบรกิารส่วนหน้าด้วยวงจร PDCA
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โรงแรมมีกระบวนการเข้าพักของแผนกบริการส่วนหน้าดังนี้ 

 

2. การน าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติ (Do)  

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) จะปฏิบัติงานตามกระบวนการข้างต้นดังกล่าว      
เมื่อแขกเดินทางมาท่ีโถงด้านหน้า (Lobby) พนักงานต้อนรับส่วนหน้าจะกล่าวต้อนรับจากนั้นแขก
จะแจ้งความประสงค์ในการเข้าพัก ซึ่งพนักงานจะตรวจสอบดูสถานะห้องพักและราคาห้องพักจาก
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับจองห้องพักของโรงแรม จากนั้นจะแจ้งราคาห้องพักและ
แจ้งวิธีการช าระเงินแก่แขก เมื่อแจ้งหมายเลขห้องพัก ราคาห้องพัก และท าความตกลงเงื่อนไขการ
ช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก็จะออกกุญแจห้องพักให้แก่แขก รวมท้ังแนะน าบริการและตอบข้อ
ซักถาม จากน้ันแขกรับกุญแจและไปยังห้องพัก 

3. การตรวจสอบกระบวนการ (Check)  

จากการตรวจสอบกระบวนการพบว่า พนักงานต้อนรับส่วนหน้าบางคนยังขาดทักษะใน
การปฏิบัติงานโดยเฉพาะพนักงานใหม่ท่ีพึ่งปฏิบัติงานได้ไม่นาน จะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าท่ีแขกต้องการเปลี่ยนแปลง เช่น แขกต้องการเปลี่ยนวิธีการช าระเงินจากเงินสดเป็นบัตรเครดิต 
หรือแขกต้องการเปลี่ยนห้องพัก เป็นต้น  

แขกรับกุญแจและไปยังห้องพัก

การออกกุญแจห้องพัก

การพิจารณาวิธีการช าระเงิน

การจัดสรรและการก าหนดอัตราค่าห้องพัก

พนักงานแผนกบริการส่วนหน้ารับลงทะเบียนเข้าพัก

แขกเดินทางมาที่โถงดา้นหน้า (Lobby)
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4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

แผนกบริการส่วนหน้าได้ปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติโดยเพิ่มระบบพี่เลี้ยงข้ึน โดยเมื่อ มี
พนักงานใหม่มาท างาน พนักงานคนนั้นจะได้รับค าปรึกษา การชี้แนะ การแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึนจาก “พี่เลี้ยง” ซึ่งแผนกจะแต่งตั้งพนักงานท่ีท างานมานาน  
มีประสบการณ์ในการท างาน สามารถให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางวิธีการท างานและวิธีการแก้ปัญหา
ให้แก่พนักงานใหม่ได้  

 

 พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าควรมีมารยาทและจรรยาบรรณดังนี้ (นิศา ชัชกุล, 2551: 89; 

อรรธิกา พังงา, 2557: 285) 

1. ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อโรงแรม  
2. มีความเสียสละต่อส่วนรวมให้เป็นตัวอย่างที่ดี 
3. มีความรับผิดชอบต่องานให้บรรลุเป้าหมาย 

4. รู้จักกาลเทศะ มีความส ารวมในตัวเองไม่ยกตนข่มท่าน 

5. เป็นผู้แก้ปัญหาด้วยสติปัญญาอย่างสุขุมรอบคอบ 

6. นึกถึงความสามัคคี รักหมู่คณะโดยให้ความช่วยเหลือโดยแท้จริง 
7. นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนในการปฏิบัติหน้าท่ี 

8. เป็นคนมีใจกว้างพอท่ีจะยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

9. รู้จักให้อภัยด้วยบริสุทธิ์ใจ 

10. ภูมิใจและรักสถาบันท่ีตนท างานอยู่ และไม่น าสถาบันของตัวเองไปว่ากล่าวให้ผู้อื่นได้ยิน
ได้ฟังในส่วนท่ีบกพร่องเป็นอันขาด 

11. ไม่ใช้ความผิดพลาดของผู้อื่นมาเป็นบันไดความดีความชอบของตนเอง 
12. ให้การบริการกับแขกอย่างดีท่ีสุด เพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับโรงแรมทุกวิถีทาง 
13. มีความอดทนอดกลั้น สามารถข่มใจตนเองได้ เป็นคนใจเย็นไม่โมโหง่าย 

 

 

 

 

มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า
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แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office Department) เป็นแผนกท่ีให้บริการด้านการเข้าพัก              

ในกระบวนการด้านการลงทะเบียนเข้าพัก (Check – In) การส ารองห้องพัก (Reservation) และการ
คืนห้องพัก (Check-Out) โดยในแต่ละกระบวนการต้องสร้างความประทับใจในการให้บริการอย่างมี
มิตรไมตรี สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง แผนกบริการส่วนหน้าจะมีการจ าแนกชนิดของห้องพัก ชนิดของ
เตียงและลักษณะภายในห้องพกัเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกได้อย่างลงตัว ซ่ึงในกระบวนการ
เข้าพักจะต้องการการตรวจสอบสถานะห้องพัก ประเภทของผู้เข้าพัก รวมท้ังรวบรวมข้อมูลประวัติ
ระหว่างเข้าพัก เพื่อใช้ในการคืนห้องพักของแขก การจัดส่วนงานในแผนกบริการส่วนหน้า ในลักษณะ
โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ท่ีเหมาะสมเพื่อกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของแขกได้ถูกต้องและรวดเร็ว ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกบริการส่วนหน้า
กับแผนกต่างๆ ของโรงแรม มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าและ      
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบริการแผนกบริการส่วนหน้าด้วยวงจร PDCA 

 

1. จงอธิบายความส าคัญของแผนกบริการส่วนหน้า 
2. จงยกตัวอย่างต าแหน่งงานพร้อมหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งงานในแผนก

บริการส่วนหน้าท่ีส าคัญมา 3 ต าแหน่งงาน  
3. แผนกบริการส่วนหนา้ต้องประสานงานกับแผนกใดในโรงแรมมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

4. คุณสุกัญญาโทรศัพท์มาท่ีโรงแรมเพื่อส ารองห้องพัก จ านวน 2 ห้อง ต้องการห้องท่ี
สามารถมองเห็นวิวทะเล โดยจะพักกับสามีและลูกชายวัย 15 ปี และ 13 ปี โดยต้องการห้องท่ี
สามารถเปิดประตูจากด้านใดทะลุหากันได้และต้องการให้ห้องคุณสุกัญญาเป็นห้องท่ีมีเตียงขนาด     
6 ฟุตหนึ่งเตียง ส่วนห้องของลูกชายเป็นห้องขนาด 3.5 ฟุตสองเตียง หากท่านเป็นผู้รับจองห้องพัก
ดังกล่าว ท่านจะระบุลักษณะประเภทห้องพักแบบใดให้คุณสุกัญญา  

5. จงค านวณหาอัตราการถือครองห้องพัก (Room Occupancy Rate) ของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ท่ีมีจ านวนห้องพัก 120 ห้อง แต่มีห้องพักใช้การไม่ได้ 10 ห้อง และห้องพักพนักงาน 10 ห้อง ในวันนี้มี
แขกลงทะเบียนเข้าพัก (Check-In) กับโรงแรมจ านวน 50 ห้อง  

สรุป

ค าถามท้ายบท
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6. จงค านวณหาราคาห้องพักท่ีรวมอัตราค่าภาษีห้องพัก (Room Tax) และอัตราค่าบริการ 
(Service Charge) จ านวน 1 คืนของห้องพักจ านวน 1 ห้อง ค่าห้องพักก่อนคิดอัตราภาษีและอัตรา
ค่าบริการคืนละ 1,000 บาท 

7. จงอธิบายข้ันตอนการส ารองห้องพัก  
8. จงอธิบายข้ันตอนการลงทะเบียนเข้าพัก (Check-in Step) 

9. จงอธิบายงานของแผนกบริการส่วนหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับแขกในขณะท่ีเข้าพัก  
10. จงอธิบายข้ันตอนการคืนห้องพัก (Check-out Step) 

11. จงหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงบริการแผนกบริการส่วนหน้าดว้ยวงจร PDCA จาก
กระบวนการเข้าพักของโรงแรม พบว่ามีกระบวนการดังนี้  

(1) แขกเดินทางมาท่ีโถงด้านหน้า (Lobby) 

(2) พนักงานแผนกบริการส่วนหน้ารับลงทะเบียนเข้าพัก 

(3) การจัดสรรและการก าหนดอัตราค่าหอ้งพัก 

(4) การพิจารณาวิธีการช าระเงิน 

(5) การออกกุญแจห้องพัก 

(6) แขกรับกุญแจและไปยังห้องพัก 

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) จะปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น
คือเมื่อแขกเดินทางมาท่ีโถงด้านหน้า (Lobby) พนักงานต้อนรับส่วนหน้าจะกล่าวต้อนรับจากนั้นแขก
จะแจ้งความประสงค์ในการเข้าพัก ซึ่งพนักงานจะตรวจสอบดูสถานะห้องพักและราคาห้องพักจาก
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับจองห้องพักของโรงแรม จากนั้นจะแจ้งราคาห้องพักและ
แจ้งวิธีการช าระเงินแก่แขก เมื่อแจ้งหมายเลขห้องพัก ราคาห้องพัก และท าความตกลงเงื่อนไขการ
ช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก็จะออกกุญแจห้องพักให้แก่แขก รวมท้ังแนะน าบริการและตอบข้อ
ซักถาม จากนั้นแขกรับกุญแจและไปยังห้องพัก จากการตรวจสอบกระบวนการพบว่า พนักงาน
ต้อนรับส่วนหน้าบางคนยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะพนักงานใหม่ท่ีพึ่งปฏิบัติงานได้ไม่นาน
จะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีแขกต้องการเปลี่ยนแปลง เช่น แขกต้องการเปลี่ยนวิธีการ
ช าระเงินจากเงินสดเป็นบัตรเครดิตหรือแขกต้องการเปลี่ยนห้องพัก เป็นต้น 

12. จงอธิบายมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า 

 

 

 

 



 

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้ เพือ่ให้ผู้ศึกษา 
1. สามารถอธิบายภารกิจหลกัท่ีส าคัญของแผนกแม่บ้าน 

2. สามารถอธิบายพื้นที่ในความรับผิดชอบของแผนกแม่บา้น 

3. สามารถระบุหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งงานท่ีส าคัญในแผนกแม่บ้าน 

4. สามารถอธิบายขั้นตอนการท าความสะอาดหอ้งพักแขก 

5. สามารถอธิบายขั้นตอนการท าความสะอาดบรเิวณสาธารณะภายในโรงแรม 

6. สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านกับแผนกต่างๆ ของโรงแรม 

7. สามารถหาแนวทางการพฒันาปรับปรุงบริการแผนกแม่บ้านด้วยวงจร PDCA 

8. สามารถอธิบายมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกแม่บ้าน 

 งานแม่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของงานการจัดการฝ่ายห้องพักซึ่งมีความส าคัญมาก ในวงการ
วิชาชีพการโรงแรมทราบกันดีว่างานแม่บ้านเป็นงานท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากความ
โอ่อ่าของอาคารโรงแรมแล้ว ความประทับใจของแขกท่ีเข้ามาใช้บริการ ล้วนเกิดจากหน้าท่ีรับผิดชอบ
ของแผนกแม่บ้านเป็นส่วนใหญ่ เช่น ความสะอาดของบริเวณโรงแรม ความเป็นระเบียบภายใน
ห้องพักและสิ่งท่ีจัดอ านวยความสะดวกให้แก่แขก  

บทที่ บทที่ 77  

แผนกแม่บ้านแผนกแม่บ้าน   

HHoouusseekkeeeeppiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt    
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ภาพที่ 7.1 การปฏิบัติงานของแม่บ้านภายในโรงแรม 

ท่ีมา: http:// ozcareer.com.au/room-attendant-position-available-in-sydney-premium-

hotels/ (2560)  

 
 ความสะอาด ความสะดวกสบายและความสวยงามนับว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญในการ
ด าเนินการของธุรกิจโรงแรม ซ่ึงภารกิจหลักท่ีส าคัญนี้เป็นหน้าท่ีของแผนกแม่บ้านในการท่ีจะรังสรรค์
ให้ห้องพักแขกและบริเวณต่างๆ ภายในโรงแรมยังคงสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ มีรายละเอียดดังนี้                       
(ขจิต กอบเดช, 2554: 8; ภาพร ขันธะหัตถ์, 2554: 6) 

1. ความสะอาด  ความสะอาดท้ังภายในห้องพักและบริเวณโดยรอบโรงแรม ปราศจากกลิ่น
อันไม่พึงประสงค์  

 2. ความสะดวกสบาย  อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องพักและภายในโรงแรมต้องสะดวกต่อ
การใช้งาน สภาพของอุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งาน ครบครัน อุณหภูมิภายในห้องท่ีมีเครื่องปรับอากาศ
ต้องเย็นสบาย ระบบไฟฟ้าสามารถเปิดใช้ได้ทุกจุด ของใช้ท่ีช ารุดต้องได้รับการแก้ไข ท้ังนี้รวมท้ัง      
ท่ีนอนต้องไม่แข็งเกินไปด้วย 

ภารกิจหลัก 3 ด้านของแผนกแม่บ้าน
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 3. ความสวยงาม  หมายถึง  อุปกรณ์เครื่องใช้ต้องจัดวางอย่างเป็นระเบียบ จัดเข้าท่ีไม่
เกะกะ มีการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกท่ีสวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณ์ 

 

 ส่วนพื้นที่ในความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้านท่ีจะต้องดูแลความสะอาด ความสะดวกสบาย
และความสวยงาม ได้แก่ ห้องพักแขก พื้นท่ีสาธารณะของโรงแรม มินิบาร์ ห้องผ้า ห้องเครื่องแบบ
พนักงาน ห้องซักรีด ห้องดอกไม้ รวมท้ังระบบการจัดการกับสิ่งของสูญหายภายในโรงแรม มีดังนี้   
(ขจิต กอบเดช, 2554: 19; จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555: 75) 

1. ห้องพัก (Guest Room) ห้องพักเป็นส่วนงานหน้าท่ีหลักของแผนกแม่บ้านในการท า
ความสะอาด การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอครบครัน การดูแลรักษาความสงบ
ปลอดภัยบริเวณห้องพักแขกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 2. พื้นที่สาธารณะของโรงแรม (Public Area) เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ัวไปบริเวณโดยรอบ
โรงแรม ซึ่งมิใช่ห้องพักแขก เช่น ห้องโถงกลาง (Lobby) ลิฟต์ สระว่ายน้ า ห้องอาหาร สวน ห้องน้ า
ภายในโรงแรม ห้องส านักงานของแผนกการขายและการตลาด ห้องส านักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ 
ห้องส านักงานแผนกบริการส่วนหน้า ห้องส านักงานแผนกการเงินและบัญชี  ห้องแต่งตัวพนักงาน 
เป็นต้น พนักงานท าความสะอาด (Cleaner) จะดูแลท าความสะอาดพื้น ท่ีสาธารณะเหล่านี้           
โดยสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท าความสะอาดได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงแรมให้คงทนสวยงาม 

 3. มินิบาร์ (Minibar) เป็นขนมขบเค้ียว ชา กาแฟ แก้ว ถังน้ าแข็ง เครื่องดื่มท่ีมีไว้บริการ
แขกภายในห้องพัก ซึ่งเครื่องดื่มท่ีต้องการความเย็น เช่น น้ าอัดลม น้ าผลไม้ น้ าแร่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
โรงแรมจะแช่เย็น ไว้ในตู้เย็นขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ใต้เคาน์เตอร์ขนมขบเคี้ยว โดยแม่บ้านจะต้องตรวจเช็ค
ว่าแขกได้ดื่มหรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มอะไรบ้างท่ีมินิบาร์เพื่อแจ้งยอดไปยังแผนกต้อนรับ
ส่วนหน้า รวมท้ังแม่บ้านจะต้องเก็บแก้ว ล้างแก้ว เติมน้ าแข็ง และน าอาหารและเครื่องดื่มมาเติมท่ี       
มินิบาร์ให้แก่แขก ดังแสดงในภาพท่ี 7.2  

ส่วนพื้นที่ภายในความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน
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ภาพที่ 7.2 มินิบาร์ (Minibar) 

ท่ีมา: http: //gadling.com (2560) 

 4. ห้องผ้า (Linen Room) เป็นห้องเก็บผ้าทุกชนิดภายในโรงแรม ท้ังผ้าจากห้องพักแขก เช่น    
ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดเท้า เป็นต้น ผ้าจากแผนกอาหารและ
เครื่องดื่ม เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดปาก ผ้าส าหรับงานจัดเลี้ยง ผ้าเช็ดแก้ว ผ้าเช็ดจานชาม เป็นต้น  

 5. ห้องเครื่องแบบพนักงาน (Uniform Room) พนักงานโรงแรมจะมีเครื่องแบบ 
(Uniform) ใส่ในการปฏิบัติงานในแต่ละแผนก ซึ่งโรงแรมจะเป็นผู้จัดเตรียม ดูแลรักษา เย็บปะชุน
ซ่อมแซมเสื้อผ้าท่ีช ารุด ซักท าความสะอาด รีดเพื่อความสวยงามให้ เมื่อพนักงานเข้าปฏิบัติงานจะไป     
เบิกชุดเครื่องแบบพนักงานของตนเองมาจากห้องเครื่องแบบพนักงานมาใส่หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ   
ก็จะน าชุดเครื่องแบบดังกล่าวส่งคืนเพื่อซักรีดท าความสะอาดต่อไป ปกติพนักงานจะได้ชุดปฏิบัติงาน
ปีละ 3 ชุด 

 6. ห้องซักรีด (Laundry Room) เป็นห้องปฏิบัติงานด้านการซักรีดผ้าท้ังหมดของโรงแรม    
ไม่ว่าจะเป็นผ้าของแผนกแม่บ้าน ผ้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ชุดเครื่องแบบพนักงานและเสื้อผ้าของแขก
ซึ่งต้องซักรีดด้วยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ 

 7. ห้องดอกไม้  (Flower Room) เนื่องจากโรงแรมจะต้องมีการตกแต่งด้วยดอกไม้ท่ี
สวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นสดชื่นเสมือนแขกก าลังพักอยู่ท่ีบ้านตนเอง โดยแผนก
แม่บ้านจะท าการจัดดอกไม้เพื่อไปประดับตกแต่งยังสถานท่ีต่างๆ ภายในโรงแรมในลักษณะการจัด
ประจ า เช่น น าไปประดับตกแต่งท่ีห้องอาหาร ห้องพักแขก บริเวณโถงกลาง (Lobby) เป็นต้น การจัด
ดอกไม้งานเทศกาลพิเศษต่างๆ เช่น งานปีใหม่ งานลอยกระทง งานสงกรานต์ รวมท้ังการจัดดอกไม้
ในลักษณะการจัดไม่ประจ า เช่น งานจัดเลี้ยง งานแต่งงาน งานเปิดตัวบริษัทห้างร้าน เป็นต้น  
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 8. สิ่งของสูญหาย (Lost and Found) เมื่อพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามเก็บสิ่งของมีค่าท่ี
แขกได้ลืมไว้ภายในโรงแรมก็จะน าส่งส่วนงานสิ่งของสูญหาย (Lost and Found) ซึ่งมักจะตั้งอยู่ใน
ห้องส านักงานแผนกแม่บ้านเพื่อท าการลงบันทึกหลักฐานว่าพบเจอ วันเวลาใด สถานท่ีใด บุคคลใด
เป็นผู้เก็บสิ่งของนั้นได้แล้วเก็บไวเ้มื่อครบตามก าหนด ซึ่งแล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงแรมว่าจะเก็บไว้
นานเท่าใด โดยปกติอยู่ระหว่าง 3-6 เดือน หากไม่มีผู้ใดมาติดต่อรับคืนก็จะมอบให้แก่ผู้ท่ีเก็บได้      
ดังแสดงในภาพท่ี 7.3  

 

ภาพที่ 7.3 แบบฟอร์มสิ่งของสูญหาย (Lost and Found) 

ท่ีมา: โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี (2560) 
 

 

 

Lost and Found Ticket 

 

 Facility Name ____________________________________ Today’s Date ______________________ 

 Item Description ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Location found _________________________________________ Room Number _______________ 

 Name of finder _____________________________________________________________________ 

 Supervisor who received item(s)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 DISPOSITION OF PROPERTY 

 Date item returned to owner________________________ 

 Owner Name ____________________________________ Owner Address _____________________ 

 Owner Telephone __________________________________________________________________ 
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ภาพที่ 7.4  โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Organization Chart) 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ปรีชา แดงโรจน์ (2556: 403) 

 

แผนกแม่บ้านมีต าแหน่งงาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ (ขจิต กอบเดช, 2554: 58-60; 

ปรีชา แดงโรจน์, 2556: 404-406) 

1. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) หรือท่ีมักนิยมเรียกว่า “คุณแม่บ้าน
คุณพ่อบ้าน”  

1.1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในแผนกแม่บ้าน 

1.2 ก าหนดกฎระเบียบในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามท่ีฝ่ายบริหารก าหนด 

1.3 ตรวจดูแลความสะอาดท่ัวๆ ไป 

1.4 ควบคุมรายการของใช้และการเบิกจ่าย 

1.5 แจกจ่ายงานและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานให้เหมาะสม 

1.6 ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ 

1.7 ฝึกอบรมพนักงานให้รู้จักการท างานอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายของ
โรงแรม 

1.8 จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ถูกต้องกับงาน 

1.9 จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายภายในแผนกแม่บ้าน 

โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนกแม่บ้าน

หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแผนกแม่บ้าน

ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน "คุณแม่บ้าน"
Executive Housekeeper

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 
Assistant Executive Housekeeper

หัวหน้าแม่บ้านประจ าช้ัน 
Floor Supervisor

พนักงานท าความสะอาดห้องพัก 

Room Maid 

หัวหน้าพนักงานท าความสะอาด 
Public Area Supervisor 

พนักงานท าความสะอาด 
Cleaner

หัวหน้าพนักงานผ้า 
Linen Supervisor

พนักงานผ้า 
Linen Attendant

พนักงานเย็บซ่อมเส้ือผ้า
(Seamstress)

หัวหน้าพนักงานจัดดอกไม้ 
Florist Supervisor

พนักงานจัดดอกไม้ 
(Florist Helper) 

Runner

Uniform 

Supervisor 

Uniform 

Attendant

Minibar 

Supervisor

Minibar Crew 

หัวหน้าพนักงานซักรีด 
Laundry Supervisor

พนักงานซัก รีด อบผ้า  
Laundry Attendant

พนักงานรับ-ส่งผ้า
Valet Boy 
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1.10 เก็บเอกสาร บันทึกรายงานต่างๆ ของแผนกแม่บ้าน 

1.11 ควบคุมความประพฤติ พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษพนักงานในแผนก
แม่บ้าน 

1.12 จัดหาก าลังคน  
1.13 จัดประชุมพนักงานเป็นประจ า หรือเมื่อมีงานพิเศษ 

2. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Assistant Executive Housekeeper)  
2.1 ช่วยเหลือผู้จัดการแผนกแม่บ้าน และท าหน้าท่ีรับผิดชอบแทนในกรณีผู้จัดการแผนก

แม่บ้านลาหรือหยุดงาน 

2.2 ท าตารางการปฏิบัติงานของพนักงาน 

2.3 มอบหมายงานตามการรายงานสภาพห้องพักของแผนกบริการส่วนหน้า 
2.4 ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในโรงแรม 

2.5 ช่วยฝึกอบรมการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและได้มาตรฐานให้แก่พนักงาน 

2.6 ตรวจสภาพห้องพักแขกให้ได้ตามมาตรฐานความสะอาด สะดวก สบายของโรงแรม 

2.7 รับฟังและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแผนก 

2.8 จัดเวรการปฏิบัติงานในวันหยุด วันชดเชย หรือการท างานล่วงเวลา 
2.9 รวบรวมปัญหา ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ 

2.10 จัดเตรียมงานในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันข้ึนปีใหม่ วันคริสต์มาส เป็นต้น 

2.11 อ านวยความสะดวกแก่แผนกต่างๆ ให้ท างานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

3. หัวหน้าแม่บ้านประจ าชั้น (Floor Supervisor)  

3.1 แจกจ่ายงานและกุญแจห้องพักของแต่ละวันให้กับพนักงานท าความสะอาดห้องพัก 

3.2 ควบคุมการท างานของพนักงานท าความสะอาดห้องพัก 

3.3 ตรวจดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในห้องพักแขกและบริเวณทั่วไปทุกห้อง
และทุกวัน พร้อมท้ังบันทึกข้อบกพร่องหรือสภาพที่เสียหาย 

3.4 ท ารายงานแจ้งสิ่งที่ต้องซ่อมแซมและติดตามผล 

3.5 ควบคุมการเบิกใช้สิ่งของภายในห้องเก็บของ  
3.6 ควบคุมปริมาณผ้าชนิดต่างๆ ในชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ 

3.7 ท าบันทึกรายงานความเรียบร้อยภายในชั้น 

3.8 แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับพนักงานหรือแขก 

3.9 ฝึกอบรมและประสานงานกับพนักงานแผนกต่างๆ 

3.10 ตรวจรายงานของพนักงานท่ีออกเวร พร้อมท้ังตรวจรับกุญแจ 
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4. พนักงานท าความสะอาดห้องพัก (Room Attendant / Room Maid / Room Boy)  

4.1 ท าการรายงานการตรวจสภาพห้องพักในตอนเช้า 
4.2 ท าความสะอาดห้องพักแขกและบริเวณทางเดินหน้าระเบียง 
4.3 รายงานสิ่งของในห้องพักท่ีช ารุด เสียหายต่อหัวหน้าประจ าชั้น  
4.4 ท าความสะอาดห้องเก็บของและรับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ของใช้ที่อยู่ภายในห้อง 
4.5 ระวังรักษาทรัพย์สินของโรงแรม และของแขกไม่ให้สูญหาย และดูแลความปลอดภัย

ให้กับแขกด้วย 

4.6 รายงานเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะท างานต่อหัวหน้าประจ า
ชั้น 

4.7 บันทึกรายงานการท างานประจ าวัน 

5. ส่วนงานด้านบริเวณสาธารณะที่มิใช่ห้องพักแขก ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้      
1. หัวหน้าพนักงานท าความสะอาด (Public Area Supervisor) และ 2. พนักงานท าความ
สะอาด (Cleaner) ซึ่งการจัดต าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของ
โรงแรม  

5.1 ท าหน้าท่ีท าความสะอาดส่วนสาธารณะท่ัวไปบริเวณโดยรอบโรงแรมซึ่งมิใช่ห้องพักแขก 
เช่น ห้องโถง ห้องน้ า ห้องประชุม ห้องอาหาร บันได ลิฟต์ และห้องท างานของพนักงาน เป็นต้น  

5.2 สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการท าความสะอาดได้อย่างดี เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซัก
พรม เครื่องขัดพื้น และตรวจดูแลให้เครื่องใช้ท างานได้ดี 

5.3 เทขยะ 

5.4 เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ 
5.5 ท าบันทึกรายการเก่ียวกับของช ารุด เสียหาย 

5.6 ท ารายงานเบิกของใช้ประจ าวัน ประจ าสัปดาห์  

6. ส่วนงานด้านผ้าภายในโรแรม ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. หัวหน้าพนักงานผ้า 
(Linen Supervisor)  2. พนักงานผ้า (Linen Attendant) และ 3. พนักงานเย็บซ่อมเสื้อผ้า
(Seamstress) ซึ่งการจัดต าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของ
โรงแรม  

6.1 จัดหาและตกแต่งเครื่องใช้ประเภทผ้าท่ีต้องใช้ในโรงแรมให้เพียงพอ 

6.2 เก็บรักษาและควบคุมจ านวนผ้าท้ังหมดในโรงแรม 

6.3 รับและจ่ายผ้าให้กับแผนกต่างๆ 

6.4 รับผ้าท่ีใช้แล้วจากแผนกต่างๆ ส่งไปห้องซักรีด 
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6.5 ท าบันทึกการเบิกและจ่าย และตรวจรับผ้าให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
6.6 ท าบัญชีส ารวจผ้าทุกชนิดภายในห้องผ้าทุก 1 เดือน 3 เดือน และ 1 ปี  
6.7 ควบคุมเครื่องแบบพนักงาน 

6.8 ท าบัญชีส ารวจผ้า หากช ารุดหรือใช้การไม่ได้ให้น าผ้าไปดัดแปลงเป็นผ้าอย่างอื่นและท า
บัญชีจ าหน่ายออก 

6.9 พนักงานเย็บซ่อมเสื้อผ้า(Seamstress) เย็บซ่อมแซมผ้าท่ีช ารุด 

7. ส่วนงานด้านเครื่องแบบพนักงาน ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. Uniform 

Supervisor และ 2. Uniform Attendant ซึ่งการจัดต าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่ม
ปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม  

7.1 ท าหน้าท่ีดูแลส่งมอบและรับคืนเครื่องแบบพนักงานในแต่ละวันให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

7.2  ดูแลและควบคุมเครื่องแบบพนักงานท้ังหมด  
7.3 ตรวจเช็คจ านวนเครื่องแบบพนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
7.4 จัดหาเสื้อผ้าเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานคริสต์มาส งานสงกรานต์ งานลอย

กระทง เป็นต้น  
7.5 ส ารวจและจัดท างบประมาณการตัดเย็บชุดเครื่องแบบพนักงาน 

7.6 ตัดเย็บชุดเครื่องแบบพนักงาน 

8. ส่วนงานด้านซักรีดภายในโรงแรม ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. หัวหน้า
พนักงานซักรีด (Laundry Supervisor)  2. พนักงานซักผ้า (Washer)  3. พนักงานอบผ้า (Dryer)        

4. พนักงานรีดผ้า (Presser) และ 5. พนักงานรับส่งผ้า (Valet Boy)  

ท าหน้าท่ีตามต าแหน่งท่ีตนดูแลในส่วนงานซักผ้า งานรีดผ้า งานอบผ้า และรับส่งผ้า โดยข้ึน
ตรงต่อหัวหน้าพนักงานซักรีดท่ีจะดูแลการด าเนินงานท้ังหมดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

9. ส่วนงานด้านดอกไม้ ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. หัวหน้าพนักงานจัดดอกไม้ 
(Florist Supervisor) และ 2. พนักงานจัดดอกไม้ (Florist Helper) ซึ่งการจัดต าแหน่งงานใน
ส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม 

ท าหน้าท่ีในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการจัดดอกไม้ทุกชนิดภายในโรงแรม 
พิจารณาการจัดตกแต่งดอกไม้ให้สวยงามตามงบประมาณและพื้นท่ีจัดงาน รวมท้ังต าแหน่งพนักงาน 
Runner ซึง่จะท าหน้าท่ีช่วยเก็บกวาดดอกไม้หรือส่งดอกไม้ไปยังท่ีต่างๆ 
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10. ส่วนงานด้านมินิบาร์ (Mini Bar) ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. Minibar 

Supervisor และ 2. Minibar Crew ซึ่งการจัดต าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่ม
ปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม  

10.1 เติมขวดเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวในตู้เย็นห้องพักแขกให้เต็มจ านวนหรือครบตาม
รายการเครื่องดื่ม  

10.2 ท ารายการยอดขายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวส่งแผนกแม่บ้านทุกวัน  
10.3 ท ารายงานเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายระหว่างพักของแขก  
10.4 ตรวจนับจ านวนเครื่องดื่มในคลังและจัดหาเครื่องดื่มมาส ารองให้เพียงพอ  

 
แม่บ้านมีล าดับข้ันตอนในการเข้าห้องพักแขก ปูเตียงและการเปิดเตียงดังนี้  
1. จัดเตรียมรถแม่บ้าน (Housekeeping Cart) ของพนักงานท าความสะอาดห้องพัก      

ดังแสดงในภาพท่ี 7.5 

1.1 จัดวางอุปกรณ์ของใช้ของแขกภายในห้องพัก เช่น สบู่ ยาสระผม ครีมนวดผม โลชั่น 
หมวกอาบน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน  เข็มด้าย ท่ีโกนหนวด ก้านส าลีเช็ดหูให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ 

1.2 เตรียมน้ ายาท าความสะอาดทุกชนิด  
1.3 จัดผ้าชนิดต่างๆ ใส่รถ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดเท้า เป็นต้น 

1.4 จัดวางอุปกรณ์ท าความสะอาด เช่น เครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์ล้างห้องน้ า ไม้กวาด ให้เป็น
ระเบียบง่ายต่อการหยิบใช้ 
 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 7.5 ตัวอย่างรถแม่บ้าน (Housekeeping Cart) 

ท่ีมา: http://www.goldsmithcompany.com/HousekeepingCarts/housekeepcarts.htm 
(2560) 

การเข้าห้องพักแขก การปูเตียงและการเปิดเตียง
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2. การเข้าห้องพักแขก พนักงานท าความสะอาดต้องพยายามท่ีจะไม่ท าความร าคาญหรือ
รบกวนแขก วิธีการเข้าห้องพักแขกให้เคาะประตูด้วยข้อนิ้ว 2-3 ครั้ง พร้อมบอกทันทีว่า “แผนก
แม่บ้าน” รอจังหวะให้แขกตอบประมาณ 10 วินาที ถ้าไม่มีเสียงตอบให้เคาะอีกครั้ง เมื่อแขกตอบ 
ถามแขกว่าจะให้ท าความสะอาดห้องเมื่อไรแล้วบันทึกรายงานไว้ด้วย ในกรณีท่ีไม่มีเสียงตอบให้เคาะ
ประตูอีกครั้งแล้วไขกุญแจพร้อมเปิดประตูเบาๆ เพราะถ้าแขกคล้องโซ่ไว้และพนักงานท าความสะอาด
ห้องเปิดโดยไม่ระวังจะเกิดเสียงดังเป็นการรบกวนแขกเนื่องจากแขกอาจนอนหลับอยู่ 

3. การปูเตียง การปูเตียงมีข้ันตอนดังนี้  

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมผ้าส าหรับปูเตียงดังหมายเลขตามภาพด้านล่าง 
หมายเลขท่ี 1 ผ้ารองกันเปื้อนท่ีนอน 

หมายเลขท่ี 2 ผ้าปูท่ีนอน 

หมายเลขท่ี 3 ปลอกหมอน 

หมายเลขท่ี 4 หมอน 

หมายเลขท่ี 5 ปลอกผ้านวม 

หมายเลขท่ี 6 ไส้ผ้านวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 6 
3 
4 

2 5 
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ข้ันตอนที่ 2 ท าการปูผ้ารองกันเปื้อนท่ีนอนโดยยืดยางยืดคลุมท่ีมุมเตียงทั้ง 4 มุมตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 3 ปูผ้าปูท่ีนอนตามข้ันตอนดังนี ้
 3.1 สะบัดผ้าปูท่ีนอนให้คลุมเตียง สังเกตสภาพของผ้าปูท่ีนอนต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ขาด     
ถ้าขาดต้องเปลี่ยนผ้าปูท่ีนอนใหม่  ไม่มีเส้นผมติดมาบนผ้าปูท่ีนอนถ้ามีให้หยิบออก 
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3.2 จากนั้นยกมุมท่ีนอนขึ้นเพื่อตะหวัดผ้าปูท่ีนอนดว้ยมือให้ผ้าปูท่ีนอนเข้าไปอยู่ใต้ท่ีนอน 
ตามภาพ 

 

 

 3.3 ท ามุมผ้าปูท่ีนอน 45 องศากับท่ีนอนในบางโรงแรมอาจจะเป็น 90 องศาแล้วแต่นโยบาย
ท าเช่นนี้จนครบท้ัง 4 มุม ตามภาพ 
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 3.4 เก็บผ้าปูท่ีนอนด้านข้างโดยใช้มือยัดผ้าปูท่ีนอนเข้าไปใต้ท่ีนอนให้ตึง  

 

 

 

ข้ันตอนที่ 4 ใส่ปลอกผ้านวมและปูผ้านวม ตามข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 น าปลอกผ้านวมท่ีกลับด้านในออกด้านนอกวางทับไวบ้นไส้ผ้านวมตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
171 บทที่ 7 | แผนกแม่บ้าน  

 4.2 จากนั้นสอดมือเข้าไปในปลอกผ้านวม น ามือออกมาจากช่องตรงบริเวณมุมปลอกผ้านวม 
แล้วผูกมัดเชือกระหว่างปลอกผ้านวมกับไส้ผ้านวมให้ติดกันจากนั้น น าปลอกผ้านวมคลุมไส้ผ้านวม   
ในลักษณะตามภาพ 
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4.3 น าลิ้นของปลอกผ้านวมคลุมไส้ผ้านวมให้เรยีบรอ้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 พับด้านบนผ้านวมลงมา ประมาณ 1 ฟุต ตามภาพ 
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4.5 สอดชายผ้านวมบริเวณทา้ยเตียงเข้าไปเก็บใต้ท่ีนอน สว่นด้านข้างปลอ่ยชายไวเ้พือ่
ความสะดวกในการสอดตัวเขา้นอนพักผอ่นของแขก ตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 5  ใส่ปลอกหมอนโดยดึงลิ้นหมอนคลุมหมอนให้เรียบรอ้ยตามภาพ 
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ข้ันตอนที่ 6 เมื่อปเูตียงเสร็จเรียบร้อยจะเป็นดังภาพ โดยอาจประดับตกแต่งดว้ยผ้าคาดเตียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการเปดิเตียง (Turn Down) 

 เป็นการจัดเตียงให้แขก ในลักษณะท่ีพร้อมให้แขกนอนหลบัพักผ่อนได้อย่างสะดวก โดยน าผ้า
คลุมเตียงไปเก็บ ดึงปลายผ้าห่มออกมาให้พอสอดตัวเข้าไปได้ปิดผ้าม่านหน้าต่าง เปิดไฟหัวเตียง เป็นต้น          
ซึ่งปกติแล้วการเปิดเตียง (Turn Down) แม่บ้านจะเข้ามาจัดการให้ช่วงเย็นก่อนท่ีแขกจะนอน        
โดยมักจะเข้าเปิดเตียงช่วงท่ีแขกไม่อยู่ในห้อง ก าลังออกไปรับประทานอาหารค่ า เมื่อแขกกลับเข้ามา
ในห้อง ห้องก็พร้อมส าหรับการนอนหลับพักผ่อนแล้ว เป็นการสร้างความประทับใจ เอื้อความ
สะดวกสบาย ให้แขกท่ีมาพักแม่บ้านเปิดเตียงโดยดึงผ้านวมมาลงในลักษณะตามภาพ เพื่อเป็นการเปิด
เตียงอ านวยความสะดวกแก่แขกในการสอดตัวเข้านอนพักผ่อน อาจมีการน าเครื่องประดับตกแต่ง
บริเวณเตียงให้สวยงาม  
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ท่ีมาข้ันตอนการปูเตียง: กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ (2559) 

หมายเหตุ ; นโยบายการปูเตียงของแต่ละโรงแรมอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน              
ในรายละเอียดปลีกย่อยข้ึนอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม 

 

แม่บ้านมีหน้าท่ีในการเข้าท าความสะอาดห้องพักแขกซึ่งมีข้ันตอนในการท าความสะอาด
แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานของแขก แบ่งได้หลายรูปแบบดังนี้  

 
วิธีการท าความสะอาดห้องพักแขกในโรงแรมต่างๆ มีหลายแบบหลายวิธี ซึ่งแต่ละโรงแรม   

จะมีวิธีการไม่เหมือนกันเพื่อให้เหมาะสมกับการท างานของโรงแรมนั้นแต่หลักการปฏิบัติส่วนใหญ ่   
จะเหมือนกันส่วนมากเพื่อให้งานเป็นระเบียบและไม่สับสนในการท าความสะอาดห้องพักแขกควรจะ
ท าเป็นข้ันตอนตามล าดับดังนี ้

1. รับใบรายงานสภาพห้องพักจากห้องท างานของแผนกแม่บ้านพร้อมเบิกกุญแจห้องพัก 

2. จัดเตรียมรถเข็นแม่บ้านและอุปกรณ์ของใช้ในการท าความสะอาดให้ครบ  
3. น ารถเข็นแม่บ้านไปยังห้องพัก โดยจอดรถให้ขวางประตูห้อง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าไป

ในห้องพัก 

การท าความสะอาดห้องพักแขก

การท าความสะอาดห้องพกัแขกครัง้ที่หน่ึง
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4. ก่อนเข้าไปในห้องพักแขก เคาะประตูห้องพักก่อน เมื่อแน่ใจว่าแขกไม่อยู่ในห้องจึง       
ไขกุญแจเปิดประตูพร้อมแขวนป้าย “เมดท าห้อง” (Made up room หรือ Maid in room) ไว้หน้า
ห้องด้วย 

5. เปิดไฟทุกดวงเพื่อตรวจดูหลอดไฟว่าช ารุดหรือไม่ รวมท้ังตรวจความสะอาดแล้วปิดไฟ    
ในกรณี ท่ีบางห้องแสงสว่างไม่ เพียงพอจะเปิดไฟท าห้องได้และปรับอุณหภูมิของห้องจาก
เครื่องปรับอากาศเพื่อตรวจเช็คการท างานของเครื่องปรับอากาศ 

6. รูดม่านเปิด บางแห่งจะให้เปิดหน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท 

7. เก็บเสื้อผ้าของแขกท่ีถอดวางไว้ตามท่ีต่างๆ เช่น เก้าอี้ เตียงนอน ฯลฯ พับเก็บให้เรียบร้อย 

8. เก็บแก้วน้ า ไปล้าง 
9. ในกรณีแขกคืนห้องพัก (Check-Out) ตรวจดูทรัพย์สินของแขกว่าแขกลืมอะไรหรือเปล่า 

และตรวจดูทรัพย์สินของโรงแรมด้วย 

10. เก็บผ้าปูท่ีนอน ผ้าห่ม ถอดปลอกหมอนท่ีใช้แล้วออก โดยดึงออกจากเตียงทีละผืนเพื่อ
ตรวจว่าแขกลืมทรัพย์สิน เช่น แหวน นาฬิกาไว้ที่เตียงหรือเปล่า  

11. น าผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอนที่ใช้แล้ว รวมท้ังผ้าในห้องน้ าไปใส่ในรถแม่บ้าน  

12. เทขยะจากห้องพักใส่รถแม่บ้าน 

13. น าตะกร้าท่ีใส่อุปกรณ์ท าความสะอาดภายในห้องน้ ามาวางไว้หน้าห้องน้ าและน าผ้า       
ปูท่ีนอน ปลอกหมอนใหม่วางไว้ข้างเตียง 

14. ท าความสะอาดห้องน้ า ในบางโรงแรมจะล้างห้องน้ าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยปูเตียง 
เพราะต้องการให้ท่ีนอนได้พักและให้อากาศหมุนเวียน ยกเว้นกรณีท่ีห้องพักนั้นมีแขกอยู่และแขกให้
ท าห้องจะปูเตียงทันที 

15. ปูเตียง 
16. เชด็ฝุ่นตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมท้ังหัวเตียง 
17. เชด็กระจก 

18. วางอุปกรณ์ของใช้ภายในห้องให้ครบ และจัดวางให้ตรงตามต าแหน่งท่ีโรงแรมก าหนด 

19. ดูดฝุ่นและจัดโต๊ะข้างเตียง โต๊ะเครื่องแป้ง เก้าอี้รับแขกให้เรียบร้อย พร้อมตรวจเช็คการ
ท างานของโทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องเล่นดีวีดี นาฬิกา เครื่องชั่งน้ าหนัก ฯลฯ 

20. ดึงผ้าม่านปิด ในกรณีที่เปิดหน้าต่าง ควรปิดหน้าต่างให้เรียบร้อย 

21. ส ารวจดูความเรียบร้อยท้ังหมดอีกครั้ง 
22. ปิดไฟ 

23. ปิดประตู ท าความสะอาดลูกบิดประตูและประตูด้านหน้า 
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หมายเหต:ุ 

 การท าความสะอาดห้องพักแขกหนึ่งห้องใช้เวลา 30-45 นาที ข้ึนอยู่กับขนาดห้อง 
และลักษณะของการใช้ห้องด้วย  

 ในขณะท่ีท าห้องพักแขก หากแขกกลับมาต้องขออนุญาตแขก หากแขกไม่ให้ท าต้อง
เลิกทันที 

 ท าห้องที่แขกแขวนป้าย “ให้ท าห้อง” ก่อน 

 ห้องท่ีแขกแขวนป้าย “ห้ามรบกวน” หรือปิดประตูล็อกไว้ 2 ชั้น ไม่ต้องท าความ
สะอาดแต่ต้องหมั่นมาดูบ่อยๆ ว่าเมื่อไรจะเข้าไปท าความสะอาดได้ อย่าปล่อยห้องไว้โดยไม่ได้ท า
ความสะอาดและออกเวร หากเป็นเวลา 14.30 น. แล้วยังไม่ได้ท าความสะอาด ต้องแจ้งหัวหน้าประจ าชั้น
เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป 

 
การท าความสะอาดห้องพักแขกครั้งท่ีสอง (Second Service) จะท าในช่วงบ่ายหรือเย็น

หลังจากท่ีพนักงานได้ท าความสะอาดตอนเช้าแล้ว เพราะบางครั้งแขกอาจมีผู้มาพบหรือร่วมดื่มกันในห้อง 
พนักงานท าความสะอาดจึงควรหมั่นดู รอให้แขกออกจากห้องพักแล้วกลับไปท าความสะอาดอีกครั้ง   
โดยเทขยะ ล้างแก้วน้ าหรือเปลี่ยนแก้วใหม่ เติมน้ าเย็นในเหยือก จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อย ถ้าพื้นสกปรก
ควรท าความสะอาดพื้นอีกครั้ง ถ้าแขกใช้ห้องน้ าให้ท าความสะอาดเปลี่ยนผ้าและใส่ของให้ครบ 
บางครั้งการท าความสะอาดครั้งที่สองนี้อาจจะท าควบคู่ไปกับการเปิดเตียง  

 
การท าความสะอาดห้องพักแขกประจ าปี (Spring Clean) จะท าในช่วงท่ีมีแขกมาพักในโรงแรม

น้อยมักเป็นช่วงฤดูฝน ทุกห้องพักในโรงแรมควรได้รับการท าความสะอาดแบบนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

1. รื้อผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าระบายเตียงและผ้ารองท่ีนอนออก แล้วจัดส่ง      
ทุกอย่างซัก 

2. ยกท่ีนอนขึ้นพิงฝาไว้ 
3. ปลดผ้าม่านท้ังผ้าม่านทึบและโปร่งส่งซัก โดยเขียนเบอร์ห้องไว้ท่ีหัวเทปผ้าม่านด้วยก่อนส่งซัก 

4. เก็บของในห้องน้ าออกให้หมด ล้างห้องน้ าโดยเริ่มตั้งแต่เพดาน ลงมาถึงพื้น ถ้าพื้นเป็น   
หินอ่อนต้องลอกน้ ายาเคลือบพื้นออกก่อน เมือ่ล้างห้องน้ าเสร็จพักไว้ 

5. ย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้เข้าในห้องน้ า 

การท าความสะอาดห้องพกัแขกครัง้ที่สอง

การท าความสะอาดห้องพกัแขกประจ าปี
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6. ตรวจดูเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในห้อง เช่น ขอบบัว โต๊ะ เก้าอี้ ว่ามีการช ารุดเสียหายหรือ  
มีรอยต าหนิต่างๆ หรือไม่ หากมีให้เรียกช่างขึ้นมาซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

7. ท าความสะอาดฝาผนังภายในห้อง ถ้าเป็นกระดาษปิดฝาผนัง (wallpaper) ให้น าสบู่เหลว 
1 ฝา ผสมน้ า 1 ถัง ชุบผ้าหมาดๆ เชด็ให้ท่ัวแล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง  

8. ในกรณีท่ีบางโรงแรมมีระเบียงจะต้องล้างระเบียงด้วย อาจต้องมีการขัดราวลูกกรง ทาสีใหม่ 
เป็นต้น 

9. ซกัพรม ควรซักตอนกลางคืน แล้วเปิดเครื่องปรับอากาศท้ิงไว้ถึงตอนเช้าพรมก็จะแห้ง 
10. จัดสิ่งของต่างๆ เข้าท่ีตามเดิม เช่น ใส่ผ้าม่าน ปูเตียง 
11. เคลือบพื้นหินอ่อนในห้องน้ า เวลาท าต้องเปิดเรื่องปรับอากาศด้วย เพราะถ้าอากาศร้อน

น้ ายาจะแห้งช้า ควรท าตอนกลางคืนหลักซักพรมเสร็จ เพราะเมื่อถึงตอนเช้าพื้นจะแห้งพอดี 
การท าความสะอาดห้องพักแขกประจ าปีนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันต่อ 1 ห้อง เพราฉะนั้น

แผนกแม่บ้านควรท าความตกลงกับแผนกบริการส่วนหน้าก่อน เพื่อท าการปิดห้องเป็นช่วงๆ        
อย่างน้อย 4-5 ห้องต่อการท าความสะอาด 1 ครั้ง แต่บางโรงแรมอาจปิดเป็นชั้นแล้วท าความสะอาด
แบบนีท้ั้งชั้นเลยก็ได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม 

 
การท าความสะอาดห้องว่าง (Vacant Clean) ก็เช่นเดียวกับห้องท่ีมีแขกพักแต่งานท่ีท าน้อยกว่า 

พนักงานท าความสะอาดจะตรวจดูห้องทุกเช้า ตรวจสอบเตียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เช็ดฝุ่น ดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยท่ัวไปของห้อง โดยเฉพาะห้องน้ าตรวจโถชักโครกและชัดน้ าท้ิงทุกวัน          
เพื่อป้องกันไม่ให้มีคราบตะกอนในโถส้วม  

  
ห้องน้ าท่ีได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีย่อมจะบ่งบอกถึงความเอาใจใส่ท่ีดีของ

โรงแรม ความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้ าย่อมสร้างความประทับใจและท่ีส าคัญไปกว่าคือการสร้าง
พลานามัยท่ีดีของคนส่วนรวมด้วย การบ ารุงรักษาความสะอาดท่ีถูกต้องเป็นการชว่ยยืดอายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์ในห้องน้ าให้นานยิ่งข้ึน โดยมีข้ันตอนในการท าความสะอาดดังน้ี  

1. เปิดไฟ 

2. น าแก้วน้ าท่ีแขกใช้แล้ว มาไว้ในห้องน้ าเพื่อเตรียมล้าง 
3. เก็บผ้าท่ีใช้แล้วออกไปให้หมด เพื่อน าออกไปเปลี่ยน 

4. ก่อนลงมือล้างชักโครก ควรกดชัดโครกเสียก่อนเพื่อให้สิ่งที่ตกค้างอยู่หมดไป 

 

การท าความสะอาดห้องว่าง

งานท าความสะอาดห้องน ้า
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5. ล้างแก้วทุกใบ จานสบู่ แล้วคว่ าไว้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เช็ดผ้าม่านหอ้งน้ าให้แห้งและสะอาด 

7. ล้างฝาผนังห้องอาบน้ าและฝักบัว 
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8. ล้างชักโครก ถังพักน้ า ฝา และท่ีนั่ง ขัดฐานชักโครก 

 

9. ล้างอ่างล้างมือ ก๊อกน้ าท่ีเปิดปิด และท่อน้ าล้น  
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10. กลับมาเช็ดฝาผนังห้องอาบน้ าท่ีล้างไว้ท้ัง 3 ด้าน เช็ดฝักบัว ราวผ้าม่าน อ่างอาบน้ า 
สแตนเลส ทุกชิ้นให้แห้งและเป็นเงา 

 
 

11. เช็ดชักโครก เช็ดท่ีใส่กระดาษช าระ ให้แหง้ 

12. เช็ดอ่างล้างมือ ก๊อกน้ า เช็ดแก้วน้ า  
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13. เติมของใช้ เช่น กล่องกระดาษเช็ดหน้า สบู่  ครีมนวดผม แชมพู โลชั่น  ส าลีปั่นหู     
หมวกคลุมอาบน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน มีดโกนหนวด ครีมทากันแดด ถุงอนามัย เป็นต้น  

 
 

14. จัดวางผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดผม ผ้าเช็ดเท้าให้ครบตามจ านวน จัดของเข้าท่ีให้
เรียบร้อย จากน้ันเช็ดกระจกให้ใสสะอาด  
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15. เช็ดพื้นให้แห้ง วางถังขยะ 

 

ท่ีมางานท าความสะอาดห้องน้ า: กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ ์(2559)  

 
ข้ันตอนการตรวจสอบ (Inspect) ห้องพักของหัวหน้าแม่บ้านประจ าชั้น (Floor Supervisor) 

มี 2 รูปแบบดังนี ้
1. ห้องพักที่แขกก าลังพักอยู่ที่ท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว   

 โดยสังเกตจากลักษณะของห้องพักและห้องน้ าดังต่อไปนี้ 
1.1 ห้องพัก    

 ผ้าปูท่ีนอน หมอน ผ้าห่ม เรียบร้อยแล้วหรือยัง  
 มีสิ่งสกปรกหรือเส้นผมบนท่ีนอนหรือไม่  
 มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกท่ีพรมหรือไม่ ลบรอยเปื้อนแล้วหรือยัง 
 ฝาผนังหลังเฟอร์นิเจอร์ ใต้เตียงและตู้เสื้อผ้า มีฝุ่นหรือไม่ 

 กระจกใสแล้วหรือยัง ผ้าม่านขาดหรือไม่ 
 เฟอร์นิเจอร์มีรอยเปื้อนหรือไม่ 

1.2 ห้องน้ า  

 เติมสบู่ แชมพูสระผม ครีมนวดผม ครีมบ ารุงผิวภายในห้องน้ าแล้วหรือยัง 
 จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องน้ า เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หมวกคลุม

ผม ส าลีเช็ดหู ไดร์เป่าผมแล้วหรือยัง 

ขัน้ตอนการตรวจสอบหอ้งพกั
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 เครื่องชั่งน้ าหนักมีความเท่ียงตรงหรือไม่ 

 เพดาน  ฝาผนัง  และพื้น  ช ารุดหรือไม่ 
 เครื่องตกแต่งท่ีเป็นมันขัดเสร็จแล้วหรือยัง 
 ก๊อกน้ า ฝักบัวใช้ได้ดีหรือไม่ น้ าไหลหรือไม่ 
 ท่ีใส่สบู่ อ่างอาบน้ า อ่างล้างหน้า ช ารุดหรือไม ่

 โถสุขภัณฑ์ท าความสะอาดแล้วหรือยัง 

2. ห้องพักที่แขกคืนห้องแล้ว(Check-Out) และท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว   
 เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวที่มินิบาร์(Minibar) จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว 

 ห้องน้ า ท่ีนอน พรม กระจก สะอาดเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
 ฝาผนัง เพดาน มีรอยร้าวและต้องท าความสะอาดหรือไม่   
 เช็ดฝุ่นหลอดไฟแล้วหรือไม่ 

 ตู้เก็บเสื้อผ้าสะอาด ไม่มีรอยเปื้อน ขัดท่ีแขวนเสื้อเรียบร้อยแล้วหรือไม่  
 โต๊ะเครื่องแป้งและกระจกเช็ดหรือยัง ลิ้นชักมีอุปกรณ์ครบหรือไม่ 

 โต๊ะข้างเตียงมีกระดาษจดบันทึกและดินสอด าแล้วหรือยัง   
 ยกหูโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบว่าตรงหูโทรศัพท์มีกลิ่นหรือไม่ 

 จัดวางสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก โต๊ะ เก้าอี้ ถูกต้องหรือไม่  
 ประตูล็อคได้เรียบร้อย ขอบประตูสะอาดหรือไม่   
 ถ้าพบสิ่งของใดท่ีแขกลืมไว้  ลงบันทึกไว้และส่งไปแผนกของสูญหาย(Lost and Found)

 ต่อไป 

 ตะกร้าท้ิงขยะสะอาดหรือยัง   

 

1. บริเวณสาธารณะ 

บริเวณสาธารณะเป็นบริเวณภายในโรงแรมท่ีมิใช่ห้องพักแขก พนักงานท าความสะอาด
จะต้องดูแลหลักๆ ดังนี้ (ขจิต กอบเดช, 2554: 246; ภาพร ขันธะหัตถ์, 2554: 39) 

1.1 ห้องโถง 
ห้องโถงเปรียบเสมือนทางเข้าหน้าบ้านเป็นจุดแรกท่ีสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยือน 

ดังนั้นบริเวณห้องโถงต้องสะอาดเสมอ ปราศจากรอยเท้า เศษกระดาษ หมากฝรั่ง ควรวางพรมเช็ดเท้า
ไว้ท่ีทางเข้าเพื่อป้องกันรอยเท้าและหากมีคนเดินเข้าออกมากก็ต้องเช็คพื้นบ่อยๆ ต่อจากนั้นจึงเช็ด

งานท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ
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คราบฝุ่นทราย ท าความสะอาดท่ีเข่ียบุหรี่  ใช้เครื่องท าความสะอาดพรมแบบท่ีมีแปรงอยู่ด้วยจะช่วย
ท าความสะอาดพรมได้ดี งานท่ีกล่าวมาน้ีต้องท าตลอดท้ังวัน 

งานท่ีควรท าตอนกลางคืน คือ ปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ ดูดฝุ่น ลงแชมพูพรม เทถังขยะ ขัดเงา
พลาสติก เช็ดรอยนิ้วมือจากโลหะ แก้ว โดยเฉพาะขอบประตูทางเข้าและลูกบิดประตูและท าความ
สะอาดบันไดเลื่อน 

งานท่ีควรท าประจ าสัปดาห์คือ ดูดฝุ่นเพดาน ท าความสะอาดโทรศัพท์ ขัดเงาเครื่องไม้     
เชด็ขอบหน้าต่างบานประตูและขัดก๊อกน้ าดื่ม   

งานท่ีควรท าทุกเดือน คือ ดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ ขัดเงาเชิงตะเกียง ขัดเงาลิ้นชักโต๊ะ หิ้งหนังสือ  
เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสารท่ีมีส่วนประกอบเป็นเหล็ก  ขัดเงาเครื่องตกแต่งไม้ กระจก ดูดฝุ่นสลักประตู 

 1.2 ลิฟต์  
 ลิฟต์เป็นพาหนะท่ีน าแขกเดินทางจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่ง เป็นจุดท่ีแขกใช้บ่อยเท่าห้อง

โถง ควรเช็ดท าความสะอาดกระจกภายในลิฟต์ให้เงาใส ไม่มีคราบนิ้วมือ เช็ดขอบฝาผนังเพราะเกิด
ความเสียหายและเป็นรอยจากกระเป๋าแขกได้ง่าย ฝาผนังและพรมในลิฟต์ควรท าความสะอาดช่วง
กลางคืน ควรมีการสับเปลี่ยนพรมรองเท้าเพื่อน าออกมาท าความสะอาด 

1.3 ห้องอาหารภัตตาคาร 

 โรงแรมจะมีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่แขกจ านวนหลายห้องอาหาร เพื่อให้บริการท่ี
หลากหลายและเป็นการสร้างผลก าไรให้แก่โรงแรม ต้องมีการท าความสะอาดโต๊ะอาหาร เช็ดและ
เปลี่ยนผ้าปูโต๊ะ จัดอุปกรณ์ให้พร้อมโดยเฉพาะในเวลาเปิดบริการ ดูแลและท าความสะอาดพรม     
เพื่อยืดอายุการใช้งานพรมหากมีรอยคราบอาหารเปื้อนท่ีพรมให้รีบท าความสะอาดรอยคราบอาหาร
ทันที ปัดเศษอาหารบนโต๊ะ เก้าอี้ กวาดฝุ่นทรายจากพรมก่อนดูดฝุ่นรอบ ๆ โต๊ะ ควรดูดฝุ่นให้รอบ  
ทุกโต๊ะ รวมท้ังท าความสะอาดเครื่องตกแต่งท่ีมีขนปุยและดูดฝุ่นด้วย เช็ดฝุ่นท่ีขอบหน้าต่างและทุกสิ่ง
ท่ีอยู่ในระดับสายตาด้วยผ้าชุบน้ าหมาดๆ โดยเฉพาะเคาน์เตอร์เสิร์ฟอาหาร ท าความสะอาดโทรศัพท์  
ขัดเก้าอี้โลหะ ขัดเงาเครื่องไม้และเก้าอี้ท่ีขัดเงาไว้ เช็ดท าความสะอาดบาร์น้ า เช็ดคราบเปื้อนบนฝาผนัง  
อย่าลืมท าความสะอาดเครื่องตกแต่ง รวมท้ังตะเกียงตามโต๊ะอาหาร 

 1.4 ห้องจัดเลี้ยงห้องประชุม สัมมนา 

 มีการประสานกับแผนกจัดเลี้ยงว่าจะมีงานจัดเลี้ยงในวันใดลักษณะใด เมื่อพนักงานจัดเลี้ยง       
จัดตกแต่งสถานท่ีเรียบร้อยแล้ว เข้าท าความสะอาดพื้นท่ีจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา โดยแม่บ้านจะเข้า
ไปท าความสะอาด เก็บเศษวัสดุท่ีใช้ตกแต่งสถานท่ี เก็บรอยเปื้อนต่างๆ กวาด ดูดฝุ่นและถูพื้น เช็ดโต๊ะ 
เก้าอี้และเมื่องานเลี้ยงเลิกลาหลังจากท่ีแผนกอาหารและเครื่องดื่มเก็บจานชามไปหมดแล้ว พนักงาน
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ท าความสะอาดท่ัวไปท าความสะอาดเริ่มจากกวาดเศษอาหาร โต๊ะและเก้าอี้ขนเก็บเข้าท่ี ท าความ
สะอาดพรม ดูดฝุ่นและลงแชมพู เปลี่ยนหลอดไฟ  

 1.5 พื้น ประตู ขอบประตู ควรท าความสะอาดตอนกลางคืน ปัดฝุ่น เช็ดรอยนิ้วมือและ
คราบเปื้อนให้หมด 

 1.6 การท าความสะอาดห้องน้ าบริเวณสาธารณะ 

ห้องน้ าสาธารณะเป็นพื้นท่ีท่ีมีผู้เข้ามาใช้จ านวนมาก จึงสกปรกมากกว่าห้องน้ าภายในห้องพัก      
จึงต้องเข้าท าความสะอาดทุกชั่วโมง เพื่อเช็ดคราบน้ าบริเวณอ่างล้างมือ เช็ดกระจก ถูพื้นให้แห้ง ล้าง
โถสุขภัณฑ์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 

 
โรงแรมมีการดูแลรักษาและท าความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมดังนี้  

 
พื้นมีหลายชนิด ดังนั้นวิธีการดูแลรักษาและท าความสะอาดจะแตกต่างกันดังนี้  

 1. พื้นไม้ลามิเนต  พื้นไม้ลามิเนตเป็นท่ีนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ เพราะความทนทาน สวยงามและ
ติดต้ังง่าย ท าความสะอาดโดยการถูพื้นด้วยผ้าแห้ง ๆ ทุกวัน โดยไม่จ าเป็นต้องใช้สารเคมีท่ีรุนแรงเป็น
ตัวช่วยในการท าความสะอาด โดยอย่าใช้แปรงขัดเพราะขนแปรงท่ีแข็งจนสร้างความเสียหายให้กับ
พื้นลามิเนตได้ ดังนั้นให้เลือกใช้ไม้ม็อบในการท าความสะอาดแทน ทุกครั้งท่ีมีของเหลวหยดใส่พื้นให้
รีบท าความสะอาดทันที ห้ามปล่อยแช่ท้ิงไว้เป็นอันขาดเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัว
เคลือบจนพื้นไม้บวมได้ โดยให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งทุกๆ 2-3 เดือน ให้ใช้น้ าอุ่นเป็นตัวช่วยก าจัดฝุ่น
และคราบสกปรกเพราะมีความอ่อนโยน ถ้าเจอคราบสกปรกหนักและเพื่อความสะอาดล้ าลึกให้ผสม
น้ าเปล่ากับน้ าส้มสายชูอัตราส่วน 1 ต่อ 1 คนให้เข้ากันแล้วใช้เช็ดท าความสะอาด น้ ายาสูตรนี้จะช่วย
เพิ่มความเปล่งประกายให้พื้นดูเหมือนใหม่ โดยกลิ่นของน้ าส้มสายชูจะจางไปใน 2-3 นาที หากเลอะ
คราบหมึก ยาทาเล็บ น้ ายาขัดรองเท้า ให้ท าการเช็ดพื้นด้วยแอลกอฮอล์ ในกรณีท่ีมีคราบเหนียวอย่าง
ข้ีผึ้งหรือหมากฝรั่งติดพื้นให้ถูน้ าแข็งลงบนคราบดังกล่าวและค่อยๆ ขูดออกอย่างเบามือ โดย
ระมัดระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้น ห้ามใช้เครื่องขัดพื้นไฟฟ้าหลีกเลี่ยงน้ ายาท่ีมีฤทธิ์กัดกร่อน 

 

 

วิธีดูแลรักษาและท าความสะอาดทัว่ไป

งานพื้น
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 2. พื้นกระเบื้อง เริ่มด้วยการกวาดพื้นหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นก าจัดฝุ่นผง สามารถใช้น้ ายาท า
ความสะอาดท่ัวไปท าความสะอาดได้ หากเป็นคราบสบู่ในห้องน้ าท่ีเกาะติดแน่น ควรใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณสมบัติก าจัดคราบสบู่ร่วมกับแปรงขัดเพื่อจะได้ก าจัดคราบสบู่ได้อย่างหมดจดและกระเบื้อง
ห้องครัวก็ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยก าจัดคราบไขมันและเชื้อโรคหรือกระเบื้องพื้นผิวขรุขระก็ควร
ใช้แปรงขัดแทนการใช้ม็อบธรรมดา เนื่องจากอาจจะมีคราบสกปรกฝังแน่นอยู่ตามร่องกระเบื้องได้ 

 3. พื้นหินแกรนิตและพื้นหินอ่อน เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติ พื้นผิวเหล่านี้มีลักษณะเป็น  
รูพรุนสามารถเกิดคราบได้ง่าย โดยเฉพาะของเหลวท่ีมีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ าส้มหรือน้ าส้มสายชู
สามารถท าลายพื้นผิวของพื้นได้ เช็ดรอยเปื้อนด้วยผ้า ก่อนท าความสะอาดด้วยน้ ายาล้างจาน โดยใส่
น้ ายาล้างจานหรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหินอ่อนท่ีมีคุณสมบัติเป็นกลางลงบนผ้าและน้ าสะอาด
เล็กน้อย หลังจากนั้นให้ถูบริเวณคราบและรอยขีดข่วนเบาๆ เมื่อคราบและรอยขีดข่วนหายไปเช็ดด้วย
ผ้าชุบน้ าสะอาดตามด้วยผ้าแห้งเพื่อท าให้พื้นผิวเงางาม 

 อุปกรณ์ท าความสะอาดหินออ่นและหินแกรนิตท่ีห้ามใช ้

  น้ ายาทุกชนิดท่ีมีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ าส้มสายชู 
  ผ้าแข็งๆ 

  เครื่องดูดฝุ่น เนื่องจากล้อของเครื่องดูดฝุ่นสามารถขูดหินเป็นรอยได้ 

 
ฝาผนังห้องของโรงแรมมีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ไม้ กระดาษ พลาสติก ทาสีและฉาบปูน    

ฝาผนังส่วนใหญ่มักเป็นฝาผนังทาสีท่ีสามารถล้างได้  การหมั่นตรวจดูแลรอยคราบสกปรกบริเวณท่ี
สกปรกมาก เช่น บริเวณหัวเตียง ฝาผนังข้างเตียง รอบสวิตซ์ไฟฟ้า บริเวณประตู ระเบียงทางเดินควร
หมั่นล้างท าความสะอาดจะท าให้ประหยัดในการทาสีใหม่ วิธีล้างฝาผนังก่อนอื่นต้องเอาผ้าปูพื้นกัน  
น้ าหยดปูบนพื้นชิดขอบผนังตรงบริเวณท่ีจะล้าง ปัดฝุ่นหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นให้สะอาดเสียก่อน          
ใช้ฟองน้ าจุ่มน้ ายาหมาดๆ ถูพื้นฝาผนังด้านหน้าจากบนลงล่าง ถ้าสกปรกมากต้องถูบริเวณนั้นออกให้
หมดก่อนแล้วจึงใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดตามรอยท่ีลงน้ ายาไว้ให้หมด ท้ังนี้จะต้องท าอย่างรวดเร็วมิฉะนั้น     
ถ้าปล่อยไว้จนแห้งจะท าให้เกิดรอยด่างเช็ดออกยาก   

 
เริ่มด้วยการจัดเก็บสิ่งของออกจากบริเวณท่ีท าความสะอาด ใช้ไม้กวาดหยากไย่ปัดกวาดใย

แมงมุมและฝุ่นละอองออกให้สะอาด เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกท่ีกระจายอยู่ในอากาศเข้าจมูก 
ควรใช้ผ้าปิดจมูกและปากให้เรียบร้อย ปัดหยากไย่เสร็จก็ท าความสะอาดฝุ่นละอองท่ีตกหล่นลงมา 
หากยังมีคราบสกปรกเล็กน้อยสามารถใช้น้ าสบู่ท าความสะอาดเฉพาะจุดได้ ห้ามใช้ทินเนอร์ น้ ามัน 

งานฝาผนัง

งานฝ้าเพดาน
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หรือสารเคมีรุนแรงท่ีเป็นน้ ายาจะกัดกร่อนท าความสะอาดฝ้าเพดานท าให้เกิดรอยเป็นจุดๆ ได้ หากมี
หลอดไฟให้ถอดโป๊ะไฟฝ้าเพดานท าความสะอาด ล้างน้ าเช็ดให้แห้งสนิทใส่เข้าท่ีให้เรียบร้อยอย่าให้มี
น้ าขังในโป๊ะไฟเพดาน 

 

งานเกี่ยวกับเครื่องอ านวยความสะดวก  ตัวอย่างเช่น 

 1.  เครื่องปรับอากาศ 

1.1 ปิดเบรกเกอร์ไฟเพื่อท่ีจะตัดไฟฟ้าในวงจรออก 

1.2 ถอดแผ่น FILTER เครื่องปรับอากาศออกมา ล้างด้วยน้ าให้สะอาดแล้วประกอบกลับคืน
ท่ีเดิมท าเดือนละ 1 ครั้ง 

1.3 ตรวจเช็คสภาพการใช้งานของตัวเครื่องและรีโมทคอนโทรลว่าเป็นปกติหรือไม่  
1.4 ติดต่อช่างเพื่ อมาล้างเครื่องปรับอากาศตามรอบระยะเวลา โดยปกติจะล้าง

เครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือนต่อครั้ง 

 2. โคมไฟ 

2.1 ตรวจดูหลอดไฟ ถ้าใช้ไม่ได้เปลี่ยนให้เรียบร้อยทุกดวง 
2.2 เช็ดหลอดไฟด้วยผ้าหมาด รวมท้ังสายไฟและปลั๊กเสียบ 

2.3 ท าความสะอาดโคมไฟชนิดผ้าด้วยแปรงอ่อน ๆ  
2.4 ขัดเงาส่วนท่ีเป็นโลหะ 

 3. โทรศัพท์ เครื่องติดต่อภายใน 

3.1 ท าความสะอาดด้วยผ้าหมาดและแห้งทุกวัน 

3.2 เช็ดท าความสะอาดหูฟังด้วยส าลีชุบน้ ายาฆ่าเชื้อโรควันละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้ง 
3.3 เช็ดท าความสะอาดสายหูฟังและจัดเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

3.4 ขัดเงาส่วนท่ีเป็นโลหะ 

 4. ที่เข่ียบุหรี่ 
4.1 ห้ามท้ิงก้นบุหรี่ เถ้าบุหรี่ลงในโถส้วมและโถปัสสาวะ หรือตะกร้าผง ค่อย ๆ เทเถ้าบุหรี่

บนกระดาษหรือหนังสือพิมพ์เก่า ๆ ห่อให้เรียบร้อยใส่ถุงพลาสติกก่อนทิ้งถังขยะ 

4.2 ถ้าสกปรกมากเป็นคราบเกรอะกรังต้องล้างด้วยน้ าสะอาด เช็ดให้แห้ง 
4.3 ขัดเงาส่วนท่ีเป็นโลหะ  ไม้ 
4.4 ทรายตรงที่เขี่ยบุหรี่ หากสกปรกมากให้ตักผิวหน้าหรือเทท้ิงและเติมใหม่ให้เต็ม 

งานเกี่ยวกับเครื่องอ านวยความสะดวก
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 5. ตะกร้าทิ้งผง 
5.1 หากพบของมีคมให้ห่อด้วยกระดาษแล้วใส่ในถุงพลาสติกจึงน าท้ิงลงถังขยะ 

5.2 ถ้าสกปรกมากต้องล้างตะกร้าท้ิงผงให้สะอาดและแห้งสนิท 

5.3 ตัดกระดาษขาวส าหรับปูรองก้นตะกร้าใหม่ทุกครั้งท่ีเปลี่ยน หรือรองด้วยถุงพลาสติก
เพื่อสะดวกในการเปลี่ยนใหม่ 

 

 วิธีท าความสะอาดและบ ารุงรกัษาเฟอร์นเิจอร์ไม้และเครือ่งไม้มีดังนี้ 
 1. ยกของออก ใช้ผ้าหมาดและแห้งเช็ดทุกวันแล้วจัดวางของเข้าท่ีเดิม 

 2. ขัดเงาส่วนท่ีเป็นโลหะ  กระจก  อย่าให้มีรอยนิ้วมือ  

 3. ถ้ามีรอยเปื้อน รอยด่าง ใช้ฟองน้ าแตะผงซักฟอกหรือสบู่ถูเบาๆ เช็ดด้วยผ้าหมาดและแห้ง 
 4. ควรหลีกเลี่ยงการเอาเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไปวางท่ีมีแดดจัดเพราะจะท าให้เนื้อไม้เกิดรอยแตกได้  
 5. หลีกเลี่ยงที่อับชื้นเพราะความชื้นจะท าให้เนื้อไม้บวมได้อาจป้องกันด้วยการทาด้วยสีน้ ามัน  
 6. หากมีคราบไขมันเกิดบริเวณเฟอร์นิเจอร์ไม้ ให้น าผ้าสะอาดชุบกับน้ าส้มสายชู ผสมกับ
น้ าเปล่า ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 น าไปเช็ดบริเวณท่ีเป็นคราบก็จะช่วยท าความสะอาดคราบไขมันให้
หลุดออกไปได้  
 7. หากเป็นคราบน้ า ให้ใช้ผ้าเช็ดบริเวณนั้นให้แห้งเพื่อป้องกันไม้บวมน้ า 
 8. ป้องกันปลวกและแมลงท าลายเนื้อไม้ด้วยการทาน้ ายาป้องกันปลวกและแมลงทาให้ท่ัว
เนื้อไม้ปีละ1-2ครั้ง 
 9. ใช้น้ ายาขัดเงาเนื้อไม้จะช่วยบ ารุงและรักษาเนื้อไม้ให้ดีมากยิ่งขึ้น  

 10. ควรหลีกเลี่ยงการท าความสะอาด โดยการใช้น้ ายาท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือ
แอมโมเนียเพราะจะมีฤทธิ์ท าลายเนื้อไม้ให้เสียหาย  

 
 วิธีท าความสะอาดและบ ารุงรกัษาอ่างล้างมือ ลา้งหน้า และอ่างอาบน้ ามีดังนี้ 
 1. ท าความสะอาดกระจกเงาทุกวันด้วยวิธีพรมน้ าอุ่น เช็ดให้แห้งไม่ควรใช้น้ าสบู่หรือ
ผงซักฟอกล้างจะท าให้ปรอทเสียง่ายเพราะน้ าอาจขังอยู่ใต้กระจก 

 2. ท าความสะอาดชั้นใต้กระจกและจัดของเข้าท่ีเดิมให้เรียบร้อย 

 3. ใช้ฟองน้ าแตะน้ ายากัดสนิมเช็ดรอยคราบสนิมจับท้ิงไว้ 2-3 นาที ถ้าท้ิงไว้นานจะท าลาย
น้ ายาเคลือบของกระเบื้องท าให้อ่างด้านแล้วรีบล้างด้วยน้ าสะอาดใช้ฟองน้ าแตะผงขัดผสมผงซักฟอก
ขัดท้ังด้านในด้านนอกอ่างและท่ีใส่สบู่แล้วล้างด้วยน้ าสะอาดเช็ดให้แห้ง 

เฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องไม้

อ่างล้างมือ ล้างหน้า และอ่างอาบน ้า
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 4. ราวม่าน หัวก๊อก ฝักบัวและส่วนท่ีเป็นโลหะประกอบ ห้ามใช้น้ ายากัดสนิมเพราะจะกัด
ลอกเป็นสนิมให้ใช้แปรงสีฟันเก่าๆ แตะน้ ายาล้างจาน ขัดส่วนท่ีมือเข้าไม่ถึงแล้วล้างน้ าให้สะอาดเช็ด
ให้แห้ง   
 5. ผ้าม่านส าหรับอ่างอาบน้ ามักจะมีคราบสบู่เกาะติดต้องซักให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วปล่อย    
ชายผ้าไว้ในอ่างอาบเพื่อกันไม่ให้น้ าไหลลงพื้นด้านนอกเวลาอาบน้ า 
 6. ผ้ายางส าหรับกันลื่นในอ่างอาบน้ าก็เช่นกัน ใช้แปรงขัด ล้างให้สะอาดและแห้งสนิท 

 7. อย่าท้ิงเศษอาหาร เส้นผมลงในอ่างอาบน้ าจะท าให้อ่างอุดตัน ถ้าอุดตันให้ไขคอห่านออก      
ท าความสะอาดแล้วใส่ให้เรียบร้อยตามเดิม 

 
 วิธีท าความสะอาดและบ ารุงรกัษาโถสุขภัณฑ์มีดังนี้ 
 1. ชักโครกให้สะอาดเสียก่อนครั้งแรกแล้วตักน้ าท่ีคอส้วมให้หมดก่อนลงมือขัด ท าความ
สะอาดเช่นเดียวกับอ่างอาบน้ าหรืออ่างล้างหน้า รวมท้ังถังพักน้ าท้ังด้านในและด้านนอกด้วย 

 2. ใช้ฟองน้ าแตะน้ ายาท าความสะอาดฝาโถสุขภัณฑ์ท้ังด้านในและด้านนอก ใช้แปรงสีฟัน 
ขัดตามรอยด้านในท่ีมือเข้าไม่ถึง รวมท้ังรอยคราบสนิมท่ีเกาะฝาด้านในด้วย  ห้ามใช้แผ่นขัดไนลอน 
แล้วล้างน้ าสะอาดเช็ดให้แห้งสนิท ถ้าไม่สะอาดเมื่อลูบด้วยมือจะรู้สึกระคายมือแสดงว่าล้างผงขัดออก
ไม่หมด  

 3. หยดยาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น 2-3 หยดท่ีตัวโถ 

 4. วิธีป้องกันไม่ให้อุดตัน ห้ามท้ิงเศษผ้าอนามัย ส าลี กระดาษช าระชนิดเนื้อหยาบและเหนียว
ลงในโถสุขภัณฑ์ 

 
 ห้องผ้า (Linen Room) เป็นส่วนงานหนึ่งของแผนกแม่บ้าน เป็นคลังเก็บรักษาผ้าทุกชนิด    
ท่ีใช้อยู่ภายในโรงแรม เช่น ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ตลอดจนเครื่องแบบ
พนักงาน เนื่องจากห้องผ้าเป็นหัวใจของแผนกแม่บ้านและผ้าท่ีใช้มีจ านวนมาก ห้องผ้าจะมีหน้าท่ี     
ในการจ่ายผ้าท่ีอยู่ในสภาพดีให้กับแผนกต่างๆ รับผ้าท่ีใช้แล้วจากแผนกอื่นเพื่อส่งซัก ควบคุมจ านวน
ผ้าที่ถูกเบิกไป ตรวจเช็คจ านวนผ้าทั้งหมด ซ่อมแซมผ้า ควบคุมเครื่องแบบพนักงาน 

 

 

โถสุขภัณฑ์

ห้องผ้า



 
191 บทที่ 7 | แผนกแม่บ้าน  

 

ห้องซักรีด (Laundry Room) ระบบการท างานท่ัวไปของแผนกซักรีด แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี ้
1. ผ้าเป็นตัวๆ เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นผ้าของแขกท่ีส่งซักรีดกับโรงแรม

หรือเครื่องแบบพนักงานโรงแรม มีข้ันตอนการท างานดังนี้ 
1.1 เมื่อเป็นเสื้อผ้าของแขก พอรับผ้ามาก็ต้องท าการตรวจเช็คดูเสื้อผ้าของแขกว่ามีต าหนิ     

มีรอยเปื้อนตรงบริเวณใด จากนั้นจึงเขียนบิลเพื่อเรียกเก็บค่าบริการกับแขกและส่งบิลข้ึนไปรวมกับ  
บิลค่าห้องพักเพื่อเรียกเก็บวันท่ีแขกคืนห้องพัก (Check-out) 

1.2 แยกผ้าแต่ละชนิดเพื่อน าไปซัก 

1.3 ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า จากนั้นจะท าการอบผ้าให้แห้ง แล้วน าผ้าไปรีด แขวนให้
เรียบร้อย 

1.4 น าส่งผ้าที่ซักรีดแล้วไปยังห้องพักแขก 

1.5 ท ารายละเอียดลงบันทึกรายการผ้าประจ าวัน 

2. ผ้าเป็นผืน เช่น ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ซึ่งเป็นผ้าท่ีใช้งานภายในโรงแรม 
มีข้ันตอนการท างานดังนี้ 

2.1 เมื่อรับผ้ามา ท าการแยกผ้าแต่ละชนิดก่อนซัก และควรมีการขจัดรอยเปื้อนโดยการ
น าน้ ายาป้ายบริเวณที่เปื้อนก่อนซักในข้ันตอนนี้ 

2.2 ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า จากนั้นจะท าการอบผ้าให้แห้ง แล้วน าผ้าไปรีด พับเก็บให้
เรียบร้อย 

2.3 เก็บรักษาผ้าหลังซักโดยจัดเก็บไว้ที่ห้องผ้า (Linen Room) จากน้ันแต่ละแผนกจะเบิก
ผ้าไปใช้ในแผนกตน เช่น แผนกแม่บ้านจะใช้ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว แผนกอาหารและ
เครื่องดื่มจะใช้ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดปาก เป็นต้น 

2.4 ท ารายละเอียด ลงสมุดบันทึกประจ าวัน 

 
งานในโรงแรมจะด าเนินไปด้วยดีและแขกท่ีมาใช้บริการได้รับความประทับใจจากการบริการ

ของพนักงานทุกคนนั้น มิใช่โดยการกระท าของแผนกหนึ่งแผนกใดแต่ต้องอาศัยความสามัคคี      
ความร่วมมือและการประสานงานจากทุกฝ่ายเป็นการกระจายงานออกไป ซึ่งจะท าให้การด าเนินงาน
ของโรงแรมเป็นไปด้วยดีไม่มีการหยุดชะงัก แผนกแม่บ้านเป็นแผนกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท าความ
สะอาดห้องพักและบริเวณอื่นๆ กว้างขวางมาก จึงจ าเป็นต้องขอความร่วมมือและในขณะเดียวกัน    

ห้องซักรีด

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านกับแผนกต่างๆของโรงแรม
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ก็ต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยดีดังนี้ (ขจิต กอบเดช , 2554: 178;     
นิศา ชัชกุล, 2551: 120) 

1. แผนกบริการส่วนหน้า เป็นงานเก่ียวกับการขายห้องพักและการรับจองห้องพัก เมื่อแขก
สั่งจองห้องพัก แผนกบริการส่วนหน้าต้องรายงานให้แผนกแม่บ้านทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะถ้าเป็น
แขกพิเศษของโรงแรมหรือในกรณีที่แขกขอให้ท าอะไรเป็นพิเศษภายในห้องพักแขก เช่น ใส่หมอนเพิ่ม 
การเสริมเตียงเพื่อที่แผนกแม่บ้านจะจัดเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนที่แขกจะเข้าพัก ซ่ึงการรายงานสามารถ
ท าได้หลายแบบ เช่น รายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของโรงแรม รายงานทางโทรศัพท์ รายงานด้วย
วาจา หรือเขียนลงแบบฟอร์ม 

ในกรณีที่มีห้องช ารุดและไม่พร้อมท่ีจะขาย แผนกแม่บ้านควรรีบรายงานให้แผนกบริการส่วน
หน้าทราบด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแผนกแม่บ้านและแผนกบริการส่วนหน้าจ าเป็นต้องรายงานถึงกัน
และกันอย่างรวดเร็ว ในเรื่องเก่ียวกับสภาพห้องพักภายในโรงแรมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
การขายห้องพักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แผนกอาหารและเครื่องดื่ม การด าเนินงานของแผนกนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่น จ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากแผนกแม่บ้านในด้านต่างๆ เช่น การจัดเตรียมผ้าชนิดต่างๆท่ีใช้ในห้องอาหาร 
เช่น ผ้าเช็ดปาก ผ้าปูโต๊ะ ผ้าท าความสะอาด ให้เพียงพอกับความต้องการ รวมท้ังการตกแต่ง
ห้องอาหาร ห้องประชุมในงานเลี้ยงพิเศษต่างๆ 

ในท านองเดียวกัน แผนกอาหารและเครื่องดื่มต้องให้ความร่วมมือกับแผนกแม่บ้านเก่ียวกับ        
การท าความสะอาดเบื้องต้น เช่น ถ้าแขกท าเศษอาหารหล่นลงบนพื้นพนักงานในห้องอาหารควรรีบ
เก็บเศษอาหารและท าความสะอาดก่อนท่ีจะให้พนักงานแผนกแม่บ้านมาท าความสะอาด หรือในกรณีท่ี
ควรให้ความร่วมมือในการใช้ผ้าให้ถูกประเภท เช่น ไม่น าผ้าเช็ดปากของแขกมาใช้เป็นผ้าท าความ
สะอาด 

3. แผนกช่าง แผนกแม่บ้านจะขอความร่วมมือจากแผนกช่างเมื่อต้องการซ่อมแซมสิ่งช ารุด 
เช่น เครื่องปรับอากาศไม่ท างาน ชักโครกใช้ไม่ได้ แผนกแม่บ้านจะส่งใบรายงานการซ่อมไปยังแผนกช่าง 
เพื่อให้ส่งช่างมาซ่อมโดยด่วน เมื่อช่างเข้ามาซ่อมแซมภายในห้องพัก ช่างควรให้ความร่วมมือกับแผนก
แม่บ้านเช่นกัน โดยไม่แตะต้องของภายในห้องพัก ไม่ใช้ห้องน้ าของแขกและเมื่อซ่อมแซมสิ่งของเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ช่างควรช่วยท าความสะอาดเบื้องต้นภายในบริเวณนั้นให้ด้วย 

4. แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกแม่บ้านท างานประสานกับแผนกทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับ        
การรับพนักงานใหม่ของแผนกแม่บ้าน การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่งและกฎระเบียบวินัย 

 

 



 
193 บทที่ 7 | แผนกแม่บ้าน  

5. แผนกรักษาความปลอดภัย ห้องพักแขกเป็นบริเวณที่เป็นส่วนตัวมากท่ีสุดในโรงแรม ฉะนั้น
โรงแรมจึงต้องให้ความเป็นส่วนตัวและความปลดภัยกับแขก พนักงานแผนกแม่บ้านจะต้องคอย
ระมัดระวัง ดูแลเก่ียวกับบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลที่มีท่าทีพิรุธน่าสงสัย หากพบเห็นให้รีบแจ้งไปยัง
แผนกรักษาความปลอดภัยทันที 

6. แผนกซักรีด แผนกแม่บ้านจะประสานงานกับแผนกซักรีด เรื่องการท าความสะอาดผ้า 
จัดหาผ้า แจกจ่ายไปยังแผนกต่างๆ และท าความสะอาดพิเศษผ้าบางชนิด  

 
   ตัวอย่างโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (2560) มีการจัดการคุณภาพการบริการด้วยวงจรเดมิง 
(PDCA) ดังนี้ 

1. การวางแผน (Plan)  

โรงแรมมีกระบวนการท าความสะอาดห้องพักดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบริการแผนกแม่บ้านด้วยวงจรPDCA

ตรวจดูความเรียบร้อยของการปเูตียง เตียงจะต้องสะอาด เรียบร้อย สวยงาม

จัดผ้าระบาย (Skirt) ที่ฐานรองเตียงให้เข้าที่ สวยงาม เป็นระเบียบ

น าผ้าใหม่ที่เตรียมไว้ปูเตยีง ได้แก่ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ปลอกผ้านวม

ดึงผ้ารองกันเปื้อนให้ตึง รัดมุมทั้งส่ีด้าน 

ดึงผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ปลอกผ้านวมที่แขกใช้แล้วออกจากเตยีง
แล้วน าไปเก็บไว้ที่รถเข็นแม่บ้าน

น าผ้าใหม่เข้ามาในหอ้งส าหรับปูเตียง ประกอบด้วย ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ปลอกผ้านวม 
โดยน ามาวางไว้ข้างเตียง 

การเข้าห้องพักแขก ให้เคาะประตูด้วยข้อนิ้ว 2-3 ครั้ง พร้อมบอกทันทีว่า “แผนกแม่บ้าน” 
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2. การน าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติ (Do)  

เมื่อแม่บ้านเข้าห้องพักแขก แม่บ้านต้องพยายามท่ีจะไม่ท าความร าคาญหรือรบกวนแขก  
วิธีการเข้าห้องพักแขก ให้เคาะประตูด้วยข้อนิ้ว 2-3 ครั้ง พร้อมบอกทันทีว่า “แผนกแม่บ้าน” รอจังหวะ
ให้แขกตอบ ประมาณ 10 วินาที ถ้าไม่มีเสียงตอบให้เคาะอีกครั้ง เมื่อแขกตอบ ถามแขกจะให้ท าความ
สะอาดห้องเมื่อไร แล้วบันทึกรายงานไว้ด้วย ในกรณีท่ีไม่มีเสียงตอบให้เคาะประตูอีกครั้ง แล้วไข
กุญแจพร้อมเปิดประตูเบาๆ จากนั้นเปิดประตูห้องพักแขกไว้ เข็นรถแม่บ้านมาไว้หน้าประตูทางเข้า
ห้องพัก น าอุปกรณ์ในการปูเตียง อาทิ ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ปลอกผ้าห่ม เข้าไปวางไว้ข้างเตียง 
ค่อยๆ ดึงผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ปลอกผ้านวม  ท่ีแขกใช้แล้วออกจากเตียงทีละผืนเพื่อตรวจสอบดูว่า
อาจมีรีโมทคอนโทรลหรือทรัพย์สินของแขกลืมไว้บนท่ีนอน จากนั้นน าไปเก็บไว้ท่ีรถเข็นแม่บ้านหน้า
ห้องพักแขก ดึงผ้ารองกันเปื้อนให้ตึงรัดมุมท้ังสี่ด้าน จากนั้นน าผ้าท่ีเตรียมไว้มาปูท่ีนอน ใส่ปลอก
หมอน ใส่ไส้ผ้านวม ดึงผ้าปูท่ีนอนให้ตึงเหน็บชายผ้าท้ังสี่ด้าน จัดผ้าระบาย(Skirt) ปิดฐานเตียงให้เข้าท่ี
เข้าทางสวยงาม จัดวางหมอน ผ้านวมให้สวยงามเป็นระเบียบ ตรวจสอบไม่ให้มีเส้นผมหรือคราบ
สกปรกบนท่ีนอน 

3. การตรวจสอบกระบวนการ (Check)  

จากการตรวจสอบกระบวนการท าความสะอาดห้องพักและปูเตียงพบว่า ในข้ันตอนการ       
ปูเตียงนั้น ด้วยเตียงของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน บริเวณฐานรองเตียงจะมีผ้าระบาย (Skirt) ปิด
ฐานรองเตียงอยู่ เมื่อแม่บ้านเข้าไปปูเตียง ผ้าระบายเป็นอุปสรรคต่อการปูเตียง เนื่องจากผ้ามักจะ
ขยับไปมาอยู่ตลอดเวลาท าให้แม่บ้านต้องใช้เวลาในการจัดผ้าระบายให้ตึงปิดฐานเตียงอย่างสวยงาม 
ห้องหนึ่งใช้เวลาจัดผ้าระบาย 5 นาที โรงแรมมี 368 ห้องจะต้องใช้เวลาในการจัดผ้าระบาย วันละ       
30 ชั่วโมง หากคิดจากค่าแรงข้ันต่ าวันละ 300 บาทต่อคน โรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่าย 1,141 บาทต่อวัน 
เดือนละ 34,219 บาท ในการจัดผ้าระบาย (Skirt) ให้ตึงปิดฐานเตียงให้สวยงาม ดังแสดงในภาพท่ี 
7.6 
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ภาพที่ 7.6 ผ้าระบาย (Skirt) ตรงฐานรองเตยีงท่ีขยับไปมาเวลาปูเตียงอยู่ตลอดเวลา 
ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

 4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

ควรด าเนินการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนผ้าระบาย (Skirt) ปิดฐานรองเตียงแบบใหม่ ท่ีไม่ใช่
เป็นผ้าระบาย (Skirt) ลักษณะเดิม เนื่องจากเป็นอุปสรรคเวลาปูเตียงแล้วผ้าจะเลื่อนไปมาตลอดเวลา 
ต้องใช้เวลาจัดให้เข้าท่ีท าให้สูญเสียทั้งแรงงานและค่าใช้จ่าย โดยควรเปลี่ยนวัสดุใหม่หุ้มฐานรองเตียง 
เช่น ใช้หนังหุ้มแทนผ้า เป็นต้น เวลาปูเตียงแม่บ้านจึงไม่ต้องใช้เวลาในการจัดผ้าระบาย (Skirt)       
อีกต่อไป อีกท้ังวัสดุหนัง สวยงาม คงทน เช็ดท าความสะอาดง่ายกว่าผ้า ดังแสดงในภาพท่ี 7.7 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.7 ฐานรองเตียงท าจากวัสดุหนังแทนผ้าระบาย (Skirt) 

ท่ีมา: http://www.divanostudio.com/product/base/ (2560) 

ผ้าระบาย (Skirt)  

ตรงฐานรองเตยีงที่ขยบัไปมา 
เวลาปูเตยีงอยู่ตลอดเวลา 
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พนักงานแผนกแม่บ้านควรมีมารยาทและจรรยาบรรณในการท างานดังนี้ (ขจิต กอบเดช, 

2554: 383; นิศา ชัชกุล, 2551: 122; ภาพร ขันธะหัตถ์, 2554: 15) 

1. มีความซ่ือสัตย์ ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

2. มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน ไม่พูดจาหยาบคาย 

3. มีมิตรไมตรีต่อผู้อื่น 

4. มีความสามัคคี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
5. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และนโยบายของโรงแรมให้ถูกต้อง เชื่อฟังค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

6. มีความสามารถ ท างานด้วยความตั้งใจ และพยายามใช้สติปัญญาและความสามารถแก้ไข
เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ 

7. มีความภาคภูมิใจในสถานท่ีท างาน  
8. ตั้งใจท างาน รักษาระดับมาตรฐานการท างาน 

 

แผนกแม่บ้าน (Housekeeping Department) เป็นส่วนหนึ่งของงานฝ่ายห้องพัก (Room 

Division) ท่ีดูแลเก่ียวกับห้องพักในด้านความสะอาด ความสะดวกสบายและความสวยงาม โดยมี
กระบวนการท างานตามโครงสร้างการบริการแผนก (Department Organization Chart) แบ่งเป็น
งานด้านการท าความสะอาดห้องพัก งานท าความสะดวกพื้นท่ีสาธารณะโดยรอบโรงแรม งานด้าน   
การซักรีดผ้า ท้ังนี้แผนกแม่บ้านจะดูแลการท าความสะอาดและการจัดเก็บผ้าท้ังหมดของโรงแรมและ
งานการจัดดอกไม้ภายในโรงแรมให้สวยงาม  

แผนกแม่บ้านบริหารงานโดย “คุณแม่บ้าน” ท าหน้าท่ีวางแผนงานของแผนก ออกแบบ
กระบวนการท างานของพนักงาน ตรวจสอบการท างานของพนักงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
แผนก โดยเฉพาะการดูแลเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายของแผนกให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ลด
มาตรฐานคุณภาพการบริการ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาปรับปรุงบริการแผนกแม่บ้านด้วยวงจรPDCA

และมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกแม่บ้าน 

 

 

 

มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกแม่บ้าน

สรุป
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1. จงอธิบายภารกิจหลักท่ีส าคัญของแผนกแม่บ้าน 

2. จงระบุพื้นท่ีในความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน 

3. จงยกตัวอย่างต าแหน่งงานพร้อมหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งงานในแผนก
แม่บ้านท่ีส าคัญมา 3 ต าแหน่งงาน  

4. จงอธิบายข้ันตอนการท าความสะอาดหอ้งพักแขก 

5. จงอธิบายข้ันตอนการท าความสะอาดพื้นท่ีสาธารณะภายในโรงแรม 

6. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านกับแผนกต่างๆ ของโรงแรม 

7. จงหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงบริการแผนกแม่บ้านด้วยวงจร PDCA จากกระบวนการ
ท าความสะอาดห้องพัก พบว่ามีกระบวนการดังน้ี 

(1) การเข้าห้องพักแขกให้เคาะประตูด้วยข้อนิ้ว 2-3 ครั้ง พร้อมบอกทันทีว่า “แผนก
แม่บ้าน” 

(2) น าผ้าใหม่เข้ามาในห้องส าหรับปูเตียง ประกอบด้วย ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอนและ
ปลอกผ้านวม โดยน ามาวางไว้ข้างเตียง 

(3) ดึงผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอนและปลอกผ้านวมท่ีแขกใช้แล้วออกจากเตียงแล้วน าไป    
เก็บไว้ท่ีรถเข็นแม่บ้าน 

(4) ดึงผ้ารองกันเปื้อนให้ตึง รัดมุมท้ังสี่ด้าน 

(5) น าผ้าใหม่ท่ีเตรียมไว้ปูเตียง ได้แก่ ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ปลอกผ้านวม 

(6) จัดผ้าระบาย (Skirt) ท่ีฐานรองเตียงให้เข้าท่ี สวยงาม เป็นระเบียบ 

(7) ตรวจดูความเรียบร้อยของการปูเตียง เตียงจะต้องสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

แม่บ้าน (Maid) จะปฏิบัติงานตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นคือก่อนเข้าห้องพักแขกจะ
เคาะประตูด้วยข้อนิ้ว 2-3 ครั้ง พร้อมบอกทันทีว่า “แผนกแม่บ้าน” รอจังหวะให้แขกตอบประมาณ      
10 วินาที ถ้าไม่มีเสียงตอบให้เคาะอีกครั้ง เมื่อแขกตอบ ถามแขกว่าจะให้ท าความสะอาดห้องเมื่อไร 
แล้วบันทึกรายงานไว้ด้วย ในกรณีท่ีไม่มีเสียงตอบให้เคาะประตูอีกครั้งแล้วไขกุญแจพร้อมเปิดประตู
เบาๆ จากนั้นเปิดประตูห้องพักแขกไว้ เข็นรถแม่บ้านมาไว้หน้าประตูทางเข้าห้องพัก น าอุปกรณ์ใน
การปูเตียง อาทิ ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ปลอก  ผ้าห่ม เข้าไปวางไว้ข้างเตียง ค่อยๆ ดึงผ้าปูท่ีนอน 
ปลอกหมอน ปลอกผ้านวมท่ีแขกใช้แล้วออกจากเตียงทีละผืนเพื่อตรวจสอบดูว่าอาจมีรีโมทคอนโทรล
หรือทรัพย์สินของแขกลืมไว้บนท่ีนอน จากนั้นน าไปเก็บไว้ท่ีรถเข็นแม่บ้านหน้าห้องพักแขก ดึงผ้ารอง
กันเปื้อนให้ตึงรัดมุมท้ังสี่ด้าน จากนั้นน าผ้าท่ีเตรียมไว้มาปูท่ีนอน ใส่ปลอกหมอน ใส่ไส้ผ้านวม ดึงผ้า   
ปูท่ีนอนให้ตึงเหน็บชายผ้าท้ังสี่ด้าน จัดผ้าระบาย (Skirt) ปิดฐานเตียงให้เข้าท่ีเข้าทางสวยงาม          

ค าถามท้ายบท
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จัดวางหมอน ผ้านวมให้สวยงามเป็นระเบียบ ตรวจสอบไม่ให้มีเส้นผมหรือคราบสกปรกบนท่ีนอน    
จากการตรวจสอบกระบวนการพบว่า ในข้ันตอนการปูเตียงนั้น ด้วยเตียงของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
บริเวณฐานรองเตียงจะมีผ้าระบาย (Skirt) ปิดฐานรองเตียงอยู่ เมื่อแม่บ้านเข้าไปปูเตียง ผ้าระบาย
เป็นอุปสรรคต่อการปูเตียง เนื่องจากผ้ามักจะขยับไปมาอยู่ตลอดเวลาท าให้แม่บ้านต้องใช้เวลาในการ
จัดผ้าระบายให้ตึงปิดฐานเตียงอย่างสวยงาม ห้องหนึ่งใช้เวลาจัดผ้าระบาย 5 นาที โรงแรมมี 368 ห้อง
จะต้องใช้เวลาในการจัดผ้าระบาย วันละ 30 ชั่วโมง หากคิดจากค่าแรงขั้นต่ าวันละ 300 บาทต่อคน 
โรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่าย 1,141 บาทต่อวัน เดือนละ 34,219 บาท  

8. จงอธิบายมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกแม่บ้าน 

 
 

 



 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้: เพื่อให้ผู้ศึกษา 

1. สามารถจ าแนกประเภทสถานบริการอาหารและเครือ่งดื่มภายในโรงแรม 

2. สามารถอธิบายโครงสรา้งการบริหารโรงแรมแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

3. สามารถอธิบายลักษณะงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

4. สามารถระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งงานท่ีส าคัญในแผนกอาหารและ
เครื่องดื่ม 

5. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแผนกอาหารและเครื่องดื่มกับแผนกต่างๆ  ของ
โรงแรม 

6. สามารถอธิบายมื้ออาหารตะวันตกท่ีมีบริการในโรงแรม 

7. สามารถจ าแนกประเภทของเครือ่งดื่ม 

8. สามารถจ าแนกอุปกรณส์ าหรับรับประทานอาหาร 
9. สามารถอธิบายการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
10. สามารถระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานบริการอาหารและเครือ่งดื่ม 

11. สามารถหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงบริการแผนกอาหารและเครื่องดื่มด้วยวงจร PDCA 

12. สามารถอธิบายมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

ปัจจัยในการเลือกโรงแรมนอกจากห้องพักแล้ว ปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มนับว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการกับโรงแรมในปัจจุบัน ด้วยโรงแรมมีห้องอาหารหลากหลาย
รูปแบบให้แขกเลือกตามความต้องการ มีอาหารเลิศรส ท่ามกลางบรรยากาศชั้นเลิศ ด้วยการบริการท่ี
ยอดเยี่ยม มีเครื่องดื่มหลากหลายไว้คอยบริการ องค์ประกอบเหล่านี้ดึงดูดใจให้แขกเข้ามาใช้บริการ 
บางโรงแรมแผนกอาหารและเครื่องดื่มสามารถท ารายได้มากกว่าแผนกห้องพักเสียด้วยซ้ า เนื่องจาก
บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการห้องอาหารของโรงแรมได้ไม่ได้จ ากัดแต่เพียงแขกท่ีพักกับ
โรงแรมเท่านั้น อีกท้ังยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ยอดขายห้องพักเพิ่มสูงข้ึนอีกด้วย 
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 ห้องอาหารภายในโรงแรมจะมีความแตกต่างกันตามรูปแบบการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม การให้บริการอาหารค่ า ให้บริการอาหารทุกมื้อ ให้บริการอาหาร
เฉพาะซึ่งแต่ละรูปแบบการบริการจะท าให้การบริการอาหารภายในโรงแรมมีความหลากหลายดึงดูดใจ      
ให้แขกและบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการภายในโรงแรมได้เป็นอย่างดี สถานบริการอาหารและ
เครื่องดื่มภายในโรงแรมมีดังนี้ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2556: 5; ชลธิชา บุนนาค, 2558: 2)  

 1. ให้บริการอาหารว่าง อาหารขบเคี้ยวและเน้นให้บริการเครื่องดื่มที่หลากหลาย   เช่น 
เลาจน์ (Lounge) เป็นสถานท่ีส าหรับแขกนั่งพักผ่อน ตั้งอยู่ในจุดที่สะดุดตา แขกสามารถมองเห็นและ
สะดวกในการเข้ามาใช้บริการ ถ้าอยู่ตรงบริเวณห้องโถงทางเข้าด้านหน้า เรียกว่า Lobby Lounge 

2. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อในโรงแรม  ได้แก่ คอฟฟี่ช็อป (Coffee Shop)         
เป็นห้องอาหารขนาดใหญ่มีพื้นท่ีกว้าง จัดวางโต๊ะเก้าอี้ จ านวนมากเพื่อรองรับแขกจ านวนมาก 
โดยเฉพาะ มื้อเช้าท่ีแขกลงมารับประทานอาหารเช้ามักรวมอยู่ในค่าห้องพัก เน้นความรวดเร็วเป็น
ส าคัญ การตกแต่งไม่หรูหรา อาหารท่ีให้บริการมักเป็นอาหารท่ัวๆ ไป ตั้งอยู่ในบริเวณชั้นล่างของ
โรงแรม บางโรงแรมปิดท าการเวลา 23.00 น. หากแขกต้องการอาหารและเครื่องดื่มหลังเวลาดังกล่าว
จะเป็นบริการ Room Service ซึ่งบริการนี้จะน าอาหารและเครื่องดื่มข้ึนไปบริการให้แขกบนห้องพัก 

 3. ให้บริการอาหารมื้อค่่าสุดพิเศษด้วยบริการช้ันเลิศ ได้แก่ Classical Restaurant หรือ 
Fine Dining Restaurant เป็นห้องอาหารให้บริการอาหารรสเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศชั้นเลิศ ด้วย
การบริการท่ียอดเยี่ยม อาหารท่ีให้บริการมักเป็นวัตถุดิบชั้นดีจากต่างประเทศมีเครื่องดื่มมากมาย
หลายประเภท บางครั้งอาจมีการแสดงวิธีประกอบอาหารให้แขกได้ชมท่ีโต๊ะอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้
จะถูกคัดสรรมาอย่างดี 

4. ให้บริการอาหารเฉพาะ เป็นการให้บริการอาหารตามความต้องการพิเศษเฉพาะของแขก 
ส่วนมากจะเป็นอาหารประจ าชาติ อาหารทะเล อาหารมังสวิรัติ ได้แก่ ห้องอาหารพิเศษ (Specialty 

Restaurant) โดยมักจะตั้งชื่อร้านในภาษาของชาตินั้นๆ เพื่อให้รู้ว่าขายอาหารชาติอะไร เช่น 
ห้องอาหารจีน “ลก หว่า ฮิน”  ห้องอาหารอิตาเลี่ยน “แพนเพพาโต (Panpepato)” เป็นต้น รวมไป
ถึงการตกแต่งร้านและเครื่องแต่งกายพนักงานเสิร์ฟจะเข้ากับบรรยากาศนั้นๆ ด้วย 

 นอกจากนี้โรงแรมยังจัดให้มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนห้องพัก (Room Service) 

โดยแขกท่ีพักในโรงแรมจะเลือกอาหารจาก Room Service Menu บนห้องพักและสามารถโทรศัพท์
มาสั่งอาหารและเครื่องดื่มท่ีต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง อาหารจะถูกปรุงทันทีจากห้องครัวของ
ห้องอาหาร Coffee Shop แล้วน าส่งแก่แขกถึงห้องพัก โดยปกติราคาของรายการอาหารบนห้องพักแขก 
(Room Service Menu) จะสูงกว่าราคาอาหารของห้องอาหารโรงแรมประมาณ 20-30 % 

สถานบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม
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ภาพที่ 8.1 โครงสร้างการบรหิารโรงแรมแผนกอาหารและเครื่องดื่ม  

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ปรีชา แดงโรจน์ (2556: 438) 

 

 แผนกอาหารและเครื่องดื่มประกอบไปด้วยส่วนงานท่ีต้องรับผิดชอบหลัก 3 แผนก ได้แก่ 
แผนกห้องอาหาร แผนกจัดเลี้ยง แผนกครัว ซึ่งแต่ละแผนกมีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้  (จิตตินันท์      
นันทไพบูลย์, 2555: 85; ชลธิชา บุนนาค, 2558: 15) 

 1. แผนกห้องอาหาร รับผิดชอบในส่วนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มของห้องอาหาร
ต่างๆ ภายในโรงแรม พนักงานให้บริการต้อนรับ น าเสนอรายการอาหารและเครื่องดื่ม รับค าสั่ง
อาหาร (Take Order) น าอาหารและเครื่องดื่มมาบริการให้แขก รวมท้ังการจัดเตรียมอุปกรณ์การ
รับประทานอาหาร 

 

 

โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

 

ผู้อ านวยการแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม
Food and Beverger Director

ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม
Assistant Food and Beverger Director

ผู้จัดการห้องอาหาร 
Restaurant Manager

หัวหน้าห้องอาหาร
Restaurant 
Supervisor

พนักงานเสิร์ฟ
Waiter/Waitress

พนักงานเดินอาหาร
Bus Boy / Bus Girl

พนักงานต้อนรับ
Hostess

หัวหน้าพนักงานบาร์
Bar Supervisor

บาร์เทนเดอร์ 
Bartender

ผู้จัดการแผนกจัดเลี้ยง
Banquet Manager

หัวหน้าพนักงานจัดเลี้ยง
Banquet Supervisor

พนักงานจัดเลี้ยง
Banquet Staff

หัวหน้าพ่อครัว
Executive Chef

ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว
Sous-chef

Sauce Cook Fish Cook

พนกังานผ ู้ช่วยพ่อครวัCook Helper

พนักงานล้างจาน
Steward

Roast Cook
Vegetable 

Cook
Pastry 
Cook

ผู้ช่วยพ่อครัว
Commis

Other Outlet 
Supervisor
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 2. แผนกจัดเลี้ยง รับผิดชอบการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในงานจัดเลี้ยงภายในและ
ภายนอกสถานท่ี งานประชุมงานสัมมนา ดูแลให้การด าเนินการภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  3. แผนกครัว รับผิดชอบในส่วนการประกอบอาหาร ภายในห้องครัวก็จะแบ่งการท างาน
ออกเป็น Section แบ่งกันไปท าตามหน้าท่ี  ประกอบไปด้วยครัวร้อน (Hot Kitchen) คือครัวท่ีใช้
กระบวนการให้ความร้อน เช่น ผัด ทอด ย่าง นึ่ง ต้ม ตุ๋น ท าให้วัตถุดิบสุก และครัวเย็น (Cold 

Kitchen) คือวัตถุดิบท่ีไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนแต่อย่างใด เช่น สลัด แซนวิซ เป็นต้น รวมท้ัง
ครัวเบเกอร์รี่ขนมอบต่างๆ   

 

      จากส่วนงาน 3 แผนก ท้ังแผนกห้องอาหาร แผนกจัดเลี้ยง และแผนกครัว ส่งผลให้มีต าแหน่งงาน
ส าคัญที่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแผนกอาหารและเครื่องดื่มดังน้ี (ปรีชา แดงโรจน์, 2556: 439; 

ชลธิชา บุนนาค, 2558: 14) 

 1. ผู้อ่านวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Director)  

1.1 บริหารและก ากับดูแลทุกอย่างผ่านผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกและหัวหน้าแผนก
ตามล าดับสายการบังคับบัญชา 

1.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกและรายการพิเศษโดยประชุมร่วมกับผู้ช่วย           
ผู้ควบคุมดูแลหรือการเดินตรวจแต่ละแห่งอย่างทั่วถงึ 

1.3 ประชุมหารือกับฝ่ายบริหารในเรื่องบันทึกรายงาน การประมาณการต่างๆ 
งบประมาณ นโยบายและการวางแผนในอนาคต 

1.4 ให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการน าเอาวิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้ในการวางแผน นโยบาย วิธีปฏิบัติ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ 

1.5 ติดต่อปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี ในเรื่อง
งบประมาณ 

1.6 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการจัดซื้อ 

1.7 สอบทานในเรื่องราคาของสินค้า แหล่งขายลดราคาของอาหารและเครื่องดื่ม แนวโน้ม
ของธุรกิจและระบบการตรวจสอบสินค้าคงคลัง เป็นต้น 

1.8 จัดท ารายงานส าหรับฝ่ายบริหารในเรื่องงบประมาณท้ังในด้านค่าจ้างและรายได้ 
1.9 พบปะหารือเป็นครั้งคราวกับหัวหน้างาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและปรึกษาวิธี    

ท่ีจะปรับปรุงขั้นตอนการท างานและวิธีการต่างๆ เพื่อพร้อมท่ีจะท างานหนักในบางโอกาส 

1.10 ทดลองโครงการใหม่ๆ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
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1.11 หมั่นพบกับผู้ขายสินค้าเพื่อเรียนรู้ถึงผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ๆ หาโอกาสพบกับ
ลูกค้าของโรงแรมเพื่อให้ทราบว่ามีข้อวิพากษ์วิจารณ์อะไรบ้างในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มและการจัด
งานปาร์ตี้ต่างๆ 

1.12 แนะแนวให้แก่หัวหน้าแผนกในเรื่องการฝึกอบรมพนักงาน การประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการขาย 

1.13 แสวงหาความรู้และความช านาญเพิ่มเติมเรื่องอาหารและเครื่องดื่มอยู่เสมอ ท้ังโดย
การอ่านจากวารสาร เอกสารหรือเยี่ยมเยียนสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องเพื่อมิให้ล้าหลังในเรื่องนี ้

2. ผู้ช่วยผู้อ่านวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Assistant Food and Beverage 

Director)   

2.1 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

2.2 ควบคุมดูแลกระบวนการท างานภายในแผนกให้เกิดประสิทธิภาพ 

2.3 วางแผนเรื่องบุคลากรในการให้บริการ 

2.4 ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานภายในแผนก 

2.5 ประสานความร่วมมือกับแผนกต่างๆในโรงแรม 

2.6 แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน 

3. แผนกห้องอาหาร (Restaurant Department) 

ห้องอาหารของโรงแรมมีต าแหน่งงานในส่วนงานห้องอาหาร 7 ต าแหน่งดังน้ี 

3.1 ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager) ท่าหน้าที่ดังนี้ 
3.1.1 รับผิดชอบและตรวจความพร้อมของห้องอาหารและครัวเพื่อด าเนินการ และ

ควบคุมในด้านการให้บริการ ความสะอาดและความเป็นระเบียบ 

3.1.2 รับผิดชอบในการควบคุมระดับของสินค้าคงคลัง 
3.1.3 ด าเนินการร่วมกับแผนกทรัพยากรมนุษย์ในการคัดเลือกพนักงาน 

3.1.4 ต้องมั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกฝนการบริการมาอย่างดีพอและจัดการ
ฝึกอบรมเป็นประจ า 

3.1.5 ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนและการวิวาทบาดหมางของพนักงาน กระท าตนเป็น
ผู้น าทุกด้านและประเมินผลการท างานของพนักงาน 

3.1.6 ปรับปรุงสัมพันธภาพท่ีดีต่อลูกค้า 
3.1.7 ส ารวจความเรียบร้อยของเฟอร์นิเจอร์และสิ่งตกแต่งอื่นๆ เพื่อสะดวกต่อการ

ปรับปรุงซ่อมแซม 
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3.1.8 จัดท ารายงานต่างๆ ด้านรายได้ การปฏิบัติงานของพนักงานและอื่นๆ ตาม
ระเบียบของโรงแรม 

3.1.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชา  

3.2 หัวหน้าห้องอาหาร (Restaurant Supervisor)  

3.2.1 เป็นตัวแทนผู้จัดการในส่วนท่ีต้องรับผดิชอบและสามารถปฏิบัติงานแทนในกรณี
ท่ีผู้จัดการไม่มาท างาน 

3.2.2 ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ความรับผิดชอบด้านครัว บริการอาหาร
และเครื่องดื่มให้ด าเนินการไปอย่างราบรื่น รวดเร็วและเรียบร้อย 

3.2.3 รับรองลูกค้า โดยทักทายและน าไปนั่งโต๊ะและมอบหมายให้พนักงานบริการ
ดูแลอย่างรวดเร็ว 

3.2.4 ช่วยเหลือพนักงานบริการทุกด้านให้การบริการด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว
ระหว่างชั่วโมงเร่งด่วน 

3.2.5 มั่นใจว่าลูกค้าได้รบัการบริการตามท่ีต้องการด้วยความเหมาะสมเรียบร้อยและ
รวดเร็ว รวมท้ังการช าระเงินอย่างถูกต้อง 

3.2.6 เมื่อได้รับต าหนิจากลูกค้าต้องน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
3.2.7 ตรวจตราข้อบกพร่องของพนักงานในความรับผิดชอบ โดยการฝึกฝนระหว่าง

ท างาน เพื่อให้การปฏิบัติงานรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2.8 ร่วมกับผู้จัดการแผนกฝึกบอรม จัดตารางการอบรมเป็นประจ า บางหัวข้อต้อง

เป็นผู้ฝึกอบรมด้วยตนเอง 
3.2.9 ปฏิบัตงิานอื่นๆตามท่ีผู้จัดการมอบหมาย 

3.3 พนักงานต้อนรับ (Hostess)  

3.3.1 ต้อนรับลูกค้าบริเวณหน้าห้องอาหาร มี Standวางสมุดรับจองซึ่งจดชื่อลูกค้า
และหมายเลขโต๊ะ น าลูกค้าไปยังโต๊ะท่ีจองไว้ ลูกค้าท่ีไม่ไดจองน าไปท่ีโต๊ะตามความเหมาะสมและ
ความพอใจของลูกค้า 

3.3.2 สามารถให้รายละเอียดของโรงแรม แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ ข่าวเด่นประจ าวัน 
ฯลฯให้กับลูกค้า 

3.3.3 จดจ าลูกค้าส าคัญ (VIP) ลูกค้าท่ีมาใช้บริการประจ าได้อย่างแม่นย า ต้อนรับ
ทักทายด้วยชื่อลูกค้าอย่างสุภาพ 

3.3.4 เดินดูสังเกตอากัปกิริยาลูกค้าท่ัวท้ังห้องอาหารเพื่อช่วยเหลือพนักงานบริการให้
ลูกค้าพอใจ 
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3.3.5 มีความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่มพอสมควร สามารถแนะน ารายการอาหาร
ให้แก่ลูกค้าได ้

3.3.6 รับการฝึกอบรมเป็นประจ า 
3.3.7 รักษากฎระเบียบของโรงแรมอย่างเคร่งครัด 

3.3.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รบัมอบหมายจากผู้จัดการห้องอาหาร 

3.4 พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Waitress)  

3.4.1 เตรียมพื้นท่ีรับผิดชอบ 

3.4.2 การจัดโต๊ะ 

3.4.3 รับค าสั่ง 
3.4.4 แนะน ารายการอาหารและเครื่องดื่ม  
3.4.5 เสิร์ฟอาหารและเครื่องดืม่ตลอดจนของว่างต่างๆ 

3.4.6 เสิร์ฟโดยใช้ถาดเสิร์ฟ 

3.4.7 ให้ความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า 
3.4.8 ท าบิลเก็บเงินและมอบให้ลูกค้า 
3.4.9 เก็บโต๊ะและจัดใหม่ให้เรียบร้อย 

3.4.10 รับการฝึกอบรม 

3.4.11 ปฏิบติัตามกฎและระเบียบของโรงแรมอย่างเคร่งครัด 

3.5 พนักงานเดินอาหาร Bus Boy/Bus Girl  

3.5.1 จัดเตรียมโต๊ะส าหรับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการรับประทานและเสิร์ฟ
อาหารและเครื่องดื่มให้กับพนักงานบริการ 

3.5.2 ช่วยเหลือพนักงานบริการจัดโต๊ะ วางมีด ช้อน ส้อมจานขนมปัง แก้วน้ า และ
ขวดเกลือพริกไทย 

3.5.3 ยกอาหารจากครัว เครื่องดื่มจาก Service Bar ใส่ถาดมาให้พนักงานเสิร์ฟ
เพื่อให้พนักงานเสิร์ฟบริการลูกค้า 

3.5.4 คอยเติมน้ าให้ลูกค้า บางครั้งช่วยเสิร์ฟอาหารและถอนจานด้วย 

3.5.5 เมื่อลูกค้ารับประทานเสร็จแต่ละจานพนักงานเสิร์ฟจะถอนจานอาหารและแก้ว
เครื่องดื่มออกมาเพื่อให้พนักงานเดินอาหารน าไปเก็บไว้ท่ีบริ เวณล้างภาชนะเพื่อให้พนักงานล้าง
ภาชนะด าเนินการล้างต่อไป 

3.5.6 ช่วยเหลือให้ความสะดวกพนักงานเสิร์ฟตลอดเวลาท้ังก่อน ระหว่างและหลังเวลา
บริการ 

3.5.7 รับการฝึกอบรมเป็นประจ า 
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3.5.8 ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามท่ีพนักงานบริการมอบหมาย 

3.6 ส่วนงานด้านเครื่องดื่มบริเวณบาร์เครื่องดื่มภายในห้องอาหาร ประกอบไปด้วย
ต่าแหน่งงานดังนี้ 1. หัวหน้าพนักงานบาร์ (Bar Supervisor) 2. Bar Captain และ 3.บาร์เทนเดอร์ 
(Bartender) ซึ่งการจัดต่าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของ
โรงแรม  

3.6.1 ให้ค าแนะน าเครื่องดื่มทุกชนิดท่ีมีบริการ 
3.6.2 หากแขกต้องการดื่มไวน์สามารถค านวณปริมาณไวน์ท่ีแขกควรจะสั่งในแต่ละครั้ง   
3.6.3 รับค าสั่งรายการเครื่องดื่มท่ีแขกเลือก  
3.6.4 มีทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทล (Cocktail) 

3.6.5 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดให้พร้อมก่อนเปิดบริการ 

3.6.6 ท าการเบิกรายการเครื่องดื่ม ตรวจสอบเครื่องดื่มท่ีมีในคลังกับจ านวนเครื่องดื่มท่ี
ใช้ไป ออกใบสั่งซื้อเครื่องดื่ม  

3.6.7 คาดการณ์และดูแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่ม เพื่อน ามาปรับปรุงรายการ
เครื่องดื่มให้ทันสมัย 

3.6.8 มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มและไวน์อย่างดี  
3.6.9 ท าความสะอาดแก้วและอุปกรณ์เครื่องดื่มต่างๆ รวมท้ังดูแลเรื่องความสะอาด

ของบาร์และพื้นท่ีโดยรอบบาร์ 

3.7 ส่วนงานบริการอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ (Other Outlet Supervisor) ได้แก่
ส่วนท่ีบริการอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ใช่ห้องอาหาร เช่น ล็อบบี้ เลาจน์ (Lobby lounge) คือพื้นท่ี
ตรงบริเวณโถงด้านหน้า (Lobby) จะมีโต๊ะ เก้าอี้นั่งสบายให้แขกสามารถนั่งสั่งเครื่องดื่มและอาหารว่างทาน 
Swimming Pool Bar คือบาร์ขายเครื่องดื่มและอาหารว่างบริเวณสระว่ายน้ าของโรงแรม เป็นต้น 
นอกเหนือจากห้องอาหารท่ีมี Restaurant Supervisor เป็นผู้ดูแลแล้ว ส่วนงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่มอื่นๆ ในโรงแรมก็มีผู้ให้บริการระดับ Supervisor ดูแลเช่นกัน โดยเรียกต าแหน่งงานตาม
ห้ อ งอ าห าร ท่ี ตน รับ ผิ ด ชอบ  ได้ แ ก่  Lounge Supervisor, Bar Supervisor, Room Service 

Supervisor โดยแต่ละต าแหน่งจะรับผิดชอบงานภายในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเช่นเดียวกับ 
Restaurant Supervisor และมีพนักงานปฏิบัติการในต าแหน่งต่างๆ ลดหลั่นกันลงมาตามความ
เหมาะสม 
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4. แผนกจัดเลี้ยง (Banquet Department) 

แผนกนี้จะเป็นเรื่องของการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มเหมือนกับแผนกห้องอาหาร
(Restaurant) แต่แตกต่างกันตรงพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบแผนกห้องอาหารจะรับผิดชอบพื้นท่ีภายใน
ห้องอาหารนั้นๆ ส่วนแผนกจัดเลี้ยงจะรับผิดชอบ “ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ห้องสัมมนา หรือบริเวณ
จัดเลี้ยงโดยรอบโรงแรม รวมท้ังการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี(Catering)”  ซึ่งลักษณะงานหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผู้จัดการแผนกจัดเลี้ยง (Banquet Manager) ก็จะเทียบเท่ากับผู้จัดการแผนก
ห้องอาหาร (Restaurant Manager) หัวหน้าพนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Supervisor) ก็จะเทียบเท่า
กับหัวหน้าห้องอาหาร (Restaurant Supervisor) แต่จะแตกต่างกันตรงท่ีมักจะได้รับมอบหมายให้
ดูแลการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี (Catering) เป็นหลัก บางครั้งก็จะเรียกว่า Catering Supervisor และ
พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff) ก็จะเทียบเท่ากับพนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Waitress)  

5. แผนกครัว (Kitchen Department) 

5.1 หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef/Head Chef/Chef)  
5.1.1 วางแผนการท างานในแผนกครัวและควบคุมดูแลให้เป็นไปตามแผน 

5.1.2 ควบคุมการท างานในแผนกครัวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึน การเตรียมและการปรุงอาหารได้มาตรฐานท่ีคงท่ี ดูแลมาตรฐานของสุขอนามัยให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

5.1.3 ควบคุมรสชาติอาหารให้ได้มาตรฐาน การน าเสนออาหาร สูตรอาหารมาตรฐาน 
และปริมาณของอาหารที่ขายในห้องอาหารต่าง ๆ ให้ตรงตามมาตรฐาน   

5.1.4 ต้องดูแลอาหารทุกรายการให้สดและมีคุณภาพ 

5.1.5 ดูแลการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และการจัดโต๊ะอาหารให้ถูกต้อ งตาม
มาตรฐาน 

5.1.6 คิดรายการอาหารใหม่ๆ โดยร่วมมือกับผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม เสนอ
รายการอาหารท่ีหลากหลาย เพื่อที่จะให้รสชาติและชนิดอาหารตรงตามความต้องการของแขก 

5.1.7 เตรียมรายการอาหารส าหรับเทศกาลต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง วันตรุษจีน เป็นต้น 

5.1.8 ติดตามความเคลื่อนไหว และแนวโน้มต่าง ๆ ในตลาดอาหาร  
5.1.9 ตรวจสอบดูแลการเก็บรักษาอาหารสดและอาหารส าเร็จรูปต่าง ๆ  
5.1.10 สอนงานให้แก่พนักงานในห้องครัวและให้ค าแนะน าในการท างานแก่พนักงาน

ในครัว 

5.1.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

5.1.12 จัดการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยในห้องครัวอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1.13 ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยของพนักงานให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 
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5.1.14 จัดการให้ห้องครัวมีความสะอาด สุขอนามัยท่ีดี ก าจัดสัตว์พาหะน าโรคต่างๆ 

5.1.15 ควบคุมต้นทุนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

5.1.16 ท าหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

5.1.17 ร่วมประชุมกับแผนกต่างๆ เพื่อระดมความคิดในการบริหารจัดการแผนกให้
เกิดประสิทธิภาพ 

5.2 ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว(Sous-chef)  

5.2.1 ท าหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef) 

5.2.2 ตรวจสอบการจัดซื้อวัตถุดิบว่าได้คุณภาพ จ านวน ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด
หรือไม่ 

5.2.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยในการท างานของพ่อครัว (Cook)   

5.3 พ่อครัว (Cook) ท่าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
5.3.1 Sauce Cook ท าน้ าจิ้ม 

5.3.2 Fish cook ท าอาหารประเภทปลา 
5.3.3 Roast Cook ท าอาหารประเภทอบ ทอด ย่าง 
5.3.4 Vegetable Cook ท าอาหารประเภทผัก ไข่ และเส้นพาสต้า 
5.3.5 Pastry ท าอาหารประเภทขนมหวาน 

5.3.6 ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 

5.4  พนักงานผู้ช่วยพ่อครัว (Commis) ท่าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  5.4.1 เป็นผู้ช่วยพ่อครัวแม่ครัว (Cook) โดยท างานตามท่ีได้รับมอบหมายจาก Cook  

  5.4.2 จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารเท่านั้น ไม่ใช่การปรุงอาหาร เช่น การ
ล้าง หั่น ซอยสับ เป็นต้น 

5.5 พนักงานล้างจาน (Steward Attendant) 

5.5.1 เก็บรักษา ท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การเบิกการยืม นับจ านวนของแตกและสูญหาย จ านวนสินค้าคงคลัง  

5.5.2 ท าความสะอาดบริเวณครัว รวมท้ังฝาครอบปล่องควัน อุปกรณ์การครัวทุกชนิด 

5.5.3 การล้างภาชนะและอุปกรณ์การบริการอาหารและเครื่องดื่มจากสถานบริการ
ทุกแห่งของโรงแรม ด้วยเครื่องล้างภาชนะและเครื่องใช้ต่างๆ 

5.5.4 ดูแลเครื่องท าน้ าแข็ง จ่ายน้ าแข็งก้อน และจ่ายน้ าดื่ม  
5.5.5 เก็บรวบรวมขยะ ท าความสะอาดห้องเก็บขยะ และเก็บรวบรวมขวดเปล่า 

5.5.6 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 
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 แผนกอาหารและเครื่องดื่มท างานสัมพันธ์กับแผนกต่างๆ ของโรงแรมดังนี้ (ชลธิชา บุนนาค, 

2558: 15; นิศา ชัชกุล, 2551: 149)  
1. โดยปกติถ้าเป็นโรงแรมท่ีราคาห้องพักรวมอาหารเช้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม            

จะจัดเตรียมอาหารเช้าตามจ านวนแขกท่ีเข้าพักในแต่ละวันซึ่งได้รับการประสานงานจากแผนกบริการ
ส่วนหน้าและหากมีการจัดเตรียมอาหารมื้ออื่นๆ เช่น มื้อเท่ียงและมื้อเย็นแผนกบริการส่วนหน้าจะ
ประสานงานกับแผนกอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดเตรียมตามใบงานดังกล่าว 

2. ในกรณีมีงานจัดเลี้ยงท่ีต้องมีการจัดดอกไม้แผนกอาหารและเครื่องดื่มจะประสานกับ
แผนกแม่บ้านให้แผนกแม่บ้านจัดเตรียมตกแต่งประดับดอกไม้ในงานตามความประสงค์ของเจ้าภาพงาน 

3. รายงานผลงานการปฏิบัติงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่มต่อแผนกบริหาร ตลอดจน
รับทราบนโยบายของฝ่ายบริหารเพื่อการน าไปปฏิบัติและการวางกลยุทธ์ต่อไป 

4. ติดต่อสื่อสารในการก าหนดงบประมาณร่วมกันในการจัดซื้อกับแผนกการเงินและบัญชี 
5. ติดต่อประสานงานด้านการวางแผนบุคลากร อัตราก าลัง ตลอดจนการพัฒนาและ

ฝึกอบรมพนักงานในแผนกกับแผนกทรัพยากรมนุษย์ 
6. ติดต่อประสานงานเพื่อการส่งเสริมการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของแผนก

กับแผนกการขายและการตลาด 

 
อาหารท่ีมีบริการภายในโรงแรมจะมีให้บริการตลอดท้ังวัน แต่ตามปกติแล้วประเภทของ

อาหารตะวันตกแต่ละมื้อจะแตกต่างกันดังนี้  

 

รายการอาหารมื้อเช้า (Breakfast) ในโรงแรมท่ีจัดเป็นชุดแบบสากลปรากฏใน 2 รูปแบบ คือ  

1. Continental Breakfast ประกอบด้วยเครื่องดื่มร้อน (กาแฟ ชา หรือช็อกโกแลต) ขนมปัง
ประเภทต่างๆ (sweet roll, croissant, Danish pastry, toast) เนยหรือแยม น้ าผลไม้ประเภทส้ม 
มะเขือเทศ เกรปฟรุต ได้รับความนิยมมากท่ีสุดหรืออาจะเป็นผลไม้สดตามฤดูกาลของแต่ละท้องถ่ิน 
เช่น ฝรั่ง แอปเปิ้ล กล้วย ส้ม สับปะรด   

 

ความสมัพนัธ์ระหว่างแผนกอาหารและเครื่องดื่มกบัแผนกต่างๆของโรงแรม

มื้ออาหารตะวันตกที่มีบริการในโรงแรม

มื้อเช้า
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2. American Breakfast เป็นอาหารเช้าท่ี ค่อนข้างหนักกว่า Continental Breakfast 

นอกเหนือจากรายการอาหาร Continental Breakfast แล้วยังมีอาหารเพิ่มเติม คือ ไข่ (ไข่ดาว       
ไข่คน/ไข่กวน ไข่ลวก ไข่ต้ม ไข่ม้วน) เนื้อสัตว์ (แฮม เบคอน ไส้กรอก สเต๊กชิ้นเล็ก เนื้อแกะ) ปลา ผลไม้
แช่อิ่ม (พรุน แอปริคอต แพร์ ท้อ) ธัญพืช (ข้าวโพดเกล็ด ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวโพดหวาน ข้าวสาลี) 
ผลิตภัณฑ์จากนม (เนยแข็ง โยเกิร์ต) รวมท้ังแพนเค้ก วาฟเฟิล ขนมปังชุบไข่ทอดเสิร์ฟพร้อมน้ าเชื่อม
เมเปิลหรือน้ าผึ้ง เครื่องดื่มอาจมีการเพิ่มนมร้อน/นมเย็น โอวัลติน รวมไปถึงชาสมุนไพร และกาแฟ
สกัดคาเฟอีน  

 

 รายการอาหารในมื้อกลางวัน (Lunch) มักเน้นเรื่องของความรวดเร็วและความสะดวกในการ
ประกอบอาหาร รายการอาหารอาจมีให้เลือกน้อยและมักเป็นอาหาร 1 จาน แต่ทางห้องอาหารนิยม
น ามาจัดรวมกันและเสนอขายเป็นชุด โดยเน้นให้รายการมีความหลากหลาย อาจมีการจัดท ารายการ
อาหารพิเศษประจ าวันเพราะอาจมีลูกค้าท่ีมาประจ าทุกวัน 

 

ค าว่า Brunch มาจากการรวมค า 2 ค าเข้าด้วยกัน คือ Breakfast และ Lunch ซึ่งหมายถึง
มื้ออาหารท่ีรวมอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันเข้าด้วยกัน เหมาะส าหรับแขกท่ีตื่นสายและไม่ได้
รับประทานอาหารในมื้อเช้า หากจะรอจนถึงมื้อกลางวันก็นานเกินไป ดังนั้นจึงเป็นการรับประทานใน
มื้อ ท่ี เรียกว่า late breakfast but early lunch ประมาณ 10.30 -14.30 น. โรงแรมมักนิยม  
จัดบริการ Brunch ในวันอาทิตย์ เรียกว่า Sunday Brunch และเนื่องจากเป็นมื้ออาหารท่ีรวบยอด 2 มื้อ 
เข้าด้วยกัน อาหารท่ีแขกสามารถสั่งมารับประทานจึงเป็นในส่วนของอาหารเช้าครึ่งหนึ่งและอาหาร
กลางวันครึ่งหนึ่ง กล่าวคือ ในส่วนของอาหารเช้าแขกสามารถเลือกอาหารจาก American Breakfast 

Menu ซึ่งประกอบไปด้วยไข่ เนื้อสัตว์ ผลไม้ และอาจเพิ่มเติมรายการอาหารประเภทซุป สลัด หรือ
อาหารจานหลักจากมื้อกลางวันเพื่อช่วยให้หนักท้องยิ่งขึ้น  

 

มื้อบ่าย (Afternoon) เป็นมื้ออาหารท่ีนิยมรับประทานในช่วงประมาณ 15.00-16.00 น. 
ก่อนเวลาอาหารเย็นมักจะเป็น น้ าชาและขนมขบเค้ียวเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งทางโรงแรมมักเปิดบริการใน
บริเวณ Lounge, Coffee Bar หรือ Tea Garden   

 

มื้อกลางวนั

มื้อBrunch

มื้อบ่าย
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มื้อเย็น (Diner) อาหารมื้อเย็นจัดเป็นมื้ออาหารท่ีหรูหราท่ีสุดของแขกเนื่องจากเป็นช่วงท่ี
แขกผ่อนคลายจากการท างาน สามารถใช้เวลามื้อเย็นในการเลือกสรรอาหารที่มีการปรุงพิเศษ ซึ่งต้อง
ใช้เวลานาน รวมไปถึงเวลาในการลิ้มรสความอร่อยของอาหารภายใต้บรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ของ
ห้องอาหาร รายการอาหารมื้อเย็นท่ีถูกเลือกสรรมาจึงมักเป็นอาหารชั้นยอดหรืออาหารพิเศษของ
ห้องอาหาร โดยมีหลากหลายรายการให้เลือกและแขกสามารถรับประทานได้มากกว่ามื้อกลางวัน 
ส าหรับการรับประทานอาหารมื้อเย็นในโรงแรมมักจะมีพิธีรีตองท้ังในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ 
วิธีการรับประทานและแม้แต่การบริการของพนักงานท่ีเน้นความหรูหราเป็นส าคัญ ล าดับของรายการ
อาหารมื้อเย็นมักจะเรียงตามล าดับของรายการอาหารท่ีมีบริการในราชส านักของฝรั่งเศสในสมัยก่อน
ท่ีเรียกว่า French Classical Menu ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของรายการอาหารท่ีดีเลิศ เนื่องจากมีการ
เรียงล าดับของอาหารท่ีรับประทานในแต่ละจานได้อย่างสมดุล กล่าวคือมีการเสิร์ฟอาหารเย็นก่อน
อาหารร้อน อาหารเบาก่อนอาหารหนัก โดยท่ีอาหารจานหลักถือเป็นจุดเด่นท่ีสุดของมื้อ หลังจากนั้น
อาหารจะค่อยเบาลง ความสมดุลดังกล่าวจะช่วยให้แขกสามารถรับประทานได้ครบทุกจาน 
(Courses)  

French classical Menu มีรายการอาหารประกอบด้วย 

 1. Hors d’oeuvres อ่านว่า ออร์เดิร์ฟ เป็นอาหารจานแรกท่ีแขกรับประทานเพื่อเรียก
น้ าย่อย ดังนั้นจึงมักจะมีปริมาณน้อยและรสจัด อาหารประเภทนี้อาจถูกจัดเรียงมาในถาดหรือ        
ในรถเข็น โดยจัดแยกออกเป็นจานๆ หลากหลายชนิด ซึ่งแขกสามารถเลือกได้ตามความต้องการและ
พนักงานจะยกเสิร์ฟเป็นจาน อาจมีการจัดแยกออกมาเป็นออร์เดิร์ฟร้อนและออร์เดิร์ฟเย็น ดังแสดง
ในภาพที่ 8.2 

 
ภาพที่ 8.2 House Special Quinoa salad with Smoked Salmon Rose and Mango Dill 

Yogurt Dressing 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

มื้อเย็น
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 รายการอาหารท่ี ถูกจัดว่าเป็น Hors d’oeuvres อาจหมายถึงอาหารใดก็ได้ ท่ีแขก
รับประทานก่อนซุป เช่น แตง (melon) หอยนางรม (Oysters) คาร์เวีย (Caviar) ค็อกเทลผลไม้และ
อาหารทะเล (Fruit and Shellfish Cocktail) 

 2. Soup สามารถรับประทานเป็นอาหารเรียกน้ าย่อยได้เช่นกัน โดยมีหลากหลายชนิด      
ท้ังรสชาติและส่วนประกอบ อาจเสิร์ฟได้ท้ังร้อนและเย็น ในรายการอาหารจะปรากฏซุป 2 ประเภท 
คือ ซุปใส และซุปข้น ดังแสดงในภาพท่ี 8.3 

 

 ภาพที่ 8.3 Roast Pumpkin Soup with Parmesan Cheese Gnocchi 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

3. Fish จะเป็นอาหารท่ีมักปรากฏในรายการอาหารค่ าหรืองานจัดเลี้ยง ประเภทของปลา
และลักษณะการประกอบอาหารอาจมีแตกต่างกันออกไปบ้าง แต่โดยท่ัวไปมักจะเป็น การลวกในน้ า 
การทอด การปิ้ง การย่างหรือไม่ผ่านความร้อน (รับประทานเย็น) ดังแสดงในภาพท่ี 8.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.4 Snow Fish with Spinach Volute 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 
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4. Entrée คืออาหารจานแรกท่ีเป็นเนื้อสัตว์ ประกอบไปด้วยเนื้อแดงหรือเนื้อขาวขนาดเล็ก
ตกแต่งอย่างสวยงาม อาจเป็นสัตว์ปีก เนื้อวัว เนื้อหมู หรือเนื้อแกะ ท าส าเร็จออกมาจากครัวและ
น ามาบริการให้แขกท่ีโต๊ะได้ทันทีพร้อมกับน้ าเกรวีหรือน้ าซอสเข้มข้น ถ้ารับประทานเป็นอาหารจาน
หลัก (Main Course) จะเสิร์ฟมันฝรั่งหรือผักประกอบอื่นๆ มาพร้อมกัน แต่ถ้ารับประทานก่อน
อาหารจานหลัก ผักและมันฝรั่งจะถูกน าไปเสิร์ฟพร้อมอาหารจานหลัก ดังแสดงในภาพท่ี 8.5 

 
ภาพที่ 8.5 Beef stroganoff with fettuccine 

ท่ีมา: http://thepioneerwoman cook.com/cooking/beef-stroganoff/ (2560) 

5. Main Course คือรายการอาหารจานหลักแต่มักจะมีบริการเฉพาะในมื้อเย็น ลักษณะ
เป็นเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ อาหารชิ้นดังกล่าวมักจะใช้กรรมวิธีการปรุงด้วยการอบหรือตุ๋นในหม้อพร้อม
เครื่องปรุงประเภทซอส น้ าเกรวี ผักชนิดต่างๆ และมันฝรั่งจะเสิร์ฟมาพร้อมกันในจาน ดังแสดง      
ในภาพที่ 8.6 

 
ภาพที่ 8.6 Grilled Beef Australian Tenderloin Served with Port Wine Sauce/ 

Truffle Oil Roast Leek Potatoes, Green Asparagus Roma Tomato Filled Mushroom 

Mélange 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

http://thepioneerwoman/
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6. Sorbet ถือเป็นช่วงพักของการรับประทานอาหารมื้อนี้ เนื่องจากจ านวนอาหารท่ีแขก
รับประทานไปแล้วมีถึง 5 รายการ Sorbet จะเป็นสิ่งท่ีช่วยแก้เลี่ยนให้กับแขก รวมท้ังกระตุ้นให้แขก
เกิดความอยากรับประทานอาหารในรายการท่ีตามมา ซึ่งเป็นจานเด็ด (Highlight) ของมื้ออาหาร 

ลักษณะของ Sorbet จะเป็นน้ าแข็งผสมไข่ขาวตีฟูผสมน้ าตาล ปรุงรสด้วยแชมเปญหรือลิเคียว 
(Liqueur) ซึ่งเป็นเหล้าหวานท่ีมีดีกรีแอลกอฮอล์สูง ปรุงรสด้วยผลไม้ต่างๆ สมุนไพร หรือเครื่องเทศ 
เช่น Champagne Sorbet หรือ Grapefruit Sorbet  รินใส่ในแก้แชมเปญและวางมาบนจานรองปู
ด้วยกระดาษฉลุพร้อมช้อนชา ในช่วงของการพักทาน Sorbet ประมาณ 10 นาทีก่อนเริ่มอาหารจาน
ต่อไป อาจมีการน าซิการ์ออกมาบริการให้กับแขก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Russian Cigar ในบางครั้งจะมี
การกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงนี้เช่นกัน ดังแสดงในภาพท่ี 8.7 

 
ภาพที่ 8.7 Homemade Pomegranate Sorbet 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

7. Roast มักประกอบไปด้วยอาหารประเภทสัตว์ป่าหรือสัตว์ปีกท้ังตัว เช่น ไก่ ไก่งวง เป็ด 
น ามาอบหรือย่าง โดยอาหารแต่ละจานประกอบไปด้วยเครื่องปรุงรสเฉพาะไม่ว่าจะเป็นซอสหรือน้ า  
เกรวี รวมไปถึงสลัดผักท่ีเสิร์ฟแยกมาต่างหากในภาชนะรูปพระจันทร์เสี้ยว ซ่ึงพนักงานจะน ามาวาง
ทางด้านซ้ายโดยเลื่อนจานขนมปงัสูงขึน้ ดังแสดงในภาพท่ี 8.8 
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ภาพที่ 8.8 Roast turkey and cranberry wellington 

ท่ีมา: https://www.bbcgoodfood.com/recipes/1083/roast-turkey-and-cranberry-

wellington (2560) 

 8. Vegetables รายการอาหารในจานนี้จะเริ่มเบาลงหลังจากอาหารในจานท่ีผ่านมาเป็น
รายการอาหารหนักทั้งสิ้น ผักในรายการนี้จะถูกน าออกมาเสิร์ฟพร้อมกับซอสเท่านั้น ดังแสดงในภาพ
ท่ี 8.9 

 
ภาพที่ 8.9 Grilled tomatoes with mozzarella 

ท่ีมา: http://deliciousliving.com/recipes/roasted-tomatoes-fresh-basil-and-mozzarella-1 

(2560) 
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 9. อาหารหวาน (Sweets) จะเป็นประเภทรอ้นหรอืเยน็ก็ได้ ดังแสดงในภาพที่ 8.10 

 
ภาพที่ 8.10  Green Coconut Tiramisu-Coconut Ice Cream Nougat Cookies 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 

10. Savoury รายการอาหารคาวส าหรับกระตุ้นให้หิว เสิร์ฟร้อนโดยการทาบนขนมปังปิ้ง 
ดังแสดงในภาพท่ี 8.11 

 
ภาพที่ 8.11  Quiche lorraine 

ท่ีมา: https://www.bettycrocker.com/recipes/quiche-lorraine/9a0749e1-6ba9-41f9-85e5-

e5b2d3a63977 (2560) 

11.  Fromage ประกอบไปด้วยชีสทุกประเภท เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องปรุงหรือเครื่องเคียงท่ี
เหมาะสม เช่น ขนมปังกรอง เนยแข็ง และผัก 

12. Fruit ได้แก่ รายการผลไม้สดทุกประเภท เช่น แอปเปิล แพร์ องุ่น รวมไปถึงลูกนัตเสิร์ฟ
พร้อมน้ าตาลทรายขาวและเกลือ มักรับประทานไปพร้อมกับการดื่ม Fortified Wine  

13. Coffee เป็นรายการสุดท้ายองอาหารชุดนี้  
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แม้ว่าในปัจจุบันนี้การรับประทานอาหารครบทุกคอร์สตามรูปแบบของ French Classical 

Menu แทบจะไม่มีปรากฏในห้องอาหารหรือในโรงแรมใดแล้วก็ตาม เนื่องจากความยุ่งยากในการ
เตรียมการและระยะเวลาท่ีแขกใช้ในการรับประทานอาหาร แต่ล าดับการสั่งอาหารของแขกในมื้อค่ า
ยังคงลักษณะการเรียงล าดับเช่นเดียวกับรายการใน French Classical Menu เพียงแต่มีการตัดทอน
บางรายการหรือรวมบางรายการเข้าด้วยกันจนเหลือประมาณ 4-5 คอร์สเท่านั้นส าหรับอาหารมื้อค่ า 
กล่าวคือ 

1. Hors d’oeuvres ยังคงเป็นรายการอาหารจานแรกเพื่อเรียกน้ าย่อย โดยอาจมีท้ังอาหาร
ประเภทจานร้อนและเย็น  

2. Soup อาจเป็นได้ท้ังซุปใสหรือซุปข้นตามความต้องการของแขก 

3. Main Course จะเป็นการรวมอาหารประเภท Fish, Entrée, Main Curse และ Roast 

รวมท้ัง Vegetable จากรายการดั้งเดิมเข้าด้วยกัน 

4. Sweet และ Cheese จะรวมเข้าด้วยกันเป็นรายการต่อมา โดยอาจมีการน า Sorbet เข้า
มาอยู่ในรายการนี้ด้วย หรือในบางครั้งอาจเป็นการรวม Sweet, Savories และ Cheese เข้าด้วยกัน 

5. Dessert รายการของหวานคงอยู่เป็นอันดับสุดท้าย 

6. Coffee ในกรณีที่แขกไม่ดื่มเหล้าหลังอาหาร อาจดื่มกาแฟแทน 

 
มื้อค่ าหรือมื้อก่อนนอน (Supper) บริการตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ปกติแล้วจะเป็น

อาหารเบาเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดืม่ร้อนหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 

 
ค าว่า “เครื่องดื่ม” หรือท่ีภาษาอังกฤษเรียกว่า “Beverage” เครื่องดื่มคือสินค้าชิ้นหนึ่งท่ี

สามารถสร้างผลก าไรและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลาย เราสามารถแบ่งประเภทของ
เครื่องดื่มไดเ้ป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ดังนี้  

 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถแบ่งได้ 4 ลักษณะตามกรรมวิธีในการผลิต ข้ันตอนในการ

เตรียมการก่อนดื่ม ช่วงเวลาของมื้ออาหารและเครื่องดื่มค็อกเทลมีรายละเอียดดังนี้ (ชลธิชา บุนนาค, 

2558: 173-174; มานิจ คุ้มแคว้น, 2557: 55) 

 

มื้อค ่าหรอืมื้อก่อนนอน

ประเภทของเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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1. แบ่งตามกรรมวิธีในการผลิต 

1.1 สุราแช่หรือสุราหมัก (Fermentation) คือ สุราท่ีได้จากการหมักวัตถุดิบ กับราและ/
หรือยีสต์ ไม่ได้กลั่นและรวมถึงสุราแช่ท่ีได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีความแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน     
15 ดีกรี เช่น ไวน์ แชมเปญ สาโท อุ กระแช่ น้ าตาลเมา สาเก ไวน์คูลเลอร์ สปาร์คกลิ้งไวน์ เบียร์ เป็นต้น 

1.2 สุรากลั่น(Distillation) คือ การน าเอาสุราแช่หรือหมักมากลั่น เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ 
ท่ีสูงข้ึนและรวมถึงสุรากลั่นท่ีผสมกับสุราแช่หรือหมักแล้วแต่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรี 
เชน่ วิสกี้ บรั่นดี คอนยัค วอดก้า จิน รัม ตากีล่า เหล้าขาว ลิเคียว  เป็นต้น 

2. แบ่งด้วยข้ันตอนในการเตรียมการก่อนดื่ม 

2.1 เครื่องดื่มท่ีสามารถดื่มได้ทันที (Ready to Drink) ไม่ต้องมีข้ันตอนในการปรุงหรือ
ผสมอีก ได้แก่ ไวน์ บรั่นดี คอนยัค เบียร์ เครื่องดื่ม RTD (เช่น บาคาร์ดี้  สปาย) รวมท้ังเครื่องดื่มท่ีไม่
มีแอลกอฮอล์ อื่นๆด้วย 

2.2 เครื่องดื่มท่ีมีการเตรียมการก่อนดื่ม (Prepared Beverage) คือเครื่องดื่มท่ีต้องมีการ
ปรุงหรือผสมก่อนดื่ม เช่น วิสกี้ ค็อกเทล 

3. แบ่งตามช่วงเวลาของมื้ออาหาร เนื่องจากชาวตะวันตกนิยมดื่มขณะรับประทาน
อาหาร 

3.1 เครื่องดื่มท่ีดื่มก่อนอาหารเพื่อช่วยเรียกน้ าย่อย ช่วยให้เจริญอาหาร ท่ีเรียกว่า         
แอพเพอริทิฟ (APERITIF)   

3.2 ไวน์ ใช้ดื่มระหว่างมื้ออาหาร ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารแต่ละจาน 

3.3 เครื่องดื่มหลังอาหาร มักเป็นเครื่องดื่มหรือเหล้าท่ีมีรสหวานเพื่อช่วยในการย่อย
อาหาร 

4. เครื่องดื่มค็อกเทล (Cocktail) เป็นเครื่องดื่มท่ีมีเหล้าผสมอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งชนิด   
เข้ากับส่วนผสมอื่นไม่ว่าจะเป็นน้ าผลไม้ ชา กาแฟ น้ าเชื่อมกลิ่นต่างๆ ตามวิธีการผสมในแบบต่างๆ 
สุราท่ีใช้กัน  

 โดยทั่วไปในการน่ามาผสมเป็นเครื่องดื่มค็อกเทล มี 7 ประเภท ดังนี้ 

4.1 แอพเพอริทิฟ (Aperitif) คือเหล้าท่ีนิยมดื่มก่อนอาหาร นิยมดื่มเพื่อเรียกน้ าย่อย
มักจะเป็นสุรากลั่นหรือไวน์ท่ีได้รับการปรุงแต่งกลิ่นและรสด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศ นิยมมากใน
ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี ท าจากเหล้า เหล้าองุ่น สมุนไพร และเครื่องเทศ แบ่งเป็น 3 ชนิด 
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(1) เวอร์มุท (Vermouth) เป็นสุราหมักจากองุ่น (ไวน์) ในสัดส่วน 75% และปรุงแต่ง
กลิ่นด้วยพืชสมุนไพร และเครื่องเทศเพิ่มอีก 25% เราสามารถเรียกอีกอย่างว่า อโรมาติก 
ไวน์ (Aromatic Wine) ไวน์ท่ีมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศหรือแอปเพอร์ริทิฟ ไวน์ (Aperitif 

Wine) เป็นไวน์เจริญอาหาร การท าเวอร์มุทค่อนข้างยุ่งยาก ส่วนส าคัญคือเหล้าองุ่นขาวมี
หลายยี่ห้อ เช่น Martini, Cinzano, Barbero, Dubonet, Pimm’s No.1 เป็นต้น  

  (2) บิตเตอร์ (Bitter) เป็นเหล้ายาที่มีรสขม ช่วยย่อยอาหาร แก้โรคกระเพาะ  
  (3) อนิซ (Aniseed) หรือที่เรียกว่า “เทียนสัตตบุษย์” เป็นพืชล้มลุกปีเดียว
ในวงศ์ผักชีล าต้นสูง 30-75 เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยว กลีบดอกมี 5 กลีบ ผลเป็นผลแห้ง
รูปทรงรี ขนาดเล็ก สีน้ าตาลอมเขียวปนเทา กลิ่นคล้ายโป๊ยก๊ัก (Star anise) น าเมล็ดมาท า
เป็นเหล้ายาสีเหลืองใส มีกลิ่นหอมเย็นๆ นิยมดื่มแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ดังแสดงในภาพท่ี 8.12 

 
ภาพที่ 8.12  เทียนสัตตบุษย ์(Aniseed) 

ท่ีมา: https://www.herbco.com/p-892-anise-seed-whole.aspx (2561) 

4.2 สปิริต (Spirit) คือ สุราท่ีได้จากการกลั่น ท้ังหมด ได้แก่ 

(1) บรั่นดี (Brandy) เป็นเหล้าท่ีนิยมดื่มกันมาก เกิดจากการหมักองุ่นให้เป็นไวน์ 
(Wine) แล้วจึงน ามากลั่นเป็นบรั่นดี จากน้ันน าไปเก็บบ่มให้ได้ สี กลิ่น รส ท่ีดี  

(2) วิสก้ี (Whisky, Whiskey) คือสุรากลั่นท่ีท าจากข้าวหรือข้าวข้าวโพดหรือ Grain 

ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดก็ได้โดยน ามาหมักแล้วกลั่นให้มีดีกรีสูงข้ึน จากนั้นน าไปเก็บบ่ม
ในถังไม้โอ๊คเพื่อให้ได้สี กลิ่น รสท่ีดีข้ึน  

4.3 ยิน (Gin) เป็นสุราสีขาวใสไม่มีสีท่ีได้จากการกลั่นของการหมักกากน้ าตาลจากเมล็ด
ธัญพืช  เช่น เมล็ดข้าวโพด เมล็ดข้าวบาร์เล่ย์ และเมล็ดข้าวไรย์ เป็นต้น กรรมวิธีท ามาจากการกลั่น
ข้าวหรือ Grain และผสมกลิ่นรสชาติของสมุนไพร และผลจูนิเปอร์ เป็นท่ีนิยมกันมากในฮอลันดา     
ดังแสดงในภาพที่ 8.13 
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ภาพที่ 8.13  ยิน(Gin)  ยี่ห้อต่างๆท่ีมีขายในเมืองไทย 

ท่ีมา: http://www. chaopraya.biz (2560) 

4.4  รัม (Rum)  เป็นเหล้าท่ีกลั่นจากอ้อยหรือกากน้ าตาล มีชนิด รัมสีขาว (White Rum) 

รัมสีทอง (Gold Rum) รัมสีเข้ม(Dark Rum) วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตรัม คือ น้ าตาลจากอ้อย 
(Sugar Cane) และกากน้ าตาลจากอ้อย (มอลลาส) เสน่ห์ของรัมอยู่ท่ีกลิ่นหอมของน้ าตาลอ้อยท่ี    
เจือจางอยู่ในน้ ารัม ปริมาณแอลกอฮอล์ของเหล้ารัมจะอยู่ที่ 40 ดีกรี ดังแสดงในภาพท่ี 8.14 

 

 

 

           
       ดาร์ค รัม Dark Rum        โกลด์ รัม Gold Rum      ไลท์ รัม Light Rum 

ภาพที่ 8.14 รัม (Rum) ชนิดต่างๆ 

ท่ีมา: http://www. chaopraya.biz (2560) 

4.5 วอดก้า (Vodka) เป็นเหล้าสีขาวใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่มีรส  ปริมาณแอลกอฮอล์ 
40-60 ดีกรี เป็นเหล้าท่ีใช้ผสมกับเครื่องดื่มอื่นๆ ในการผสมเครื่องดื่มค็อกเทล (Cocktail) เป็นเหล้าท่ี
หมักจากข้าวหรือมันฝรั่งและอ้อยแล้วแต่วัตถุดิบของผู้ผลิตประเทศนั้นๆ ผ่านการกรองและดูดกลิ่น  
จนเหลือสีเจือปนและกลิ่นน้อยที่สุด ดังแสดงในภาพท่ี 8.15 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.15 วอดก้า (Vodka) 

ท่ีมา: http://www. chaopraya.biz (2560) 

http://www/
http://www/
http://www/
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4.6 ตากีล่า (Tequila) เป็นเหล้าสีขาวกลิ่นแรงท่ีได้จากการหมักต้นอากาเว่หรือพืช
ตระกูลป่าน ผลิตในประเทศเม็กซิโก นิยมด่ืมเหล้าตากีล่าโดยไม่ผสม ดังแสดงในภาพท่ี 8.16 

 

  

   

 

 

 

 

                  ล าต้น (แกนกลาง) อากาเว ่            ต้นอากาเว ่

ภาพที่ 8.16 ต้นอากาเว ่

ท่ีมา: https://y404.wordpress.com/2016/08/29/B2-tequila/ (2560) 

4.7 ลิเคียว (Liqueur) เป็นเหล้าหวาน เกิดจากการผสมสุราชนิดใดก็ได้กับความหวาน 
และเพิ่มสี กลิ่นและรสลงไปด้วย โดยจะใช้สี กลิ่น รสของผลไม้ สมุนไพรและเครื่องเทศสีต่างๆ มากมาย 
อาจดื่มแบบไม่ผสมหรือแบบผสมน้ าแข็งหรือจะน าไปผสมค็อกเทลให้มีสีสวยงามเป็นกลวิธีในการเลือก
ดื่มเหล้าหวานจะเน้นรสชาติเป็นส่วนใหญ่ ดังแสดงในภาพท่ี 8.17 

 

 

   

 

 

ภาพที่ 8.17 ฟรุตลเิคียวที่มีขายในเมืองไทย 

ท่ีมา: http://www. chaopraya.biz (2560) 

 

ปัจจุบันเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ได้รับความนิยมมาก เช่น กาแฟ ชา นม ช็อกโกแลต โกโก้
และน้ าผลไม้ เป็นต้น เครื่องดื่มชนิดนี้ได้รับความนิยมจากผู้ท่ีเล่นกีฬา ผู้ขับรถ และผู้ท่ีต่อต้านการดื่ม
สุรา เครื่องดื่มชนิดนี้ดื่มได้ท้ังร้อนและเย็นท่ีนิยมเป็นเครื่องดื่มก่อนอาหาร ได้แก่ น้ าผลไม้ต่างๆ ซึ่งได้
จากผลไม้ท่ีมีน้ ามาก ชนิดของน้ าผลไม้มีหลากหลายตามแต่จะเลือกดื่ม นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้เป็น
เครื่องดื่มเรียกน้ าย่อย ได้แก่ น้ าส้ม น้ ามะนาว น้ าองุ่น น้ าแอปเปิ้ล น้ าหวานต่างๆ น้ าแร่ เป็นต้น 

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
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เครื่องดื่มแต่ละชนิดมีความเป็นมาแตกต่างกันซึ่งมีมากมายหลายชนิด เช่น เครื่องดื่มท่ีไม่มี
แอลกอฮอล์ น้ าผลไม้ น้ าส้มค้ัน น้ ากระเจี๊ยบ น้ ามะยม น้ าใบบัวบก น้ ามะพร้าว น้ าชา และกาแฟ เป็น
ต้น เครื่องดื่มประเภทนี้แบ่งย่อยออกไปได้อีก 8 ประเภทดังนี้  

1. กาแฟ (Coffee) เป็นพืชเมืองร้อน ได้มาจากการน าผลท่ีตากแห้งไปบด มีส่วนประกอบ
ของสารคาเฟอีนซึ่งมีผลในการกระตุ้นประสาท  

2. ชา (Tea) ใบพืชท่ีข้ึนในท่ีมีฝนตกชุก มี 3 ชนิด คือ 

2.1 ชาสีเขียว (Green tea) เป็นชาท่ีนึ่งด้วยไอน้ า 
2.2 ชาสีด า (Black tea) น าใบชาที่ได้บดให้เซลล์ในใบแตก 

2.3 ชาโอโอลอง (Oolong tea) มีรสชาติระหว่างชาสีเขียวและชาสีด า 

 3. โกโก้และช็อกโกแลต (Cocoa and Cohcolate) ได้จากผลโกโก้ การชงควรผสมโกโก้
และช็อกโกแลตในน้ า น้ าตาลแล้วตั้งไฟให้เดือด 

 4. น้่าผลไม้ (Fruit Juice) น้ าผลไม้จัดว่าเป็นแหล่งวิตามินและเกลือแร่ท่ีส าคัญ ซึ่งได้จาก
ผลไม้ท่ีมีน้ ามาก เช่น สับปะรด ส้ม มะนาว องุ่น มะเขือเทศและผลไม้อื่นๆ ชนิดของน้ าผลไม้ เช่น น้ า
ผลไม้สด 100% น้ าผลไม้สดหรือน้ าผลไม้ท่ีมีการปรุงแต่ง เติมน้ าตาล สี กลิ่น ผ่านกรรมวิธีพาสเจอไรซ์
หรือสเตอริไลซ์ นอกจากนี้ก็มีการท าในรูปของน้ าผลไม้เข้มข้น น้ าผลไม้แช่เข็ง น้ าผลไม้กระป๋อง 
เครื่องดื่มน้ าผลไม้ให้ท้ังรสชาติและสีสัน นิยมดื่มเย็นๆ เพื่อดับกระหายและดื่มเป็นอาหารเช้ามีดังนี ้

4.1 น้ าผลไม้สด (Fresh Fruit Juice) ได้แก่ น้ าส้ม น้ ามะเขือเทศ น้ าสับปะรด ฯลฯ เสิร์ฟ
ในขณะเย็น  

4.2 น้ าผลไม้กระป๋อง (Canned Fruit Juice) ใช้แทนน้ าผลไม้สด ในกรณีท่ีหาผลไม้สดได้ยาก 
ท้ังผลไม้ในประเทศและต่างประเทศ คุณค่าทางอาหารอาจจะน้อยลงแต่สามารถ เก็บไว้ได้นาน 
ให้บริการได้ทันที รวดเร็วและยังสามารถใช้ผสมเครื่องดื่มผสมต่าง ๆ อีกด้วย  

4.3 น้ าเชื่อมหรือน้ าเชื่อมผลไม้ (Syrup of Cordial) หมายถึง น้ าเชื่อมท่ีมีการผสมสี กลิ่น 
และรสของผลไม้ เช่น น้ าเชื่อมรสมะนาว น้ าเชื่อมรสส้ม เป็นต้น 

4.4 น้ าผลไม้เข้มข้น (Fruit Squash) หมายถึง เครื่องดื่มท่ีท าจากน้ าผลไม้มีการเติม
น้ าตาลหรือน้ าเชื่อมเพื่อช่วยเพิ่มความเข้มข้น   

5. น้่าโซดา (Soda water)  เป็นเครื่องดื่มท่ีผสมระหว่างเกลือโซเดียมไบคาร์บอเนตกับน้ า   
มีรสซ่า 

6. น้่าปรุงแต่งรส (Artificial Water) เป็นเครื่องดื่มท่ีได้จากการน าน้ ามาปรุงแต่งรสชาติโดย
การเติมความหวาน สีกลิ่นและรส ซึ่งเครื่องดื่มชนิดนี้ท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป ก็คือ น้ าอัดลม  
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7. น้่าแร่ (Natural Mineral waters) มาจากแหล่งน้ าแร่ทางธรรมชาติเป็นน้ าท่ีมีสารเกลือแร่
ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก ช่วยบรรเทาโรคบางชนิด เช่น รูมา -ติปั้ม บางชนิดช่วยย่อยอาหาร       
ลดกรดในกระเพาะอาหาร รสชาติของน้ าแร่จะแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่ง เนื่องจากมีสารต่างชนิดกัน
และชื่อของน้ าแร่ก็ได้ชื่อตามแหล่งน้ าแร่นั้น ๆ  

8. น้่าดื่ม (Table Water) เป็นน้ าท่ีมีแร่ธาตุน้อยได้จากการกรองแล้วบรรจุขวดหรือกรอง
จากเครื่องกรองเป็นเครื่องดื่มท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย 

 
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นบุคคลท่ีจะต้องให้บริการแก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้ามา

รับประทานอาหาร การให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจในบริการนับว่าส าคัญมาก พนักงานจึงควรมี
ความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ส าหรับรับประทานอาหารดังนี ้

 

      เครื่องกระเบื้องและจาน (Chinaware) ส าหรับใส่อาหารจะท าด้วยกระเบื้องเคลือบ ซึ่งมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและการใช้งานต่างกันดังนี ้ 

 1. จานขนาดเล็ก (Bread plate) เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 - 6 นิ้ว  ใช้ส าหรับใส่ขนมปัง จานรอง
ส าหรับแยม เนยท่ีอยู่ในกล่อง กระปุกน้ าตาล หรือเครื่องปรุงอื่นๆ รวมถึงอ่างล้างมือ ส าหรับ
ห้องอาหารที่ไม่มีแฟ้มส าหรับใส่บิลให้แขก อาจน าบิลนั้นวางบนจานขนาดเล็กนี้ได้ 

 2. จานขนาดกลาง (Salad plate) เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 - 8 นิ้ว ใช้ส าหรับการรับประทานอาหาร
เช้า สลัด อาหารเรียกน้ าย่อย ขนมหวานและใช้เป็นจานรองผลไม้ ค็อกเทล (Cocktail) โถสลัด 
(Vegetable Bowls) โถใส่ซอส (Sauce Boat) และแก้วไอศกรีมซันเดย์ (Ice cream Sundae) โดยท่ี
จะต้องมีการใช้กระดาษฉลุ (Doily) ปูบนจานก่อน นอกจากนี้ส าหรับอาหารบางประเภทท่ีมีก้างหรือ
กระดูก พนักงานสามารถใช้จานขนาดกลางให้แขกวางกระดูกได้โดยวางบนโต๊ะอาหารทางด้านขวา
หรือด้านบน 

 3. จานขนาดใหญ่ (Dinner plate) เส้นผ้าศูนย์กลาง 10 - 12 นิ้ว ใช้ใส่อาหารจานหลัก
หรือใส่อาหารเรียกน้ าย่อยบางชนิดและของหวานท่ีผ่านกรรมวิธีปรุงแบบเฟลมเบ้ เช่น เครป บางครั้ง
อาจใช้เป็นจานรองอาหารโดยใช้กระดาษฉลุวางก่อน 

อุปกรณ์ส าหรับรับประทานอาหาร

เครื่องกระเบื้องและจาน
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 4. จานซุป (Soup plate) เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 - 10 นิ้ว ภายในจานจะมีร่องวงกลมขนาดเท่า
ฐานถ้วยซุปเพื่อรองรับถ้วยซุปไม่ให้ขยับเขยื้อนเวลาให้บริการแขก ใช้ส าหรับใส่ซุป สตู หอยนางรม 
หอยทาก และอาหารอิตาเลี่ยน  

5. จานโชว์ (Show Plate) เป็นจานขนาดใหญ่ เส้นผ้าศูนย์กลาง ≥12 นิ้ว ในช่วงจัดโต๊ะ
อาหารจานโชว์จะวางผ้าเช็ดปาก (Napkin) เมื่อเริ่มบริการอาหารจานโชว์จะไว้รองจานออร์เดิร์ฟ จานซุป
ดังแสดงในภาพท่ี 8.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.18 จานขนาดต่างๆ(Plate)  
ท่ีมา: http://www. abcpartytime.com/products-page/dinnerware (2560) 

 6. ถ้วยซุป (Soup cup) เป็นถ้วยมี 2 หู ส าหรับใส่ซุปทุกชนิด ดังแสดงในภาพท่ี 8.19 

ภาพที่ 8.19 ถ้วยซุป (Soup cup) 

ท่ีมา: http://www. thehirebusiness.com (2560) 

 7. ถ้วยกาแฟ (Coffee cup) ส าหรับใส่ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มประเภทนมร้อน 

 8. เดมิแทส (Demitasse) เป็นถ้วยกาแฟท่ีมีขนาดเล็กกว่าปกติ ส าหรับใส่กาแฟ Espresso         
ท่ีมีความเข้มข้นมาก   
 

 

 

จานขนาดเล็ก 5-6 นิ้ว 

จานขนาดกลาง 7-8 นิ้ว 

จานขนาดใหญ่ 10-12 นิ้ว 
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 อุปกรณ์เครื่องเงิน(Silver Ware)ท่ีนิยมน ามาใช้ในการให้บริการอาหารแก่แขกนั้น โดยมาก
จะเป็นอุปกรณ์จ าพวกส้อม มีด และช้อน  ดังแสดงในภาพที่ 8.20, 8.21 และ 8.22 

ส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.20  ช้อน สอ้ม และมีดแบบต่างๆ 

ท่ีมา : www. barlens.com (2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.21 ส้อมแบบต่างๆ 

ท่ีมา: http:// images.replacements.com (2560) 

 

 

อุปกรณ์เครื่องเงนิ

Dinner 

Knife 

Dinner 

Fork 

Dessert 

Knife 

Dessert 

Fork 

Dessert 

Spoon 

Soup 

Spoon 

Tea 

Spoon 
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ภาพที่ 8.22 มีดประเภทต่างๆ 

ท่ีมา: http:// images.replacements.com (2560) 

 

 

เครื่องแก้ว (GLASSWARE) ส าหรับเครื่องดื่มโดยปกติแก้วจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือตัวแก้ว
(Bowl) ก้านแก้ว (Stem) และฐานแก้ว (Foot) แต่ไม่จ าเป็นเสมอไปท่ีแก้วแต่ละชนิดจะต้องครบท้ัง   
3 ส่วน ปัจจุบันผู้ประกอบการได้ออกแบบและผลิตแก้วออกมาหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับ
ประเภทและชนิดของเครื่องดื่มและความต้องการของผู้บริโภค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อควรสังเกตในการผลิตและใช้แก้วแต่ละชนิดเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น (1) แชมเปญ
เป็นเครื่องดื่มท่ีมีฟองอากาศ ควรใช้แก้วทรงสูงปากงุ้มเพื่อช่วยรักษาฟองอากาศไม่ให้จางหายไปเร็ว           
(2) บรั่นดีควรใช้แก้วก้านสั้นแล้วใช้อุ้งมือถือแก้วเพื่อให้ความร้อนจากอุ้งมือไปกระตุ้นปฏิกิริยาให้
บรั่นดีหอมมากข้ึน ปากแก้วควรงุ้มเพื่อให้ผู้ดื่มสามารถดมกลิ่นหอมของเหล้าท่ีฟุ้งกระจายในขณะหมุนแก้ว 
(3) แก้วไวน์แดงจะมีลักษณะทรงกลม ตัวแก้วจะอ้วนและปากกว้างเพื่อเพิ่มพื้นท่ีให้อากาศเข้าไปท า

เครื่องแก้ว

ตวัแก้ว  

ก้านแก้ว 
)

ฐานแก้ว 
 )

Fish Knife  
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ปฏิกิริยา (Oxidation) กับไวน์ในถ้วย ซ่ึงกล่าวกันว่าปฏิกิริยาเคมีน้ีจะไปท าให้รสชาติและกลิ่นของไวน์
แดงนุ่มละมุนข้ึน เพราะไวน์แดงโดยปกติจะมีรสค่อนข้างจดัและซับซ้อน (4) แก้วไวน์ขาว ไวน์ประเภท
นี้ไม่ต้องการให้มีปฏิกิริยา Oxidation กับอากาศเพราะอากาศท่ีสัมผัสกับไวน์มากเกินไปจะไปท าลาย
ความหอมอ่อนๆ ของไวน์ ดังนั้นลักษณะถ้วยจะไม่เป็นกระเปาะมากนัก ปากแก้วไม่กว้างเพื่อรักษา
ความหอม (5) แก้วแชมเปญ (Champagne flutes): แชมเปญและกลุ่ม Sparkling Wine เป็นกลุ่มย่อย
ของไวน์ขาวและนิยมดื่มเมื่อแช่เย็น แก้วแชมเปญจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะตัวคือ ส่วนถ้วย
และปากถ้วยแคบ เพื่อลดพื้นผิวท่ีจะสัมผัสกับอากาศและเก็บความซ่า (Sparkling Carbonation) 

เอาไว้ในขณะดื่มให้ได้นานท่ีสุด อีกท้ังมีส่วนก้านถ้วยสูง เพื่อป้องกันความร้อนจากมือคนดื่มเวลาถือแก้ว 
การออกแบบของแก้วแชมเปญท่ีเป็นถ้วยทรงสูงยังสร้างความสุนทรีของการดื่มแชมเปญได้อีก       
เมื่อมองเห็นฟองอากาศในแชมเปญสามารถเดินทางได้ยาวขึ้นกว่าจะถึงพื้นผิว 

 เครื่องดื่มจะแบ่งเป็น HARD DRINK คือเครื่องดื่มทุกประเภทท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
เช่น วิสก้ี บรั่นดี ไวน์ ค็อกเทล แชมเปญคอนยักและ SOFT DRINK คือเครื่องดื่มทุกประเภทท่ีไม่มี
แอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น น้ าเปล่า ชา น้ าผลไม้ น้ าแร่ กาแฟ  เป็นต้น 

 ตารางที่ 8.1 แก้วและคุณสมบัติของแก้ว     

รูปแก้ว ช่ือ คุณสมบัต ิ

  

 

Water Goblet 

 

 

แก้วใส่น้ า มักมีขนาดใหญ่กวา่แก้ว
ก้านใบอื่นๆ 

 

 

 

  

 

Red wine glass 

 

 

แก้วใส่ไวน์แดงซึ่งมีลักษณะเป็นแก้ว
ก้านทรงทิวลิปปากงุ้ม 
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ตารางที่ 8.1 แก้วและคุณสมบัติของแก้ว (ต่อ)  

รูปแก้ว ช่ือ คุณสมบัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

White wine glass 

 

 

ลักษณะเช่นเดียวกับแก้วไวนแ์ดง   
แต่มีขนาดเล็กกว่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparkling wine glass 

 

 

Champagne glass 

 

แก้วก้านต่างรูปแบบส าหรับ
เครื่องดื่มท่ีมีฟองประเภทแชมเปญ 
หรือสปาร์กลิ้งไวน ์

 

 

 

 

  

Large Snifter/  

Balloon glass 

 

ส าหรับใส่คอนยักหรอืบรั่นดท่ีีมีอายุ
การเก็บบ่มในถังไม้โอ็คเป็นเวลานาน 

 

 

 

 

 

 

Cocktail glass 

 

 

แก้วปากบานขนาดเล็กส าหรบั
ค็อกเทล 
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ตารางที่ 8.1 แก้วและคุณสมบัติของแก้ว (ต่อ)  

รูปแก้ว ช่ือ คุณสมบัต ิ

  

 

Aperitif glass 

 

 

แก้วทรงสูงไม่มีก้าน ส าหรับเหล้า
ก่อนอาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pilsner beer glass 
มีหูจับส าหรับใส่เบียร์สด  
(Draft Beer) 

  

 

Martini cocktail glass 

 

ส าหรับเหล้ามาตินี่ท่ีมีรสชาต ิ

หวานนอ้ย หวานปานกลาง และ
หวานมาก รวมท้ังค็อกเทลชื่อ 
Manhattan 

 

 

การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารส าหรับอาหารตะวันตกมีดังนี้  

1. ส้อมสลัด (Salad Fork) ใช้ส าหรับรับประทานอาหารเรียกน้ าย่อย สลัดและอาหารเส้น 

2. ช้อนซุป (Soup Spoon) ใช้ส าหรับรับประทานซุป 

3. มีดปลา (Fish Knife) ใช้ส าหรับรับประทานอาหารพวกปลา หรืออาหารทะเล 

4. มีดเนื้อหรือมีดอาหารเย็น (Meat Knife or Dinner Knife) ใช้ส าหรับรับประทานอาหาร
จานหลัก 

5. จานโชว์ (Show Plate) ใช้เป็นจานรองอาหารตามรายการอาหาร เช่น ซุป สลัด อาหาร
จานหลัก 

6. ส้อมเนื้อหรือส้อมอาหารเย็น (Large Fork or Dinner Fork) ใช้ส าหรับรับประทานอาหาร
จานหลัก 

การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
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7. ส้อมปลา (Fish Fork) ใช้ส าหรับรับประทานปลาใช้คู่กับมีดปลา หรืออาหารทะเล 

8. ส้อมสลัด (Salad Fork) ใช้ส าหรับรับประทานอาหารเรียกน้ าย่อย สลัดและอาหารเส้น 

9. ถ้วยเนย (Butter Dish) ใส่เนยสดส าหรับทานคู่กับขนมปัง 
10. จานขนมปัง (Bread Plate) ใช้ส าหรับใส่ขนมปัง 
11. มีดทาเนย (Butter Knife) มีดปาดเนย 

12. ช้อนและส้อมส าหรับทานของหวาน (Spoon and Fork Dessert) ช้อนส้อมส าหรับทาน
ของหวาน 

13. ถ้วยกาแฟ (Coffee Cup) ถ้วยส าหรับใส่กาแฟ 

14. แก้วน้ า (Water Goblet) แก้วใส่น้ าดื่ม 

15. แก้วไวน์แดง (Red Wine Glass) แก้วส าหรับใส่ไวน์แดง 
16. แก้วไวน์ขาว (White Wine Glass) แก้วส าหรับใส่ไวน์ขาว 

 

ภาพที่ 8.23 การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
ท่ีมา: กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ (2560) 
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16 
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1. การเตรียมการกอ่นเปิดหอ้งอาหาร 
 เพื่อเป็นการปอ้งกันรอยนิ้วมอืที่จะปรากฏบนภาชนะและเป็นสุขอนามัยความสะอาดในการ
หยิบภาชนะหรอืการล าเลียงภาชนะจะต้องใช้ผ้าท่ีสะอาดสัมผัสกับอุปกรณ์แทนการใชม้ือ ตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับขัน้ตอนการปฏิบัติงานของพนักงานบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
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2. การถือจานจ่านวน 1 ใบ  ให้ใช้อุ้งมือพยุงขอบจานและพยายามหลีกเลี่ยงไม่หัน
นิ้วหัวแม่มือเข้ามาในจานเนื่องจากอาจสัมผัสโดนอาหารในจานได้โดยให้เบี่ย งนิ้วหัวแม่มือออกมา
ด้านข้างจาน ตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การถือจานจ่านวน 2 ใบ  

3.1 ให้ถือจานใบที่ 1 โดยให้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยโผล่พ้นขอบจานออกมาเพื่อ
รองรับจานใบที่ 2 ตามภาพ 
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3.2 น่าจานใบที่สองวางพักไว้บนข้อมอืโดยใช้นิว้หวัแม่มอืและนิว้ก้อยพยุงจานใบที่
สองไว ้ตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การใช้ช้อนส้อมบริการ (Fork and Spoon Services) 

4.1 สอดด้ามส้อมเข้าไประหว่างนิ้วช้ีและนิ้วกลาง จากนั้นสอดด้ามช้อนไว้ระหว่าง
นิ้วกลางและนิ้วนาง โดยถ้าเป็นการคว่่าส้อมจะเป็นการคีบอาหารลักษณะกลม ถ้าเป็นการหงาย
ส้อมจะเป็นอาหารลักษณะเหลี่ยม ตามภาพ 
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4.2 จากนั้นน่าช้อนส้อมบริการ (Fork and Spoon Services) คีบอาหารเพื่อบริการ
ให้แขก ตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การถือถาดสามารถกระท่าได้ 2 ลักษณะคือ แบบนิ้วทั้ง 5 นิ้วแนบไปกับด้านล่างของ
ถาดและแบบใช้เฉพาะปลายนิ้วพยุงถาด ตามภาพ 
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6. การเก็บจานที่แขกรบัประทานอาหารเสร็จแล้ว มีขั้นตอนดังนี ้

6 .1 พนักงานเข่ียเศษอาหารไว้ข้างจาน จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มอืจบัด้ามส้อมไว้เพื่อใหม้ั่น
ไม่ให้เคลื่อนแล้วน่ามีดขัดกับด้ามส้อมไว้เพื่อลอ็คไมใ่ห้อปุกรณ์ตกจากจาน ตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 น่าจานใบที่สองวางไวบ้นข้อมอืโดยใช้นิว้หวัแม่มอืกบันิว้ก้อยพยุงจานใบที่สองไว้ 
แล้วใช้มีดและส้อมของจานใบที่สองเข่ียเศษอาหารของจานใบที่สองลงมาไว้ข้างจานใบที่ 1 ตามภาพ 
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6.3 จากนั้นน่าส้อมกับมีดของจานใบที่สองไปเก็บไว้ที่จานใบที่ 1 โดยน่าส้อมไปวางไว้
ข้างๆ ส้อมและน่ามีดไปวางไว้ข้างๆ มีดในลักษณะขัดกันเพื่อไม่ให้ขยับเขย้ือนได้ท่าเช่นนี้ไป
เรื่อยๆ ตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาล าดับข้ันตอนการปฏิบัตงิานของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม: กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ 
(2560) 

 

 การน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปบริการลูกค้าท่ีโต๊ะอาหาร พนักงานเสิร์ฟสามารถเข้าบริการ
ลูกค้าได้จากหลายทิศทาง โดยมีข้อก าหนดส าหรับการเข้าบริการลูกค้าแบ่งเป็นการเข้าบริการ      
ด้านขวามือของลูกค้า การเข้าบริการด้านซ้ายมือของลูกค้าและการเข้าบริการกึ่งกลางโต๊ะ   

การเข้าบริการลูกค้าตามล าดับก่อนหลังถือปฏิบัติโดยหากมีเจ้าภาพจะต้องให้บริการแขกของ
เจ้าภาพทุกคนเป็นท่ีเรียบร้อยก่อนจึงให้บริการเจ้าภาพ ให้บริการเพศหญิงก่อนเสมอ ให้บริการแก่
ผู้สูงอายุก่อน ให้บริการแก่ผู้ท่ีมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าก่อน ท้ังนี้ท้ังนั้นต้องให้บริการเด็กก่อน
ลักษณะอื่นเนื่องจากเด็กมีความอดทนต่ า 

 

 

 

การเข้าบรกิารลูกค้า
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ตารางที่ 8.2  ข้อก าหนดการเข้าบริการลูกค้า 

ด้านขวามอืของแขก ด้านซา้ยมอืของแขก กึ่งกลางโต๊ะ 
1.การวางจานอาหารบนโต๊ะและ
การเก็บจานออกจากโต๊ะ 

2. การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บน
โต๊ะอาหาร 
3. การน าเสนอขวดเครื่องดื่ม
และการรั บ ค าสั่ ง ร ายก าร
เครื่องดื่ม 

 

1. การน าอาหารใส่จานเปลเข้าเสนอ
ลูกค้า 
2. การเสิร์ฟอาหารจากจานเปลโดย
การใช้ช้อนส้อม 

3. ก าร ถือ จาน เป ล ให้ ลู ก ค้ าตั ก
อาหารเอง 
4. การเสิร์ฟสลัดเป็นเครื่องเคียง
รับประทานกับอาหารจานหลัก 

5. การเสิร์ฟเนยและขนมปัง 
6. การเข้าปัดเศษอาหารบนโต๊ะ 

7. การเก็บของทุกประเภทท่ีเสิร์ฟ
ทางด้านซ้าย 

1. การสาธิตการประกอบ
อาหารท่ีโต๊ะของลูกค้า 
2. ก า ร เปิ ด ไว น์ ห รื อ ก า ร
ส น ท น า กั บ ลู ก ค้ า ใน ก า ร
แนะน ารายการอาหาร 

  

 
ตัวอย่างโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี  (2560) มีการจัดการ

คุณภาพการบริการด้วยวงจรเดมิง (PDCA) ดังนี ้ 

1. การวางแผน (Plan)  

โรงแรมมีกระบวนการบริการอาหารและเครื่องดื่มดังนี้ 

แนวทางการพฒันาปรบัปรงุบรกิารแผนกอาหารและเครือ่งดื่มดว้ยวงจรPDCA
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2. การน่าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติ  (Do)  

เมื่อแขกเข้ามาใช้บริการห้องอาหารภายในโรงแรม พนักงานจะทักทายแขกและน าพาแขก
ไปนั่งท่ีโต๊ะ จากนั้นจะส่งรายการอาหารให้แขกเลือกรายการอาหาร ระหว่างนั้นพนักงานจะแนะน า
รายการอาหารและเครื่องดื่มของห้องอาหาร แนะน าและตอบค าถามท่ีแขกต้องการทราบข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลือกรายการอาหาร เช่น แขกสอบถามเก่ียวกับวัตถุดิบท่ีใช้ในการปรุงอาหาร 

น าเงินทอนส่งมอบให้แขกและกล่าวขอบคณุ

น าใบเสร็จค่าอาหารมอบให้แก่แขกเพื่อตรวจสอบและรับช าระเงิน

เมื่อแขกรับประทานอาหารเสร็จจะเรียกพนกังานเพื่อช าระเงิน

น าอาหารมาบริการท่ีโต๊ะ

น าเครื่องดื่มมาบริการแขกที่โต๊ะ

- น าใบสั่งเครื่องดื่มแจ้ง Bar เครื่องดื่ม
- น าใบสั่งอาหารแจ้งส่วนงานประกอบอาหาร (ครัว)

บันทึกการส่ังอาหารและเครื่องดื่ม

แขกสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากรายการอาหาร

แนะน ารายการอาหารและเครื่องดื่ม

- ทักทายแขกและพาไปที่โต๊ะ
- ส่งรายการอาหารให้แขก

แขกเข้ามาในห้องอาหารของโรงแรม
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แขกสอบถามเก่ียวกับรสชาติของอาหาร แขกสอบถามเก่ียวกับกรรมวิธีในการปรุง เป็นต้น             
ซึ่งพนักงานจะต้องสามารถอธิบายและแนะน าอาหารและเครื่องดื่มท่ีแขกสอบถามได้ รวมท้ังพนักงาน
จะต้องมีทักษะและความสามารถในการพูดเพิ่มยอดขายอาหารและเครื่องดื่มของห้องอาหารได้ เช่น 
อาหารแนะน าช่วงเทศกาลต่างๆ เครื่องดื่มแนะน าประจ าเดือนต่างๆ อาหารท่ีจัดเป็นชุด (มีอาหาร
หลายอย่าง เช่น อาหารคาว หวาน เครื่องดื่มรวมอยู่ในชุด ราคาจะสูงกว่าอาหารปกติ) แนะน าส่วนลด
พิเศษหรือกิจกรรมพิเศษท่ีทางห้องอาหารจัดข้ึน จากนั้นเมื่อแขกสั่งอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานจะ
บันทึกรายการอาหารและเครื่องดื่มท่ีแขกสั่งและน าใบสั่งเครื่องดื่มไปยังบาร์น้ าเพื่อผสมเครื่องดื่ม
ตามท่ีแขกต้องการและน าใบสั่งอาหารไปยังห้องครัวเพื่อประกอบอาหาร จากนั้นน าเครื่องดื่มไป
บริการให้แขกและน าอาหารจากห้องครัวมาบริการแขก เมื่อแขกรับประทานอาหารเสร็จก็จะเรียก
พนักงานเพื่อช าระเงิน พนักงานน าใบเสร็จค่าอาหารมอบให้แก่แขกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ     
รับช าระเงิน จากน้ันน าเงินทอนส่งมอบให้แขกพร้อมกล่าวขอบคุณ 

3. การตรวจสอบกระบวนการ (Check) 

จากการตรวจสอบกระบวนการบริการอาหารและเครื่องดื่มของห้องอาหารพบว่าพนักงาน
สามารถแนะน าเก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่มได้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ กรรมวิธีในการปรุง รสชาติ       
แต่พนักงานมักจะไม่มีการแนะน าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มยอดขาย (Up-selling)  เช่น ในช่วงท่ี
ภัตตาคารมีรายการอาหารและเครื่องดื่มท่ีต้องการท าการส่งเสริมการขายและต้องการให้พนักงาน
บริการอาหารและเครื่องดื่มแนะน ารายการอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าวเพื่อเพิ่มยอดขายแต่พนักงาน
มักจะไม่ปฏิบัติเช่นนั้น 

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act)  

จากปัญหาท่ีพบแผนกอาหารและเครื่องดื่มควรจัดโครงการอบรมเทคนิควิธีการพูดเพื่อ
เพิ่มยอดขาย (Up-selling) อาหารและเครื่องดื่มของห้องอาหารอยา่งมืออาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ
ให้แก่พนักงานในการแนะน าสินค้าของห้องอาหาร อันน ามาซึ่งยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนและความพึงพอใจ
ของแขกท่ีมาใช้บริการ 

 
 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มควรมีมารยาทและจรรยาบรรณในการท างานดังนี้ 
(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2556: 22; นิศา ชัชกุล, 2551: 149) 

1. ให้การต้อนรับแขกด้วยไมตรีจิตทันทีท่ีแขกมาถึง ถ้าเป็นแขกประจ าควรทักทายด้วยการ
เรียกชื่อและควรพาแขกไปน่ังในท่ีท่ีเหมาะสมหรือตามความต้องการของแขก 

มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
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 2. ควรพยายามขายสินค้าของห้องอาหารให้มากท่ีสุด โดยวิธีการเสนอแนะรายการอาหาร
หรือเครื่องดื่มเพื่อให้แขกสนใจที่จะรับประทาน 

 3. ประสานงานกับพนักงานบริการคนอื่นๆ ในห้องอาหาร รวมท้ังแผนกครัวเพื่อให้การ
บริการเป็นไปอย่างราบรื่น 

 4. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการตลอดเวลา 

 5. ในขณะท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานควรยืนตัวตรงบริเวณ
ด้านข้างตู้เก็บอุปกรณ์ในพื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบ (Station) ไม่ควรยืนพิงโต๊ะ ก าแพงเฟอร์นิเจอร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก้าอี้ที่แขกนั่งอยู่ 

6. ผ้าประจ าตัวพนักงาน (Service Cloth) จะต้องพาดอยู่บนข้อมือด้านซ้ายตลอดเวลาท่ีท า
หน้าท่ีบริการแขก ห้ามน าไปหนีบไว้ใต้แขน พาดบ่าหรือใส่ในกระเป๋าเด็ดขาด 

7. หลีกเลี่ยงการโต้เถียงกับพนักงานคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแขก หากเกิดปัญหาท่ีไม่
สามารถตัดสินใจไดใ้ห้รายงานหัวหน้าทราบทันที 

8. ในขณะท่ีแขกสนทนากัน พนักงานไม่ควรเข้าไปขัดจังหวะ ยกเว้นในกรณีท่ีแขกพูดกับ
พนักงาน พนักงานจะต้องตอบอย่างสุภาพและสั้นท่ีสุด แต่พนักงานไม่ควรจะเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนา
กับแขกก่อน 

9.  ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง เค้ียวอาหาร ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 

10. ห้ามร้องเพลง ฮัมเพลงหรือผิวปาก ไม่ว่าจะเป็นภายในห้องอาหารหรือสถานท่ีใกล้เคียง 
11. ห้ามล้วง แคะ แกะ เกา ไอหรือจามในระหว่างปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

12. พนักงานจะต้องไม่ฟังบทสนทนาท่ีแขกคุยกันไม่ว่าแขกจะคุยเสียงดังขนาดไหน 

13. พนักงานไม่ควรจับกลุ่มพูดคุยกันเองในขณะปฏิบัติงานเพราะจะท าให้ละเลยการบริการ
แขก 

14. ห้ามพนักงานวิพากษ์วิจารณ์แขกในทุกกรณี 
15. ห้ามใช้ภาษาหยาบคายไม่ว่าจะเป็นในห้องอาหารหรือห้องแต่งตัว 

   16. ในการปฏิบัติงานควรท าอย่างเต็มท่ีโดยไม่ค านึงถึงเงินทิปท่ีคาดว่าแขกจะให้เพราะแขก
ทุกคนย่อมต้องการการบริการที่เท่าเทียมกันจากพนักงาน 

17. หากแขกวางเงินทิปไว้บนโต๊ะ พนักงานไม่ควรแตะต้องจนกว่าแขกจะลุกจากโต๊ะไปและ
ห้ามนับเงินทิปต่อหน้าแขก 

18. ในขณะน าอาหารหรือเครื่องดื่มออกมาบริการแขก ไม่ควรหยุดกะทันหันเพราะอาจเกิด
อุบัติเหตุได ้

19. การเคลื่อนไหวใดๆ ก็ตามจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนแขก 
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20. ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของห้องอาหารและโรงแรมอย่างเต็มท่ีโดยการสอดส่องมิให้
แขกยักยอกอุปกรณ์เครื่องใช้ หรือหลบหนีการจ่ายเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

 

 ธุรกิจโรงแรมนอกจากจะให้บริการด้านห้องพักแล้ว  ยังมีการให้บริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งเป็นส่วนการบริการท่ีสร้างรายได้ให้แก่โรงแรมอย่างมาก แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food and Beverage Department) จะท าหน้าท่ีในการบริการและการประกอบอาหารให้แก่แขก 
ซึ่งภายในโรงแรมจะแบ่งเป็นห้องอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารประจ าชาติ  ห้อง Coffee 

Shop,  Lobby Lounge  เป็นต้น ภายในห้องอาหารจะแบ่งเป็น บาร์น้ าท่ีให้บริการเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เช่น ค็อกเทล สุรา เป็นต้น ซึ่งจะมีพนักงานบริการเครื่องดื่มดูแลและให้บริการประจ า
ส่วนงานนี้ ส่วนบริการอาหารภายในห้องอาหารจะมีพนักงานคอยบริการอ านวยความสะดวกในการ
รับประทานอาหารหลายหน้าท่ีหลายต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น Hostess, Restaurant  Supervisor, 

Restaurant Captain, Waiter/Waitress และงานในครัว(Kitchen Section) ท่ีจะประกอบอาหาร
เลิศรส นานาชนิดตามประเภทของห้องอาหารนั้นๆ รวมท้ังอุปกรณ์ที่พนักงานบริการจะต้องใช้เพื่อให้
บริการกับแขกและล าดับข้ันตอนในการให้บริการท่ีถูกต้อง ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกอาหารและ
เครื่องดื่มกับแผนกต่างๆ ของโรงแรม  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบริการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
ด้วยวงจรPDCA เพื่อการให้บริการท่ีมีคุณภาพและสร้างความประทับใจให้แก่แขก รวมท้ังมารยาท
และจรรยาบรรณของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป



  

242 หลักการโรงแรม 

 

 

1. จงอธิบายประเภทสถานบริการอาหารและเครือ่งดื่มท่ีมีในโรงแรม 

2. จงระบุสว่นงานหลักท่ีแผนกอาหารและเครือ่งดื่มรับผิดชอบ 

3. จงยกตัวอย่างต าแหน่งงานพร้อมหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งงานในแผนก
อาหารและเครื่องดื่มท่ีส าคัญมา 3 ต าแหน่งงาน 

4. จงระบุสว่นงานท่ีแผนกอาหารและเครือ่งดื่มรับผิดชอบ 

5 .จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแผนกอาหารและเครื่องดื่มกับแผนกต่างๆ ของโรงแรม  
6. จงระบุม้ืออาหารตะวันตกท่ีมีบริการในโรงแรม 

7 .จงระบุประเภทของเครื่องดื่ม 

8 .จงอธิบายประเภทของอุปกรณ์ส าหรับรับประทานอาหาร 

9 .จากภาพ จงระบุชือ่อุปกรณ์ตามหมายเลขท่ีก าหนดให ้
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10. จงระบุล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงานของพนักงานบริการอาหารและเครือ่งดื่ม 

11. จงอธิบายข้อก าหนดการเข้าบริการลูกค้า 
12. จงหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงบริการแผนกอาหารและเครือ่งดื่มด้วยวงจร PDCA 

จากกระบวนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม พบว่ามีกระบวนการดังน้ี  
(1) แขกเข้ามาในห้องอาหารของโรงแรม 

(2) ทักทายแขกและพาไปท่ีโต๊ะ จากนั้นส่งรายการอาหารให้แขก 

(3) แนะน ารายการอาหารและเครือ่งดื่ม 

(4) บันทึกการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม 

(5) น าใบสั่งเครื่องดื่มแจ้งBarเครื่องดื่ม และน าใบสั่งอาหารแจ้งสว่นงานประกอบอาหาร 

(6) น าเครื่องดื่มมาบริการแขกท่ีโต๊ะ 

(7) น าอาหารมาบริการที่โต๊ะ 

(8) เมื่อแขกรับประทานอาหารเสร็จจะเรียกพนักงานเพื่อช าระเงิน 

(9) น าใบเสร็จค่าอาหารมอบให้แก่แขกเพื่อตรวจสอบและรับช าระเงิน 

(10) น าเงินทอนส่งมอบให้แขกและกล่าวขอบคุณ  

เมื่อแขกเข้ามาใช้บริการห้องอาหารภายในโรงแรม พนักงานจะทักทายแขกและน าพาแขก
ไปนั่งท่ีโต๊ะ จากนั้นจะส่งรายการอาหารให้แขกเลือกรายการอาหาร ระหว่างนั้นพนักงานจะแนะน า
รายการอาหารและเครื่องดื่มของห้องอาหาร แนะน าและตอบค าถามท่ีแขกต้องการทราบข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลือกรายการอาหาร เช่น แขกสอบถามเก่ียวกับวัตถุดิบท่ีใช้ในการปรุงอาหาร 
แขกสอบถามเก่ียวกับรสชาติของอาหาร แขกสอบถามเก่ียวกับกรรมวิธีในการปรุง เป็นต้น             
ซึ่งพนักงานจะต้องสามารถอธิบายและแนะน าอาหารและเครื่องดื่มท่ีแขกสอบถามได้ รวมท้ังพนักงาน
จะต้องมีทักษะและความสามารถในการพูดเพิ่มยอดขายอาหารและเครื่องดื่มของห้องอาหารได้ เช่น 
อาหารแนะน าช่วงเทศกาลต่างๆ เครื่องดื่มแนะน าประจ าเดือนต่างๆ อาหารท่ีจัดเป็นชุด (มีอาหาร
หลายอย่าง เช่น อาหารคาว หวาน เครื่องดื่มรวมอยู่ในชุด ราคาจะสูงกว่าอาหารปกติ) แนะน าส่วนลด
พิเศษหรือกิจกรรมพิเศษท่ีทางห้องอาหารจัดข้ึน จากนั้นเมื่อแขกสั่งอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานจะ
บันทึกรายการอาหารและเครื่องดื่มท่ีแขกสั่งและน าใบสั่งเครื่องดื่มไปยังบาร์น้ าเพื่อผสมเครื่องดื่ม
ตามท่ีแขกต้องการและน าใบสั่งอาหารไปยังห้องครัวเพื่อประกอบอาหาร จากนั้นน าเครื่องดื่มไป
บริการให้แขกและน าอาหารจากห้องครัวมาบริการแขก เมื่อแขกรับประทานอาหารเสร็จก็จะเรียก
พนักงานเพื่อช าระเงิน พนักงานน าใบเสร็จค่าอาหารมอบให้แก่แขกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ     
รับช าระเงิน จากนั้นน าเงินทอนส่งมอบให้แขกพร้อมกล่าวขอบคุณ จากการตรวจสอบกระบวนการ
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พบว่า พนักงานสามารถแนะน าเก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่มได้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ กรรมวิธีในการปรุง 
รสชาติ แต่พนักงานมักจะไม่มีการแนะน าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มยอดขาย (Up-selling)  เช่น 
ในช่วงท่ีภัตตาคารมีรายการอาหารและเครื่องดื่มท่ีต้องการท าการส่งเสริมการขายและต้องการให้
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มแนะน ารายการอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าวเพื่อเพิ่มยอดขายแต่
พนักงานมักจะไม่ปฏิบัติเช่นนั้น 

12. จงอธิบายมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 

 

 

 



  

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้: เพื่อให้ผู้ศึกษา 

1. สามารถอธิบายความหมายของการจัดการทรพัยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม 

2. สามารถระบุหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งงานท่ีส าคัญในแผนกทรัพยากรมนุษย ์

3. สามารถอธิบายกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

4. สามารถอธิบายกระบวนการการวเิคราะห์งานในธุรกิจโรงแรม 

5. สามารถอธิบายเอกสารค าพรรณนางานและค าระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน 

6. สามารถระบุขั้นตอนกระบวนการสรรหาบุคลากรในธรุกิจโรงแรม 

7. สามารถระบุขั้นตอนกระบวนการคัดเลอืกบุคลากรในธุรกิจโรงแรม 

8. สามารถอธิบายวินัยส าหรบัพนักงานโรงแรม 

9. สามารถอธิบายกระบวนการฝึกอบรมพนักงานโรงแรม 

10. สามารถอธิบายข้ันตอนการพัฒนาผู้บริหารโรงแรม 

11. สามารถอธิบายเทคนิคการพัฒนาผู้บริหารโรงแรม 

12. สามารถอธิบายวธิีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานโรงแรม 

13. สามารถอธิบายต าแหน่งงานและการเปลี่ยนต าแหน่งงานในธุรกิจโรงแรม 

14. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแผนกทรัพยากรมนุษย์กับแผนกต่างๆ ของโรงแรม 

15. สามารถอธิบายมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนส าหรับธุรกิจโรงแรม      
ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีพึ่งพิงทรัพยากรบุคคลเป็นหลักในการให้บริการแก่แขก ดังนั้นโรงแรมจะต้องด าเนิน       
กลยุทธ์ การวางแผนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดการบุคลากรให้เกิดมูลค่าเพิ่มของการท างาน โดยใช้
การจูงใจ การพัฒนา การฝึกอบรม การให้รางวัลและการธ ารงรักษาบุคลากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของธุรกิจจนท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 

 

บทที่ บทที่ 99  
แแผนกทรพัยากรมนุษย์ผนกทรพัยากรมนุษย์   
HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeeppaarrttmmeenntt    

  DDeeppaarrttmmeenntt    
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เดวิด เอ ดีเซ็นโซ (Devid A. Decenzo, 2002: 3) ให้ความหมายว่า การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ หมายถึง งานท่ีเก่ียวกับการจัดการคน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนก าลังคน การสรรหา     
การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ 
รวมท้ังการดูแลรักษาพนักงาน  

เรย์ม่อน เอ โนว (Raymond A. Noe, 2000: 4) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก 
การฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลและการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์กับ
พนักงาน ท้ังนี้เพื่อให้องค์กรได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเข้ามาท างานในองค์กร  

ราณี  อิสิชัยกุล (2555 : 2) ให้ค าจ ากัดความว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
กระบวนการในการดึงดูด ชักชวน คัดเลือก พัฒนาและบ ารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณสมบัติ    
พึงประสงค์ขององค์การ เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ขององค์การ 

นิติพล ภูตะโชติ (2559: 4) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรมเป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการวางแผนก าลังคน การวิเคราะห์งาน การออกแบบ การสรรหา การคัดเลือก               
การปฐมนิเทศ การบรรจุเข้าท างาน การฝึกอบรมพนักงานและพัฒนาผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทน
และสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจ การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การบ ารุงรักษา 
การโยกย้ายและการออกจากงาน ผู้บริหารแผนกทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้มีหน้าท่ีโดยตรงในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม 

จากความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้างต้นพอสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจโรงแรม หมายถึง การท่ีผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการด้านบุคลากร
ภายในธุรกิจโรงแรมร่วมกันในการวางแผน ด าเนินการ เสาะแสวงหา คัดเลือก จูงใจให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นๆ โดยหน่วยงานจะต้องมี
การปฐมนิเทศ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้สามารถพัฒนาการท างานของตนให้เกิด
ประสิทธิภาพ รวมท้ังธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเหล่านั้นให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ก าลังและความสามารถ มีความสุขในการท างาน รวมท้ังจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเมื่อ
บุคลากรเกษียณอายุจากการท างานก็มีสวัสดิการท่ีเพียงพอในการด ารงชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า  
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ภาพที่ 9.1 โครงสร้างการบรหิารโรงแรมแผนกทรัพยากรมนุษย ์ 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2555: 113) 

 

 แผนกทรัพยากรมนุษย์มีต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหาร
โรงแรมดังนี้ (นิติพล ภูตะโชติ, 2559: 8; ปรีชา แดงโรจน์, 2556: 543-545)   

1.  ผู้อ านวยการแผนกทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Director)  
1.1 ดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของโรงแรม 

1.2 จัดหา รับสมัครพนักงานตามความต้องการของแผนกต่างๆ ท้ังนี้รวมถึงการท า
ประกาศรับสมัครงาน การคัดเลือกบุคคล ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงและท าบันทึกการจ้ างงาน การท า    
วีซ่า (Visa) เข้าประเทศในใบอนุญาตท างาน (Working Permit) และการช าระภาษีให้กับพนักงาน

โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนกทรัพยากรมนุษย์

หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์

ผู้อ านวยการแผนกทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Director

ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกทรัพยากรมนุษย์
Assistant Human Resources Director

ผู้จัดการส่วนฝึกอบรม 
Training Manager

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนฝึกอบรม
Assistant Training Manager

พนักงานประสานงาน
Human Resources

Co-ordinator

ผู้จัดการส่วน
งานธุรการบุคคล
Administration 

Manager

หัวหน้าส่วนงานธุรการบุคคล
Administration Supervisor

พนักงานธุรการบุคคล 
Administration 

Officer

ผู้จัดการส่วน
รักษาความปลอดภัย
Security Manager 

หัวหน้าพนักงาน
รักษาความปลอดภัย
Security Supervisor

พนักงานรักษา
ความปลอดภัย

Security
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โรงแรมและนักแสดงชาวต่างประเทศท่ีมาแสดงในโรงแรม การจัดท าและด าเนินการต่ออายุใบอนุญาต
ต่างๆ ของโรงแรม 

1.3 ติดตาม อัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน อัตราค่าจ้าง ภาวะการจ้างงานและเงื่อนไขการ
จ้างงาน 

1.4 ควบคุมดูแลอัตราเงินเดือนของพนักงานในโรงแรม ก าหนดค่าตอบแทนในการท างาน
โดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับพนักงานอย่างได้มาตรฐาน 

1.5 ประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆ ในการจัดเตรียมมาตรฐานการให้บริการ         
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและการประเมินผลงานโดยวัดจากมาตรฐาน 

1.6 ควบคุมดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติงานในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม
ส าหรับบุคลากรของโรงแรม  

1.7 พัฒนาการจัดระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล ให้พร้อมส าหรับการบันทึกการลา            
การฝึกงาน เงินเดอืนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบคุลากร 

1.8 พัฒนาวิธีการท างานและกลยุทธ์ต่างๆ ให้พนักงานมีความพร้อมส าหรับการท างานท้ัง
ในภาวะปัจจุบันและอนาคต 

1.9 เป็นตัวแทนโรงแรมในการเจรจากับสหภาพแรงงานและกลุ่มผู้จ้างงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่โรงแรม 

1.10 ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและระเบียบปฏิบัติต่างๆ 

1.11 เสริมภาพพจน์ท่ีดีแก่โรงแรม โดยการประสานงานกับบุคลากรแผนกต่างๆ  ของ
โรงแรมให้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เช่น การกีฬา การพัฒนาชุมชน 

1.12 ให้ความร่วมมือในการจัดประชุมและการอบรมบุคลากรตามแผนท่ีวางไว้ 
1.13 จัดหาและจัดเก็บข้อมูลท่ีทันสมัยเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิง

ไหม้ โจรกรรม อุบัติเหตุ การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภัยอันตรายต่อโรงแรมและความปลอดภัยต่อลูกค้าท่ีพัก
ในโรงแรม 

1.14 สัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน พนักงานทุกระดับท่ีลาออก เพื่อรับทราบและหาข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ด้วยตนเอง  

1.15 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้จัดการท่ัวไปมอบหมาย 

2. ผู้ ช่ วยผู้ อ านวยการแผนกทรัพ ยากรมนุษ ย์  (Assistant Human Resources 

Director)           
2.1 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 ควบคุมดูแลกระบวนการท างานภายในแผนกให้เกิดประสิทธิภาพ 

2.3 ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานภายในแผนก 
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2.4 ประสานความร่วมมือกับแผนกต่างๆ ในโรงแรม 

2.5 แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน 

3. ส่วนงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. ผู้จัดการ
ส่วนฝึกอบรม (Training Manager) 2.ผู้ ช่วยผู้จัดการส่วนฝึกอบรม (Assistant Training 

Manager) และ 3.พนักงานประสานงาน(Human Resource Coordinator) ซึ่งการจัดต าแหนง่
งานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม 

3.1 พัฒนาและด าเนินการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม 

3.2 จัดท างบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม 

3.3 ก าหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการด าเนินงานของโครงการฝึกอบรม 

3.4 ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ด าเนินตามนโยบายของโรงแรม 

3.5 รับผิดชอบเก่ียวกับการคัดเลือกการพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝึกอบรม 

3.6 ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารของโรงแรม 

3.7 ประชุมหรือพบปะกับบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรม ท้ังจากภายในและ
ภายนอกองค์การ 

3.8 มีความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 
3.9 ก าหนดวิทยากรที่จัดมาฝึกอบรมให้ได้ผล 

3.10 มีความสามารถการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมท่ีดี 
3.11 เข้าใจงานฝึกอบรมและอ านวยการฝึกอบรมได้ 

4. ส่วนงานด้านธุรการบุคคล ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. ผู้จัดการส่วนงาน
ธุรการบุคคล (Administration Manager) 2. หัวหน้าส่วนงานธุรการบุคคล (Administration 

Supervisor) และ 3.พนักงานธุรการบุคคล (Administration officer) ซึ่งการจัดต าแหน่งงาน
ในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม  

4.1 ตรวจตราความต้องการอัตราก าลังคนตามค าขอของหัวหน้าแผนกต่างๆ 

4.2 การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน 

4.3 การประสานงานการคัดเลือกและการทดสอบ 

4.4 การท าสัญญาจ้างงาน 

4.5 ประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน และการประเมินข้ึนเงินเดือนประจ าปี 
4.6 การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 

4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.8 การจัดท าแฟ้มประวัติพนักงาน 
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4.9 การจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงาน 

4.10 รวบรวมบันทึกการปฏิบัติงานประจ าเดือนน าส่งแผนกบัญชีจ่ายเงินเดือน 

5. ส่วนงานด้านรักษาความปลอดภัย (Security) ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้       
1. ผู้จัดการส่วนรักษาความปลอดภัย (Security Manager) 2. หัวหน้าพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (Security Supervisor) และ 3. พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security) ซึ่งการจัด
ต าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม  

5.1 เปลี่ยนบัตรลงเวลาท างาน (Time Cards) ตามก าหนดเวลาท่ีวางไว้ โดยปกติเดือนละ
หนึ่งครั้ง 

5.2 ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรม 

5.3 ควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอกต่างๆ และผู้ท่ีมาติดต่อธุรกิจกับโรงแรม หรือ
พนักงานโรงแรม 

5.4 ตรวจตราดูแลใกล้ชิดมิให้พนักงานน าสิ่งของ หรือทรัพย์สินของโรงแรมออกไปจาก
โรงแรม โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งการ 

5.5 ในกรณีพนักงานมีความประพฤติเสียหาย หรือพฤติการณ์สื่อพิรุธให้รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดทราบโดยทันที 

5.6 ลงบันทึกและเก็บรักษาสมุดรายงานประจ าวัน (Logbook) 

การด าเนินการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
จะต้องมีล าดับข้ันตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
โรงแรม การวิเคราะห์งานในธุรกิจโรงแรม การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรในธุรกิจโรงแรม      
การเริ่มต้นงานในธุรกิจโรงแรม วินัยส าหรับพนักงานโรงแรม การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโรงแรม 
การประเมินผลการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม ค่าตอบแทนในธุรกิจโรงแรม ต าแหน่งงานและการ
เปลี่ยนต าแหน่งงานในธุรกิจโรงแรม  

 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการคาดการณ์ในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
โรงแรมล่วงหน้าซึ่งเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะจะท าให้เกิดความ
มั่นใจว่าโรงแรมจะมีก าลังคนเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ จนบรรลุผลและส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโรงแรมท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมมีกระบวนการ
วางแผน 6 ข้ันตอนดังนี้ (นิติพล ภูตะโชติ, 2559: 40-41; ราณี อิสิชัยกุล, 2555: 28) 

 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม
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 1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) 

การตรวจสอบสภาพแวดล้อม เป็นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรม เช่น แผน
กลยุทธ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น เพื่อดูว่าโรงแรมมีข้อได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบคู่แข่งขันอย่างไรและตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบว่ามีจ านวนคู่
แข่งขันในตลาดมากน้อยเพียงใด คู่แข่งขันแต่ละรายมีจุดเด่นและจุดด้อยในเรื่องใดบ้าง รวมท้ังการ
วิเคราะห์สภาพตลาดแรงงานของธุรกิจโรงแรม 

 2. การพยากรณ์ความต้องการจ้างแรงงาน (Labor Demand Forecast) 

การคาดการณ์ความต้องการจ้างแรงงานท่ีจะเกิดข้ึนท้ังหมดในโรงแรม โดยจะท าการ
คาดการณ์ท้ังด้านคุณสมบัติของแรงงาน (ระดับการศึกษา ระดับทักษะความช านาญ ประสบการณ์    
ในการท างาน ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ) ด้านประเภทของต าแหน่งงาน (ระดับผู้
ปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างานระดับต้น ระดับผู้บริหาร) ด้านจ านวนพนักงานท่ีต้องการจ้างและด้าน
ช่วงเวลาที่ต้องการจ้าง 

 3. การพยากรณ์ความสามารถในการจัดหาแรงงาน (Labor Supply Forecast) 

ธุรกิจโรงแรมจะมีการจัดหาแรงงานจากสองแหล่งคือแหล่งภายในองค์การและแหล่ง
ภายนอกองค์การ แผนกทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดหาบุคลากร
จากแหล่งภายในและแหล่งภายนอก 

3.1 การพยากรณ์ความสามารถในการจัดหาบุคลากรจากแหล่งภายใน ข้อมูลท่ีจะต้องใช้
ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วยต าแหน่งงานท่ีมีในปัจจุบัน จ านวนพนักงานและแฟ้มประวัติพนักงาน 
เช่น เพศ อายุ การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ ประสบการณ์การท างาน       
การฝึกอบรมและพัฒนา เงินเดือน การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลงาน 
การคาดคะเนโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ การลาออกจากงาน การเกษียณอายุของพนักงาน       
การโยกย้าย 

3.2 การพยากรณ์ความสามารถในการจัดหาบุคลากรจากแหล่งภายนอก ข้อมูลท่ีจะต้อง
ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วยจ านวนแรงงานท่ีมีอยู่ในตลาดแรงงาน ประเภทแรงงาน ทักษะความ
ช านาญ แรงงานใช้ฝีมือ ระดับของแรงงาน การแข่งขัน ความสามารถในการจัดสรรบุคลากร 
ความสามารถในการดึงดูดใจแรงงาน ฯลฯ 

4. การปฏิบัติตามโครงการ (Action Programming) 

ข้ันตอนในการปฏิบัติตามโครงการในแผนกทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจโรงแรม คือเริ่ม
ตั้งแต่ข้ันตอนแรกในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก่อนการวางแผน 
ซึ่งต้องตรวจสอบท้ังสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกได้กระท าถูกต้องทุกข้ันตอน
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หรือมีจุดใดต้องท าการปรับปรุงแก้ไข การพยากรณ์ความต้องการจ้างแรงงานของโรงแรมมีจ านวนมาก
น้อยเพียงใด มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ต้องตรวจสอบท้ังทางด้านปริมาณและคุณภาพของแรงงาน
ท่ีต้องการจ้าง การพยากรณ์ความสามารถในการจัดหาแรงงาน แรงงานท่ีมีอยู่ในตลาดมีจ านวน
เพียงพอหรือขาดแคลน มีการแข่งขันแย่งชิงแรงงานหรือไม่  

 5. การควบคุมและประเมินผล (Control and Evaluation) 

การควบคุมจะต้องมีการก าหนดมาตรฐานเอาไว้ให้ชัดเจนท้ังด้านคุณภาพ ต าแหน่งงาน
และจ านวนแรงงานท่ีต้องการดังนี ้

5.1 ด้านคุณภาพ จะต้องมีการตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) เพศและอายุ เป็นไปตามท่ีได้ก าหนดหรือไม่ เช่น โรงแรมมีความต้องการ
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า เพศหญิง อายุ 22-25 ปี ในทางปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดหรือไม่ 

  (2) ระดับความรู้  เช่น โรงแรมต้องการพนักงานต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด
ระดับความรู้อย่างต่ าตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต้องการพนักงานต าแห่งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
ขายท่ีมคีวามรู้ในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ า 
  (3) ประสบการณ์ท างาน พนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานจะสามารถเรียนรู้
งานได้เร็วมีโอกาสผิดพลาดต่ า หลายต าแหน่งโรงแรมต้องการพนักงานท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานอย่างน้อย 2-5 ปี เช่น พนักงานเสิร์ฟอาหาร 

  (4) ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ผู้ท่ีมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้า
ท างานในต าแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
  (5) ทักษะความช านาญของต าแหน่งบางต าแหน่ง เช่น พ่อครัวท่ีมีฝีมือการปรุง
อาหารดี พนักงานจัดดอกไม้ พนักงานแกะสลักน้ าแข็ง 
  (6) ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร งานให้บริการ การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องท่ีมี
ความส าคัญมาก ถ้าพนักงานมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารก็จะเกิดปัญหาข้ึนในการท างานได้ 

5.2 ด้านต าแหน่งงานที่ต้องการ  
แผนกทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าการควบคุมและประเมินผลเก่ียวกับต าแหน่งงานท่ี

โรงแรมต้องการจะจ้างว่ามีต าแหน่งงานอะไรบ้าง ระดับใด เช่น ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ต าแหน่งงาน
ดังกล่าวเป็นระดับผู้บริหารหรือต าแหน่งพนักงานซักรีดซึ่งเป็นต าแหน่งงานในระดับปฏิบัติการ แผนก
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าการควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและการวางแผนก าลังทรัพยากร
มนุษย์ของโรงแรม 
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5.3 ด้านจ านวนแรงงานที่ต้องการ  
แผนกทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการควบคุมจ านวนพนักงานไม่ให้มีมากเกินความ

จ าเป็น จะต้องมีการก าหนดให้แน่นอนว่ามีความจ าเป็นต้องจ้างพนักงานจ านวนเท่าไร ต าแหน่งอะไร 
ก่ีต าแหน่งและต้องแยกเป็นแต่ละแผนกให้ชัดเจน  

 
 การวิเคราะห์งานเป็นกิจกรรมในการก าหนดลักษณะและขอบเขตของงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมี
การส ารวจและศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีต้องท า รวมท้ังความรู้ ทักษะความช านาญ 
ประสบการณ์ ความรับผิดชอบท่ีจะให้พนักงานสามารถท างานได้บรรลุผลส าเร็จและข้อมูลท่ีได้จะ
น าไปใช้กับกระบวนการต่อไปคือ การบรรยายลักษณะงาน (Job Description) การก าหนดคุณสมบัติ
เฉพาะงาน (Job Specification) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) (นิติพล      
ภูตะโชติ, 2559: 54; ราณี อิสิชัยกุล, 2555: 12) 

กระบวนการในการวิเคราะห์งาน เริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลเก่ียวกับงาน ลักษณะของงาน 
รวมท้ังระบุขอบเขตของงานท่ีพนักงานต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ท่ีโรงแรมได้วางไว้ เช่น งานใน
แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ต้องใช้เครื่องมืออปุกรณ์ในการให้บริการอย่างไร มีความจ าเป็นต้อง
รับการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริงหรือไม่ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานใน
แผนกการเงินและบัญชีจะต้องจบการศึกษาสาขาใดจึงสามารถท าหน้าท่ีดูแลงบการเงินของโรงแรม 
ดูแลรายรับรายจ่าย พิจารณาจัดสรรและอนุมัติงบประมาณให้แก่ฝ่ายต่างๆภายในโรงแรม อีกท้ังผู้
วิเคราะห์งานจะต้องเข้าใจถึงการประสานงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างแผนก เช่น แผนกแม่บ้าน
จะต้องประสานงานกับแผนกต้อนรับส่วนหน้าในเรื่องการให้บริการห้องพักแก่แขก เช่น การแจ้ง
สถานะห้องพัก การท าความสะอาดห้องพักเพื่อให้แผนกต้อนรับส่วนหน้าจัดห้องพักได้ถูกต้อง
เหมาะสมซึ่งรายละเอียดของงานแต่ละแผนก แต่ละฝ่ายตลอดจนระดับความส าคัญของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ผู้วิเคราะห์งานสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้  

 1. สมุดบันทึกประจ าวัน 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานจะต้องเขียนบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละวันอย่างละเอียด
ลงในสมุดบันทึกประจ าวัน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์งาน ซึ่ งหากพนักงานไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์จะเกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากต้องแบ่งเวลางานเพื่อบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงาน
ในแต่ละวัน อีกท้ังพนักงานบางคนมีข้อจ ากัดในการเขียนอธิบายรายละเอียดการปฏิบัติงาน ท าให้
เนื้อหาใจความในการเขียนไม่ละเอียดมากพอท่ีจะสามารถน าไปเพื่อวิเคราะห์งานได้  ดังนั้น
นักวิเคราะห์งานจะต้องอธิบายเพื่อขอความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่ายได้เข้าใจถึงความจ าเป็นท่ี

การวิเคราะห์งานในธุรกิจโรงแรม
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จะต้องได้รับข้อมูลท่ีละเอียดชัดเจนมากพอ เพื่อน าไปวิเคราะห์ลักษณะของงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
พนักงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 

 2.  การใช้แบบสอบถาม 

การใช้แบบสอบถามเป็นวิธีการที่ไม่รบกวนเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานเนื่องจากใช้
เวลาน้อยกว่า นักวิเคราะห์สามารถถามค าถามท่ีต้องการในรายละเอียดของงานนั้นได้ตรงจุด ช่วย
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ตลอดจนง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาสรุปเป็นรายงาน อย่างไรก็ตาม 
ต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสร้างแบบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ การทดสอบ
ความเท่ียงตรงของแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริงมีหลายข้ันตอน ประกอบกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม อาจขาดทักษะในการตอบแบบสอบถามท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 

 3. การสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์จะได้ข้อมูลเชิงลึกและกว้างเนื่องจากเป็นการสัมภาษณ์ท้ังพนักงานผู้ท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งงานนั้น ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานท้ังหัวหน้างาน ลูกน้อง ควรสัมภาษณ์
ต าแหน่งท่ีมีความส าคัญกับโรงแรมท้ังในมิติรูปแบบของงาน ลักษณะงานและการติดต่อประสานงาน
กับแผนกต่างๆ การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนและแม่นย ามากท่ีสุด       
เมื่อเทียบกับการวิเคราะห์โดยวิธีอื่น อย่างไรก็ตามผู้สัมภาษณ์จะต้องมีทักษะในการแปลความหมาย
จากบทสัมภาษณ์ น ามาเขียนเป็นบทสรุปท่ีชัดเจน มีรายละเอียดท่ีถูกต้อง แม่นย าและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโรงแรม 

ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์งานตามต าแหน่งนั้น จะต้องน ามาจัดเก็บในฐานข้อมูลแผนก
ทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม อาจจะมีการจัดเรียงตาม ฝ่าย แผนกและความส าคัญของต าแหน่งหน้าท่ี     
เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการก าหนดมาตรฐานของงาน ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนระบุถึงข้ันตอนในการปฏิบัติหน้าท่ีว่าในแต่ละวันพนักงานจะต้องท าอะไรบ้างและจะต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานใดบ้างในโรงแรม ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์งานนี้จะน าไปบันทึกเป็น
เอกสารสารสนเทศของงาน ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติของพนักงานและค าบรรยายลักษณะงาน 

นโยบายของแต่ละโรงแรมมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในการก าหนดคุณสมบัติของพนักงานท่ี
โรงแรมต้องการเพราะมาตรฐานการบริการแต่ละโรงแรมไม่เท่ากัน เช่น การรับพนักงานแผนกบริการ
ส่วนหน้า บางโรงแรมอาจต้องการพนักงานท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในขณะท่ีบางโรงแรมอาจ
ต้องการเพียงแค่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น แต่จะดูจากความสามารถและ
ทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศกับประสบการณ์ในการท างานมาก่อนเป็นหลักมากกว่าระดับ
การศึกษา 
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เมื่อได้ข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้จากการวิเคราะห์งาน โดยเฉพาะคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ของพนักงานท่ีพึงประสงค์ จะน ามาเป็นปัจจัยหลักในการประเมินงาน ว่าแต่ละต าแหน่งงานในโรงแรม
มีค่างานท่ีแสดงออกมาในรูปตัวเลขเท่าไร เช่น ระดับผู้จัดการแผนกจะมีค่างานสูงกว่าพนักงานท่ัวไป 
และเรียงตามล าดับความส าคัญของต าแหน่งงาน   

ตารางที่ 9.1 ผลการประเมินงานแผนกแม่บ้าน 

ต าแหน่งงาน 
ความรับผิดชอบ ทักษะความรู ้

ในงาน 

ทักษะ 
การบริหาร 

ความ
ซื่อสัตย ์

คะแนนรวม ระดับ 

ผู้จัดการแผนกแม่บา้น 100 100 100 100 400 8 

หัวหนา้แม่บ้านประจ าชั้น 80 90 70 100 340 6 

พนักงานท าความสะอาด
ห้องพัก 

70 80 50 100 300 4 

พนักงานเย็บซ่อมเส้ือผ้า 50 50 40 70 210 2 

 

 จากตารางท่ี 9.1 เห็นได้ว่าปัจจัยท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจะดูจากความ
รับผิดชอบงานในหน้าท่ีซึ่งผู้จัดการแผนกแม่บ้านต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากเนื่องจากการ
บริการห้องพักท้ังหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ส าหรับโรงแรมการจะข้ึนมาต าแหน่งนี้ได้น้ัน
ต้องเกิดจากสั่งสมประสบการณ์การท างาน มีทักษะและความรู้ในงานเป็นอย่างมาก อีกท้ังผู้จัดการแผนก
แม่บ้าน (Executive Housekeeping)  ต้องใช้ทักษะในการบริหารงานด้านการจัดการห้องพักอย่างสูง 
ในด้านความซื่อสัตย์ทุกต าแหน่งงานในแผนกแม่บ้านมีค่างานนี้ในระดับสูงเท่ากันเนื่องจากพนักงาน
ต้องเข้า-ออกภายในห้องพักเพื่อปฏิบัติงานซึ่งมีโอกาสท่ีจะหยิบทรัพย์สินมีค่าของแขกได้ดังนั้นความ
ซื่อสัตย์นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งยวด ยกเว้นพนักงานเย็บซ่อมเสื้อผ้าท่ีไม่สามารถเข้าไปในห้องพัก
แขกได ้

 เมื่อได้ค่างานจากผลการประเมินงานแล้วก็จะน ามาก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของโรงแรม    
โดยพิจารณาจากการส ารวจอัตราค่าจ้างในท้องตลาด และความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของ
โรงแรม   

 
  การจัดท าเอกสารค าพรรณนางานและค าระบุคุณสมบัติเฉพาะของงานควรเริ่มต้นจากการ
ตอบค าถามเก่ียวกับงานว่าอะไร อย่างไร และท าไม อะไรในท่ีนี้หมายถึงกิจกรรมอะไรท่ีต้องกระท า
เพื่องานส าเร็จ กิจกรรมอาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือกิจกรรมทางกายภาพ เช่น การหั่น การล้าง เป็นต้น 
และส่วนท่ี 2 คือกิจกรรมทางความคิดซึ่งผู้บริหารเป็นผู้กระท าเป็นส่วนใหญ่ เช่น การวางแผน       

เอกสารค าพรรณนางานและค าระบุคุณสมบตัเิฉพาะของงาน



  
256  หลักการโรงแรม  

การตัดสินใจ การเป็นผู้น า เป็นต้น อย่างไรหมายถึงเทคนิคหรือวิธีการหรือข้ันตอนท่ีต้องกระท าเพื่อให้
งานส าเร็จ อาจมีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือประกอบและท าไมคือจุดประสงค์หรือขอบเขตของงาน
ว่าท างานไปเพื่ออะไร โดยท่ัวไปข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์งานจะถูกน ามาใช้ในการเขียนค าพรรณนา
งานและระบุคุณสมบัติของงาน (นิติพล ภูตะโชติ, 2559: 65; ราณี อิสิชัยกุล, 2555: 20; อรรธิกา พังงา, 
2557: 61)  

 เอกสารค าพรรณนางาน (Job Description) เป็นเอกสารท่ีระบุรายละเอียดของงานว่า
ผู้ปฏิบัติงานท างานอะไรและท าอย่างไร สาระส าคัญของเอกสารประกอบด้วยชื่อต าแหน่งงาน 
ขอบข่ายงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการท างานและเงื่อนไขของการท างาน  

 เอกสารค าระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน (Job Specification) เป็นเอกสารท่ีระบุคุณสมบัติ
ข้ันต่ าของผู้ปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จตามต้องการ คุณสมบัติ
ประกอบด้วย ความรู้ ความช านาญ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถในการท างาน  

ตั ว อ ย่ าง เอกสารค าพ รรณ น างาน  ( Job Description) และ  เอกสารค า ระบุ
คุณสมบัติเฉพาะของงาน (Job Specification) 

ต าแหน่ง (Position)   ผู้อ านวยการฝ่ายห้องพัก (Room Division Director) 

ขอบข่ายงาน (Job Summary)  มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบริการส่วนหน้า
และแผนกแม่บ้าน เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความช านาญในการบริหารงานโรงแรมท้ังในส่วน
ของแผนกบริการส่วนหน้าและแผนกแม่บ้าน ท้ังนี้เพื่อให้การบริการแก่แขกเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนระยะสั้นและยาว ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงแรม 

รายงานถึง (Report to)  ผู้จัดการท่ัวไป 

ท างานรว่มกบั (Work with) แผนกบัญชี แผนกการขายและการตลาด 

ดูแล (Supervisor)  แผนกแม่บ้าน แผนกบริการส่วนหน้า 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ (Duties and Responsibilities) 

1. ดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายของโรงแรม 

2. ท างานร่ วมกับแผนกการขายและการตลาดในการส ารองห้องพักแก่แขกท่ีมา
ประชุมสัมมนา 

3. ยืนยันการใช้บริการต่างๆ ล่วงหน้า ได้แก่ จ านวนและประเภทของห้องพัก รายละเอียดการ
เข้าพัก การออกจากท่ีพัก ข้อมูลเก่ียวกับมื้ออาหารรายละเอียดในการช าระเงินของหมู่คณะและแขก
อิสระ 
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4. ประสานงานกับแผนกบัญชีเกี่ยวกับการปรับยอดเครดิต การหักเงินคืนและการช าระเงิน
ประเภทต่างๆ ของแขกท่ีมาพัก 

5. บริหารราคาห้องพักโดยเฉลี่ยของโรงแรมให้ได้สูงสุดและมียอดการส ารองห้องพักเกิน
จ านวนน้อยที่สุด แก้ไขปัญหาที่ต้องส ารองห้องพักเกินจ านวน 

6. ดูแลการใช้ระบบการจัดการโรงแรมในแผนกบบริการส่วนหน้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

7. ดูแลการใช้ระบบการจัดการโรงแรมในแผนกบริการส่วนหน้าและอุปกรณ์ต่างๆ ควบคุม
ข้ันตอนในการบันทึกข้อมูลอัตราราคาห้องพักปกติและราคาท่ีตกลงจะให้เป็นพิเศษ 

8. ส่งแผนการท างานล่วงหน้า รายงานสถิติต่างๆ เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการท างานในแผนก
ให้แก่ผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า 

9. ควบคุมการจัดสรรห้องพักและการติดต่อกับบริษัทน าเท่ียวต่างๆ ในเรื่องจ านวนและ
ประเภทห้องที่จัดให้และก าหนดเวลาพัก 

10. ก าหนดจ านวนพนักงานให้เพียงพอกับปริมาณงานเพื่อให้สามารถรับผิดชอบช่วงเวลาท่ีมี
งานเข้ามามากและลดจ านวนเงินค่าล่วงเวลา 

11. ให้ข้อมูลแพนักงานเพื่อพร้อมท่ีจะให้ค าแนะน าแก่แขกเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร แหล่งบันเทิงและสิ่งน่าสนใจต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในท้องถิ่น 

12. ก าหนดหัวข้อและขอบเขตของการฝึกอบรม ดูแลมาตรฐานของเอกสารและโปรแกรม
ฝึกอบรม โดยประสานงานและร่วมมือกับผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า 

13. ประสานงานกับฝ่ายฝึกอบรมในการอบรมและสร้างก าลังใจให้แก่พนักงานในแผนก
บริการส่วนหน้า เพื่อการบริการท่ีมีมาตรฐานสูงสุดและเพื่อความพึงพอใจของแขก 

14. เข้าร่วมประชุมพนักงานและฝึกอบรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 

15. ดูแลให้พนักงานทุกคนมีบุคลิกภาพที่ดี มีภาพลักษณ์ท่ีดี สวมใส่เครื่องแบบท่ีรีดเรียบและ
ป้ายชื่อพร้อมต าแหน่งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 

 การสรรหาบุคลากรเป็นกระบวนการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ
ทางการศึกษา มีความรู้ ทักษะความช านาญ ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างานและอื่นๆ     
ซึ่งมาสมัครงานในต าแหน่งงานต่างๆ ท่ีทางโรงแรมเปิดรับสมัคร กระบวนการสรรหามีดังนี้ (ฐาปนา 
ฉิ่นไพศาล, 2559: 8-5; สุธี ขวัญเงิน, 2559: 144) 

 

การสรรหาบุคลากรในธุรกิจโรงแรม
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 เมื่อได้ข้อมูลก าลังคนท่ีโรงแรมต้องการจากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ การสัมภาษณ์ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับต าแหน่งท่ีรับสมัคร ซึ่งจะช่วยให้ได้คุณสมบัติของพนักงานท่ีจะรับเข้าท างาน โรงแรมจะ
ก าหนดต าแหน่งงานท่ีต้องการรับสมัคร จากนั้นก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร และก าหนดวิธีการใน
การสรรหาดังนี้  

 1. วิธีการสรรหาบุคลากร 
วิธีการสรรหาบุคลากรสามารถสรรหาได้จาก 2 แหล่งดังน้ี 

1.1 การสรรหาพนักงานจากภายในโรงแรม เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานในโรงแรม  
เข้ารับการพิจารณาในต าแหน่งงานท่ีว่างอยู่ ซ่ึงจะเป็นการคัดเลือกจากพนักงานภายในเพื่อเลื่อนข้ัน
เลื่อนต าแหน่ง การสรรหาวิธีนี้มีข้อดีเนื่องจากโรงแรมประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหา 
พนักงานภายในมีขวัญและก าลังใจในการท างาน เนื่องจากโรงแรมเปิดโอกาสในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเนื่องจากรู้วัฒนธรรมองค์กรแต่การสรรหา
ถูกจ ากัดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบุคลากรภายในโรงแรมเท่านั้นเสียโอกาสท่ีจะได้คนท่ีเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานจากภายนอกได้ ท าให้ขาดแคลนบุคลากรในต าแหน่งท่ีเลื่อนข้ึนไป การเลื่อนต าแหน่ง 
การบรรจุหรือแต่งตั้งหากไม่โปร่งใส อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในโรงแรมตามมาในท่ีสุด 

1.2 การสรรหาบุคลากรจากภายนอกโรงแรม เป็นการเปิดกว้างให้บุคลากรจากภายนอก
เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของโรงแรม มีข้อดีคือเปิดโอกาสให้โรงแรมได้พนักงานท่ีมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง เปิดมุมมองใหม่สู่การปฏิบัติงานจากแนวคิดใหม่ ไม่เกิด
ปัญหาการขาดแคลนพนักงานท่ีเลื่อนต าแหน่งข้ึนไป แต่การสรรหาพนักงานจากภายนอกต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการและมีค่าใช้จ่ายสูง การรับพนักงานจากภายนอกอาจท าให้พนักงานภายใน
เสียก าลังใจในการท างานเพราะโรงแรมไม่เปิดโอกาสให้พนักงานเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ  

2.  แหล่งที่มาของการสรรหาพนักงานจากภายนอกโรงแรม 

โรงแรมสามารถสรรหาพนักงานจากภายนอกโรงแรมได้ 10 แหล่งดังนี ้
2.1 การประกาศรับสมัครงาน การท่ีโรงแรมใช้สื่อในการประกาศรับสมัครงานจาก

ภายนอกด้วยตนเอง เช่น การลงประกาศ แจกใบปลิวหรื อการประกาศลงในสื่ออินเทอร์เน็ต         
โดยเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสมท่ีสามารถเข้าถึงพนักงานท่ีโรงแรมต้องการให้มากท่ีสุด เช่น การรับสมัครงาน
ในต าแหน่งผู้บริหารท่ีต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการท างาน โรงแรมควรเลือกลงประกาศรับสมัคร
เป็นภาษาต่างประเทศในสื่อต่างประเทศหรือประกาศลงเว็บไซต์หางาน โดยรายละเอียดในประกาศ
จะต้องระบุถึงต าแหน่งท่ีเปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เช่น อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ อัตรา

กระบวนการสรรหา
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เงินเดือน สวัสดิการ สถานท่ีท างาน วิธีการรับสมัครและเอกสารท่ีต้องเตรียม เพื่ อให้ผู้สมัคร
ด าเนินการตามข้ันตอนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกในข้ันต่อไป 

2.2 การสมัครงานด้วยตนเอง งานโรงแรมเป็นงานให้บริการ พนักงานต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี
จึงพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากผู้สมัครท่ีเข้ามากรอกใบสมัครงานด้วยตนเอง เพื่อต้องการเห็น
หน้าตา บุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถามและเป็นการบ่งบอกว่าผู้สมัครมีความสนใจ    
ท่ีจะเข้ามาร่วมงานกับโรงแรมอย่างจริงจังจึงเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองเพื่อรอรับการพิจารณา 

 2.3 สถาบันการศึกษา ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาท่ีเปิดท าการเรียนการสอนด้านการ
โรงแรมเป็นจ านวนมาก โรงแรมอาจขออนุญาตสถาบันการศึกษาเข้าเปิดรับสมัครงานโดยตรงกับ
นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาหรือท าโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับโรงแรม 
เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์การท างานด้านการโรงแรม ณ โรงแรม          
ในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการฝึกการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  

2.4 การให้ทุนการศึกษา เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการ
ของโรงแรม อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้โรงแรมอีกด้วย โรงแรมจึงได้จัดให้มีการมอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีหรือผู้ท่ีสนใจเข้ามาสอบชิงทุนการศึกษา โดยมีเงื่อนไข
ว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องมาท างานให้กับโรงแรมตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกัน 

2.5 ส านักจัดหางาน โรงแรมสามารถติดต่อเพื่อยื่นความจ านงรับสมัครพนักงานผ่าน
ส านักจัดหางาน มีท้ังท่ีเป็นหน่วยงานของภาครัฐในสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและ
หน่วยงานของภาคเอกชน  

2.6 การเข้าร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน โรงแรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันนัดพบ
แรงงานเพื่อเปิดโอกาสให้โรงแรมและคนท่ีก าลังหางานท าได้มีโอกาสพบกัน จัดโดยความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมวิชาชีพ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
โดยรูปแบบของงานจะมีหน่วยงานเอกชนมาตั้งโต๊ะรับสมัครงานในต าแหน่งต่างๆ ช่วยให้โรงแรม
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าการประกาศรับสมัครงานเอง ในขณะท่ีผู้สมัครก็สามารถเลือกงาน
ท่ีตนเองสนใจและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งวิธีนี้ท าให้โรงแรมสามารถคัดสรรผู้สมัครท่ี
เหมาะสมกับงานและผู้สมัครก็สามารถเลือกโรงแรมท่ีเหมาะสมกับตนเองได้เช่นเดียวกัน 

2.7 การซื้อตัวพนักงาน การซื้อตัวพนักงานจะได้คนท่ีมีฝีมือเข้ามาท างานทันที ท าให้
โรงแรมสร้างผลงานได้อย่างรวดเร็วข้ึน ไม่ต้องรอการพัฒนาพนักงานในระยะยาว โดยให้ค่าตอบแทน
ในการท างานสูงกว่าราคาตลาดและความเป็นจริง แต่ก็มีผลเสียท่ีโรงแรมต้องจ่ายค่าตอบแทนสูง     
อาจท าให้วัฒนธรรมองค์กรมีปัญหาและพนักงานท่ีซื้อตัวมาอาจจะไม่สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพ
อย่างที่โรงแรมคาดหวัง  
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2.8 พนักงานที่เคยปฏิบัติงานให้กับโรงแรม แต่ต้องออกจากโรงแรมไปเนื่องจากเหตุผล
บางประการที่ไม่ใช่ความผิด เช่น ย้ายท่ีอยู่ เกษียณอายุ ลาศึกษาต่อ ออกไปดูแลญาติพี่น้องครอบครัว 
เป็นต้น อีกท้ังพนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ีปฏิบัติงานดี มีความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม  

2.9 พนักงานปัจจุบันแนะน ามา ส่วนใหญ่จะเป็นการประกาศเป็นการภายใน ซ่ึงผู้บริหาร
จะเปิดโอกาสให้พนักงานปัจจุบัน สามารถแนะน าบุคลากรจากภายนอกเข้ามารับการพิจารณา
คัดเลือกเข้าท างานในโรงแรมเพราะการคัดเลือกพนักงานจากค าแนะน าจะท าให้โรงแรมได้ข้อมูลพื้นฐาน
เก่ียวกับบุคคลนั้นในระดับหนึ่งแต่วิธีนี้อาจท าให้พนักงานแบ่งพรรคแบ่งพวกและใช้เส้นสายในการ   
เข้ามาท างานในโรงแรม 

2.10 การรับนักศึกษาฝึกงาน เนื่องจากงานโรงแรมเป็นงานท่ีต้องได้รับการฝึกฝนทักษะ
ในการให้บริการและทักษะด้านการสื่อสาร สถาบันการศึกษานิยมให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้การ
ท างานจริงในสถานประกอบการในช่วงปิดภาคเรียนและช่วงภาคเรียนสุดท้าย เมื่อนักศึกษาฝึกงานกับ
ทางโรงแรมเสร็จสิ้นโรงแรมจะพิจารณารับนักศึกษาท่ีมีผลงานโดดเด่นบรรจุเข้าท างานเป็นพนักงาน
โรงแรม 

 

การคัดเลือกเป็นกระบวนการท่ีทางโรงแรมได้คัดเลือกพนักงานจากผู้ท่ีมาสมัครงานเพื่อให้ได้
บุคคลท่ีดีท่ีสุดท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามท่ีได้ก าหนดไว้เพื่อเข้าท างานในโรงแรมตามต าแหน่งต่างๆ 
ท่ีว่าง กระบวนการคัดเลือกบุคลากรมีดังนี้ (สมคิด บางโม, 2558: 148; อนิวัช แก้วจ านงค์, 2556: 

128) 

 

 เมื่อมีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสมัครงานกับโรงแรม ข้ันตอนต่อไป คือกระบวนการ
คัดเลือกพนักงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดให้เข้ามาร่วมงานกับโรงแรม แต่ละต าแหน่งงานมีวิธีการคัดเลือกท่ี
แตกต่างกันออกไป โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิจารณาถึงระยะเวลา งบประมาณ และค่าใช้จ่าย
ตลอดจนนโยบายของโรงแรมเป็นหลัก นอกจากนี้จะต้องเตรียมพร้อมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก อีกท้ังต้องสร้างมาตรฐานการคัดเลือกท่ีชัดเจนยุติธรรมปราศจากอคติ
กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มิฉะนั้นโรงแรมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่สามารถคัดเลือกบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติตรงกับงานเข้ามาร่วมงานอย่างแท้จริง ซึ่งโรงแรมโดยท่ัวไปจะมีกระบวนการในการคัดเลือก
พนักงานดังนี ้ 

การคัดเลือกบุคลากรในธุรกิจโรงแรม

กระบวนการคดัเลือกบุคลากร
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 1. ข้ันตอนการเตรียมการแผนกทรัพยากรมนุษย์จะต้องเตรียมประเด็นต่างๆ ให้พร้อมดังนี้ 
ต าแหน่งงานท่ีต้องการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิการศึกษา รวมถึงเอกสารและหลักฐานท่ีใช้
ในการพิจารณา ก าหนดการการคัดเลือก ต้ังแต่การรับสมัคร การพิจารณาใบสมัคร การสอบข้อเขียน 
หรือทักษะต่างๆ ตามความส าคัญของต าแหน่งงาน การสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้สมัครทราบและมีเวลา
เตรียม 

 2.  การกรอกใบสมัครเมื่อผู้สมัครท าการกรอกใบสมัครเพื่อแสดงเจตจ านงท่ีชัดเจนในการท่ี
จะเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกของโรงแรมในครั้งนี้ แผนกทรัพยากรมนุษย์ต้องท าการตรวจสอบ
เบื้องต้นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติท่ีสามารถจะเข้ารับการคัดเลือกได้หรือไม่ จากนั้นชี้แจงข้ันตอนและ
รายละเอียดในการกรอกใบสมัครให้ชัดเจน รวมท้ังสามารถตอบค าถามและข้อสงสัยของผู้สมัครได้
อย่างถูกต้อง 

 3.  การสอบคัดเลือกเป็นกระบวนการท่ีส าคัญ โรงแรมต้องก าหนดวิธีการและรูปแบบของ
การสอบคัดเลือกให้ได้มาตรฐาน มีการออกแบบข้อสอบคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถวัดความรู้
ความสามารถ แนวคิดและทัศนคติและการแก้ปัญหาของผู้สมัคร ตลอดจนแนวทางในการวิเคราะห์
ลักษณะค าตอบของผู้สมัคร  

 4.การสอบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ เป็นการพูดคุยอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการวัด
คุณลักษณะ เช่น บุคลิกภาพ การปรับตัว ความสนใจ รวมท้ังคุณลักษณะเก่ียวกับการท างานในด้าน
วิธีการปฏิบัติงาน การสอบสัมภาษณ์เป็นวิธีท่ีโรงแรมนิยมใช้ในการคัดเลือกพนักงานเข้าท างาน โดย
แผนกทรัพยากรมนุษย์จะนัดผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ภายหลังจากผู้สมัครผ่านการสอบข้อเขียนหรือ
ทดสอบความรู้แล้ว  

 5. การแสดงวิสัยทัศน์ เมื่อโรงแรมต้องการคัดเลือกพนักงานต าแหน่งระดับผู้บริหาร ผู้สมัคร
ต้องสามารถแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าคณะกรรมการสอบคัดเลือกผ่านการน าเสนอกรอบแนวคิด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการบริหารโรงแรม รวมท้ังแนวทางในการจัดการโรงแรมให้เป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากลซึ่งวิธีนี้จะท าให้เห็นภาพรวมของผู้สมัครได้อย่างชัดเจนและคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ยังสามารถซักถามประเด็นที่สงสัยได้ลึกซึ้งกว่าวิธีการสัมภาษณ์โดยท่ัวไป  

6. การสอบประวัติเมื่อได้บุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับต าแหน่งแล้ว โรงแรมจะท าการ
ตรวจสอบประวัติบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานจากบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
สถานท่ีท างานเก่า อดีตเพื่อนร่วมงาน ลูกน้องและหัวหน้างาน เป็นต้น รวมท้ังตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมโดยติดต่อกับสถานีต ารวจในเขตท้องท่ี ท้ังนี้ความละเอียดถ่ีถ้วนในการสอบประวัติของ
บุคลากรข้ึนอยู่กับประเภทและต าแหน่งงาน  
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7. การตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพก่อนการรับเข้าท างาน เพื่อให้โรงแรมแน่ใจในสุขภาพ
อนามัยของพนักงานว่าสามารถให้การบริการแก่แขกได้ โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองโรคบางชนิด ท่ี
สามารถติดต่อสู่แขกได้ เช่น  การตรวจพยาธิ การตรวจการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีเนื่องจาก
สามารถติดผ่านทางสารคัดหลั่ง จ าพวกน้ ามูก น้ าลายสู่อาหารได้  การคัดครองการท างานของปอด
ส าหรับโรควัณโรค เป็นต้น รวมท้ังการตรวจฟันและกลิ่นปาก โดยโรงแรมจะขอดูใบรับรองแพทย์และ
ผลการตรวจสุขภาพจากผู้สมัคร 

 8. การบรรจุเข้าท างาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน แผนกทรัพยากรมนุษย์จะต้องชี้แจงข้อตกลงตาม
เงื่อนไขท่ีได้ตกลงกันไว้หรือการท าสัญญาจ้างงานให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของโรงแรม 
กฎระเบียบต่างๆ เวลาเข้าออกงานรวมถึงอัตราค่าตอบแทนตามท่ีตกลง ท้ังนี้ในบางต าแหน่งอาจต้องมี
การทดลองงานในช่วงแรก เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานท่ีรับเข้ามาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีโรงแรม
ต้องการได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้ระยะเวลาในการทดลองงานข้ึนอยู่กับประเภทของงาน และนโยบาย
ของโรงแรม โดยส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 3 - 6 เดือนแต่ไม่เกิน1ปี 

 

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นกิจกรรมท่ีผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมจัดท า
ข้ึนเพื่อเป็นการแนะน าพนักงานใหม่ให้รู้จักกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆ  ในโรงแรม 
เพื่อนร่วมงาน ประวัติความเป็นมาของโรงแรม กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ นโยบายสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ท่ีพนักงานจะได้รับจากการท างานและเรื่องอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับพนักงานใหม่  
 โรงแรมส่วนใหญ่จะจัดท าโครงการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ ข้อมูลและรายละเอียดท่ีใช้
ประกอบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโรงแรม  ระเบียบวินัย
นโยบายของโรงแรมและผลประโยชน์ส าหรับพนักงาน 

 

การประกอบธุรกิจทุกประเภท พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกกระเบียบและข้อบังคับ
ของธุรกิจนั้นๆ ส าหรับโรงแรมก็มีระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ลูกจ้างและนายจ้างได้ปฏิบัติตาม ซึ่งแต่ละ
โรงแรมอาจมีข้อบังคับท่ีแตกต่างกันบ้างแต่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมท้ังต่อนายจ้างและลูกจ้างดังนี้ (นิติพล ภูตะโชติ, 2559: 112-113) 

 

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

วินัยส าหรับพนักงานโรงแรม
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นโยบายการจ้างงานของโรงแรมเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามดังนี้  

 1. พนักงานท่ีท างานในโรงแรมต้องมีอายุไม่ต  ากว่า18 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นพนักงานในต าแหน่ง
ต่อไปนี ้
  ก. พนักงาประจ าลิฟต์ 
  ข. พนักงานส่งเอกสาร 

  ค. พนักงานเปิดประตู 
 พนักงาน 3 ต าแหน่งดังกล่าว กฎหมายก าหนดให้จ้างผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ได้ 
 2. พนักงานของโรงแรมทุกคนต้องผ่านการคัดเลือกตามข้ันตอนของแผนกบริหารงานบุคคล 
โดยมีผู้จัดการฝ่ายนั้นๆ ให้ความเห็นชอบและได้อนุมัติจากผู้จัดการท่ัวไป จึงจะถือว่าได้ผ่านการ
คัดเลือกท่ีถูกต้องสมบูรณ์ 
  3. พนักงานจะต้องแจ้งให้ทางโรงแรมทราบ ถ้ามีญาติท่ีท างานอยู่ในโรงแรมนี้ ไม่เช่นนั้นจะ
ถือว่าผิดกฎระเบียบของโรงแรม 

4. โดยปกติโรงแรมจะไม่นิยมจ้างญาติให้ท างานในแผนกเดียวกัน เพราะอาจจะท าให้เกิด
ปัญหาได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้จัดการท่ัวไป โรงแรมจะอนุญาตให้ผู้ท่ีเป็นญาติท างานในต่าง
แผนกได ้

5. ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามท่ีโรงแรมก าหนดให้กับ
แผนกทรัพยากรมนุษย์ก่อนวันเริ่มท างาน 

6. ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติโดยสถานีต ารวจในเขต
ท้องท่ีนั้น เพื่อให้โรงแรมเกิดความมั่นใจว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่เคยถูกต้องโทษมาก่อน 
โรงแรมจึงจะรับเข้าเป็นพนักงาน 

7 พนักงานทดลองงานจะได้รับเงินเดือนตามท่ีโรงแรมก าหนดของแต่ละต าแหน่ง บางโรงแรม
พนักงานทดลองงานอาจจะได้รับค่าบริการอื่นๆ ด้วย 

8. พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจโรค ได้รับการรับรองจากแพทย์เสียก่อนจึงจะเข้า
เป็นพนักงานได้ 

 

 

 

นโยบายการจ้างงานของโรงแรม
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 โรงแรมมีพนักงานหลายประเภท ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม รวมท้ังการท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารโรงแรม ประเภทของพนักงานมีดังนี้ 

 1. พนักงานฝึกงาน (Trainee) เป็นพนักงานฝึกงานตามแผนกต่างๆ พนักงานอาจจะขอ
ฝึกงานเองหรืออาจจะส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ 

 2. พนักงานลูกจ้างรายวัน (Day Labor) หมายถึง พนักงานท่ีทางโรงแรมจ้างเป็นรายวันเพื่อ
ท างานแทนลูกจ้างประจ าหรืออาจถูกจ้างในช่วงท่ีมีลูกค้ามากๆ พนักงานจะได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน 

ส่วนค่าบริการและสวัสดิการต่างๆ ลูกจ้างรายวันไม่มีสิทธิได้รับ 

 3. พนักงานลูกจ้างชั วคราว (Temporary) เป็นพักงานท่ีโรงแรมจ้างตามฤดูกาลหรือจ้างเพื่อ
ท างานแทนลูกจ้างท่ีลาป่วยหรือลาคลอด ส่วนค่าบริการและสวัสดิการต่างๆ ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิ
ได้รับ 

 4. พนักงานทดลองงาน (Probationary) หมายถึง พนักงานท่ีผ่านการคัดเลือกตามข้ันตอน
ของทางโรงแรมแล้ว ถ้าพนักงานเหล่านี้ผ่านการทดลองงานแล้วจะได้บรรจุเป็นพนักงานประจ า 
พนักงานจะได้รับเงินเดือนตามอัตราท่ีโรงแรมก าหนด นอกจากนี้จะได้รับค่าบริการและสวัสดิการ
ต่างๆ ของโรงแรมอีกด้วย แต่ถ้าพนักงานทดลองงานไม่ผ่านการทดลองงานจะต้องถูกเลิกจ้างและจะ
ไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ 

 5. พนักงานประจ า (Staff) หมายถึง พนักงานท่ีได้ผ่านการทดลองงานและได้บรรจุเป็น
พนักงานประจ าเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะได้รับเงินเดือนตามอัตราของแต่ละต าแหน่งพร้อมกับเงิน
ค่าบริการและสวัสดิการต่างๆท่ีทางโรงแรมมีให ้

 

 โรงแรมจะก าหนดข้ันตอนการทดลองงานของพนักงานใหม่ๆ เอาไว้ ท้ังนี้เพื่อให้ได้พนักงาน   
ท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีทางโรงแรมก าหนด การทดลองงานมีดังนี้ 

 1. พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องทดลองปฏิบัติงานในหน้าท่ีนั้นๆ ไม่ต่ ากว่า 120 วันหรือ         
4 เดือนแต่จะไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน พนักงานทดลองงานจะต้องปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบ
จากหัวหน้าฝ่าย ถ้าผลปฏิบัติงานเป็นท่ีพอใจก็จะมีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจ าต่อไป 

ประเภทของพนักงาน

การทดลองงาน
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 2. ถ้าพนักงานทดลองปฏิบัติงานในหน้าท่ีแล้วแต่ผลของการทดลองปฏิบัติงานไม่เป็นท่ี      
น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางโรงแรมมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ 

 3. พนักงานทดลองงานจะต้องผ่านขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งมีหัวหน้างานเป็น         
ผู้ประเมิน โดยมีหัวหน้าแผนกเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 

 4. ถ้าพนักงานทดลองงานขาดงาน โรงแรมจะตัดค่าจ้างตามจ านวนวันท่ีขาดและต้องไม่ขาด
งานติดต่อกันเกิน 3 วัน มิเช่นนั้นจะถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

 5. พนักงานทดลองงานสามารถลาออกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางโรงแรมทราบล่วงหน้า แต่จะ
เรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ไม่ได ้

 หากพนักงานทดลองงานได้ผ่านข้ันตอนการทดลองปฏิบัติงานครบถ้วนแล้ว ผลของการ
ทดลองปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าพอใจของหัวหน้างาน พร้อมได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าแผนกด้วย     
จึงจะท าให้พนักงานทดลองงานผ่านข้ันตอนการทดลองงานและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ า
ต่อไป 

 

 พนักงานโรงแรมจะพ้นสภาพการจ้างได้ด้วยเหตุ 5 ประการดังนี้  
 1. การลาออก  
 2. การเกษียณอายุ พนักงานเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  
 3. การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เนื่องจาท าผิดวินัยโรงแรม 

 4. พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเนื่องจากถึงแก่กรรม 

 5. พนักงานจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานอันเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจาก
สุขภาพไม่สมบูรณ์ โดยได้รับค ารับรองจากแพทย์ 

 

 พนักงานจะได้รับการคุ้มครองการใช้แรงงานดังน้ี 

 1. พนักงานต้องมีชั่วโมงการท างานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง โดยไม่นับเวลาพัก ถ้าคิดเป็นวัน
พนักงานจะท างานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาพักผ่อน 

 2. เวลาพักผ่อนระหว่างการท างาน พนักงานจะมีเวลาพักผ่อนไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง 
 3. พนักงานต้องมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วันเพื่อให้พนักงานได้หยุด
พักผ่อนหลังจากได้ท างานติดต่อกันหลายวัน 

การพ้นสภาพการจ้าง

การคุ้มครองการใช้แรงงาน
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 4. วันหยุดตามประเพณี พนักงานจะหยุดตามวันหยุดประเพณีท่ีก าหนดเอาไว้ปีละไม่น้อยกว่า 
13 วัน 

 5. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี พนักงานมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจ าปีได้นั้นจะต้องท างานครบ 
1 ปี พนักงานมีสิทธิลาหยุดประจ าปีได้ปีละ 6 วันอาจจะลาหยุดช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น หยุดในช่วงวันมี
งานน้อยหรือช่วงท่ีมีแขกน้อย 

 6. ตารางเวลาท างาน แต่ละแผนกสามารถจัดตารางเวลาการท างานให้กับพนักงานในแผนก
ของตนได้ตามความจ าเป็น โดยปกติงานของธุรกิจโรงแรมจะแบ่งการท างานของพนักงาน เป็น 3 รอบ 
คือ รอบเช้า รอบบ่าย และรอบดึก ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละแผนก 

 
 พนักงานสามารถลาได้ 6 ลักษณะดังนี ้
 1. ลาป่วย พนักงานมีสิทธิลาป่วยได้ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันท างาน ถ้าพนักงานลาป่วยติดต่อกัน 
3 วันข้ึนไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 
 2. พนักงานหญิงมีสิทธิลาคลอดได้ 60 วัน ถ้า 60 วันแล้วยังไม่สาม ารถมาท างานได้
เนื่องมาจากการคลอดก็มีสิทธิลาได้อีก 30 วัน 

 3. ลาเพื่อสมรสตัวเอง มีสิทธิลาได้ 7 วัน 

 4. ลาบวช พนักงานชายท างานครบ 1 ปี สามารถลาบวชได้เป็นเวลา 15 วัน และพนักงานท่ี
ท างานตัง้แต่ 5 ปีข้ึนไปสามารถลาบวชได้เป็นเวลา 30 วัน 

 5. การลากิจ พนักงานสามารถลากิจได้ปีละ 6 วัน หรือแล้วแต่ทางโรงแรมก าหนด 

 6. ลาเพื่อรับราชการทหาร สามารถลาได้ตามจ านวนวันทีท่างราชการก าหนดเอาไว้ 

 

 ผู้บริหารโรงแรมจะต้องจัดสถานท่ีหรือก าหนดท่ีต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ใช้สอยตามสมควร 
สิ่งจ าเป็นท่ีฝ่ายบริหารต้องจัดให้แก่พนักงานดังนี้ 
 1. น้ าสะอาด ส าหรับให้พนักงานดื่ม 

 2. ห้องอาบน้ า 
 3. ห้องส้วม โดยจัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

 4. ปัจจัยปฐมพยาบาล 

 5. สถานพยาบาล 

 6. พยาบาลประจ า 
 7. ยานพาหนะ 

การลาของพนักงาน

การคุม้ครองสวสัดภิาพของพนักงาน
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 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและการรักษาพยาบาลให้พนักงาน ผู้บริหารโรงแรมจะต้องจัด
ให้มีจ านวนและให้ได้สัดส่วนกับความมากน้อยของจ านวนพนักงาน 

 

 พนักงานจะได้รับผลประโยชน์หลายลักษณะท้ังท่ีเป็นในรูปของตัวเงิน ความคุ้มครอง 
สวัสดิการ ดังนี้ 
 1. กองทุนสะสม โรงแรมส่วนมากจะมีกองทุนเงินสะสมไว้ส าหรับพนักงาน โดยพนักงาน
จะต้องถูกหักเงินเดือนร้อยละ 5 ของทุกๆ เดือน ส าหรับเข้ากองทุนสะสมซึ่งพนักงานจะได้รับเงิน
สะสมพร้อมดอกเบี้ยเมื่อลาออกจากโรงแรม 

 2. การประกันชีวิตหมู่ โรงแรมจะท าประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานทุกคน  
 3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล โรงแรมจะมีสถานพยาบาลหรือมีคลินิกไว้ ส าหรับ
รักษาพยาบาลให้กับพนักงานเข้ารักษาในโรงพยาบาลจะได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล ท่ีทาง
โรงแรมก าหนดเอาไว้ ซึ่งแต่ละโรงแรมอาจจะก าหนดเอาไว้แตกต่างกัน 

 4. เงินโบนัสประจ าปีพนักงานเป็นเงินเดือนหรือผลประโยชน์ท่ีโรงแรมได้พิจารณาจ่ายให้กับ
พนักงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ก าไรจากการด าเนินงานในแต่ละปีเป็นหลัก  
 5. อาหารส าหรับพนักงาน โรงแรมจะจัดอาหารไว้ทุกวันส าหรับพนักงาน 

 6. รถรับส่งพนักงาน โรงแรมส่วนมากจะมีรถรับส่งพนักงานตามจุดต่างๆ ตามท่ีโรงแรม
ก าหนด  

 
 สิ่งท่ีพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การตรวจสุขภาพ การแต่งเครื่องแบบพนักงาน ป้ายชื่อ 
บัตรประจ าตัวและกุญแจตู้เสื้อผ้ามีรายละเอียดดังน้ี 

 1. การตรวจสุขภาพ 

ก. พนักงานทุกคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีตามท่ีโรงแรมก าหนด หากมีพนักงาน
คนใดไม่ปฏิบติัตามถือว่ามีความผิด ต้องได้รับโทษตามท่ีโรงแรมก าหนด 

ข. พนักงานท่ีเป็นโรคติดต่อ จะต้องแจ้งให้ทางโรงแรมทราบทันที ถ้าละเลยถือว่ามี
ความผิด 

ค. พนักงานท่ีเป็นโรคติดต่อต้องหยุดพักเพื่อรักษาโรคจนหายและต้องมีใบรับรองแพทย์ 
 

 

ผลประโยชน์ของพนักงาน

สิ่งที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบตัิ
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2. เครื่องแบบพนักงาน ป้ายช่ือ บัตรประจ าตัว กุญแจตู้เส้ือผ้า 
ก. พนักงานทุกคนต้องใส่เครื่องแบบตามท่ีโรงแรมก าหนดให้ ท้ังนี้เพื่อความเป็นระเบียบ

ในการปฏิบัติงาน 

ข. เมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานโรงแรม จะต้องคืนเครื่องแบบพนักงาน ป้ายชื่อ     
บัตรประจ าตัว กุญแจตู้เสื้อผ้าให้แก่ฝา่ยทรัพยากรมนุษย์ 

ค. พนักงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว 

ง. ฝ่ายซักรีดของโรงแรมจะเป็นผู้ซักรีดเครื่องแบบพนักงานให้กับพนักงานทุกน 

 

 โรงแรมก าหนดความผิดทางวินัยเอาไว้ต่างกัน โดยปกติความผิดทางวินัยแบ่งได้เป็น            
4 ประเภทดังนี้ 

1. ความผิดสถานเบา โรงแรมได้ก าหนดความผิดสถานเบาเอาไว้ดังนี ้
1.1 ไม่แจ้งให้ฝ่ายบุคคลทราบภายใน 7 วัน ในกรณีย้ายบ้านหรือย้ายท่ีอยู่ใหม่ 

1.2 ใช้โทรศัพท์โรงแรมติดต่อเรื่องส่วนตัวจนท าให้สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงาน 

1.3 ไม่แจ้งหัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนกทราบล่วงหน้าก่อนในกรณี ท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

1.4 รับประทานอาหารในเขตท่ีหวงห้ามในเวลาปฏิบัติงาน 

1.5 ไม่แจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทราบกรณีบัตรประจ าตัวพนักงานสูญหาย 

1.6 ไม่ติดป้ายชื่อตามทางท่ีโรงแรมก าหนด หรือใช้ป้ายชื่อไม่ถูกต้อง 
1.7 ไม่ตอกบัตรหรือลงเวลาเข้า-ออกในการปฏิบัติงาน 

1.8 เข้าปฏิบัตงิานสายเป็นเวลา 5 นาทีเป็นประจ า 
1.9 ไม่ตรวจสุขภาพประจ าปีตามท่ีโรงแรมก าหนด 

1.10 สวมเครื่องแบบพนักงานออกจากโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2. ความผิดปานกลาง เป็นความผิดท่ีหนักกว่าความผิดสถานเบา โรงแรมได้ก าหนดความผิด    
ปานกลางไว้ดังนี้ 

2.1 พนักงานไม่เข้า-ออกทางประตูตามท่ีโรงแรมก าหนด ท้ังนี้เพื่อความเป็นระเบียบและ
ควบคุมได้ง่าย 

2.2 พนักงานสูบบุหรี่ในเวลาปฏิบัตงิาน หรือสูบบริเวณที่มีป้ายห้ามสูบ 

2.3 ปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้พนักงานรกัษาความปลอดภัยตรวจคน้ 

2.4 น าบุคคลภายนอกเข้าในโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับวินัย
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2.5 รับประทานอาหารท่ีลูกค้ารับประทานเหลือหรืออาหารท่ีลูกค้ารับประทานไม่หมด 

2.6 ไม่ระมดัระวังท าให้ทรัพย์สินของโรงแรมเสียหายหรือสูญหายเป็นมูลค่าไม่เกิน 500 บาท 

2.7 ไม่มาปฏิบัติงานในวันเวลาตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

2.8 ละท้ิงสถานท่ีท างานระหว่างการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน 

2.9 ใช้ห้องน้ าส าหรับแขกโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2.10 เข้าไปในห้องของลูกค้าหรือสถานท่ีอื่นโดยตนเองไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในสถานท่ีนั้นๆ  
2.11 โฆษณาหรือขายสินค้า ประกอบธุรกิจส่วนตัวในบริเวณโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2.12 ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆของโรงแรมในเรื่องส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2.13 ใช้เครื่องแบบผิดประเภท หรือไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับความสะอาดเครื่องแบบของตน 

2.14 ไม่สุภาพหรือใช้ภาษาและวาจาหยาบคายต่อพนักงานอื่นๆ หรือกล่าวให้ร้ายและ
อาฆาต 

3. ความผิดสถานหนัก ทางโรงแรมได้ก าหนดความผิดสถานหนักเอาไว้ดังนี้ 
3.1 ตอกบัตรหรือลงเวลาให้พนักงานอื่น หรือร้องขอให้พนักงานอื่นตอกบัตรหรือลงเวลาให้ 
3.2 แจง้อาการป่วยด้วยความเท็จ ท าให้โรงแรมได้รับความเสียหาย 

3.3 ใช้ยานพาหนะของโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 

3.4 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายในบริเวณโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 

3.5 มีเจตนาท าความเสียหายต่อกลไกของลิฟต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งมีผล
ท าให้โรงแรมได้รับความเสียหาย 

3.6 ไม่เชื่อฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบธรรมในการปฏิบัติงาน 

3.7 นอนหลับในเวลาปฏิบัติงาน 

3.8 ขู่ท าร้ายร่างกาย หรือบังคับพนักงานอื่นภายในบริเวณโรงแรม 

3.9 อ้างชื่อโรงแรมเพื่อประกอบการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 

3.10 ให้การเท็จเมือ่มีการสอบสวนหรือไต่สวนก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงแรม 

3.11 ไม่คืนของที่เก็บได้ภายในโรงแรมให้แก่หัวหน้าหรือฝ่าย Lost and Found 

3.12 รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มท่ีจะบรกิารให้ลูกค้า 

4. ความผิดข้ันร้ายแรง เป็นความผิดหนักท่ีสุด ถ้าพนักงานท าผิดวินัยข้ันร้ายแรงก็จะได้รับ
โทษสถานหนัก ความผิดข้ันร้ายแรงมีดังนี ้

4.1 ดื่มสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าท่ี หรือมาท างานขณะท่ีมีอาการมึนเมาจนไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 ทุจริตในหน้าท่ีทุกกรณี หรือกระท าความผิดทางอาญาซึง่อาจท าให้โรงแรมได้รับความ
เสียหาย 
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4.3 ยักยอกขโมยทรัพย์สินของโรงแรมของลูกค้าหรือของพนักงานอื่นๆ 

4.4 ครอบครองกุญแจต่างๆ ของโรงแรมหรือท าจ าลองลูกกุญแจของโรงแรมเพือ่เปิดประตู
ห้องต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต 

4.5 ปลอมแปลงเอกสารของโรงแรม ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่โรงแรม 

4.6 พกพาอาวุธ เช่น ปืน ระเบิด สารไวไฟหรืออาวุธท่ีเป็นอันตรายร้ายแรงเข้ามาใน
บริเวณโรงแรม 

4.7 เปิดเผยความลับของโรงแรมซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ต่อคู่แข่ง 
4.8 ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อรับผลประโยชน์เป็นการส่วนตัวหรือรับสินบนท่ีท าให้โรงแรม

เสียหายหรือเสียผลประโยชน์ 
4.9 มีเจตนาไม่สุภาพหรือบริการลูกค้าโดยใช้วาจาหยาบคาย 

4.10 ทะเลาะวิวาทกันในโรงแรมหรือขณะปฏิบัติหน้าท่ี 

4.11 มีโทษทางคดีอาญาหรือต้องค าพิพากษาถึงข้ันจ าคุก 

4.12 เสพหรือครอบครองยาเสพติดให้โทษภายในบริเวณโรงแรม 

4.13 เมือ่เปน็โรคร้ายแรงไม่รายงานให้หัวหน้าทราบเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของลูกค้าและพนักงานอื่น  

4.14 ขาดงานเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 3 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า 
4.15 เล่นการพนันภายในโรงแรม 

4.16 มีเจตนาท าลายทรัพย์สิน ชื่อเสียงและความมั่นคงของโรงแรม ซ่ึงมีผลท าให้โรงแรม
ได้รับความเสียหาย 

 

 เมื่อพนักงานกระท าความผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดสถานใด ต้องมีการพิจารณาลงโทษตาม
ความผิดนั้นๆ ท้ังนี้เพื่อความเป็นธรรมและท าให้การบริหารของโรงแรมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการ
ด าเนินความผิดทางวินัยท าได้ดังนี ้

 

 

 

 

การด าเนินความผิดทางวินัย
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 ตารางที่ 9.2 ตารางเปรียบเทียบการลงโทษตามความผิด 

1. ความผิดสถานเบา 

เป็นความผิดไม่ร้ายแรง 
 

2. ความผิดปานกลาง 
เป็นความผิดทีห่นักกว่า

ความผิดสถานเบา 
 

3. ความผิดสถานหนัก 

เป็นความผิดรา้ยแรง 
4. ความผิดข้ันร้ายแรง 
เป็นการกระท าความผิดขัน้

สูงสุด 

กระท าความผิดครั้งที่ 1 

เมื่อพนักงานกระท าความผิด
ครั้งที่ 1 ผู้บังคับบัญชาต้อง   
ชี้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
แก่พนักงาน ซึ่งในขั้นนี้ถือ
ว่าผู้บังคับบัญชาได้เตือน
ด้วยวาจาแล้ว 

 

กระท าความผิดครั้งที่ 1 

ถ้าพนักงานกระท าความผิด
ครั้ งที่  1 ผู้บั งคับบัญ ชา
สามารถออกหนังสือเตือน
เป็ น ล าย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร     
เตือนพนักงานผู้นั้น พร้อม
กั บ ล งไว้ ใน แฟ้ มบั น ทึ ก
ประวัติของพนักงานผู้นั้น 

 

กระท าความผิดครั้งที่ 1 

ถ้าพนักงานกระท าความผิด
ท างวิ นั ย ต าม ค วาม ผิ ด
ส ถ า น ห นั ก ใน ค รั้ งที่  1 
พนักงานผู้นั้นจะได้รับโทษ 
โดยผู้ บั งคั บบั ญ ชาอ อ ก
หนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์
อั ก ษ ร ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย ให้
พ นั ก ง า น ซึ่ ง ก ร ะ ท า
ความผิดนั้นและบันทึกลง
ในแฟ้มประวัติของพนักงาน     
ผู้นั้น 

กระท าความผิดครั้งที่ 1 

เนื่องจากการกระท าความผิด
ขั้ น ร้ า ย แ ร งถื อ ว่ า เป็ น
ความผิดขั้นสูงสุด ดังนั้น
พนักงานผู้ ใดกระท าผิด
วินัยลักษณะนี้จะถูกปลด
ออกจากงานโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าชดเชย 

 

กระท าความผิดครัง้ที่ 2 

ถ้าพนักงานกระท าความผิด
ในลักษณะเดียวกันเป็นครั้งที่ 
2 ให้ ผู้บั งคับบัญชาออก
ห นั งสื อ เตื อ น เป็ น ล าย
ลักษณ์อักษร และบันทึกลง
ในแฟ้มประวัติของพนักงาน 

 

กระท าความผิดครัง้ที่ 2 

ถ้าพนักงานกระท าความผิด
ในลักษณะเดียวกันเป็นครั้งที่ 
2 ให้ ผู้บั งคับบัญชาออก
ห นั งสื อ เตื อ น เป็ น ล าย
ลักษณ์อักษรครั้งสุดท้ายให้
พ นั ก ง า น ซึ่ ง ก ร ะ ท า
ความผิดนั้น และบันทึกลง
ในแฟ้มประวัติของพนักงาน
ผู้นั้น 

กระท าความผิดครัง้ที่ 2 

ถ้าพนักงานกระท าความผิด
วินัยตามความผิดสถาน
หนักซ้ าอีกในครั้งที่ 2 และ
ค ว าม ผิ ด นั้ น ต้ อ ง เป็ น
ความผิดลักษณะเดียวกัน
กั บ ค ว า ม ผิ ด ค รั้ ง ที่  1  
ผู้ บั งคั บ บั ญ ช าห รื อ ผู้ มี
อ านาจสามารถปลดพนักงาน
คนนั้นออกโดยไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชย 
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ตารางที่ 9.2 ตารางเปรียบเทียบการลงโทษตามความผิด (ต่อ) 

1. ความผิดสถานเบา 

เป็นความผิดไม่ร้ายแรง 
 

2. ความผิดปานกลาง 
เป็นความผิดทีห่นักกว่า

ความผิดสถานเบา 

3. ความผิดสถานหนัก 

เป็นความผิดรา้ยแรง 
4. ความผิดข้ันร้ายแรง 
เป็นการกระท าความผิดขัน้

สูงสุด 

กระท าความผิดครัง้ที่ 3 

ถ้ า พ นั ก ง า น ก ร ะ ท า
ค ว า ม ผิ ด ใน ลั ก ษ ณ ะ
เดียวกันเป็นครั้งที่  3 ให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า อ อ ก
หนั งสื อ เตื อน เป็ นลาย
ลักษณ์อักษรครั้งสุดท้าย 
ให้ พนั ก งานซึ่ งกระท า
ความผิดนั้นและบันทึกลง
ใน แ ฟ้ ม ป ร ะ วั ติ ข อ ง
พนักงานผู้นั้น 

กระท าความผิดครัง้ที่ 3 

ถ้ า พ นั ก ง า น ก ร ะ ท า
ค ว า ม ผิ ด ใน ลั ก ษ ณ ะ
เดี ย วกั น เป็ น ค รั้ งที่  3 
ผู้บั งคับบัญ ชาหรือผู้ มี
อ าน าจ ส าม า รถ ป ล ด
พนักงานคนนั้นออกโดย
ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

 

  

กระท าความผิดครัง้ที่ 4 

ถ้ า พ นั ก ง า น ก ร ะ ท า
ค ว า ม ผิ ด ใน ลั ก ษ ณ ะ
เดี ย วกั น เป็ น ค รั้ งที่  4 
ผู้บั งคับบัญชาสามารถ
ปลดพนักงานคนนั้นออก
โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

   

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก นิติพล ภตูะโชติ (2559: 120-122) 

 

 การฝึกอบรมพนักงานโรงแรมเป็นกระบวนการท่ีได้มีการจัดท าข้ึนมาอย่างมีระบบเพื่อเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการท างาน ทัศนคติ ความสามารถ รวมท้ังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
พนักงานไปในทิศทางท่ีดีท่ีโรงแรมต้องการ การฝึกอบรมท าให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะใหม่
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มความช านาญในการปฏิบัติหน้าท่ี เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึน ท าให้พนักงานมีทัศนคติ ท่ีดีต่อโรงแรม เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพงานบริการ            

การฝึกอบรมพนักงานโรงแรม
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เพิ่มความส าเร็จในการบริหารงานตรงตามท่ีผู้บริหารต้องการ การฝึกอบรมพนักงานโรงแรมมีดังนี้    
(นิติพล ภูตะโชติ, 2559: 129) 

 

 กระบวนการฝึกอบรมพนักงานโรงแรม แบ่งออกได้เป็น 7 ข้ันตอนดังนี้ 

 1. การก าหนดนโยบายการฝึกอบรม โดยท่ัวไปนโยบายการฝึกอบรมของโรงแรมมักจะ
ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี ้
 1.1 การฝึกอบรมมักจัดท าขึ้นเป็น วัน สัปดาห์ เดือน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับพื้นฐานของความต้องการ
ในการฝึกอบรมให้กับพนักงาน 

 1.2 การฝึกอบรมควรอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าแผนกแต่ละแผนก 

 1.3 หัวหน้าแผนกต่าง ๆจะต้องเก็บข้อมูลเก่ียวกับการฝึกอบรมพนักงานไว้เป็นหลักฐาน 

 1.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับพนักงานจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
 1.5 ระบบการประเมินผลการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และทัศนคติจะต้องสามารถวัด
ได้จริง 
 1.6 การปฏิบัติตามนโยบายของการฝึกอบรม การรักษามาตรฐานการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ี
ต้องได้รับการสนับสนุน 

 2. การก าหนดความต้องการในการฝึกอบรม  

ผู้บริหารท าการส ารวจหาความต้องการฝึกอบรมเพื่อจะได้รู้ว่าควรให้ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ เทคนิคการท างานอะไรให้กับพนักงาน การส ารวจความต้องการ และการฝึกอบรมแก่
พนักงานท าได้โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อถามความต้องการฝึกอบรมจากพนักงานในแผนกต่างๆ 
การสัมภาษณ์พนักงาน การสังเกตการณ์การท างานของพนักงาน ค าแนะน าจากลูกค้า การประชุม
พนักงานและการส ารวจตลาด  

 3. การก าหนดแผนการฝึกอบรม  

ในการก าหนดแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานมีปัจจัย 8 ประการที่ต้องค านึงถึงดังนี ้
3.1 การวิเคราะห์งาน ผู้จัดการต้องท าการวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆเพื่อสร้างความมั่นใจในการ

ฝึกอบรม เช่น วิเคราะห์เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรมรายละเอียดเกี่ยวกับงานแต่ละต าแหน่ง
เพื่อให้การฝึกอบรมสอดคล้องกับต าแหน่งงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

3.2 ก าหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมเพื่อความส าเร็จของการฝึกอบรม ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง เช่น ในการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
เพื่อต้องการลดค าต าหนข้ิอร้องทุกข์จากลูกค้า 

กระบวนการฝึกอบรมพนักงานโรงแรม
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3.3 เลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมจะต้องประสานกับหัวหน้าแผนกให้พิจารณา
เลือกพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม พนักงานท่ีอยู่ในข่ายต้องรับการฝึกอบรมโดยหัวหน้าพิจารณาเพื่อ
ส่งเข้ารับการฝึกอบรม 

3.4 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เป็นการก าหนดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นจริง
และวัดได้จากการฝึกอบรบ เช่น การฝึกอบรมพนักงานขายเพื่อต้องการให้โรงแรมขายห้องพักได้
เพิ่มข้ึนอีก 30%  

3.5 การก าหนดโครงการฝึกอบรม การก าหนดโครงการฝึกอบรมจะเก่ียวข้องกับการ
ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ สถานท่ีในการฝึกอบรม ระยะเวลาท าการฝึกอบรม บุคลากรท่ีเข้า
รับการฝึกอบรม วันเดือนปีในการฝึกอบรม ฯลฯ 

3.6 เลือกวิธีการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมมีวิธีการหลายอย่าง ดังนั้น ฝ่ายฝึกอบรมจะต้อง
มีวิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสม เช่น การฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยายในห้องประชุม การสาธิต การ
สนทนา การหมนุเวียนการท างาน เป็นต้น 

3.7 แผนการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุตามเป้าหมาย ฝ่าย
ฝึกอบรมจะต้องวางแผนการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อฝึกอบรมแล้วสามารถแก้ปัญหา
ได้หรือไม่ การฝึกอบรมบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 

3.8 เตรียมงบประมาณในการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย ดังนั้นฝ่าย
ฝึกอบรมจะต้องท างบประมาณในการฝึกอบรมแต่ละครั้งเพื่อเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติค่าใช้จ่าย        
ในการก าหนดงบประมาณการฝึกอบรมจะต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของโรงแรม
เป็นหลัก 

 4. การเตรียมพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมติดต่อประสานงานแผนกต่างๆ 
เพื่อส่งข่าวสารให้ทราบว่ามีการฝึกอบรมในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม รวมท้ัง
ติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้พนักงานได้รับทราบพร้อมกับบอกประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
รวมถึงความเหมาะสมส าหรับแผนกหรือพนักงานท่ีควรเข้ารับการฝึกอบรม 

 5. การปฏิบัติการฝึกอบรม ผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องให้ความส าคัญและรับผิดชอบในการจัด
โครงการฝึกอบรมจะต้องจัดตามวันเวลาท่ีก าหนดไว้ ควบคุมให้การฝึกอบรมเป็นไปตามแผน                   
ตามงบประมาณและตามมาตรฐานในการฝึกอบรม  

 6. การประเมินผลการฝึกอบรม ต้องท าการประเมินผลให้สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายของโรงแรม ตรวจสอบระบบการฝึกอบรม กิจกรรมในการฝึกอบรม พนักงานท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีข้ึนเพียงใด 
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 7. การติดตามผลการฝึกอบรม 

 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมต้องท าการติดตามผลการฝึกอบรมในแต่ละครั้งเพื่อให้
ทราบว่าการฝึกอบรมให้กับพนักงานบรรลุผลหรือไม่เพียงใด 

 

การฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรมมีวิธีการหลายแบบซึ่งแต่ละวิธีการจะมีผลดีและความเหมาะสม
ท่ีแตกต่างกัน วิธีการฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรมท่ีได้รับความนิยมมีดังนี้ 

1. วิธีการบรรยายในหอ้ง (Lecture) 

เมื่อเริ่มการฝึกอบรมเพื่อให้วิทยากรได้ท าความรู้จักกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเบื้องต้น 
วิทยากรท าการบรรยายพร้อมท้ังแนะน าตนเองเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้สึกคุ้นเคย ก่อนเข้าสู่
กระบวนการฝึกอบรมรูปแบบอื่น โดยวิทยากรจะท าการบรรยายในแต่ละหัวข้อตามแผนการฝึกอบรม 
มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบการบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจหลักการและ
แนวทางปฏิบัติได้ชัดเจนข้ึน รวมท้ังการท าโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนอ (Power Point) 

ประกอบการบรรยาย ประกอบกับการน าเสนอภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบวิดี โอท่ีหยิบยกข้ึนมาเป็น
กรณีศึกษาเพื่อดึงดูดความสนใจและท าให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

2. การสาธิต (Demonstration) 

วิทยากรจะท าการแสดงหรือท าสิ่งท่ีต้องการให้ผู้ เข้าอบรมได้เรียนรู้โดยการสังเกต        
การดูแล้วให้ซักถาม อภิปรายและสรุปการเรียนรู้ ท่ีได้จากการสังเกตการสาธิตการปฏิบัติงาน         
โดยวิทยากรจะต้องซ้อมการสาธิตก่อนเพื่อจะได้เห็นปัญหาและเตรียมแก้ไขหรือป้องกันปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ต่อไปจึงจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ นอกจากนั้นควรจัดเตรียมแบบสังเกตการสาธิต 
และเตรียมค าถามหรือประเด็นท่ีจะให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมคิดและอภิปรายด้วย ก่อนการสาธิตวิทยากร
ควรให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องท่ีสาธิต จากนั้นเข้าสู่การสาธิตควรเป็นไปอย่างมีล าดับข้ันตอน ใช้เวลา
อย่างเหมาะสมและควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถาม รวมท้ังให้ผู้เข้าอบรมมาร่วมในการสาธิตด้วย 
เช่น โรงแรมจัดการอบรมการประกอบอาหารตะวันตกของแผนกครัว โดยให้พ่อครัวซึ่งเป็นวิทยากร
สาธิตวิธี ล าดับข้ันตอนในการประกอบอาหารให้ผู้เข้าอบรมได้สังเกตดูและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้
ลองประกอบอาหาร ชิมรสชาติของอาหาร หลังการสาธิตแล้ววิทยากรควรให้ผู้เข้าอบรมรายงานสิ่งท่ี
ได้สังเกตเห็นเปิดโอกาสให้ซักถามแล้วร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รับ 

 

 

 

วิธีการฝึกอบรมพนักงานโรงแรม
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3. การฝึกอบรมภายในโรงแรม (In House Training) 

การฝึกอบรมท่ีจัดข้ึนภายในโรงแรม พนักงานท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้         
การฝึกอบรมภายในโรงแรมอาจจะใช้วิทยากรภายในโรงแรมหรือจากภายนอกก็ได้ การฝึกอบรมโดย
วิธีนี้จะช่วยให้โรงแรมประหยัดค่าใช้จ่าย 

4. การฝึกอบรมภายนอกโรงแรม (External Training) 

โรงแรมหลายแห่งส่งพนักงานไปฝึกอบรมนอกโรงแรมหรือนอกสถานท่ีเพื่อให้พนักงาน
เหล่านั้นได้รับความรู้ใหม่ๆ เทคนิคท่ีทันสมัยในการท างานได้ประสบการณ์ดีๆ เพื่อน าไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีข้ึน  

5. การฝึกอบรมที่ศูนย์กลางการฝึกอบรม (Training Centre) 

ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่มักจะมีศูนย์กลางการฝึกอบรม  โดยเฉพาะโรงแรมท่ีมีการ
บริหารงานแบบเครือข่าย โรงแรมในเครือข่ายจะส่งพนักงานไปรับการฝึกอบรมท่ีศูนย์กลางการฝึกอบรม  

6. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

การแสดงบทบาทสมมติเป็นการสวมบทบาทหรือเป็นการสมมติเหตุการณ์ให้ผู้เข้าร่วมรับ
การฝึกอบรมได้แสดงบทบาทในสถานการณ์หรือเรื่องนั้นๆ เช่น การสวมบทบาทเป็นลูกค้าผู้ มาใช้
บริการ สวมบทบาทเป็นผู้จัดการ ท้ังนี้เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจทราบถึงความรู้สึกและกระบวนการใน
การท างานของบุคคลเหล่านั้น  

ตารางที่ 9.3 แสดงตัวอย่างโครงการฝึกอบรมแผนกแม่บ้าน 

ตัวอย่างโครงการฝึกอบรมแผนกแม่บ้าน  
Date     Month      

Code Subject Trainer Methods Time Location 

HK-1 Making Bed Asst. HK Demonstration 09.00-10.00 hr. Room 2101  

HK-2 General Cleaning Sup. HK Lecture/ 

Demonstration 

10.00-11.00 hr. Training Room-1 

HK-3 Night Turndown 

Service 

Sup. HK Lecture/ 

Demonstration 

11.00-12.00 hr. Training Room-1 

HK-4 Lost and Found Sup. HK Lecture/ VDO 13.00-14.00 hr. Training Room-1 

HK-5 Guest Complaints Out Side Trainer Lecture/ VDO 14.00-15.00 hr. Training Room-1 

HK-6 Check-out Room Asst. HK Demonstration 15.00-16.00 hr. Room 2101  

HK-7 Guest Room Inspection Asst. HK Demonstration 16.00-17.00 hr. Room 2101  

ท่ีมา: โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอดุรธานี (2560) 
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 การพัฒนาผู้บริหารโรงแรมเป็นการพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ทักษะ เทคนิคการบริหาร     
มีมนุษยสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ระดับชั้นของผู้บริหารโรงแรมแบ่งออกได้           
3 ระดับดังนี ้ 

 1.  ผู้บริหารระดับสูง (Top Management) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงจะเน้นการก าหนดนโยบายต่างๆ ของโรงแรม
ประสานงานกับแผนกต่างๆ รวมท้ังการสั่งการต่างๆ ท้ังหมดในโรงแรม 

 2. ผู้บรหิารระดับกลาง (Middle Management) 

ผู้ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในด้านการบริหารงาน ควบคุมผู้บริหารระดับต้น 
บริหารงานตามนโยบายวางแผนงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโรงแรม รายงานการท างาน
ให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ 

 3. ผู้บริหารระดับต้น (First-Line Management) 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับต้นคือ การประสานงาน ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนการให้ค าแนะน าค าปรึกษาและช่วยพนักงานแก้ปัญหาต่างๆ         
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานสามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

  

 การพัฒนาผู้บริหารโรงแรมมีกระบวนการและข้ันตอน 6 ข้ันตอนดังนี้ (นิติพล ภูตะโชติ, 2559: 153) 

 1. วิเคราะห์ความต้องการของโรงแรม  
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาจะต้องท าการวิเคราะห์ถึงความต้องการของโรงแรมใน

อนาคตเพื่อจะได้วางแผนเพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงแรมให้สอดคล้องกับความต้องกาของโรงแรมใน
อนาคต เช่น ต้องมีการวิเคราะห์ความเจริญเติบโตของธุรกิจ จ านวนนักท่องเท่ียวหรือลูกค้าท่ีจะเข้าพัก 
การขยายตัวของธุรกิจ จ านวนพนักงานและผู้บริการท่ีต้องการในอนาคต กลยุทธ์ท่ีใช้ในการ
บริหารงานในอนาคต ฯลฯ 

เมื่อผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาท าการวิเคราะห์ความต้องการของโรงแรมแล้วจะ
ท าให้ทราบทิศทางการบริหารในอนาคตได้ การวางแผนและก าหนดการพัฒนาผู้บริหารแต่ละแผนก
แต่ละระดับได้ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารในอนาคต การก าหนดหัวข้อก าหนด     
กลยุทธ์ต่างๆ แผนการพัฒนาผู้บริหารก็สามารถท าได้ 

การพัฒนาผู้บริหารโรงแรม

กระบวนการพฒันาผู้บรหิารโรงแรม
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 2. ประเมินความสามารถของผู้บริหารในปัจจุบัน 

ความสามารถของผู้บริหารแต่ละแผนกแต่ละระดับเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องรู้ขีดความสามารถ
ของผู้บริหารแต่ละคน เมื่อทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ขีดความสามารถของผู้บริหารแต่ละคน ผู้จัดการ
แผนกฝึกอบรมและพัฒนาก็สามารถเพิ่มทักษะ เพิ่มประสบการณ์ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร     
แต่ละคนได้ 

 3. ส ารวจก าลังคนของฝ่ายบริหาร 
ก าลังคนของฝ่ายบริหารแต่ละระดับมีเพียงพอหรือไม่ มีความต้องการผู้บริหารระดับ

ใดบ้าง จ านวนเท่าไร ในการส ารวจก าลังคนของฝ่ายบริหารจะท าให้การวางแผนก าลังคนไม่ผิดพลาด 
โรงแรมไม่ขาดแคลนผู้บริหาร รวมท้ังยังท าการวางแผนการพัฒนาให้กับผู้บริหารในอนาคตได้ 

 4. วางแผนการพัฒนาผู้บริหาร 

ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการของโรงแรม การประเมินความสามารถของผู้บริหารใน
ปัจจุบัน การส ารวจก าลังคนของฝ่ายบริหารจะท าให้ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาทราบข้อมูล
ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาผู้บริหารโรงแรม เช่น ผลจากการประเมินความสามารถ
ของผู้บริหารในปัจจุบันจะท าให้ทราบว่าผู้บริหารแต่ละคนแต่ละระดับมีจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง       
ควรเพิ่มพูนทักษะความรู้เรื่องใดเพื่อให้เหมาะสมกับผู้บริหารแต่ละคนแต่ละแผนก 

 5. ก าหนดโครงการพัฒนาผู้บริหาร 

เมื่อรวบรวมข้อมูลมาได้เพียงพอแล้ว ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาจะจัดท าโครงการ     
เพื่อท าการพัฒนาผู้บริหารของโรงแรมข้ึน การจัดท าโครงการพัฒนาผู้บริหารจะเก่ียวข้องกับปัจจัย
หลายอย่าง เช่น งบประมาณจะใช้ในการโครงการหัวข้อต่างๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร วิทยากร สถานท่ี 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

 6. ประเมินผลโครงการพัฒนาผู้บริหาร 

เมื่อท าการก าหนดโครงการพัฒนาผู้บริหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะด าเนินการพัฒนา
ผู้บริหารให้กับโรงแรม แผนกท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้คือ แผนกฝึกอบรมและพัฒนาจะท าการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาผู้บริหาร ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการพัฒนาผู้บริหารได้จัดท า   
ในครั้งนี้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงแรม  
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 การพัฒนาผู้บริหารโรงแรมมีเทคนิคหลายอย่าง ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมี 9 เทคนิคดังนี้      
(นิติพล ภูตะโชติ, 2559: 159) 

 1. การสอนงาน (Coaching) 

ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ผู้สอนจะสอนเทคนิค
และวิธีการต่างๆ ท่ีจะสามารถช่วยให้ผู้บริหารน าไปใช้ในการพัฒนาการท างาน ผู้สอนอาจจะมาจาก
บุคคลภายนอกหรืออาจจะใช้ผู้สอนจากภายในโรงแรมก็ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทโรงแรมดุสิตธานี จ ากัด 
(มหาชน) มีโครงการฝึกอบรมให้ผู้จัดการโรงแรมรุ่นใหม่ได้เข้าไปเรียนรู้กับผู้จัดการโรงแรมอาวุโสเพื่อ
เรียนรู้วิธีการท างาน เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการโรงแรมอย่างมืออาชีพ เช่น ท่ีโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
มีผู้จัดการโรงแรมฝึกหัดเข้ามาฝึกงานเป็นผู้จัดการโรงแรมกับคุณวัชราวุธ สุขเสรี ต าแหน่งผู้จัดการ
ท่ัวไปโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดยคุณวัชราวุธจะสอนงานการบริหารจัดการโรงแรมให้แก่ผู้จัดการ
โรงแรมฝึกหัดเพื่อเตรียมส่งออกไปบริหารโรงแรมในเครือบริษัทโรงแรมดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมี
อยู่หลายสาขาหลายแห่ง 

 2. การพัฒนาอาชีพ (Career Development) 

เพื่อให้ผู้บริหารได้รับความรู้เทคนิคใหม่ในการบริหารงาน การพัฒนาอาชีพให้กับผู้บรหิาร
เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้บริหารโรงแรมสามารถท างานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลเพราะเป็นการเพิ่มพูนทักษะ         
ความช านาญ ความรู้เฉพาะด้านให้กับผู้บริหารแต่ละระดับและช่วยให้ผู้บริหารมีความเจริญก้าวหน้า            
ในสายงานอาชีพของตน  

 3. การให้ค าปรึกษา (Consultants) 

การให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารเป็นวิธีการพัฒนาผู้บริหารอีกแบบหนึ่ง โดยใช้ผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถประสบการณ์ต่างๆ คอยให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร เช่น ให้ค าปรึกษาในด้านกฎหมาย
และด้านอื่นๆ ท่ีผู้บริหารต้องการ 

 4. การสัมมนา (Seminars) 

การสัมมนาเป็นการพัฒนาผู้บริหารโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้บริหาร ในการ
สัมมนาผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถถกเถียงปัญหาต่างๆ ได้หรืออาจมีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา 

 

 

 

เทคนิคการพฒันาผู้บรหิารโรงแรม
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 5. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้ท าการเรียนรู้งานด้านต่างๆ หรืองานในแผนกอื่นเพื่อให้เข้าใจ
ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของแผนกอื่น ผู้บริหารจะได้รับประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน การหมุนเวียนอาจจะท าในระยะเวลาสั้น เช่น 1-2 สัปดาห์ หรือ 3-4 เดือน         
โดยการให้ไปเรียนรู้งานในแผนกอื่นๆ เช่น ผู้บริหารระดับต้นของแผนกแม่บ้านไปเรียนรู้ระบบการท างาน
ในแผนกต้อนรับส่วนหน้าเป็นเวลา 1 เดือนเพื่อท าการศึกษางานในแผนกนี้ 

 6. การศึกษาดว้ยตนเอง (Self-Study) 

การพัฒนาตนเองจะท าให้ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้
ใหม่ๆ ทักษะในการบริหารระดับสูง ผู้เข้าร่วมโครงการอาจท าการศึกษาด้วยตนเองหรือเข้ารับการ
ประชุมหรือสัมมนาจากสถาบันฝึกอบรม 

7. เกมการบรหิาร (Management Game) 

การพัฒนาผู้บริหารท่ีได้รับความนิยมมาก โดยปกติเกมการบริหารจะแบ่งผู้เข้ารับการ
พัฒนาออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้ทีมงานในกลุ่มช่วยการท างานในด้านต่างๆ เช่น การซื้อวัตถุดิบ         
การก าหนดราคาบริการ การจัดการด้านการตลาด การบริหารด้านการเงินเพื่อให้แต่ละกลุ่มท าการ
ตัดสินใจและใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการบรหิารงาน 

 8. กรณีศึกษา (Case Study) 

กรณีศึกษาเป็นการพัฒนาผู้บริหารโดยการน ากรณีศึกษาเรื่องต่างๆ มาท าการศึกษาและ
วิเคราะห์เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับกรณีศึกษาเรื่องดังกล่าว จากนั้นแต่ละกลุ่ม
จะช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์การบริหารช่วยแก้ปัญหาทีเ่กิดข้ึนกับกรณีศึกษาเรื่องนั้น 

 9. การศึกษาระยะส้ันในมหาวิทยาลัย (University Short Course) 

ผู้บริหารอาจเลือกวิธีการพัฒนาโดยการเข้าศึกษาหรอือบรมระยะสัน้จากสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันการฝึกอบรมซึ่งโครงการดังกล่าวอาจใช้เวลาในการศึกษา เช่น 3-6 เดือน ธุรกิจโรงแรม
จ านวนไม่น้อยทีส่่งผู้บรหิารไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยทางโรงแรมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ท้ังหมด 
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 ตารางที่ 9.4 แสดงตัวอย่างโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงแรม 

 ตัวอย่างโครงการพฒันาผูบ้ริหารโรงแรม 

 Date     Month     

Code Subject Trainer Methods Time Location 

Exe-1 Topic : Marketing 

Communication and Risk 

Management  

Vice President 

(Corporate 

Communications),   

Dusit International 

Lecture 9.00-10.30 hr. The Royal 

Dusit Hall 

Exe-2 Topic : The Path to 

Hospitality Excellence  

General Manager,  

Dusit Thani Hua Hin 

Lecture 10.30-12.00 hr. The Royal 

Dusit Hall 

Exe-3 Topic: Hotel Management 

for MICE and Event 

 

General Manager,  

Plaza Athenee @ 

Royal 

Meridien Hotel , 

Bangkok 

Lecture 13.00-14.30 hr. The Royal 

Dusit Hall 

Exe-4 Budget Hotel , boutique 

hotel and Hostel 

Management and Trends  

CEO & Co- Founder at 

Let's Sea Hua Hin 

Fresco Resort 

Lecture 14.30-16.00 hr. The Royal 

Dusit Hall 

Exe-5 Work Assignment 

1. F & B Service 

2. Kitchen 

3. Front Office 

Management 

4. House Keeping 

Management 

5. Spa Management 

General Manager,  

Dusit Thani Hua Hin 

 

Work Shop/ 

Presentation 

18.00-20.00 hr. The Royal 

Dusit Hall 

ท่ีมา: โรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ (2560) 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับ

มาตรฐานการท างานท่ีทางโรงแรมได้ก าหนดเอาไว้ ผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละคนจะน าไปใช้เพื่อตัดสินใจถึงความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและยังเก่ียวข้อง
กับการเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพและการเลิกจ้าง (Linda A. Jerris, 1999: 388) 

  
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานโรงแรมท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมี 3 วิธีดังนี ้ 

1. วิธีการประเมินตามเกณฑ์คะแนน 

วิธีการประเมินตามเกณฑ์คะแนนเป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล โดยพิจารณาจากรายละเอียด แยกตามองค์ประกอบหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบ
ของต าแหน่งงาน เช่น ความรู้และทักษะในงาน คุณภาพของงาน ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ การมี
มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น ผู้ประเมินจะก าหนดน้ าหนักคะแนนในแต่ละด้านแตกต่างกันตามความส าคัญ
ออกมาเป็นระดับค่าคะแนนจากดีท่ีสุดไปจนถึงไม่พอใจ ดังแสดงในภาพท่ี 9.3 

 

 

 

1st Time Review ครั้งที่ 1   [   ]  within the 1st Month ภายใน 1 เดือน 

2nd  Time Review ครั้งที่ 2   [   ]  within the 3nd  Month ภายใน 3 เดือน
Extension Review ต่อการประเมิน  [   ] Reasons เหตุผล : ……..…………………. 
Name……………………………………….. Employee No……………   Position………………..…… 

Section……………………………………..      Department………………………………………………… 

Date Joined……………………………….. Probationary Due Date…………………………………. 
(Please return the evaluated form back to Human Resource Department within……….) 

 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม

วิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานพนักงานโรงแรม
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1 2 3 4 

  
Must improve Growing Good Outstanding 

 

 

ควรปรับปรุง ก าลังปรับปรุง 
ในทางที่ดีขึ้น 

ด ี ดีเยี่ยม 

1 KNOWLEDGE & SKILL ความรู้และทักษะ     

2 QUALITY OF WORK คุณภาพของงาน     

3 OUT PUT ผลการท างาน     

4 TEAMWORK การท างานเปน็ทีม     

5 FLEXIBILITY ความยืดหยุ่นในขณะปฏิบัตหิน้าที ่     

6 PERSONAL APPEARANCE บุคลิกภาพ     

7 COMMUNICATION/ENGLISH LANGUAGE  

การส่ือสาร/ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
    

8 RESOURCEFULNESS/INITATIVE 

การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่และความคิด
สร้างสรรค์ 

    

9 HUMAN RELATIONS การมีมนษุยสัมพันธ ์     

10 ATTENDANCE/PUNCTUALITY  

การมาท างานสม่ าเสมอและตรงตอ่เวลา 
    

11 RULES&REGULATIONS กฎระเบียบ     

12 INSTRUCTIONS การปฏิบตัิตามค าสั่ง     

APPRAISER’S COMMENTS / ข้อคิดเหน็ของผู้ประเมิน …………………………..………………………………… 

EMPLOYEE’S COMMENTS / ข้อคิดเหน็ของพนักงาน ……………………………….……………………………. 
Score Summary สรุปคะแนน/Maximum Score is 48 คะแนนสูงสุด คือ 48 

1st Time Review ครั้งที่ 1  [  ]  Score: …………    2nd Time Review ครั้งที่ 2  [  ]  Score: ………… 

Employee’s Signature  ……………………………… Date…………………. 
Department Head’s Signature ……………………………… Date…………………. 
Division Head’s Signature ……………………………… Date…………………. 
Human Resources Manager’s Signature………………………………  Date…………………. 
General Manager’s Signature  ……………………………… Date…………………. 

ภาพที่ 9.2  ตัวอยา่งแบบประเมินตามเกณฑ์คะแนนของโรงแรม 

ท่ีมา: แบบประเมินผลการปฏบิัติงานพนักงานโรงแรมในเครือเซ็นทารา (CENTARA) (2560) 
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จากภาพท่ี 9.2 จะพบว่าโรงแรมเซ็นทารา(CENTARA) ได้มีการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ านวน 12 ข้อ โดยใช้เกณฑ์คะแนนท้ังสิ้น 4 ระดับคะแนน  ดังนี้ 

1. ได้คะแนนจากการประเมิน 1 คะแนน หมายถึง การปฏิบัติงานควรปรับปรุง (Must 

improve) 

2. ได้คะแนนจากการประเมิน 2 คะแนน หมายถึง การปฏิบัติงานก าลังปรับปรุงในทางท่ีดีข้ึน 
(Growing) 

3. ได้คะแนนจากการประเมิน 3 คะแนน หมายถึง การปฏิบัติงานดี (Good) 

4. ได้คะแนนจากการประเมิน 4 คะแนน หมายถึง การปฏิบัติงานดีเยี่ยม (Outstanding) 

จากการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนของโรงแรม เนื่องจากโรงแรมเป็นธุรกิจการให้บริการ 
โรงแรมจึงให้ความส าคัญกับ “เก่งคน” ในสัดส่วนใกล้เคียงกับ “เก่งงาน” ดังนี้  “เก่งคน” มีจ านวน 5 ข้อ
จาก 12 ข้อ ในหัวข้อต่อไปนี้  (1) TEAMWORK การท างานเป็นทีม (2) FLEXIBILITY  ความยืดหยุ่น
ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี (3) PERSONAL APPEARANCE บุคลิกภาพ (4) HUMAN RELATIONS การมี
มนุษยสัมพันธ์ และ(5) ATTENDANCE/PUNCTUALITY การมาท างานสม่ าเสมอและตรงต่อเวลาและ
ให้ความส าคัญกับ “เก่งงาน” จ านวน 7 ข้อ จาก 12 ข้อ ในหัวข้อต่อไปน้ี (1) KNOWLEDGE & SKILL 

ความรู้และทักษะ (2) QUALITY OF WORK คุณภาพของงาน (3) OUT PUT ผลการท างาน         
(4) COMMUNICATION/ENGLISH LANGUAGE การสื่อสาร/ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
(5) RESOURCEFULNESS/INITATIVE การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่และความคิด
สร้างสรรค์ (6) RULES&REGULATIONS กฎระเบียบ และ (7) INSTRUCTIONS การปฏิบัติตามค าสั่ง 

ด้าน “เก่งคน” โรงแรมต้องการให้พนักงานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เนื่องจากงาน
บริการไม่สามารถท่ีจะให้บริการคนเดียวได้ การให้บริการท่ีดีได้จะต้องท างานเป็นทีมได้อย่างดี 
สามารถยืดหยุ่นในขณะปฏิบัติหน้าท่ีได้ มีบุคลิกภาพในการให้บริการท่ีเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์และ
มีคุณลักษณะด้านจริยธรรมคือความตรงต่อเวลา ไม่ขาดงานมาท างานสม่ าเสมอ   

ด้าน “เก่งงาน” นั้น โรงแรมต้องการให้พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงาน ท างานได้อย่าง    
มีคุณภาพต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับแขกได้โดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูด สามารถใช้
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่และมีความคิดสร้างสรรค์ รักษากฎระเบียบและสามารถปฏิบัติ
ตามค าสั่งได้อย่างดี 
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2. วิธีการประเมินการตรวจสอบจากรายการ (Check Lists) 

วิธีนี้ต้องมีการก าหนดรายละเอียดท่ีจะใช้ในการประเมินไว้ให้ครบถ้วน รายละเอียดแต่ละ
ข้อจะมีคะแนนเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ท าการประเมินทราบคะแนนแต่ละช่อง  ซึ่งปัจจัยท่ีใช้
ประเมินผลของพนักงานโรงแรมประกอบไปด้วยปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ปริมาณงานท่ีท าได้ คุณภาพ
ของงาน ความรู้ในเรื่องงาน ความไว้วางใจได้ ความคิดริเริ่มในการท างาน ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ทัศนคติ การให้ความร่วมมือกับผู้อื่น ความ
รับผิดชอบในหน้าท่ี ความตรงต่อเวลา ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น 

ตารางที่ 9.5 การปฏิบัติงานแบบการตรวจสอบจากรายการ 

ตัวอย่างวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบการตรวจสอบรายการ 

ช่ือพนักงาน     แผนก     

ช่ือผู้ประเมิน     วัน เดือน ปี    

รายการ 
ระดับคะแนน 

ผลคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. คุณภาพงาน            

2. ปริมาณงาน            

3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรม            

4. ความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี            

5. การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น            

6. การให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชา            

7. การบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การท างาน 

           

8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์            

9. ทัศนคต ิ            

10. ความประพฤต ิ            

11. ความรับผิดชอบต่องาน            

12. ความเสียสละ            

13. ความเป็นผู้น า            

14. ความสามารถในการตัดสินใจ            

15. ความรู้ในเรื่องงาน            
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รายการ 
ระดับคะแนน 

ผลคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. ความรู้ในภาษาต่างประเทศ            

17. ความขยันหม่ันเพียรต่อหน้าท่ี            

18. การติดต่อสื่อสาร            

19. ความมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน            

20. ความตรงต่อเลา            

3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ งานเพื่ อ ให้ ได้ ข้อมูลย้อนกลับจากทุกทิศทางจาก
สภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน ผู้ประเมินประกอบด้วย ประเมินตนเอง เพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า และผู้ใต้บังคับบัญชา การประเมินในลักษณะนี้จะท าให้ผู้ถูกประเมินได้
ข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการสนับสนุนผลส าเร็จของการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีมีความถูกต้อง แม่นย าและน่าเชื่อถือมากกว่าการประเมินโดยหัวหน้างานเพียงด้านเดียว 
ปัจจัยท่ีน ามาใช้ในการประเมิน 360 องศา  ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี 
พฤติกรรมการแสดงออกระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายและการปรับตัว
ต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน การประเมิน 360 องศานิยมน ามาประยุกต์ใช้กับต าแหน่งงานท่ี
เก่ียวข้องกับแขก เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นต้น        
ดังแสดงในภาพท่ี 9.3 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา 

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้บังคับบัญชา

ลูกค้า

ประเมิน
ตนเอง

ผู้ใต้

บังคับบัญชา

เพื่อน
ร่วมงาน



 
287 บทที่ 9 | แผนกทรัพยากรมนุษย์  

 
ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีองค์กรให้แก่พนักงานในรูปของ

เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการท างานให้แก่พนักงาน และเพื่อการด ารงชีพ
ของพนักงาน (นิติพล ภูตะโชติ, 2559: 194; ราณี อิสิชัยกุล, 2555: 72) 

ค่าตอบแทนท่ีโรงแรมให้แก่พนักงานจะอ้างอิงค่าตอบแทนตามท่ีกฎหมายก าหนด           
โดยค านึงถึงค่าครองชีพในปัจจุบันท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อท้ังในและต่างประเทศ     
ให้ค่าตอบแทนเพียงพอต่อการด ารงชีพเหมาะสมกับฐานะและต าแหน่งงานสามารถตอบสนองความ
ต้องการของพนักงานและครอบครัว 

 องคป์ระกอบของค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนที เป็นตัวเงินทางตรง ได้แก่ เงินเดือนซึ่งจะก าหนดจ่ายเป็นเดือน ค่าจ้าง
ก าหนดจ่ายรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ นอกจากนี้โรงแรมจะมีค่าบริการ (Service Charge) ท่ีคิด
จากแขกในอัตราร้อยละ 10 เพื่อน ามาเฉลี่ยให้แก่พนักงานทุกเดือน  

2. ค่าตอบแทนที เป็นตัวเงินทางอ้อม เป็นสวัสดิการท่ีโรงแรมจัดสรรให้แก่พนักงานหรือ
ลูกจ้างตามความเหมาะสม ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานพร้อมบริการซักรีดให้ สามารถรับประทานอาหารใน
ห้องอาหารพนักงาน (Canteen) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บางโรงแรมมีบริการท่ีพักพนักงานให้ บริการรถ
รับ-ส่งพนักงาน ค่าประกันชีวิต ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล กองทุนเงินประกันสั งคม 
กองทุนเงินส ารองเลี้ยงชีพ  

3. ค่าตอบแทนที ไม่เป็นตัวเงิน เป็นค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปสิทธิประโยชน์หรือบริการท่ี
พนักงานหรือลูกจ้างได้รับ เพื่ อช่วยส่ งเสริมสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ ได้แ ก่ 
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีท้าทายความสามารถ งานท่ีเปิดโอกาสให้
พนักงานเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และการมีเพื่อนร่วมงานท่ีดี หัวหน้างานท่ีเข้าใจ อุปกรณ์
เครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานท่ีมีเพียงพอและมีมาตรฐาน สถานท่ีท างานท่ีสวยงาม เหมาะสม 
ปลอดภัย อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ไม่มีมลภาวะทางเสียง แสง กลิ่น ท่ีมีอันตรายแก่ร่างกาย  

 

 

 

ค่าตอบแทนในธุรกิจโรงแรม
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 ต าแหน่งงานและการเปลี่ยนต าแหน่งของพนักงานจะมีการเลือ่นต าแหน่ง การโยกย้ายและ
การออกจากงาน ดังนี ้

  

 การเลื่อนต าแหน่งเป็นการแต่งตั้งบุคคลจากต าแหน่งหนึ่งไปอีกต าแหน่งหนึ่งท่ีอยู่ในระดับท่ี
สูงกว่าเดิม มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน มีสถานภาพสูงข้ึนได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่มมากข้ึน
เป็นความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลผู้นั้น 

1. แนวทางการเล่ือนต าแหน่งงาน 

แผนกทรัพยากรมนุษย์พิจารณาเลื่อนต าแหน่งพนักงานของโรงแรมจะต้องตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการเลื่อนต าแหน่งงานมาตรฐานและหลักการในการพิจารณาเพื่อรักษาขวัญและ
ก าลังใจของพนักงานทุกฝ่ายในโรงแรม โดยแนวทางในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 แนวทางดังนี ้(วนิดา วาดีเจริญ, อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล, และสมบัติ ทีฆทรัพย์, 2556: 98) 

1.1 การเลื อนต าแหน่งในสายงานเดิม คือการเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนแต่ยังคงไว้ในสาย
อาชีพเดิม เช่น พนักงานเสิร์ฟ (Waiter) เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter) 

หรือพนักงานท าความสะอาดห้องพัก (Room Maid) เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้าประจ าชั้น (Floor 

Supervisor) หรือพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Reception) เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก
บริการส่วนหน้า (Front Office Supervisor) เป็นต้น การเลื่อนต าแหน่งสายงานเดิมอาจเกิดข้ึนจาก
สาเหตุหลักคือ มีต าแหน่งงานว่าง เนื่องจากสาเหตุพนักงานเดิมโยกย้าย ลาออกและเกษียณอายุ   

1.2 การเลื อนต าแหน่งข้ามสายงาน คือการเลื่อนต าแหน่งนอกสายงานท่ีตนปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ 
เช่น จากพนักงานเสิร์ฟ (Waiter) เลื่อนต าแหน่งข้ามสายงานเป็นพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front 

Reception) หรือพนักงานท าความสะอาดห้องพัก (Room Maid) เลื่อนต าแหน่งข้ามสายงานเป็น
พนักงานต้อนรับห้องอาหาร(Hostess) เป็นต้น การเลื่อนต าแหน่งข้ามสายงานหรือข้ามสังกัดเกิดข้ึน
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโรงแรมมีต าแหน่งงานใหม่ว่างอยู่หรือกรณีท่ีผู้บริหารข้ึนถึง
ต าแหน่งสูงสุดของแผนกจึงท าการเปลี่ยนสายงาน เช่น จากต าแหน่งผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า 
(Front Office Manager) ข้ึนไปรับต าแหน่งผู้จัดการท่ัวไป (General Manager) เป็นต้น  

 

ต าแหน่งงานและการเปลี่ยนต าแหน่งงานในธุรกิจโรงแรม

การเลื่อนต าแหน่งงานในธุรกิจโรงแรม
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1.3 การเลื อนต าแหน่งสู่ต าแหน่งบริหาร  คือ การเลื่อนต าแหน่งจากส่วนงานท่ีตน
รับผิดชอบไปสู่ต าแหน่งบริหาร เช่น จากต าแหน่งพนักงานงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Reception) 
เลื่อนต าแหน่งสู่ต าแหน่งผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Manager) หรือจากต าแหน่ง
เป็นหัวหน้าประจ าชั้น (Floor Supervisor) เลื่อนต าแหน่งสู่ต าแหน่งผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 
(Housekeeping Manager) เป็นต้น การเลื่อนสู่ต าแหน่งบริหารเกิดข้ึนในกรณีท่ีต าแหน่งงานบริหาร
ว่างลงหรือการขยายงานของโรงแรม 

 2. การวางแผนการเล่ือนต าแหน่งงานของบุคลากร  
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องสร้างมาตรฐาน เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเลื่อนไปสู่

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและตรวจสอบได้ เพื่อไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในโรงแรม
ตามมาในภายหลัง โดยการวางแผนการเลื่อนต าแหน่งพนักงานสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่อไปนี ้ 

2.1 นโยบายการพิจารณาคัดเลือก โรงแรมจะต้องก าหนดนโยบายการคัดเลือกพนักงานท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง ในกรณีท่ีต าแหน่งดังกล่าวว่างลงหรือมีการ
ขยายสายงานเดิมหรือขยายสายงานธุรกิจใหม่ โดยส่วนใหญ่จะน าทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน 
ประสบการณ์ อายุงาน ผลงานส าคัญในรอบปีท่ีผ่านมา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหามาเป็นข้อก าหนดนโยบายการคัดเลือกภายในโรงแรม 

2.2 การส่งเสริมอาชีพและความก้าวหน้าของพนักงาน เป็นการพัฒนาให้พนักงานมี
ความสามารถท่ีจะท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการให้พนักงานของโรงแรมเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาการท างาน เช่น การอบรมเพื่อเพิ่มพูนพูนความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ การอบรม
ทักษะท่ีใช้ในการท างานเพื่อความเชี่ยวชาญมากข้ึน เพื่อวางรากฐานและเตรียมความพร้อมของ
พนักงานเพื่อเลื่อนต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นในอนาคต  

 3.  หลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหนง่งาน  

การเลื่อนต าแหน่งงานจะต้องพิจารณาโดยค านึงถึงนโยบายการเลื่อนต าแหน่งงานของ
โรงแรม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานอย่างละเอียดถ่ีถ้วน    
โดยใช้ข้อก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาท่ีมีมาตรฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง
พนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีโรงแรมตั้งไว้ โดยต้องตระหนักถึงขวัญและก าลังใจของพนักงาน
โดยรวมของโรงแรม เนื่องจากการเลื่อนต าแหน่งเป็นเรื่องท่ีพนักงานทุกคนคาดหวัง โดยอาจส่งผล
กระทบต่อผู้ท่ีไม่ได้รับเลือกน ามาซึ่งปัญหาความสัมพันธ์ในการท างาน ท้ังนี้การเลื่อนต าแหน่งจะต้อง
ตั้งอยู่ในระบบคุณธรรม ปราศจากอคติและต้องสามารถสร้างการยอมรับให้กับพนักงานส่วนใหญ่ของ
โรงแรมโดยน าหลักเกณฑ์มาในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งได้ดังนี้ 
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3.1 ความรู้ความสามารถ  การยึดหลักความรู้ความสามารถของพนักงานเป็นวิธีท่ียุติธรรมกับ        
ทุกฝ่ายเพราะพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถจนเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานและสามารถสร้าง
ความร่วมมือภายในสายงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมได้รับการคัดเลือก  

3.2 อายุงานและประสบการณ์ พนักงานท่ีปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ จงรักภักดีมาเป็น
ระยะเวลานานเป็นปัจจัยท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความผูกพันระหว่างพนักงานกับ
โรงแรม โรงแรมจะพิจารณาเลื่อนต าแหน่งพนักงานกลุ่มนี้ก่อนพนักงานประเภทอื่นเพราะระยะเวลา 
ท่ีผ่านมาเขาได้พิสูจน์ให้เห็นความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท างาน ท าให้พนักงานถูกหล่อหลอมจน
เปรียบเสมือนคนในครอบครัวท่ีถูกปลูกฝังซึมซบัวัฒนธรรมองค์กร 

3.3 ระบบอุปถัมภ์ ระบบอุปถัมภ์เป็นระบบการคัดเลือกพนักงานเข้าท างาน โดยใช้เหตุผล
ทางการเมืองหรือความสัมพันธ์เป็นหลักส าคัญ ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้มีอ านาจ
หน้าท่ีในการแต่งตั้งกับพนักงาน ซึ่งระบบนี้มักจะเชื่อมโยงกับปัญหาการเมืองภายในโรงแรม การเลื่อน
ต าแหน่งพนักงานจะไม่ค านึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรืออายุงานแต่จะพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัวในฐานะเพื่อน เครือญาติหรือมีผลประโยชน์เกื้อกูลกัน  

 

แผนกทรัพยากรมนุษย์ท างานสัมพันธ์กับแผนกต่างๆของโรงแรมดังนี้ (นิศา ชัชกุล, 2551: 134) 

1. ฝ่ายบริหาร ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาของหัวหน้าแผนกและมีการจัดเตรียม
กฎระเบียบข้อบังคับเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาร่างออกประกาศใช้ อาจมีการเจรจาหรือช่วยเหลือ
ฝ่ายบริหารในการ ตกลงเก่ียวกับแรงงานและทบทวนข่าวสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสหภาพและ   
ให้ค าแนะน าฝ่ายบริหารถึงวิธีการที่ต้องปฏิบัติ 

2. ความสัมพันธ์กับแผนกอื่น ๆ  แผนกทรัพยากรมนุษย์จะมีหน้าท่ีประสานงานเพื่อจัดหา
บุคลากรให้แก่แผนกต่างๆ จัดปฐมนิเทศพนักงาน ประสานงานในเรื่องการว่าจ้าง  การฝึกอบรม
พนักงาน การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารโรงแรม ติดตามตรวจสอบวินัยใน
การท างานของพนักงาน เก็บประวัติพนักงาน ดูแลเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ รวมท้ังการจัดการต่อข้อร้องเรียนด้านการท างานของพนักงานภายใน
โรงแรม 

3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกโรงแรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น สถาบันการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษากับโรงแรม 
กรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงานในการประสานงานการด าเนินงานด้านกฎระเบียบแรงงาน 
การประกันสังคม เป็นต้น 

ความสมัพนัธ์ระหว่างแผนกทรพัยากรมนุษย์กับแผนกต่างๆของโรงแรม
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พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ควรมีมารยาทและจรรยาบรรณในการท างานดังนี้         

(นิศา ชัชกุล, 2551: 135) 

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน รวมท้ังกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความซ่ือสัตย์และสุจริต 

3. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงสิทธิของโรงแรมและบุคคลอื่น 

4. รักษาและปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงกับโรงแรมหรือบุคคลอื่น 

5. ใฝ่หาและพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
6. ไม่รับหรือด ารงต าแหน่งใดๆ ในธุรกิจท่ีด าเนินการเพื่อแสวงหาก าไร โดยมิได้รับความ

เห็นชอบจากโรงแรม 

7. ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ หรืออาชีพอื่นท่ีเป็นการ
แข่งขันหรือขัดต่อผลประโยชน์ของโรงแรมท่ีตนสังกัดอยู่ ยกเว้นกรณีท่ีได้รับการยินยอมอย่างเป็น
ทางการ 

8. ไม่รับของขวัญ รางวัลและผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

9. ไม่เอื้อประโยชน์แก่องค์การหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบในการประกอบวิชาชีพ 

10. เคารพและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการจ้างงาน 

11. ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลโรงแรมโดยมิชอบ ยกเว้นเป็นการปฏิบัติ
ตามหนา้ท่ีหรือได้รับความเห็นชอบ 

12. ไม่ใช้หรือแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการเข้าถึงข้อมูลของโรงแรม เนื่องจากการ
ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีงานของตนเอง 

13. พึงระมัดระวังและค านึงถึงลิขสิทธิ์ของข้อมูลก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและองค์การ
แก่ผู้อื่น 

14. ใช้ทรัพยากรของโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ   
การท างาน 

15. ไม่ใช้ทรัพยากรขององค์การเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 

 

มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์
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ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจการให้บริการซึ่งต้องใช้ “คน” ในการให้บริการเป็นหลัก ดังนั้น “คน” 
จึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญอย่างยิ่ งในธุรกิจนี้  แผนกทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources 

Department) จึงมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งงานของแผนก
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมประกอบไปด้วยส่วนงานตามหน้าท่ีในด้านการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์งาน การสรรหาบุคลากรในธุรกิจโรงแรม การคัดเลือกบุคลากรใน
ธุรกิจโรงแรม การปฐมนิเทศพนักงานโรงแรม การฝึกอบรมพนักงานโรงแรม การพัฒนาผู้บริหาร
โรงแรม การประเมินผลการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม การบริหารค่าตอบแทนในธุรกิจโรงแรม 
ต าแหน่งงานและการเปลี่ยนต าแหน่งงานในธุรกิจโรงแรม ภายใต้การก ากับดูแลด้านวินัย รวมท้ังความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกทรัพยากรมนุษย์กับแผนกต่างๆ ของโรงแรม 

รวมท้ังมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ 

 

1. จงอธิบายความหมายของการจัดการทรัพยากรมนษุย์ในธุรกิจโรงแรม 

2. จงยกตัวอย่างต าแหน่งงานพร้อมหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งงานในแผนก
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญมา 3 ต าแหน่งงาน  

4. จงระบุข้ันตอนกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
5. จงระบุข้ันตอนกระบวนการการวิเคราะห์งานในธุรกิจโรงแรม 

6. จงอธิบายเอกสารค าพรรณนางานและค าระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน 

7. จงระบุข้ันตอนกระบวนการสรรหาบุคลากรในธุรกิจโรงแรม 

7. จงระบุข้ันตอนกระบวนการคัดเลือกบุคลากรในธรุกิจโรงแรม 

8. จงอธิบายวินัยส าหรับพนักงานโรงแรม 

9. จงระบุข้ันตอนกระบวนการฝึกอบรมพนักงานโรงแรม 

10. จงระบุข้ันตอนการพัฒนาผู้บริหารโรงแรม 

11. จงอธิบายเทคนิคการพัฒนาผู้บริหารโรงแรม 

12. จงอธิบายวธิีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานโรงแรม 

13. จงอธิบายต าแหน่งงานและการเปลี่ยนต าแหนง่งานในธุรกิจโรงแรม 

14. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแผนกทรัพยากรมนษุยกั์บแผนกต่างๆ ของโรงแรม 

15. จงอธิบายมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกทรัพยากรมนุษย์ 

สรุป

ค าถามท้ายบท



 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้: เพื่อให้ผู้ศึกษา 

1. สามารถอธิบายโครงสรา้งการบริหารโรงแรมแผนกการขายและการตลาด 

2. สามารถระบุหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งงานท่ีส าคัญในแผนกการขายและ
การตลาด 

3. สามารถอธิบายลักษณะการแบ่งส่วนการตลาดของโรงแรม 

4. สามารถอธิบายพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าโรงแรมแต่ละประเภท 

5. สามารถอธิบายสว่นประสมการตลาดของโรงแรมด้านผลิตภัณฑ์ 
6. สามารถอธิบายสว่นประสมการตลาดของโรงแรมด้านราคา 
7. สามารถอธิบายสว่นประสมการตลาดของโรงแรมด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 

8. สามารถอธิบายสว่นประสมการตลาดของโรงแรมด้านการส่งเสริมการตลาด 

9. สามารถอธิบายสว่นประสมการตลาดของโรงแรมด้านบคุคล 

10. สามารถอธิบายสว่นประสมการตลาดของโรงแรมด้านกระบวนการให้บริการ 
11. สามารถอธิบายสว่นประสมการตลาดของโรงแรมด้านกายภาพ 

12. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแผนกการขายและการตลาดกับแผนกต่างๆ ของ
โรงแรม 

13. สามารถอธิบายมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกการขายและการตลาด 

 แผนกการขายและการตลาดเป็นแผนกส าคัญแผนกหนึ่งของธุรกิจโรงแรม เนื่องจากแผนก
การขายและการตลาดเป็นแผนกท่ีสร้างยอดขายและผลก าไรให้แก่ธุรกิจ ด้วยการท าหน้าท่ีในงาน
บริหารการตลาด วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและจัดท าแผนการตลาดบริการของโรงแรมเพื่อ
ส่งเสริมการตลาด การก าหนดราคาบริการ งานส่งเสริมการขาย งานบริหารระบบตลาดการบริการ 
และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่โรงแรม  
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แผนกการขายและการตลาดแผนกการขายและการตลาด   
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ภาพที่ 10.1 โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนกการขายและการตลาด  

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ (2553: 155) 

  
 แผนกการขายและการตลาดเป็นแผนกหลักของโรงแรมในการสร้างรายได้จากห้องพัก      
งานจัดเลี้ยง งานอบรมและสัมมนา พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ (ปรีชา แดงโรจน์, 
2556: 519-521; สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์, 2553: 158-159) 

1. ผู้อ านวยการแผนกการขายและการตลาด (Sales and Marketing Director)  
ผู้อ านวยการแผนกการขายและการตลาดมีหน้าท่ีรับผิดชอบควบคุมการท างานของแผนก  

การขายและการตลาด โดยมอบหมายงานให้ทีมงานขายออกเยี่ยมเยียนกลุ่มลูกค้า วางแผนการตลาด 
เพื่อให้มียอดขายบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีการท างานร่วมกับหัวหน้าแผนกต่างๆ เพื่อส่งเสริม
การขายของโรงแรม นอกจากนี้ยังมีหน้าท่ีในการก าหนดข้ันตอนการจัดเก็บเอกสารของแผนก 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก ตลอดจนการออกงานแสดงสินค้าและบริการของ
โรงแรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

โครงสร้างการบริหารโรงแรมแผนกการขายและการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแผนกการขายและการตลาด

 

ผู้อ านวยการแผนกการขายและการตลาด
Sales and Marketing Director

ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกการขายและการตลาด
Assistant Sales and Marketing Director

ผู้จัดการฝ่ายขาย
Sales Manager

หัวหน้าพนักงานขาย
Sales Supervisor

พนักงานขาย
Sales

ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์
Public Relation Manager

รองผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์
Assistant Public Relation Manager

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Public Relation Officer

ผู้จัดการแผนกขายงานจัดเล้ียงและงานประชุม
Banquet and Convention Manager

รองผู้จัดการแผนกขายงานจัดเล้ียงและงานประชุม
Assistant Banquet and Convention Manager

พนักงานขายงานจัดเล้ียงและงานประชุม
Banquet and Convention Sales
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2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกการขายและการตลาด (Assistant Sales and Marketing 

Director)  
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการแผนกการขายและการตลาด 

ควบคุมดูแลกระบวนการท างานภายในแผนกให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานของพนักงานภายในแผนก ประสานความร่วมมือกับแผนกต่างๆ ในโรงแรม รวมท้ังแก้ไข
ปัญหาข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน 

3. ส่วนงานการขายประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales 

Manager)  2. หัวหน้าพนักงานขาย (Sales Supervisor) และ 3. พนักงานขาย (Sales) ซึ่งการ
จัดต าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม  

ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อท าการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างโรงแรมและลูกค้าหรือกลุ่ม  
ผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ลูกค้ารู้จักบริการ กระตุ้นความ
สนใจและสร้างความพอใจในบริการ เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขายและให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้า รวมท้ัง
แก้ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนการขายและหลังการขาย แสวงหาลูกค้าใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ส่วนลดบริการ การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วย
กระตุ้นในการขาย จัดท าเอกสารด้านการตลาดด้วยความถูกต้องรัดกุมเป็นระเบียบเรียบร้อย ติดตาม
ความพึงพอใจในบริการที่แขกได้รับจากโรงแรมและสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและลูกค้า 
รวมท้ังแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน 

4. ส่วนงานการขายงานจัดเลี้ยงและงานประชุม (Banquet and Convention) 

ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้ 1. ผู้จัดการแผนกขายงานจัดเลี้ยงและงานประชุม (Banquet 

and Convention Manager) 2. ผู้ ช่วยผู้จัดการแผนกขายงานจัดเลี้ ยงและงานประชุ ม 
(Assistant Banquet and Convention Manager) และ 3. พนักงานขายงานจัดเลี้ยงและ  
งานประชุม (Banquet and Convention Sales) ซึ่งการจัดต าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถ
ลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม  

เสนอขายห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมแก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน มีการทบทวนข้ันตอนและกลยุทธ์ในการขายเพื่ อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้และต้อง
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในเรื่องของรูปแบบของงานจัดเลี้ยงและ          
งานประชุม ธีม (Theme) การจัดงาน รายการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดงาน 
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5.  ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วยต าแหน่งงานดังนี้  1. ผู้จัดการแผนก
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation Manager)  2. รองผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ (Assistant 

Public Relation Manager) และ 3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  (Public Relation Officer ) 

ซึ่งการจัดต าแหน่งงานในส่วนงานนี้สามารถลดเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโรงแรม  
ควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ภายในโรงแรมให้เป็นท่ีรู้จัก 

วางแผนงานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์  ให้การดูแลต้อนรับลูกค้าท่ีเป็นบุคคลส าคัญและ        
กลุ่มสื่อมวลชนต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบในการจัดงานพิเศษอื่นๆ ของโรงแรม 

 

 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557: 73) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การแบ่งส่วนตลาด (Market 

Segmentation) หมายถึง กระบวนการในการแบ่งตลาดโดยรวมออกเป็นส่วนย่อยๆ ท่ีเรียกว่า 
“ตลาดย่อย (Submarket)” หรือ “ส่วนของตลาด (Market Segment)” โดยใช้หลักเกณฑ์บาง
ประการซึ่งช่วยให้กิจการสามารถทราบถึงกลุ่มผู้ซื้อท่ีต้องการผลิตภัณฑ์หรือส่วนประสมการตลาด     
ท่ีแตกต่างกันท าให้กิจการสามารถท่ีจะเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนตลาดเป็นลูกค้าเป้าหมาย
ของกิจการต่อไป  

 การแบ่งส่วนการตลาดเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะดังนี้              
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2557: 69; ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557: 74) 

 1. การแบ่งส่วนการตลาดตามแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) 

เป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าจากแหล่งท่ีมาของลูกค้าว่าลูกค้าเดินทางมาจากท่ีใด โดยสามารถแบ่งได้ตาม
จังหวัด ภูมิภาค ประเทศและทวีป เช่น ลูกค้าท่ีเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย เป็นต้น 

 2. การแบ่ งส่ วนการตลาดตามวั ตถุประสงค์ ของการเข้ าพั ก (Purposes of Stay 

Segmentation) โดยปกติโรงแรมจะแบ่งส่วนการตลาดกลุ่มนี้ดังนี้ 
2.1 เข้าพักเพื่อการพักผ่อน (Pleasure/Leisure) แขกท่ีมีจุดประสงค์ของการเข้าพัก

โรงแรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ   
2.2 เข้าพักเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ (Business Purpose) หมายถึง แขกท่ีมีจุดประสงค์การ

เข้าพักเพื่อประกอบธุรกิจเป็นหลัก แขกท่ีเข้าพักเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย
ดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Individual Business) หมายถึง เจ้าของกิจการ โดยมี
จุดประสงค์หลักของเข้าพักเพื่อติดต่อค้าขายและท าธุรกิจการค้า  

การแบ่งส่วนการตลาดของโรงแรม
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(2) พนักงานบริษัท (Corporate Business) หมายถึง แขกท่ีเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นพนักงานขายหรือท าหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีหน่วยงานมอบหมาย  

(3) ผู้เข้าร่วมประชุม (Conference Participants) หมายถึง แขกท่ีมีจุดประสงค์การ      
เข้าพักเพื่อเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกการประชุม     

  (4) ลูกเรือ (Air Crews) ได้แก่ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Air Hostess) 
 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานบนเครื่องบิน   

ตารางที่ 10.1 การแบ่งส่วนการตลาดโรงแรมจากแหล่งท่ีมาของลูกค้าตามภูมิศาสตร์และ
จุดประสงค์ของการเข้าพัก 

แหล่งที่มาของ
ลูกค้า 

ตามภมูิศาสตร ์

จุดประสงค์ของการเขา้พัก 
รวม  

(บาท) 
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
(Individual Business) 

พนักงานบริษัท 

(Corporate Business) 

ผู้เข้าร่วมประชุม
(Corporate Business) 

ลูกเรือ           
(Air Crews) 

กรุงเทพมหานคร           

เชียงใหม ่           

พิษณุโลก           

ภูเก็ต           

สุราษฎร์ธาน ี           

นครราชสีมา           

อุบลราชธาน ี           

ขอนแก่น           

อุดรธาน ี           

ระยอง           

ชลบุร ี           

กาญจนบุร ี           

รวม 

    
3. การแบ่ งส่วนการตลาดตามลักษณ ะทางประชากรศาสตร์  (Demographic 

Segmentation)   
การแบ่งส่วนการตลาดลักษณะนี้ใช้ท่ัวไปอย่างกว้างขวางในธุรกิจต่างๆ รวมท้ังธุรกิจโรงแรม 

เช่น การแบ่งส่วนการตลาดตามอายุ ระดับรายได้ สถานภาพของครอบครัว เป็นต้น แต่ข้อจ ากัดของ
การแบ่งส่วนการตลาดลักษณะนี้ก็คือปัจจัยนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความต้องการของลูกค้าหรือบอกว่าลูกค้า
พึงพอใจในสินค้าและบริการหรือไม่ 
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 4. การแบ่งส่วนการตลาดตามพฤติกรรมการซื้อ (Purchase Behavior Segmentation) 

4.1 ปริมาณการซื้อ (Purchase size) 

ลูกค้าบางคนหรือบางกลุ่มมาพักเป็นเวลานานต่อครั้ง เช่น นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน                 
ชาวสวิสเซอร์แลนด์มักมีวันหยุดพักผ่อนประจ าเป็นเวลานาน จึงสามารถมาพักในโรงแรมในระยะยาว         
แต่นักท่องเท่ียวแถบเอเชีย เช่น ชาวจีน เกาหลี สิงคโปร์มักมาพักโรงแรมเป็นระยะเวลาสั้นๆ เป็นต้น 

ในเรื่องของการใช้จ่าย ลูกค้าบางคน บางกลุ่มมีปริมาณการใช้จ่ายสูง บางกลุ่มมีการ     
ใช้จ่ายต่ า เช่น เมื่อมาพักในโรงแรมกลุ่มจากบริษัทเอกชนมักมีงบประมาณในการพักโรงแรมสูงกว่า
กลุ่มราชการ เป็นต้น 

4.2 เวลาที่ซื้อ (Time Purchased) 

ลูกค้าบางคนบางกลุ่มนิยมซื้อในเวลาท่ีต่างกัน เช่น นักท่องเท่ียวบางสัญชาตินิยม
ท่องเท่ียวในเดือนต่างกัน บางคนนิยมท่องเท่ียวในฤดูท่องเท่ียว (High Season) บางคนนิยมท่องเท่ียว
นอกฤดูท่องเท่ียว (Low Season) บางคนนิยมท่องเท่ียวในช่วงสุดสัปดาห์ (Weekends) บางคนนิยม
ท่องเท่ียวในช่วงกลางสัปดาห์ (Week days) 

4.3 ผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ (Product Service Purchased)  

ลูกค้าบางคนนิยมซื้อสินค้าบางประเภทเป็นประจ าเนื่องจากมีความชอบเป็นการ
ส่วนตัว เช่น ชอบพักห้องพักท่ีติดสวนสามารถมองเห็นวิวสวน (Garden View)  ชอบทานอาหารบาง
เมนูเป็นพิเศษหรือชอบสั่งไวน์ยี่ห้อเดิมทุกครั้ง นักการตลาดจ าเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อน ามาศึกษาและ
เตรียมบริการไว้เมื่อลูกค้าประจ ามาใช้บริการอีกก็จะเกิดความพอใจ 

4.4 อ านาจการซื้อ (Buying Power) 

ลูกค้าบางคนมีรายได้สูงส่งผลให้มีอ านาจการซื้อสูง ดังนั้นในการจองห้องพักโรงแรม
จึงนิยมจองห้องแบบหรูหรา เช่น ห้องสวีท (Suite) หรือห้องดีลักซ์ (Deluxe) ขณะท่ีลูกค้าท่ีมีรายได้
ปานกลางนิยมจองห้องพักแบบมาตรฐาน (Standard) 

จะเห็นว่าการแบ่งส่วนตลาดสามารถบ่งชี้ว่าว่าใครคือลูกค้า (ตลาดกลุ่มเป้าหมาย)     
ก็จะสามารถท าการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาด ก าหนดงบประมาณการท าการตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างและความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 

 

 



 

299 บทที่ 10 | แผนกการขายและการตลาดในธุรกจิโรงแรม  

 

 การเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญเพื่อให้โรงแรมสามารถวางแผนการตลาดเพื่อ
กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบรกิารของโรงแรม ดังนั้นโรงแรมจึงควรศึกษาความต้องการของ
ลูกค้า พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าโรงแรมแบ่งออกเป็นลูกค้าประเภทบุคคลและลูกค้าประเภทองค์กร
มีดังนี ้(มณฑกานติ แลนแคสเตอร์, 2554: 52-53) 

 

 ลูกค้าประเภทบุคคลสามารถแบ่งได้เป็นหลายลักษณะ อาทิ ลูกค้าผู้เดินทางคนเดียว เดนิทาง
เป็นคู่ เดินทางเป็นครอบครัว ผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวและนกัธุรกิจมีรายละเอียดดังนี ้

 1. ลูกค้าผู้เดินทางเดี่ยว (Singles) 

ลูกค้าผู้เดินทางเดี่ยวนิยมการเดินทางท่ีมีกิจกรรมต่างๆรวมอยู่ด้วย และต้องการท่ีจะพบปะ
ผู้คนใหม่ๆ การเดินทางอาจไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีแน่ชัดหรืออาจเป็นการเดินทางจากความสนใจเฉพาะ 
(Special Interest Tourism) เช่น การไปด าน้ า การไปเล่นกอล์ฟ การไปเล่นสกี ส าหรับโรงแรมการ
ดูแลและบริการ ลูกค้าผู้เดินทางเดี่ยวจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าท้ังเพศหญิงและเพศชาย 
เนื่องจากสองกลุ่มนี้มีความต้องการท่ีแตกต่างกัน ตัวอย่างลูกค้าเพศหญิงจะให้ความส าคัญกับความ
ปลอดภัยในระหว่างการพักในโรงแรมมากกว่าเพศชาย 

ความต้องการทางด้านสินค้าและบริการของโรงแรม ได้แก่ บริเวณส่วนกลางและ
ห้องอาหารท่ีมีการจัดบริเวณท่ีเอื้อต่อลูกค้าผู้เดินทางเดี่ยวจะได้ท าความรู้จักกัน กิจกรรมภายโรงแรม
ท่ีเปิดโอกาสให้ได้รู้จักคนใหม่ๆ เช่น การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล (Cocktail) การจัดกิจกรรรมกีฬา เช่น 
โยคะ (Yoga) แอโรบิค (Aerobic) โปโลน้ า (Water Polo) การจัดโปรแกรมทัวร์ไปชมสถานท่ีต่างๆ 
เป็นต้น 

 2. ลูกค้าผู้เดินทางเป็นคู่ 
ลูกค้าจ านวนหนึ่งนิยมเดินทางเป็นคู่ อาจเป็นคู่รัก คู่หม้ัน คู่สมรสหรือคู่ท่ีเดินทางมาฉลอง      

วันครบรอบการแต่งงาน ลูกค้าผู้ท่ีเดินทางเป็นคู่จะมีความต้องการด้านสินค้าและบริการของโรงแรม
แตกต่างจากลูกค้าประเภทอื่น เช่น ต้องการห้องพักพร้อมสระว่ายน้ าส่วนตัว (Pool Villa) ต้องการ
โรงแรมท่ีมีบรรยากาศสบายๆและเงียบสงบ ต้องการห้องพักท่ีมีการตกแต่งด้วยโทนสีท่ีเน้นความ
อ่อนหวานและให้บรรยากาศโรแมนติก ต้องการห้องอาหารท่ีมีบรรยากาศส่วนตัวอบอุ่นไม่มีผู้คนเดิน
พลุกพล่าน โรงแรมอาจเสนอบริการพิเศษให้คู่รักเพื่อให้เกิดความประทับใจ เช่น จัดเตรียมแชมเปญ  
ขนมเค้กหรือกระเช้าดอกไม้ส าหรับคู่สมรส เป็นต้น 

พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าโรงแรม

พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าประเภทบุคคล
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 3. ครอบครัว (Families) 

ลูกค้าจ านวนมากนิยมเดินทางแบบครอบครัว ลูกค้ากลุ่มนี้มีความอ่อนไหวทางด้านราคามาก  
เนื่องจากต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการออมทรัพย์ ลูกค้ากลุ่มนี้
มักจะพิถีพิถันในการเลือกโรงแรมท่ีพักและอาจเปลี่ยนใจได้ง่าย ปัจจัยในการเลือกโรงแรมท่ีส าคัญ คือ
ห้องท่ีมีขนาดพอเหมาะและสามารถใส่เตียงเสริมส าหรับเด็กได้ บริเวณส าหรับออกก าลังกายและ     
วิ่งเล่นได้ เช่น สระว่ายน้ า สนามเด็กเล่น กิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมกลุ่ม ห้องของเล่น 
ห้องเล่มเกมคอมพิวเตอร์และยังต้องมีบริการเสริม เช่น ห้องเลี้ยงเด็ก บริการพี่เลี้ยงเด็ก เมนูอาหาร
ส าหรับเด็ก เป็นต้น ดังแสดงในภาพท่ี 10.2  

 

 
ภาพที่ 10.2 ห้องของเล่นเดก็ภายในโรงแรมส าหรับครอบครัว (Family Hotel) 

ท่ีมา: http://www. 2madames.com/centara-grand-mirage-beach-pattaya-family-

resort/centara-grand-mirage-beach-resort-pattya-review-14/ (2560) 

 4. ผู้สูงอายุ (Mature Travelers) 

กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมีเวลาในการท่องเท่ียวได้อย่างเต็มท่ีแต่มีความอ่อนไหวในด้าน
ราคาด้วยรายรับท่ีจ ากัดการเข้าพักโรงแรมจึงต้องคุ้มค่าผู้สูงอายุจึงมักจะไม่เข้าพักในช่วงท่ีห้องพัก
ราคาสูงแต่จะเข้าพักในช่วงลดราคาหรือช่วงท่ีโรงแรมมีการส่งเสริมการขาย ผู้สูงอายุต้องการสินค้า
และบริการท่ีออกแบบเฉพาะเพื่อให้การพักผ่อนเป็นไปอย่างสะดวกสบาย สินค้าและบริการท่ีส าคัญ 
ได้แก่ ห้องพักชั้นล่าง ห้องปลอดบุหรี่ บริเวณสาธารณะท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ ป้ายท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 
ประตูห้องท่ีมีท่ีจับและปิดเปิดได้สะดวก ขนาดประตูควรกว้างพอส าหรับรถเข็นและท่ีช่วยพยุงเดิน
สามารถเดินผ่านได้สะดวก ราวส าหรับจับในห้องน้ า การบริการเป็นพิเศษส าหรับผู้สูงอายุ  เป็นต้น 
พนักงานควรได้รับการอบรมการให้บริการผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดทางร่างกาย เช่น 
สายตาไม่ดี การฟังไม่ดี พูดเบาหรือดังเกินไป เป็นต้น  

http://www/
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 5. กลุ่มของนักท่องเที่ยว (Leisure Groups) 

กลุ่มของนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนตั้งแต่ 15 คนข้ึนไป การเดินทางท่ีจัดข้ึนเป็นครั้งคราวโดย
ไม่มีก าหนดการเป็นประจ า เรียกว่า Ad-hoc Group การเดินทางแบบเป็นกลุ่มมักจะมีการวางแผน
โปรแกรมล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มเดินทางจนสิ้นสุดการเดินทาง  

ความต้องการทางด้านสินค้าและบริการของโรงแรม ได้แก่ บริเวณท่ีจอดรถโค้ช (Coach) 

บริเวณรับลงทะเบียนเข้าพัก (Check-in) ส าหรับกลุ่มซึ่งแยกมาจากบริเวณต้อนรับส่วนหน้า 
ห้องอาหารท่ีสามารถแบ่งบริเวณบางส่วนส าหรับกลุ่มได้ ตลอดจนมีพนักงานโรงแรมท่ีมีหน้าท่ี
ประสานงานหัวหน้ากลุ่มเพื่อให้โปรแกรมต่างๆ เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 6. นักธุรกิจ (Business Travelers) 

ลูกค้านักธุรกิจเป็นลูกค้าท่ีเดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ เช่น เดินทางมาเพื่อเข้า
ร่วมประชุม เพื่อเยี่ยมลูกค้า เพื่อติดต่อเจรจาทางธุรกิจหรือเดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมส านักงานใน
ประเทศต่างๆ  

 ลักษณะทั่วไปของนักธุรกิจ 

  การเดินทางมาไม่ใช่ด้วยความต้องการส่วนตัวแต่เป็นเพราะความต้องการเชิงธุรกิจ 

  มีเวลาจ ากัดในการท าธุรกิจจึงต้องการให้งานส าเร็จตามเวลาและต้องการการบริการท่ี
รวดเร็ว ถูกต้องและตรงเวลา 
  ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์เรื่องการเดินทางมากเนื่องจากอาจต้องเดินทางบ่อย 
(Frequent travelers) จึงมีความคาดหวังสูงและมักร้องเรียน (Complain) เมื่อการบริการไม่เป็น
ตามความคาดหวัง 
 นักธุรกิจจะมีพฤติกรรมในการเลือกห้องพักท่ีมีบริเวณส าหรับท างานและมีโต๊ะ เก้าอี้           
ท่ีเหมาะสมส าหรับท างาน มีปลั๊กและสวิทซ์ไฟท่ีเพียงพอ โรงแรมมีบริการรับ -ส่งโทรสาร มีบริการ
โทรศัพท์ท่ีติดต่อต่างประเทศได้โดยตรง มีเครื่องเขียนท่ีจ าเป็น มีโทรศัพท์ในห้องน้ า ควรมีศูนย์บริการ
ธุรกิจส าหรับนักธุรกิจ (Business Center) มีห้องประชุมขนาดต่างๆส าหรับธุรกิจ  
 นักธุรกิจจะเลือกใช้บริการห้องพักโดยค านึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเพื่อเข้าพัก       
ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกโรงแรมในเมือง (City Hotel) ท่ีมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมากกว่า    
การค านึงถึงราคาห้องพัก  
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 โรงแรมท่ัวไปนิยมแบ่งผู้ซื้อประเภทองค์กรเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 1. บริษัททัวร์ (Travel Agent) 

บริษัททัวร์ ลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นลูกค้าหลักของโรงแรมขนาดใหญ่ระดับสากล เนื่องจากเป็น
ผู้ท่ีท าธุรกิจเก่ียวกับการท่องเท่ียวโดยตรง และต้องซื้อบริการของโรงแรมอยู่เสมอ บริษัททัวร์มัก
ต้องการท าธุรกิจกับโรงแรมท่ีมีสินค้าและบริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าของตนได้ เช่น   
มีบริเวณส าหรับการจัดกิจกรรมกลุ่ม การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ มีระบบการจัดการสัมภาระแขกท่ี
รวดเร็วถูกต้อง เป็นต้น นอกจากนี้โรงแรมจะต้องมีข้อตกลงเก่ียวกับราคาห้องพัก ราคาอาหาร การ
บริการรับ-ส่งไปยังโรงแรมและมีเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น  

 2. บริษัท (Corporation) 

บริษัทมักจะใช้บริการของโรงแรมในด้านการประชุมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่และใช้เวลา
วางแผนล่วงหน้าไม่นานนัก บริษัทมักจะไม่มีการท าการตลาดเพื่อหาผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีๆได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม บริษัทมักจัดการ
ประชุมเก่ียวกับการฝึกอบรม การจัดการ การวางแผน การตลาดและการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น  

บริษัทจะพิจารณาเลือกโรงแรมจากหลายๆ ปัจจัย เช่น ความพร้อมของโรงแรม ความ
สะดวกในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คุณภาพอาหาร จ านวนห้องประชุม ราคาห้องพัก 
ราคาอาหาร บริการสนับสนุนอื่นๆ เงื่อนไขการช าระเงิน เป็นต้น  

การติดต่อกับโรงแรม บริษัทอาจให้เจ้าหน้าท่ีต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งเป็นผู้ติดต่อ เช่น 
เลขานุการหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซื้อ ส าหรับบริษัทใหญ่อาจมีผู้รับผิดชอบวางแผนการจัดประชุมของ
บริษัทเรียกว่า Company Meeting Planner หรือบริษัทอาจจ้างบริษัทท่ีท าธุรกิจทางด้านการจัด
ประชุมโดยเฉพาะด าเนินการให้ 

 3. สมาคม (Association) 

สมาคมมักมีการจัดประชุมแบบคอนเวนชั่น (Convention) และมักจะเลือกสถานท่ีจัด             
การประชุมประมาณ 2-5 ปีล่วงหน้า ในการเลือกสถานท่ี สมาคมมักมองสถานท่ีๆ เข้าถึงได้ง่ายและ
เป็นท่ีสนใจของสมาชิก โดยท่ัวไปสมาคมมักมีผู้วางแผนจัดการประชุมของสมาคม  

สมาคมจะพิจารณาเลือกโรงแรมจากหลายๆ ปัจจัย เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
โรงแรม ความสะดวกในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ภูมิอากาศ กิจกรรมนันทนาการ สถานท่ี
ท่องเท่ียว จ านวนห้องประชุม ราคา คุณภาพอาหาร จ านวนห้องพัก บริการสนับสนุน ข้ันตอนการเก็บเงิน                 

พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าประเภทองค์กร
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การลงทะเบียนเข้าพักและการสง่คืนห้องพัก บริเวณส าหรับจัดนิทรรศการ ประสบการณ์การใช้บริการ
โรงแรมในอดีต เป็นต้น 

 4. หน่วยงานรฐับาล (Government Office) 

หน่วยงานรัฐบาล หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาลท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถ่ิน หน่วยงานรัฐบาลมักใช้บริการของโรงแรมส าหรับการประชุมขนาดกลางและขนาดใหญ่     
โดยจะมีการตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า 

โดยท่ัวไปงบประมาณในการจัดประชุมจะไม่สูงนักและจะข้ึนอยู่กับระดับต าแหน่งของ     
ผู้เข้าประชุม ข้าราชการจะมีเบี้ยเลี้ยงในการไปร่วมประชุมโดยเป็นอัตราต่อวัน (Daily Allowance) 

ซึ่งเรียกว่าเบี้ยประชุม (Per Diem) เบี้ยประชุมจะสูงขึ้นตามระดับต าแหน่งของข้าราชการ 

งบประมาณการประชุมและการเดินทางของหน่วยงานรัฐบาลมีความอ่อนไหวตามสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เมื่อสภาพเศรษฐกิจดีงบประมาณอาจตั้งได้ตามความเหมาะสม
แต่เมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจ งบประมาณส่วนนี้มักถูกตัดออกเนื่องจากรัฐบาลต้องการประหยัด
ค่าใช้จ่าย  

หน่วยงานรัฐบาลจะพิจารณาเลือกโรงแรมจากหลายๆปัจจัย เช่น สถานท่ีตั้งท่ีเอื้อต่อ
วัตถุประสงค์ของการประชุม ราคาห้องพัก ห้องประชุมสัมมนาท่ีอยู่ในอัตราที่ราชการก าหนด เป็นต้น 

 
 ส่วนประสมการตลาดในธุรกิจโรงแรม (Hotel Marketing Mix) เป็นการด าเนินการด้าน    
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของตลาดบริการ (Service Marketing Mix)  ส่วนประสมการตลาด
บริการประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาดเดิม คือ 4Ps คือ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557: 92) 

1. Product (ผลิตภัณฑ์) 

2. Price (การก าหนดราคา) 

3. Place (การจัดจ าหน่าย) 

4. Promotion (การส่งเสริมการตลาด) และรวมกับองค์ประกอบเพิ่มอีก 3 ส่วน คือ  

5. People (บุคคล) หมายถึง ปัจจัยทางด้านบุคคลท้ังหมดท่ีมีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการ 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการรับรู้ของลูกค้าด้วย ได้แก่ ทรัพยากรบุคคลและลูกค้า  

6. Process (กระบวนการในการให้บริการ) หมายถึง ข้ันตอนหรือกระบวนการในการบริการ 
รวมถึงวิธีการท างานซ่ึงเกี่ยวข้องกับการผลิตและน าเสนอบริการให้กับลูกค้า 

ส่วนประสมการตลาดของโรงแรม 
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7. Physical Evidence (หลักฐานทางกายภาพ) หมายถึง สิ่ งแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการ
ให้บริการ สถานท่ีท่ีลูกค้าและกิจการมีปฏิสัมพันธ์กันและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีจับต้องได้ ซึ่งท าหน้าท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกหรือสื่อสารบริการนั้น 

 
ผลิตภัณฑ์ของโรงแรม ได้แก่ ห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การบริการ กิจกรรม

ต่างๆ ท่ีจัดไว้เพื่อเสนอให้กับแขกหรือลูกค้า รวมถึงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท้ังบริเวณภายในและ
ภายนอกโรงแรม (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557: 94) 

 

 ผลิตภัณฑ์ของโรงแรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ระดับดังนี้  

1. คุณประโยชน์หลัก หมายถึง ประโยชน์พื้นฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีแขกจะได้รับจากสินค้า
โดยตรง เช่น ผลประโยชน์หลักของโรงแรมก็คือการพักผ่อนนอนหลับ เป็นต้น 

2. ผลิตภัณฑ์บริการพื้นฐาน การเปลี่ยนคุณประโยชน์หลักให้เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐาน แขกจะ
ได้รับคุณประโยชน์หลักท่ีเขาต้องการจากการใช้บริการพื้นฐาน ในลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสามารถ
น าเสนอและสามารถตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของแขกได้ เช่น ผลิตภัณฑ์พื้นฐานของโรงแรม
โดยท่ัวไปมักจะประกอบด้วยตัวอาคารโรงแรม ห้องพัก เตียงนอนและห้องน้ า เป็นต้น 

3. ผลิตภัณฑ์บริการที่คาดหวัง หมายถึง คุณสมบัติหรือเงื่อนไขท่ีผู้ซื้อบริการคาดหวังว่าจะ
ได้รับนอกเหนือจากคุณประโยชน์จากบริการพื้นฐานและใช้เป็นข้อตกลงเมื่อมีการซื้อบริการ คือ 
ตัดสินใจซื้อเมื่อบริการมีสิ่งท่ีเขาคาดหวังจะเกิดความพึงพอใจเมื่อได้รับสิ่งท่ีเขาคาดหวัง เช่น เมื่อแขก
ตัดสินใจเข้าพักโรงแรม นอกจากห้องพัก เตียงนอนและห้องน้ า สิ่งท่ีเขาคาดว่าจะได้รับจากการเข้าพัก
ท่ีโรงแรม คือ ห้องพักท่ีสะอาดและมีความปลอดภัย ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก เตียงนอน
และที่นอนท่ีสะอาด หมอน ผ้าห่ม ในห้องน้ ามีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน เป็นต้น 

4. ผลิตภัณฑ์บริการส่วนควบ หมายถึง ประโยชน์เพิ่มเติมท่ีช่วยขยายศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากความต้องการที่แขกจะได้รับจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ซึ่งจะเป็น
ส่วนท่ีสร้างความประทับใจให้แก่แขกได้ดี เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมของโรงแรมอาจจะประกอบด้วย         
สิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมในห้องพักต่างๆ เช่น โทรทัศน์สี เคเบิ้ลทีวี สัญญาณWifi ตู้ เย็น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าน้ าอุ่น อ่างอาบน้ าในห้องน้ าและบริการอื่นๆของโรงแรม เช่น บริการรับ-ส่ง
สนามบินและโรงแรม บริการซักรีดเสื้อผ้า สระว่ายน้ า บริการส่งอาหารถึงห้องพัก บริการน าเท่ียว 
บริการคืนห้องพักช้าได้เป็นพิเศษ เป็นต้น 

ส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านผลิตภัณฑ์

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ของโรงแรม
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5. ผลิตภัณฑ์บริการที่มีศักยภาพ หมายถึง คุณประโยชน์หรือคุณค่าเพิ่มท้ังหมดท่ีโรงแรม
สามารถท่ีจะเพิ่มเติมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอให้กับแขกสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของแขกได้อย่างดีเลิศในลักษณะท่ีเกินความคาดหวังของแขกและเหนือกว่า
คู่แข่งขัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ท่ีมีศักยภาพนี้ โดยท่ัวไปลูกค้ามักจะไม่คาดหวังว่าจะได้รับ ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปได้นี้จึงไม่เพียงแต่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับแขกเท่านั้นแต่ยังจะสามารถ
สร้างความประหลาดใจในแง่ท่ีดีให้กับแขกด้วยและท่ีส าคัญผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปได้นี้จะช่วยท าให้แขก
รู้สึกมีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้อีกด้วย เช่น บริการห้องชุดในโรงแรม 
(Suite) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของห้องย่อยๆ หลายห้องภายในห้องพักของแขก บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อภินันทนาการพิเศษด้วยไวน์ชั้นเลิศ บริการประกัน
อุบัติเหตุฟรี ท าให้โรงแรมมีบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งและเป็นการเพิ่มคุณค่าในทัศนะของแขก 

 

 ตรายี่ห้อ (Brand)  คือ ชื่อ นิยาม รูปลักษณ์ สัญลักษณ์หรือรูปลักษณ์ใดๆ ท่ีบ่งบอกถึงสินค้า
หรือบริการของผู้ขายหนึ่งๆ ว่ามีความแตกต่างจากผู้อื่น  

 การมีตรายี่ห้อที่ดีมีประโยชน์ต่อลูกค้าเป็นอย่างยิ่งเพราะตรายี่ห้อที่ดีจะช่วยสร้างความม่ันใจ
ให้แก่ลูกค้าว่าเขาจะได้รับบริการท่ีมีคุณภาพคงท่ีและสม่ าเสมอทุกครั้งท่ีซื้อบริการ นอกจากนี้การมี
ตรายี่ห้อท่ีดีและมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันยังช่วยให้โรงแรมสามารถตั้งราคาบริการได้สูงกว่าราคา
ปกตแิละช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับบริการของโรงแรม 

 โดยท่ัวไปบริการจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “บริการท่ีเจาะจงซื้อ” คือบริการท่ีมีตรา
ยี่ห้อ ซึ่งมีความแตกต่างท่ีส าคัญบางประการจากบริการท่ัวไป ส่วนอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า “บริการ
ท่ัวไป” ซึ่งก็คือบริการต่างๆ ท่ีมีอยู่โดยท่ัวไปในตลาดนั่นเอง ลักษณะการแข่งขันของบริการท่ัวไปจะ
แข่งขันกันท่ีราคา เนื่องจากแขกมองไม่เห็นความแตกต่างของบริการ ส่วนการแข่งขันในตลาดบริการท่ี
เจาะจงซื้อ มักจะไม่เน้นในเรื่องราคาแต่จะเน้นท่ีส่วนประสมการตลาดอื่นๆ ได้แก่  การให้บริการ  
ชื่อเสียงของตรายี่ห้อ 

 

 ราคาเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า อีกท้ังราคายังมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้
ของลูกค้าในเรื่องคุณค่าและคุณภาพของบริการท่ีโรงแรม ด้วยราคาเป็นส่วนประสมการตลาดบริการ
เพียงประเภทเดียวท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงแรม ในการก าหนดราคาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์
การตลาดอื่นๆ และการตัดสินใจในด้านราคามีผลกระทบต่อทุกๆ ส่วนของส่วนประสมการตลาด

การสร้างตรายี่ห้อในธุรกิจโรงแรม

ส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านราคา
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บริการ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดและพนักงานผู้ให้บริการ 
เป็นต้น (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557: 104; มณฑกานติ แลนแคสเตอร์, 2554: 99-100) 

 

โรงแรมสามารถก าหนดนโยบายด้านราคาขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการก าหนดราคาดังนี้ 

1. โรงแรมจะก าหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาของคู่แข่ง 

การตั้งราคาโรงแรมจะต้องค านึงถึงผลิตภัณฑ์และราคาของคู่แข่ง โรงแรมจะมีคู่แข่งหลาย
ประเภทแต่คู่แข่งท่ีส าคัญท่ีสุดและมีอิทธิพลต่อการตั้งราคา คือ คู่แข่งโดยตรงนั่นคือโรงแรมท่ีมี
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับเดียวกัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มเดียวกันและอยู่ในท าเลที่ตั้งเดียวกัน ตัวอย่าง 
โรงแรมไฮแอท กรุงเทพฯ เป็นคู่แข่งกับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัลและโรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ     
การท่ีโรงแรมคู่แข่งตั้งราคาสูงหรือต่ ากว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าทันที เนื่องจากลูกค้า
อยู่ในกลุ่มตลาดเดียวกันและมักจะมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบราคากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่
เสมอ 

2. โรงแรมจะก าหนดราคาตามอุปสงค์ของตลาด  
ในขณะท่ีต้นทุนเป็นตัวก าหนดราคาต่ าสุดของสินค้า อุปสงค์ของตลาดก็เป็นตัวก าหนดราคา

สูงสุดของสินค้าและบริการเช่นกัน  

การวางแผนโครงสร้างและระดับของราคา ต้องค านึงถึงอุปสงค์ของตลาด โดยท่ัวไปอุปสงค์
ของโรงแรมในแหล่งท่องเท่ียวหนึ่งจะมีผลมาจากความต้องการและความเป็นท่ีนิยมของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น เมื่อเกาะภูเก็ตอยู่ในความนิยม อุปสงค์ของโรงแรมท่ีเกาะภูเก็ตก็จะสูงตามไปด้วย 
แต่กระนั้นก็ตามจะต้องค านึงถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจโรงแรม คือ ความผันผวนของอุปสงค์ตาม
ฤดูกาล (Seasonality) โดยท่ัวไปโรงแรมจะตั้งราคาต่างกันส าหรับแต่ละช่วงฤดูกาล ดังน้ี 

2.1 ราคาส าหรับเทศกาลพิเศษ (Peak Season) จะเป็นราคาสูงมากเป็นพิเศษ โดยคิด
เพิ่มจากราคาส าหรับฤดูกาลท่องเท่ียว (High Season) เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลอีสเตอร์ 
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลคริสต์มาส เป็นต้น อีกท้ังบางโรงแรมอาจเพิ่มเงื่อนไขในการจอง เช่น ระบุ
จ านวนคืนท่ีรับจองเป็นอย่างต่ า (Minimum Nights)  และอาจมีการขอให้จองมื้ออาหารของเทศกาล
พิเศษ (Compulsory Gala Dinner) 

2.2 ราคาส าหรับฤดูกาลท่องเท่ียว (High Season) จะเป็นราคาสูงในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 
เช่น โรงแรมในเกาะภูเก็ตนิยมตั้งราคาสูงส าหรับฤดูกาลท่องเท่ียวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
เมษายน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีฝน ท้องฟ้าแจ่มใส และเป็นช่วงเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีใหม่  

วตัถุประสงค์ในการก าหนดราคา
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2.3 ราคาส าหรับนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) จะเป็นราคาปานกลางถึงราคาต่ า
ส าหรับนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เช่น โรงแรมในเกาะภูเก็ตนิยมตั้งราคาต่ าส าหรับนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนอง   

3. โรงแรมจะก าหนดราคาเพื่อสร้างภาพลักษณ์  (Prestige)  เป็นการก าหนดราคาสูง          
เพื่อต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นบริการท่ีพิเศษ มีระดับเนื่องจากผู้บริโภคมักจะเข้าใจว่าบริการที่มี
ราคาสูงน่าจะมีคุณภาพสูงตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องวางต าแหน่งบริการไว้ในระดับสูงเพื่อให้เกิดความเป็น
เอกลักษณ์ท่ีมคีวามโดดเด่นไม่เหมือนใคร (Exclusive)  เช่น การก าหนดราคาห้องพกัในระดับสูงของโรงแรม
แมนดารินโอเรียนเต็ล 

 

 การตั้งราคาห้องพักโรงแรมนยิมใช้อยู่ 3 แนวทาง  

1. การตั้งราคาโดยพิจารณาจากสภาพตลาดและคู่แข่ง (Market and Competition Based 

Pricing)  

ผู้บริหารโรงแรมตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของคู่แข่งโดยตรงท่ีอยู่ในท าเลเดียวกัน          
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกัน (Product Positioning)  โรงแรม
สามารถตั้งราคาได้เท่าท่ีตลาดจะรับได้ ซึ่งตลาดก็มักจะเปรียบเทียบกันระหว่างโรงแรมกับโรงแรม
คู่แข่ง ปัญหาจากการตั้งราคาแบบนี้คือ ถ้าโรงแรมสร้างใหม่การลงทุนในการก่อสร้างมักจะสูงกว่า
โรงแรมท่ีสร้างมานาน เมื่อต้องตั้งราคาเท่ากันโรงแรมใหม่ก็จะไม่สามารถท าก าไรได้เท่ากับคู่แข่งท่ี
สร้างมานานกว่า การตั้งราคาแบบนี้ไม่ได้พิจารณามูลค่าจริงของโรงแรม 

2. การตั้งราคาแบบคร่าวๆโดยยึดหลัก 1:1,000 (Rule-of-Thumb Approach) 

การตั้งราคาห้องพักแบบคร่าว ๆ และใช้ประสบการณ์นั่นคือ การตั้งราคาห้องพักโดยคิด   
1 ส่วนต่อ 1,000 ส่วน ในท่ีนี้ขอแทนด้วยหน่วยลงทุนเป็นบาท โดยคิดจากพื้นฐานของค่าก่อสร้างและ
ค่าตกแต่งของโรงแรม 1 ห้อง โดยตั้งสมมติฐานว่าโรงแรมจะมีอัตราการเข้าพักท่ี 70% ตัวอย่าง ถ้าค่า
ก่อสร้างและตกแต่งห้องของโรงแรมนั้นเฉลี่ยห้องละ 800,000 บาท โดยวิธีการนี้อัตราค่าห้องพักจะ
เป็น 800 บาทต่อคืน แม้โรงแรมจะมีห้องเดี่ยว ห้องคู่และห้องสวีท ซึ่งจะต้องก าหนดราคาท่ีแตกต่างกัน 
แต่ค่าเฉลี่ยต่อห้องพักต่ าสุดจะเป็นท่ี 800 บาทต่อคืน จุดอ่อนของวิธีนี้คือไม่ได้ค านึงถึงอัตราเงินเฟ้อ
ในแต่ละปีท่ีผ่านไป โรงแรมท่ีสร้างเมื่อ 20 ปีท่ีแล้วอาจจะมีค่าก่อสร้างต่อห้องเพียง 300,000 บาท    
ถ้าใช้วิธีการนี้ค่าห้องจะอยู่ท่ี 300 บาทต่อคืนเท่านั้น ซึ่งไม่เหมาะสมกับการตั้งราคาในปัจจุบัน ดังนั้น
ถ้าจะคิดราคาด้วยวิธีนี้ โรงแรมท่ีสร้างมานานแล้วควรประมาณราคาว่าถ้าจะต้องสร้างโรงแรมเดียวกัน

แนวทางการตัง้ราคาห้องพกัโรงแรม



 

308 หลักการโรงแรม 

ในปัจจุบันจะเป็นราคาเท่าไหร่ แล้วจึงใช้หลัก 1:1,000 มาค านวณราคาห้องพัก วิธีการนี้ไม่ได้ค านึงถึง
ค่าจ้างพนักงาน ค่าลงทุนในสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (Facilities) และค่าสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ 

3. การตั้งราคาโดยใช้สูตรของฮับบาร์ท (Hubbart Formula) 

การตั้งราคาท่ีคิดค้นโดย Hubbart แนวทางนี้เชื่อว่าการตั้งราคาขายโดยเฉลี่ยต่อห้อง
จะต้องพิจารณาจากต้นทุนการผลิต (Operating Costs) ผลก าไรท่ีต้องการ (Desired Profits) และ
จ านวนห้องท่ีคาดว่าจะขายได้ (Member of Rooms Sold) หรืออีกนัยหนึ่งแนวทางนี้เริ่มต้นจาก   
ผลก าไรท่ีต้องการ รวมภาษีเงินได้ รวมต้นทุนคงท่ี ค่าธรรมเนียมการบริหารและต้นทุนการผลิต     
แล้วจึงน ายอดรวมมาค านวณราคาเฉลี่ยของห้องพัก 

แนวทางการตั้ งราคาแบบ Hubbart Formula ถือว่าเป็นราคาตั้ งแบบล่างข้ึนบน 

(Bottom-up Approach) เนื่องจากต้องพิจารณาผลก าไร (Net Income or Profit) เป็นเบื้องต้น ซึ่ง
ผลก าไรนีจ้ะอยู่ในบรรทัดสุดท้าย (ล่างสุด) ของรายงานด้านรายได้ (Income Statement)  

ตัวอย่างการค านวณค่าเฉล่ียราคาห้องพักโดยใช้สูตร Hubbart 

 กัญญาดา อินน์เป็นท่ีพักขนาด 50 ห้อง คาดว่าจะใช้เงินลงทุนจ านวน 45  ล้านบาท          
ซึ่งจ านวนนี้รวมค่าท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ยังต้องเตรียม
ค่าใช้จ่ายอีก 5 ล้านบาท ในการด าเนินงาน ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและในการเปิดด าเนินการ
รวมท้ังสิ้น 50 ล้านบาท โรงแรมนี้ได้เงินจากแหล่งเงินกู้จ านวน 40 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
12 ต่อปีและได้เงินสดจากผู้ลงทุนจ านวน 10 ล้านบาท ผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี โรงแรมคาดว่าจะมีอัตราการเข้าพักร้อยละ75 ดังนั้นจึงต้องขายห้องให้ได้
ประมาณปีละ 13,687 ห้อง ภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 40 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คาดว่าจะมีดังต่อไปนี้ 
 ภาษีโรงเรอืน      125,000 บาท 

 ค่าประกัน       250,000 บาท 

 ค่าเสื่อมสภาพ             1,500,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายด้านบริหารและท่ัวไป     600,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศ      400,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายด้านทรพัยากรมนุษย์     200,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง             1,000,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด             1,000,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การซ่อมบ ารุง  พลังงานและอืน่ 1,500,000 บาท 



 

309 บทที่ 10 | แผนกการขายและการตลาดในธุรกจิโรงแรม  

รายได้จากการด าเนินงานของแผนกอื่นๆ คาดว่าจะมีดังนี ้
 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม  750,000 บาท 

 ค่าเช่าพื้นท่ีโรงแรม   500,000 บาท 

 แผนกห้องพักประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับห้องพัก 50 บาทต่อห้องท่ีมีแขกเข้าใช้บริการ 

วิธีการค านวณโดยใช้สูตร Hubbart  

รายการ การค านวณ 
 

 จ านวน(บาท) 
รายได้ท่ีต้องการ จ านวนท่ีลงทุน X ผลตอบแทนจากการลงทุน 

  

 

10,000,000 บาท X 0.15  =  1,500,000 บาท 

  รายได้ก่อนหักภาษี =                 รายได้รวม 

                                        1 - t (ภาษเีงินได้) 

 รายได้ก่อนหักภาษ ี =                 1,500,000   

                                             1 - 0.4   

 รายได้ก่อนหักภาษ ี = 2,500,000 

บวก ดอกเบี้ยเงินกู้ วงเงินกู้ X อัตราดอกเบี้ย = ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 

 10,000,000 บาท X 0.12 = +    1,200,000 

รายได้ท่ีต้องการก่อนค่าดอกเบี้ยเงินกู้และกอ่นหักภาษ ี 3,700,000 

บวก ประมาณการเสื่อมสภาพ ค่าภาษีโรงเรือนและค่าประกัน 

 

+    1,875,000 

 

รายได้ก่อนค่าใชจ้่ายคงท่ี 

 

5,575,000 

บวก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
 

4,700,000 

 รายได้จากการด าเนินงานท่ีตอ้งการ  10,275,000 

 

ผลการด าเนินงานของแผนกต่าง ๆ ยกเว้นแผนกห้องพัก 

  หัก รายได้จากแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

 

(750,000) 

 

ค่าเช่าพื้นท่ีโรงแรม 

 

(500,000) 

 

เหลือรายได้ของแผนกห้องพกั 

 

9,025,000 

บวก ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับหอ้งพกั 13,687 X 50 บาท = 684,350 

รายได้จากห้องพัก 9,709,350 

จ านวนหอ้งพักท่ีขาย ÷        13,687 

อัตราเฉลี่ยค่าห้องท่ีต้องการโดยประมาณ 710 
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ผลิตภัณฑ์และบริการของโรงแรมมีลักษณะพิเศษท่ีต่างจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นั่นคือ
ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน เช่น ห้องพักแบบเดียวกัน สามารถมีราคาท่ีแตกต่างกันหลายระดับข้ึนอยู่กับ
จะขายให้กับลูกค้ากลุ่มใดหรือส่วนแบ่งตลาดใด ซึ่งเรียกว่า Price Discrimination 

 โรงแรมระดับสากลนิยมท าโครสร้างราคาห้องพัก (Hotel’s Rate Structure) เพื่อสนอง
ความต้องการของลูกค้าในส่วนแบ่งการตลาดต่างๆ ได้ 10 ลักษณะดังนี ้

1. ราคาเต็ม(Full Rate) เป็นราคาขายในอัตราท่ีตั้งไว้คงท่ีประมาณ 1 ปีซึ่งเป็นราคาท่ียัง
ไม่ได้ท าการลดหรือส่งเสริมการขายใดๆ  

2. ราคาลด (Discounted Rate) เป็นราคาท่ีโรงแรมท าการส่งเสริมการขายโดยการลด
ราคาห้องพักมักจัดข้ึนเพื่อส่งเสริมการขายในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว (Low Season)  

3. ราคาส าหรับบริษัทจากต่างประเทศ (Overseas Corporate Rate) เป็นราคาท่ี
โรงแรมเสนอให้กับบริษัทในต่างประเทศท่ีมีการจองห้องพักกันเป็นประจ า ปัจจุบันมีธุรกิจข้ามชาติ
มากมายท่ีนิยมจองโรงแรมจากต่างประเทศ บริษัทเหล่านั้นอาจท าการจองโดยตรงไปยังโรงแรมจอง
กับส านักงานส่วนภูมิภาคหรือจองกับส านักงานใหญข่องโรงแรม โดยปกติโรงแรมนิยมจัดห้องพักชั้นสูง
กว่ามาตรฐานให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ โดยจะคิดราคาส าหรับบริษัทจากต่างประเทศต่ ากว่าราคาเต็ม (Full 

Rate) ประมาณ 5-10 % หากบริษัทจากต่างประเทศนั้นมีการจองโรงแรมหนึ่งเป็นประจ าก็จะมีการ
ท าสัญญาเป็นรายปี 

4. ราคาส าหรับบริษัทภายในประเทศ (Local Corporate Rate) เป็นราคาท่ีเสนอให้กับ
บริษัทภายในประเทศ ท่ีมีการติดต่อจองโรงแรมให้กับพนักงานหรือลูกค้าทางธุรกิจของตนส าหรับ
โรงแรมย่านธุรกิจซึ่งมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจอาจมีการท าสัญญาเป็นรายปีกับบริษัทท่ีมีการติดต่อ
จองห้องพักเป็นประจ า โรงแรมอาจมีราคาห้องพักแบ่งเป็นหลายระดับตั้งแต่ราคาระดับสูงไปจนถึง
ราคาระดับต่ า ซึ่งโรงแรมจะใช้ระดับราคาใดจะดูจากปริมาณการจองเป็นหลัก ส าหรับบริษัท
ภายในประเทศจะได้ลดราคาต่ ากว่าราคาเต็ม (Full Rate) ประมาณ 10-20 %  

5. ราคาส าหรับบริษัททัวร์ (Tour Operate Rate) บริษัททัวร์จะมีปริมาณการจองสูงและ          
ใช้ห้องพักตลอดท้ังปีจึงนิยมท าสัญญาห้องพักราคาพิเศษกับโรงแรม โรงแรมมักเสนอราคาให้กับ   
บริษัททัวร์ต่ ากว่าตลาดอื่นๆ เนื่องจากมีปริมาณการจองสูง โดยจะลดราคาต่ ากว่าราคาเต็ม (Full Rate) 
ประมาณ 25-35 % ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว และ35-50 % ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวและให้สิทธิ
พิเศษทางการเงินต่างๆ เช่น ยืดระยะเวลาการรับช าระเงิน ให้เครดิตการค้า เป็นต้น 

โครงสร้างราคาห้องพกัโรงแรม
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6. ราคาส าหรับแขกที่พักเป็นกลุ่ม (Group Rate) เป็นราคาส าหรับแขกท่ีพักเป็นกลุ่มตั้งแต่ 
15 คนข้ึนไป โดยจะลดราคาต่ ากว่าราคาเต็ม (Full Rate) ประมาณ 30-50 % หรือการให้ห้องพักฟรี
โดยไม่คิดราคาตามแต่อัตราการจอง เช่น หากมีอัตราการจอง 15 ห้องจะได้ห้องพักฟรีไม่คิดราคา      
1 ห้อง เป็นต้น   

7. ราคาเหมาจ่าย (Package Rate) เป็นการน าผลิตภัณฑ์หลายชนิดมารวมกันและตั้งราคา
ใหม่เพื่อการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มข้ึนและสร้างรายได้เพิ่มข้ึน โดยมักจะเป็นความร่วมมือกันระหว่าง
โรงแรมและบริษัททัวร์จัดราคาเหมาจ่ายในราคาเดียว ส่วนใหญ่จะจัดในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว เช่น 
ราคาเหมาจ่ายส าหรับคู่แต่งงาน ราคาเหมาจ่ายส าหรับการเข้าพักวันธรรมดา เป็นต้น 

8. ราคาส าหรับลูกเรือ (Crew Rate) เป็นราคาห้องพักท่ีโรงแรมเสนอให้แก่สายการบิน   
เพื่อจองให้ส าหรับนักบินและลูกเรือ เพื่อเดินทางมาพักหลังจากปฏิบัติหน้าท่ีบนเครื่องบิน โรงแรม   
จะท าสัญญาเสนอราคาพิเศษให้แก่สายการบิน โดยจะลดราคาต่ ากว่าราคาเต็ม (Full Rate) ประมาณ   
40-50 % และมีบริการเสริม เช่น บริการรถรับ-ส่งจากสนามบิน บริการซักรีดเสื้อผ้าฟรี 1-2 ชุด เป็นต้น 

9. ราคาพิเศษส าหรับพนักงานในองค์กร เป็นห้องพักราคาพิเศษท่ีมอบให้แก่พนักงานใน
โรงแรมและพนักงานโรงแรมในเครือ โดยจะลดราคาต่ ากว่าราคาเต็ม (Full Rate) ประมาณ 50%  

แต่ท้ังนี้จะต้องพิจารณาอัตราการเข้าพักในวันดังกล่าวด้วย หากอัตราการเข้าพักสูงมากโรงแรม     
อาจปฏิเสธการเข้าพักในวันเวลาดังกล่าว 

 

 การจัดจ าหน่ายเป็นกระบวนการน าผลิตภัณฑ์ออกไปยังผู้ซื้อหรือท าให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึง
และซื้อสินค้าได้ กระบวนการนี้มักจะเกี่ยวข้องกับคนกลาง ซึ่งเป็นตัวกลางช่วยจัดจ าหน่ายจากผู้ผลิต
ไปยังผู้บริโภค ช่องทางการจัดจ าหน่ายห้องพักโรงแรมมีดังนี้ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557: 118; 

มณฑกานติ แลนแคสเตอร์, 2554: 116) 

1. การจ าหน่ายตรงจากตัวโรงแรม เป็นวิธีการจ าหน่ายห้องพักโดยตรงจากลูกค้าโดยไม่ได้
ผ่านตัวกลางดังนี ้

1.1 ลูกค้าเดินเข้ามาจองโรงแรมโดยตรง (Walk-in) ลูกค้าไม่ได้มีการส ารองห้องพัก
ล่วงหน้า เมื่อต้องการพักจึงเข้าไปติดต่อโรงแรมโดยตรง เรียกว่า Walk-in Guest ในกรณีนี้พนักงาน
ต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) จะเป็นผู้เสนอราคาให้ลูกค้า  

 

ส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
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ประสิทธิภาพการขายลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญคือ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
ซึ่งเป็นผู้ให้การต้อนรับและเสนอราคาท่ีเหมาะสม เนื่องจากลูกค้าแบบ Walk-in Guest ถือว่าเป็น
โอกาสท่ีโรงแรมจะขายห้องพักได้เพิ่ม พนักงานจึงต้องมีเทคนิคการขาย มีการสังเกตปฏิกิริยาของแขก
และมีการเจรจาด้วยท่าทีท่ีเหมาะสมเพื่อให้แขกพอใจและตัดสินใจจองห้องพัก 

1.2 การจองห้องพักทางโทรศัพท์ (By Telephone) 

นิยมมากส าหรับการจองภายในประเทศ โดยท่ัวไปแผนกรับจองห้องพัก (Reservations)   

ท าหน้าท่ีรับจองแบบบุคคลและแผนกขายท าหน้าท่ีรับจองแบบกลุ่ม  
ประสิทธิภาพการรับจองลักษณะนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีส าคัญคือ ความสะดวกของคู่

สายโทรศัพท์ในการติดต่อ เช่น จ านวนหมายเลขคู่สายท่ีเพียงพอ ความชัดเจนของเสียงมีสายว่างให้
ลูกค้าโทรเข้ามาได้ตลอดเวลา ความรู้และทักษะของผู้รับจอง เช่น มีความรู้เรื่องรายละเอียดของห้องพัก
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ราคาข้อเสนอพิเศษอื่นๆ มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับท่ีสื่อสารได้ดีและ  
มีการใช้เทคนิคการขายท่ีจะโน้มน้าวให้ผู้ที่โทรศัพท์มาต้องการซื้อ 

1.3 การจองห้องพักโดยตรงผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)  

โรงแรมจ านวนมากได้จัดท าเว็บไซต์ (Website) ของตนเองขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์        
องค์กรและเพื่อจุดประสงค์ในการรับจองห้องพักโดยตรงกับลูกค้าท่ีสนใจโรงแรมได้พัฒนารูปแบบ
เว็บไซต์ (Website) ท่ีสวยงาม ดึงดูดให้ลูกค้าที่สนใจเข้ามาศึกษาหาข้อมูลของโรงแรม เว็บไซต์ 
(Website) ที่ดีจะมีข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน สามารถสนองความต้องการในการเข้าพักและ   
โน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจจองห้องพักซึ่งระบบการจองห้องพักภายในเว็บไซต์ (Website) 

จะต้องใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็วสามารถสร้างรายได้ให้แก่โรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดง   
ในภาพที่ 10.3 

 
ภาพที่ 10.3 เว็บไซต์ (Website) ของโรงแรม เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา 
ท่ีมา: http://www. centarahotelsresorts.com/th/centaragrand/cmbr/ (2560) 
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จากภาพท่ี 10.3 จะพบว่าเมื่อผู้สนใจจองห้องพักเข้ามาหน้าเว็บไซต์ (Website) ของ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา ผู้สนใจจองห้องพักสามารถเข้ามาเลือกโรงแรมใน
เครือของโรงแรมเซ็นทาราท่ีสนใจแล้วเข้าชมรูปภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพักแบบ
ต่างๆ ห้องอาหารและร้านอาหารภายในโรงแรม เข้าดูโปรโมชั่นท่ีโรงแรมได้ท าการส่งเสริมการขาย   
ว่าน่าสนใจเพียงใด เข้าดูท าเลที่ต้ังของโรงแรมว่าตั้งอยู่บริเวณใดและมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ห้องประชุม 
งานแต่งงาน ข่าวและกิจกรรม สปา ติดต่อเราและแบ่งปันประสบการณ์ของแขก เป็นต้น และเมื่อ
ผู้สนใจจองห้องพักดูข้อมูลต่างๆ ของโรงแรมประกอบการตัดสินใจแล้วก็สามารถท าการจองห้องพัก
โดยเลือกวันท่ีเข้าพัก จ านวนคืนท่ีเข้าพัก จ านวนคนท่ีเข้าพักแล้วสามารถตรวจสอบราคาในวันเวลา
ดังกล่าวได้เลย เมื่อตัดสินใจแล้วก็สามารถจองแล้วท าการ ช าระเงินผ่านช่องทางการช าระเงินบน
เว็บไซต์ (Website) ของทางโรงแรมได้ทันที 

 2. การจ าหน่ายผ่านตัวกลางการจัดจ าหน่าย (Intermediaries) เช่น บริษัททัวร์ (Tour 

Operator) ธุรกิจตัวแทนขายปลีกผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวและท่ีพัก (Travel Agency) เป็นต้น 

แต่ในปัจจุบันท่ีได้รับความนิยมจากลูกค้าในการจองห้องพักอย่างมากคือ การจองท่ีพักผ่านตัวกลาง
การจัดจ าหน่ายออนไลน์ ท่ีเรียกว่า ออนไลน์ แทรเวล เอเจนซี่ (On-line Travel Agency) เป็น
เว็บไซต์ (Website) ตัวกลางกลุ่มหนึ่งท่ีให้บริการด้านการจองท่ีพัก ตั๋วเครื่องบิน บริการท่องเท่ียว
ต่างๆ เช่น Agoda.com, Airbnb.com, Booking.com, Expedia.com, Tripadvisor.com เป็นต้น 
ซึ่งนับเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันซึ่งเว็บไซต์ (Website) จะเป็นตัวกลาง
ระหว่างลูกค้ากับโรงแรมท่ีพักให้ลูกค้าสามารถจองโรงแรมได้ล่วงหน้าโดยท่ีไม่ต้องเดินทางไปจองด้วย
ตัวเอง โดยตัวกลางจะคิดราคาค่าห้องพักจากอัตราค่าห้องพักท่ีโรงแรมให้แก่ตัวกลางแล้วตัวกลางบวก
เพิ่มอัตราผลก าไรท่ีต้องการเป็นราคาขายสุทธิที่ขายให้แก่ลูกค้า ดังแสดงในภาพท่ี 10.4 

 
ภาพที่ 10.4 การจองหอ้งพักผ่านเว็บไซต์อโกด้า  (Agoda.com) ซึ่งเป็นออนไลน์ แทรเวล เอเจนซี ่

 ท่ีมา: https://www. agoda.com/th (2560) 
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 จากภาพท่ี 10.4 จะพบว่าเมื่อผู้สนใจจองห้องพักเข้ามาหน้าเว็บไซต์ (Website) ของอโกด้า  
สนใจจองห้องพักสามารถเข้ามาเลือกสถานท่ีท่ีท่านจะไป วันและเดือนท่ีท่านจะเข้าพัก จ านวนผู้เข้าพัก 
โดยสามารถค้นหาได้จากย่าน เมือง ประเทศได้ท่ัวโลกแล้วเข้าชม ราคา รูปภาพและสิ่งอ านวย      
ความสะดวกภายในห้องพักแบบต่างๆ ของโรงแรมท่ีท่านเลือก รวมท้ังสามารถเลือกดูข้อมูลของ
ห้องอาหารภายในโรงแรม เข้าดูท าเลท่ีตั้งของโรงแรมและเมื่อผู้สนใจจองห้องพักดูข้อมูลต่างๆ       
ของโรงแรมจากเว็บไซต์อโกด้าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว หากตัดสินใจจองห้องพักก็สามารถช าระเงินผ่าน
ช่องทางการช าระเงินบนเว็บไซต์อโกด้าได้ทันที 

 

 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดของโรงแรมอย่างหนึ่งท่ีใช้
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับแขกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับบริการแก่แขก   
ท่ีมีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความต้องการซื้อ เพื่อรักษาระดับของยอดขายให้สม่ าเสมอและเพื่อท าให้
แตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่งการน าเสนอการส่งเสริมการตลาดสู่แขกได้ โรงแรมต้องอาศัยกระบวนการ
การติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้แขกได้รับข้อมูลเก่ียวกับบริการโรงแรมและการส่งเสริม
การตลาดท่ีโรงแรมส่งไปให้อย่างถูกต้อง โดยเน้นให้เห็นถึงคุณค่าของบริการและสิ่งท่ีลูกค้าจะได้รับ 
เพื่อให้โรงแรมได้รับการตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายกลับมาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน  

 การติดต่อสื่ อสารทางการตลาด (Marketing Communication) เป็ นกระบวนการ
เคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารท่ีผู้ส่งสารต้องการจะให้ผู้รับสารได้รับทราบโดยผ่านสื่อในการส่งสาร       
โดยกระบวนการในการติดต่อสื่อสารเริ่มจากผู้ส่งสาร (Sender) ซึ่งในท่ีนี้หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้ขาย 
ท าการใส่รหัส (Encoding) คือการใส่รายละเอียดและความคิดลงในข่าวสาร (Massage) ส่งข่าวสาร
ผ่านสื่อ (Media) ไปยังผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงผู้ซื้อ โดยผู้รับสารจะท าการถอดรหัส 
(Decoding) คือตีความหมายจากข่าวสารท่ีได้รับและท าการตอบสนอง (Response) คือท าการซื้อ
บริการและป้อนกลับ (Feedback) ข้อมูลหลังการใช้ไปยังผู้ส่งสารซึ่งอาจแสดงออกในรูปแบบการซื้อซ้ า
และให้ค าแนะน าหรือการตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ของโรงแรม ดังแสดงในภาพท่ี 10.5 

 

 

 

 

 

ส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านการส่งเสริมการตลาด
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ภาพที่ 10.5 กระบวนการติดต่อสื่อสาร 
ท่ีมา: ฉัตยาพร เสมอใจ (2557: 166) 

การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) มีบทบาทส าคัญอย่างมากในธุรกิจ
โรงแรม เนื่องจากการสื่อสารการตลาดบริการเป็นการท่ีโรงแรมสื่อสารให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่างๆ         
แก่ลูกค้าเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการของโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
บริการหรืออาจเป็นการช่วยเตือนความจ าแก่ลูกค้า ส าหรับธุรกิจโรงแรมซึ่งการบริการซึ่งไม่สามารถ
จับต้องได้ (Intangibility) บทบาทการสื่อสารมีความส าคัญมาก เนื่องจากการสื่อสารช่วยท าให้ลูกค้า
เข้าใจถึงบริการได้อย่างมีรูปธรรมมากยิ่งข้ึนและยังช่วยให้ข้อมูลกับลูกค้าถึงบทบาทของแขกใน
กระบวนการน าเสนอบริการได้อีกด้วย โรงแรมสามารถใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดได้ดังนี้ 
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2557: 186-187; ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557: 129; มณฑกานติ แลนแคสเตอร์, 
2554: 147) 

 

การโฆษณา (Advertising) มีหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสารเพื่อชักน าให้เกิดความ
ประทับใจในบริการท่ีน าเสนอในการโฆษณาหรือเป็นการชักจูงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีมีต่อ
บริการและการเปลี่ยนแปลงนั้นจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดการซื้อ สมาคมการตลาด
แห่งสหรัฐอเมริกาให้ค าจ ากัดความของการโฆษณาว่า “การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบการ  
ใช้จ่ายในการให้ข้อมูลและเสนอขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ใช้บุคคล ซึง่ลักษณะของการโฆษณาประกอบด้วย 

1. การติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อ (Media) ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อกับกลุ่มผู้รับข่าวสาร
จ านวนมาก (Mass Selling)  

การโฆษณา
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2. เป็นการเสนอขายความคิดเก่ียวกับบริการ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปการแจ้งข่าวสาร การจูงใจ    
ให้เกิดความต้องการหรอืการเตือนความทรงจ า (Remind) 

3. โรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับสื่อโฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี ้ 

3.1 เพื่อสร้างการรู้จักและเกิดความเข้าใจในบริการ เป็นการแนะน าให้ข้อมูลบริการ
เพื่อสร้างความรู้จักแก่ลูกค้าและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญของบริการเพื่อให้เกิด
ความต้องการใช้บริการ 

3.2 เพื่อเพิ่มการใช้บริการของลูกค้า การโฆษณาจะช่วยชักจูงให้ ลูกค้ามีความคิดเป็นไป
ในแนวทางท่ีผู้โฆษณาต้องการสื่อและต้องการให้เป็นและกระตุ้นให้เกิดความปรารถนาท่ีจะใช้
บริการซึ่งสามารถสร้างการเพิ่มข้ึนได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การเพิ่มความถี่ในการใช้บริการการเพิ่ม
ปริมาณการซื้อบริการต่อครั้งหรือเพิ่มความถ่ีในการซื้อบริการ 

3.3 เพื่อให้แขกสามารแยกแยะความแตกต่างระหว่างโรงแรมกับคู่แข่งขัน 

3.4 เพื่อปรับทัศนคติของแขกหลายครั ้ง แขกมีทัศนคติในทางลบหรือมองไม่เห็น
ความส าคัญของการใช้บริการของโรงแรม การโฆษณาให้ข่าวสารข้อมูลท่ีถูกตอ้งจะช่วยปรับทัศนคติ
ของแขกได้ 

 

การประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีกระตุ้น
การเสนอซื้อบริการ โดยการสร้างข่าวสารเก่ียวกับความส าคัญทางการค้าโดยใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์      
สื่อออนไลน์หรือหนังสือพิมพ์ โดยโรงแรมเจ้าของบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อเพื่อสร้าง  
การรู้จักแก่โรงแรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงแรมและบุคคลท่ีเก่ียวข้องก่อให้เกิดความ
เชื่อถือและสนับสนุนต่อโรงแรม ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะสร้างความเชื่อถือเพราะสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ได้ดีกว่าเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดรูปแบบอื่น  

 การประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของโรงแรม ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาดเข้ามามีบทบาทด้านการตลาดของโรงแรมโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการริเริ่ม ส่งเสริม 
สนับสนุนและผลักดันกิจกรรมในการสร้างภาพลักษณ์ให้ประจักษ์ต่อกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน อีกท้ังยัง
สร้างความตระหนักในตรายี่ห้อของโรงแรม การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
บริการของโรงแรมเพื่อให้เกิดการไว้วางใจและการยอมรับ 

 

การประชาสมัพนัธ์
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 กระบวนการในการประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน 

 1. การพิจารณาและการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการในการประชาสัมพันธ์จะข้ึนอยู่ กับวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมาย การที่จะให้ผลลัพธ์ออกมามีประสิทธิภาพต้องทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร เพื่อท่ีจะ
เลือกวิธีการให้เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ดึงดูด สร้างความเข้าใจ
และปรับทัศนคติและพฤติกรรมตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ได้ 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เป็นเหตุผลของการด าเนินการท าให้ทราบว่าควรจะ
ด าเนินการในรูปแบบใดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์
สามารถก าหนดได้หลายรูปแบบดังนี ้

 เพื่อสร้างความศรัทธาในโรงแรม 

 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของโรงแรม 

 เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโรงแรม 

 เพื่อแกไ้ขความเข้าในผิดท่ีมีต่อโรงแรม 

 เพื่อสร้างความตระหนักในตรายี่ห้อ 

 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดด้านอื่น ๆ 

4. เลือกเครื่องมือ เครื่องมือท่ีนิยมใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) การให้ข้อมูลข่าวสาร (News) การสุนทรพจน์ (Speeches) การจัดกิจกรรม
บริการชุมชน (Public Service Activities) การจัดเหตุการณ์ต่างๆ (Events) การจัดวัสดุข้อความ 
(Written Material) โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ (Audio-visual) สื่อของโรงแรม (Hotel Media) โรงแรม
ให ้ข ่าวสารทางโทรศัพท์ (Telephone Information Services) การจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน      
การติดต่อสื่อสารด้วยวาจา  

5. ด าเนินการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพต้องเกิดข้ึนทันเหตุการณ์และ
ถูกจังหวะ โดยเฉพาะเมื่อเกิดความเข้าใจผิดหรือทัศนคติในทางลบของสาธารณชนหรือกลุ่มเป้าหมาย         
ถ้าด าเนินการประชาสัมพันธ์ช้าเกินไป ความเข้าใจผิดหรือจ านวนของผู้ท่ีเข้าใจ อาจกระจายวงกว้าง
ข้ึนจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ท่ีแก้ไขได้ยากและการประชาสัมพันธ์ต้องยึดหลักความจริงใจและถูกต้องใน
การท าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อกลุ่มเป้าหมาย 

6. ประเมินผล  เพื่อวัดความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์ 
 

 

 



 

318 หลักการโรงแรม 

 

การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) โรงแรมจะจัดทีมขายหรือหน่วยงานขายท่ี
ประกอบด้วยพนักงานขายท่ีท าหน้าท่ีในการแสวงหาลูกค้า ติดต่อ ท าการเสนอขายและกระตุ้นให้
ลูกค้าเกิดความตั้งใจและตัดสินใจซื้อ ตลอดจนให้ค าแนะน าและการบริการก่อนการขาย ขณะขาย
และหลังการขาย 

 โรงแรมนิยมใช้การขายโดยใช้พนักงานขายมากเป็นอันดับแรก การขายโดยใช้พนักงานขายมี
ความแตกต่างจากกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เนื่องจากเป็นการติดต่อแบบสื่อสารสองทาง 
(Two – way Communication) ระหว่างพนักงานขายท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของโรงแรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้สามารถตอบโต้ข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที อีกท้ัง
สามารถปิดการขายได้ทันทีอีกด้วยซึ่งการขายโดยใช้พนักงานขายประกอบด้วยวิธีการบริหารพนักงาน
ขายให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและล าดับข้ันตอนการขายดังนี้ (ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ และสุพจน์ 
กฤษฎาธาร, 2551: 311-312) 

1. วิธีการบริหารพนักงานขายให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีดังนี้ 
พนักงานขายนับว่าเป็นฟันเฟืองท่ีส าคัญในการเพิ่มยอดขายบริการห้องพักและบริการต่างๆ 

ภายในโรงแรม ในการขายบริการของโรงแรม พนักงานควรมีศิลปะในการขาย 7 ข้อดังนี้  

1.1 เน้นในเรื่องคุณภาพมากกว่าราคา ลูกค้าชอบความคุ้มค่า ซึ่งหมายถึงบริการนั้นมี
คุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับเงินท่ีได้จ่ายไปหรือเวลาท่ีเสียไป ดังนั้นในการเจรจาการขายกับลูกค้าให้
เสนอขายคุณภาพของสินค้าก่อน หลังจากนั้นหากลูกค้าสนใจในบริการก็จะถามเรื่องราคาแล้ว
พนักงานขายจึงใช้จุดนั ้นเป็นจุดปิดการขาย อย่างไรก็ตามไม่ควรกล่าวถึงราคาก่อนคุณภาพ    
หากเสนอว่าสินค้าของบริษัทราคาไม่แพงย่อมเปิดช่องให้ลูกค้าใช้ราคาเป็นตัวตัดสินใจซื้อได้ 
เนื่องจากการพูดถึงราคาก่อนย่อมท าให้ลูกค้าโน้มเอียงความสนใจไปท่ีราคาก่อน เมื่อเสนอราคาก่อน
ท าให้ความส าคัญของคุณภาพสินค้าลดลงการขายในครั้งนั้นจึงขายไม่ได้หรืออาจจะขายได้แต่ได้ใน
ราคาต่ าสุด ดังนั้นศิลปะการขายประการหนึ่งคือ ไม่ควรใช้ราคาชี้น าการขายแต่ต้องใช้คุณภาพชี้น า 
เมื่อใดท่ีใช้ราคาการขายมักได้ราคาต่ าสุด 

1.2 มีบริการให้เลือกมากมาย   ลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้นและไม่มีที ่สิ ้นสุด        
สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการขายเบื้องต้นคือบริการจะต้องมีให้เลือกมากมาย ดังนั้นยุคปัจจุบัน
เป็นยุคที่ต้องมีบริการให้ลูกค้าเลือก นอกจากจะมีหลากหลายแบบ หลายขนาด หลายรุ่น ลูกค้า
ยิ่งยินดีมากหากการเลือกนั้นสามารถท าได้ด้วยตนเอง ลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัว มีอิสระในการ
ใช้ความคิดในการเลือก 

การขายโดยใช้พนักงานขาย
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1.3 การสร้างความเช่ือมั่นให้ลูกค้า นักขายท่ีดีต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้บุคลิกภาพของตนเอง การใช้สื่อประกอบการอธิบาย การสาธิตสินค้าอย่างช านิ
ช านาญ แจ้งลูกค้าถึงประเทศที่ผลิต วัตถุดิบที่ใช้รวมถึงการอ้างอิงลูกค้าของโรงแรม หากลูกค้า
มั่นใจแล้ว การตัดสินใจซื้อย่อมง่ายข้ึนโดยเฉพาะสินค้าท่ีมีราคาสูงหรือมีอายุการใช้งานนาน 

1.4 การสร้างสัมพันธ์ พนักงานขายจะต้องสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า เลขานุการของลูกค้า  
รวมถึงบุคคลผู้แวดล้อมด้วย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถพนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างไร
ก็ตามความสัมพันธ์นั ้นจะต้องเริ ่มตั ้งแต่การนัดหมายกับลูกค้า การเข้าพบการให้ข้อมูล 
รวมถึงการให้บริการหลังการขาย การสร้างสัมพันธ์ท าได้ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
การทักทายอย่างสุภาพ อ่อนน้อม การให้เกียรติ แสดงความเอาใจใส่กับลูกค้า สนใจในสิ่งท่ีลูกค้าพูด   
การสร้างสัมพันธ์เป็นการเปิดประตูหัวใจของลูกค้ากับพนักงานให้เชื่อมถึงกันหากพนักงานขาย  
สามารถสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้ โอกาสการขายย่อมเกิดขึ้นได้ ไม่ยากนักแต่หากความสัมพันธ์
ไม่เกิดโอกาสการขายย่อมริบหรี่หรือเป็นเพียงความฝันเท่านั้น 

1.5 เน้นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ในการขายลูกค้าทุกคนย่อมมองว่า พนักงานขายมา
ท าให้ตนต้องจ่ายเงิน ความจริงข้อนี้พนักขายทุกคนต้องจ าให้ข้ึนใจเสมอ เมื่อเป็นเช่นนั้นศิลปะท่ี
พนักงานขายต้องท าคือต้องเน้นคุณสมบัติหรือประโยชน์ของบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการ 
หรือความอยากของลูกค้าให้ได้ นอกจากนี้ประโยชน์ในการซื้อบริการควรจะรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ด้วย 
ในขณะขายพนักงานขายที่ควรสอบถามหรือฟังลูกค้าให้มากซึ่งจะท าให้ทราบว่าบริการในฝัน  
ของลูกค้าเป็นอย่างไรแล้วน าเสนอให้ตรงจุดตรงใจ อย่าน าเสนอขายบริการอย่างละเอียดเพียงอย่างเดียว  

1.6 ไม่ตอบรับและปฏิเสธทันที การไม่ปฏิเสธทันทีในสิ่งที่ลูกค้าร้องขอจะเป็นสิ่งท่ีดีมาก 
ลูกค้ารู ้อยู่แล้วว่าสิ ่งที่เขาเรียกร้องนั ้น พนักงานขายย่อมไม่สามารถให้เขาได้ทั้งหมด แต่การ
เรียกร้องนั้นเป็นการสนองความต้องการของลูกค้าเอง ได้ก็เอา ไม่ได้ก็ไม่เสียอะไรหรือบางครั้งเป็น
การทดสอบพนักงานขายท่ีได้ผล หากลูกค้าขอแล้วพนักงานขายปฏิเสธทันที ลูกค้าก็จะคัดเลือกว่า  
จะซื้อกับพนักงานขายรายใดจึงจะได้เงื่อนไขท่ีดีกว่า นอกจากนี้พนักงานขายท่ีดีย่อมไม่ตอบรับในทันที
เช่นกัน แม้จะให้ได้ในสิ่งท่ีลูกค้าร้องขอแต่พนักงานขายต้องท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธแต่  
ขอรับเรื่องไว้ก่อนและต้องท าให้ลูกค้าได้รับทราบถึงคุณค่าของสิ่งท่ีเราให้ 

1.7 เป็นที่ปรึกษาที่ดี พนักงานขายท่ีดีต้องไม่ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราก าลังขายสินค้าแต่
ต้องท าให้รู้สึกว่าเราเป็นที่ปรึกษาให้เขา ความแตกต่างประการหนึ่งของพนักงานขายกับที่ปรึกษา  
คือพนักงานขายมุ่งขายแต่ที่ปรึกษามุ่งให้ค าแนะน าและช่วยเหลือลูกค้า ลูกค้าย่อมประทับใจในความ
เป็นท่ีปรึกษามากกว่าการเป็นพนักงานขาย 
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2. ล าดับข้ันตอนการขาย มีข้อเท็จจริงประการหนึ่งท่ีผู้บริหารงานขายมักพบอยู่เป็นประจ า
คือ พนักงานขายมักจะไม่ประสบความส าเร็จในการขาย เมื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว จะพบว่า
พนักงานขายไม่ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนการขายแต่ขายตามความพอใจของตนเอง การขายอย่างถูกต้อง 
ตามข้ันตอนจะช่วยท าให้นักขายประสบความส าเร็จมากกว่าการขายอย่างเลื ่อนลอยหรือ     
ขายอย่างขาดกระบวนการ ล าดับข้ันตอนการขายประกอบด้วย 11 ข้ันตอนดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 การแสวงหาลูกค้าการขายให้กับลูกค้าใหม่ ย่อมยากกว่าลูกค้าปัจจุบันอย่าง
แน่นอนแต่พนักงานขายต้องไม่ลืมว่าการสูญหายของลูกค้าเกิ ดขึ้นตลอดเวลา พนักงานขาย
ควรขายทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ โดยหาลูกค้าใหม่ได้จากการแนะน าจากลูกค้าปัจจุบัน    
จากการติดต่อเข้ามาเองของลูกค้า จากพันธมิตรทางการค้า จากการร่วมออกงานนิทรรศการหรือ
การเปิดตัวสินค้า จากเพื่อน ญาติหรือคนรู้จักและหาข้อมูลจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์   

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมตัวพนักงานขายควรเตรียมข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของโรงแรม 
ข้อมูลของบริการท่ีโรงแรมมีข้อมูลของพนักงานขาย ข้อมูลของโรงแรมคู่แข่งและสภาวะทางธุรกิจ  
การเตรียมพร้อมจะน ามาซึ่งความมั่นใจ ความมั่นใจจะน าซึ่งความเชื่ อมั่น การเตรียมตัวดีเท่ากับ
ประสบความส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 

ข้ันตอนท่ี 3 การนัดหมายสามารถท าได้ 2 วิธีคือ การนัดหมายกับลูกค้าโดยตรง หรือการนัด
หมายกับเลขานุการหรือผู้อื่น โดยพนักงานขายควรนัดหมายกับลูกค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการ    
ให้เกียรติและความเป็นมืออาชีพ 

ขั้นตอนที่ 4 การทักทายและเปิดการขายเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งสัมพันธภาพท่ีดี        
โดยพนักงานขายจะเป็นผู้สร้างด้วยการพูดจาทักทาย เปิดการขายด้วยความประทับใจ พยายามลด
ช่องว่างระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า 

ข้ันตอนท่ี 5 การเจาะลึกความต้องการของลูกค้าด้วยการตั้งค าถาม เพื่อให้ทราบความ
ต้องการของลูกค้า 

ข้ันตอนท่ี 6 การน าเสนอขาย พนักงานขายต้องชี้แจงรายละเอียดของบริการท่ี โรงแรม        
มีจุดเด่น อรรถประโยชน์ของบริการ รวมท้ังใช้เทคนิคในการจูงใจให้ลูกค้าเกิดความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้เอกสารประกอบ  

ข้ันตอนท่ี 7 การตอบค าถามและข้อโต้แย้ง ค าถามของลูกค้าคือข้อสงสัยท่ีลูกค้ามีอยู่ ซึ่งเป็น
สิ่งท่ีพนักงานขายจะต้องตอบ ส่วนข้อโต้แย้งคือสิ่งท่ีลูกค้าไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยแต่ในความเป็นจริง        
ข้อโต้แย้งของลูกค้าเป็นเพียงกลยุทธ์ท่ีลูกค้าใช้เพื่อปฏิเสธการซื้อจากพนักงานขาย  
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ข้ันตอนท่ี 8 การเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดการซื้อ ลูกค้ามักใช้ราคาเป็นตัวต่อรองพนักงานขาย 
ควรลดความส าคัญของราคาลง ด้วยการชี้ให้ลูกค้าเห็นประโยชน์หรือจุดเด่นของบริการให้ได้ โดยเมื่อ
ลูกค้าต่อรอง พนักงานขายต้องหาข้อมูลการซื้อของลูกค้าประเมินว่าอยู่ในสถานะได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบลูกค้า พิจารณาระดับความสนใจและความต้องการในบริการของลูกค้า ให้ในบางสิ่งและ 
ขอในบางอย่างจากลูกค้า ปรึกษาผู้บริหารงานขายในกรณีซื้อปริมาณมาก 

ขั้นตอนที่ 9  การทบทวนและปิดการขายพนักงานขายหาช่วงเวลา ที่เหมาะสมเพื่อ     
ปิดการขาย  

ข้ันตอนท่ี 10 การติดตามผลและแก้ปัญหา โดยสอบถามถึงความพึงพอใจต่อบริการท่ีลูกค้าได้รับ 

ข้ันตอนท่ี 11 การสร้างสัมพันธ์เป็นความพยายามของพนักงานขายในการสร้างพันธะ
ผูกพันทางจิตใจกับลูกค้า ให้นึกถึงบริการของโรงแรมที่ได้เสนอขายไป  แม้ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ
บริการนั้นหรือไม่ พนักงานอาจโทรศัพท์เชิญลูกค้าให้มาร่วมกิจกรรมท่ีโรงแรมจัดข้ึน ในท่ีสุดจะเกิด
ความจงรักภักดีและตัดสินใจซื้อในท่ีสุด 

 

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  เกี่ยวข้องกับการสร้างเทคนิคหรือวัสดุต่างๆ เพื่อ
การน าไปใช้และการเสริมกันกับการโฆษณาและการขาย โดยการส่งเสริมการขายอาจท าได้โดยวิธีทาง
ไปรษณีย์ สิ่งพิมพ์จากโรงแรม การจัดแสดงสินค้า การสร้างการแข่งขันระหว่าง พ นั ก งาน ข าย แล ะ
เครื่องมือขายอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายคือเพิ่มความพยายามในการขายของพนักงานขายหรือคนกลาง 
ให้ขายบริการของโรงแรมและเพื่อท าให้ลูกค้าต้องการซื้อบริการของโรงแรมเพราะการส่งเสริม     
การขายเป็นการให้สิ่งจูงใจพิเศษ การส่งเสริมการขายแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังน้ี  

1. การส่งเสรมิการขายที่มุ่งที่ผู้บริโภค เป็นกลยุทธ์ที่ใช้การส่งเสริมการขายในการดึงดูดผู้ซื้อ
ให้เข้ามาหาบริการของโรงแรมและท าการซื้อบริการ สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 

1.1 การลดราคา (Price-off) ใช้ได้ผลดีกับผู ้บริโภคที่มุ่งเน้นเรื่องราคาและความ
ประหยัดเพื ่อ ให ้ผู ้บริโภคได้ทดลองใช้ช ่วยให้เกิดการซื ้อ เพิ ่ม ขึ ้นและช่วยดึงดูดลูกค้า ที ่มี
พฤติกรรมในการเปลี่ยนยี่ห้อให้กลับมาแต่การลดราคาเป็นประจ าอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์
ของโรงแรม  

 

 

การส่งเสรมิการขาย
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1.2 Hotel Voucher เป็ นคูปอง (Coupon) หรือเอกสาร (Document) ใบ ส าค ัญ
เฉพาะที่โรงแรมจัดท าข้ึน โดยมีการมอบข้อเสนอหรือประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่น ใช้ลด
ราคาตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนด ใช้ในการชิงโชค เป็นต้น ใช้เพิ่มการทดลองใช้บริการโรงแรมและ
สามารถรักษาลูกค้าเดิมได้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในการลดราคาให้กับ
ผู้บริโภคเนื่องจากไม่ต้องให้ส่วนลดทุกรายการและต้องมี Hotel Voucher มาแสดงเท่านั้น  

1.3 ของขวัญและของช าร่วย มอบของที่ลูกค้าจะสามารถใช้ได้บ่อยๆ มีประโยชน์   
ใช้งานได้งาน สวยงามหรูหรา ควรมีตรายี่ห้อของโรงแรมส าหรับเป็นของท่ีระลึกให้แก่ลูกค้าเพื่อ
เตือนความจ าให้ระลึกถึงโรงแรม 

1.4 การให้ของขวัญพิเศษหรือส่วนลดพิเศษแก่กลุ่มอ้างอิง เป็นการมอบของตอบแทน
แก่กลุ่มท่ีเป็นผู้อ้างอิงให้กับโรงแรมในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น การมอบของขวัญพิเศษหรือ
ส่วนลดพิเศษให้แก่แขกท่ีแนะน าแขกใหม่เข้าพักโรงแรมเป็นต้น 

1.5 เหตุการณ์พิเศษ เป็นการจัดเหตุการณ์พิเศษตามช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์ วาเลนไทน์ คริสต์มาส โดยการจัดกิจกรรมพิเศษและให้ผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การเล่น
เกมส์ มอบของขวัญ ให้ส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ 

1.6 การเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  เป็นการรวมตัวกันของธุรกิจบริการที ่พ ัก           
ที่หลากหลาย การจัดนิทรรศการได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ท้ังจากผู้จัดและผู้บริโภค   
มีการให้ผลประโยชน์ท่ีน่าดึงดูดใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีมาร่วมงานเกิดความ
สนใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน 

1.7 การส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าอื่นๆ เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริการหรือระหว่าง
คู่ค้าตั้งแต่สองบริษัทข้ึนไปในการท าการส่งเสริมการขายร่วมกันไปยังกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น โรงแรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับสายการบิน      
ในรูปแบบโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีเดินทางด้วยสายการบินและพักท่ีห้องพักของโรงแรมท่ีท าการ
ส่งเสริมการขายร่วมกัน เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่บริการเป็นการกระจายต้นทุน
ระหว่างคู่ค้าและช่วยสนับนุการซื้อซึ่งกันและกันเปิดโอกาสสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่  

1.8 การส่งเสริมการตลาดทางตรง เป็นรูปแบบการสื่อสารติดต่อท าการส่งเสริมการขาย
โดยตรงกับผู้บริโภคโดยการส่งผ่านจดหมายไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ผ่านสื่อ
ออนไลน์ (Online) เช่น โปรแกรมเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น    
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2. การส่งเสริมการขายที่มุ่งคนกลาง โรงแรมได้ท าติดต่อผ่านคนกลางในการสื่อสารส่งเสริม
การขายห้องพัก คนกลางในธุรกิจโรงแรม ได้แก่ บริษัทท่องเท่ียวออนไลน์ การจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์
ของตัวกลางจ าหน่ายห้องพักออนไลน์ เช่น Agoda.com Booking.com เป็นต้น ด้วยวิธีการส่งเสริม
การขาย ได้แก่ สินค้าและบริการให้เปล่า (Free Goods) การมอบส่วนลดและส่วนยอมให้ (Price 

Discounts and Allowance) การผ่อนปรนการช าระเงิน (Dating) และการให้รางวัล (Awards) 

 

การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication)  เป็นแหล่งอ้างอิงท่ีมี
ความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจโรงแรมซึ่งข้อมูลท่ีได้รับการเผยแพร่ออกไปด้วยวิธีการนี้
อาจจะเป็นไปได้ท้ังในแง่บวกและแง่ลบ 

 

ในปัจจุบันนี้การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของผู้บริโภค
มากข้ึน เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Computer and 

Telecommunication) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดข้ึนของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  (Electronic 

Media) เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีมีเวลาว่างน้อยลง เครื่องมือ
ส าคัญของการตลาดทางตรงมีดังนี้ เช่น การโฆษณาทางไปรษณีย์ (Direct Mail) การสั่งซื้อสินค้าทาง
ไปรษณี ย์  (Mail Order) การโฆษณาท่ีกระตุ้น ให้มีการตอนสนองทันที  (Direct Responses 

Advertising) การขายตรง (Direct Selling)  การตลาดทางโทรศัพ ท์  (Telemarketing) และ
การตลาดโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์(Digital Marketing) เป็นต้น 

 

แนวทาง 8 ประการในการจัดการการสื่อสารทางการตลาดของโรงแรมท่ีมีประสิทธิภาพดังนี้          
1. จงส่ือสารโดยตรงกับพนักงานของโรงแรม 

การสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว โดยละเลยการสื่อสาร
ภายในกับพนักงานของโรงแรม อาจท าให้พนักงานของโรงแรมขาดความรู้ความเข้าใจในนโยบายของ
โรงแรม ซึ่งอาจจะท าให้การให้บริการเกิดความคลาดเคลื่อน ลูกค้าไม่พึงพอใจต่อการรับบริการ 

 

 

 

การสื่อสารแบบปากต่อปาก

การตลาดทางตรง

แนวทางในการจดัการสือ่สารการตลาดของโรงแรม



 

324 หลักการโรงแรม 

2. พยายามใช้ประโยชน์จากการสื่อสารแบบปากต่อปากให้มากที่สุด 

การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นรูปแบบของการสื่อสารท่ีทรงพลังเป็นอย่างยิ่ง โรงแรม
น่าจะพยายามใช้ประโยชน์จากการสื่อสารแบบนี้เพื่อให้แขกยินดีท่ีจะเปิดรับข้อมูลจากการสื่อสาร
ภายนอกของโรงแรมมากข้ึนและสร้างการสื่อสารแบบปากต่อปากท่ีเป็นผลดีต่อโรงแรมให้มากท่ีสุด 

3. พยายามน าเสนอด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม 

การบริการมีลักษณะพิเศษท่ีไม่สามารถจับต้องได้ โรงแรมจึงควรท่ีจะหาวิธีการต่างๆ       
ในการสื่อสารมาใช้เพื่อให้บริการดูเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เช่น อาจน าวัตถุหรือสิ่งของชิ้นใดชิ้นหนึ่ง    
ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการน าเสนอบริการตามปกติมาน าเสนอในการสื่อสารกับผู้บริโภค 

4. ท าให้การบริการเข้าใจได้ง่าย 

โรงแรมควรพยายามเลือกใช้ภาษาและถ้อยค าท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้
ค าศัพท์เทคนิคหรือภาษาท่ีซับซ้อนในการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจการสื่อสารได้ง่ายยิ่งข้ึน 

 5. พยายามสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
การสื่อสารจะต้องพยายามให้เกิดความต่อเนื่องท้ังในรูปแบบ เนื้อหาหลักของการสื่อสาร

และระยะเวลาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารจดจ าได้ง่ายยิ่งข้ึน 

6. พยายามให้สัญญาในสิ่งที่สามารถท าได้เท่านั้น 

โดยท่ัวไปการสื่อสารท่ีประสบความส าเร็จจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีเป็นจริงและ 
ให้สัญญาในสิ่งท่ีโรงแรมสามารถท าได้จริงเท่านั้นเพราะว่าลูกค้าจะประเมินคุณภาพของการบริการ
จากการเปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวังกับบริการท่ีสามารถรับรู้ได้ การสื่อสารโดยให้สัญญาท่ีไม่
สามารถกระท าได้จริงจะเป็นการสร้างความคาดหวังท่ีสูงเกินจริงให้กับลูกค้าและจะท าให้ลูกค้าเกิด
ความผิดหวังในคุณภาพของการบริการในท่ีสุด 

7. สังเกตผลในระยะยาวของการสื่อสาร 
โดยท่ัวไปโครงการรณรงค์ทางด้านการสื่อสารต่างๆ จะให้ผลดีในระยะสั้น แต่จะค่อยๆ 

เสื่อมประสิทธิภาพลงในระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน ดังนั้นการวัดประสิทธิผลของการสื่อสารทาง
การตลาดจึงควรที่จะกระท าในระยะยาวด้วย 

 8. จงระวังผลกระทบของการ “ขาดการสื่อสาร” 

บางครั้งลูกค้าต้องการข้อมูลเมื่อเขาเริ่มรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนหรือบริการไม่เป็นไป
ตามท่ีได้สัญญาไว้ การนิ่งเฉยหรือไม่ให้ข้อมูลจะยิ่งท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกไม่ดีกับโรงแรมมากยิ่งข้ึน 
ดังนั้นโรงแรมจึงควรกล้าท่ีจะสื่อสารกับแขกถึงความผิดปกติหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
น าเสนอบริการเพื่อให้แขกเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและคลายความวิตกกังวลลงซึ่งจะเป็นผลดีต่อท้ัง
แขกและโรงแรมด้วย 
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 “บุคคล” ในท่ีนี้หมายถึง  ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับบุคคลท้ังหมดท่ีมีส่วนร่วมในการน าเสนอบริการ 
(ให้กับลูกค้า) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า ซึ่งบุคคลในท่ีนี้จะรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกค้า 
(ที่มาใช้บริการ) และลูกค้าคนอื่น ๆ ท่ีร่วมอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการบริการนั้นด้วย 

 พนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของโรงแรม โดยท่ัวไปแขกมักจะมองว่าพนักงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานส่วนหน้าเป็นตัวแทนของโรงแรมและเป็นส่วนหนึ่งของการบริการด้วย 
ส าหรับการบริการบางประเภทท่ีพนักงานและโรงแรมมีการติดต่อกันมาก พนักงานบริการก็คือตัว
บริการนั่นเอง สาเหตุท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้การบริการของโรงแรมต่างๆ ล้มเหลว ก็คือ        
การน าเสนอบริการของพนักงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าพนักงานมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการให้บริการ ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันท่ีกล่าวกันว่าเป็น    
ยุคท่ีลูกค้ามีความคาดหวังเก่ียวกับบริการสูงข้ึนแต่มีความภักดีต่อตรายี่ห้อและโรงแรมน้อยลง 
เนื่องจากมีข้อมูลในการตัดสินใจและมีทางเลือกในการซื้อบริการมากข้ึน จึงท าให้แขกไม่ยอมรับ
บริการท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังท่ีสูงของตนได้  ดังนั้น ความสามารถของโรงแรมใน
การจัดการให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีลูกค้าคาดหวังจึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญ
มากยิ่งขึ้น 

 การบริหารส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลของโรงแรมมี 4 ข้อดังนี้ (ชัยสมพล ชาวประเสรฐิ, 
2546: 75) 

1. การบริหารพนักงาน 

การให้บริการท่ีดีและการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าจะต้องมาจากพนักงานส่วนหน้า 
ผู้บริหารควรบริหารพนักงานส่วนหน้าและส่วนหลังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการดังนี้ 

1.1 การก าหนดงานอย่างชัดเจน ผู้บริหารจะต้องแบ่ง ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ให้แก่พนักงานอย่างชัดเจน 

1.2 สร้างกระบวนการท างานท่ีสั้น กระชับและมีประสิทธิภาพ 

1.3 เน้นการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ทราบ
ประเด็นความเห็น ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและข้อดีข้อเสียของการด าเนินงานนั้น หลังจากนั้นจะต้อง
สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจร่วมกัน 

1.4 ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน เช่น การฝึกอบรม การประชุม การมอบหมายงานให้ท า
ร่วมกัน การน าปัญหาการให้บริการมาร่วมกันหาสาเหตุและแก้ไขร่วมกันท าให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และ
สร้างความเข้าใจกันได้ดียิ่งข้ึน 

ส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านบุคคล
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2. บทบาทของพนักงานส่วนหน้าในงานการตลาดบริการ 

พนักงานส่วนหน้ามีบทบาทท่ีส าคัญในกระบวนการน าเสนอบริการ เนื่องจากจะต้องแสดง
บทบาทในการเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการเชื่อมโยงโรงแรมเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก มีวัตถุประสงค์หลัก     
2 ประการดังนี้  

2.1 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างโรงแรมและส่ิงแวดล้อมภายนอก 

2.2  เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนของโรงแรมในการมีปฏิสัมพันธ์กับแขก 

งานในต าแหน่งพนักงานส่วนหน้าเป็นงานท่ีหนัก ท้าทายและจะต้องเผชิญความกดดัน   
รอบด้านในการใช้ความพยายามเพื่อตอบสนองความต้องการของท้ังโรงแรม ลูกค้าและของตนเองให้ได้
มากท่ีสุดในเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่อยครั้งเรามักจะพบว่าพนักงานบริการส่วนหน้าต้ องตกอยู่ใน
สถานการณ์ท่ียากล าบาก จึงท าให้เกิดความเครียดและความขัดแย้งข้ึน ความขัดแย้งดังกล่าวสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 กรณีดังนี้ 

  (1)  ความขัดแย้งระหว่างตนเองและบทบาทท่ีจ าเป็นต้ องแสดง (Person/Role 

Conflicts) 

โรงแรมก าหนดให้พนักงานกระท าในสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกับค่านิยมและบุคลิกภาพ
ของตนเองท าให้ในบางครั ้งพนักงานเกิดความรู ้สึกขัดแย้งขึ ้นในตัวเอง แนวทางท่ี
โรงแรมอาจน ามาใช้ในการลดความขัดแย้งแบบนี้คือการแสดงความเอาใจใส่ต่อพนักงานโดย
การสอบถามความคิดเห็นของพนักงานในเรื่องดังกล่าวอยู่เสมอ 

(2) ความขัดแย้งระหว่างโรงแรมและแขก(Organization/Client Conflicts) 

ความขัดแย้งประเภทนี้เกิดจากการที่นโยบายและคุณภาพของการบริการ
ของโรงแรมไม่ตรงกับความคาดหวังของแขก วิธีการลดความขัดแย้งประเภทนี้ คือ
การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการสื่อสารทางการตลาดกับแขกและพนักงาน
ส่วนหน้าในการก าหนดรูปแบบของการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับความสามารถในการให้บริการ
ของโรงแรม 

 (3) ความขัดแย้งระหว่างแขกกับแขกคนอื่น (Inter client Conflicts) 

เมื่อความคาดหวังและความต้องการของแขกแต่ละคนที่มาใช้บริการไม่
 สอดคล้องกันก็ย่อมเกิดความขัดแย้งระหว่างแขกเกิดข้ึน  แนวทางในการลดความขัดแย้ง
 ประเภทนี้ก็คือการแบ่งส่วนตลาดอย่างรอบคอบเพื่อให้แขกท่ีมาใช้บริการมีลักษณะและ 

 ความต้องการคล้ายคลึงกันให้มากท่ีสุด 
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3. การมอบหมายอ านาจตัดสินใจให้พนักงาน (Empowerment) 

การท่ีโรงแรมให้อ านาจพนักงานท่ีติดต่อกับแขกสามารถท่ีจะตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับแขกหรือเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของแขกได้ด้วยตนเอง โดยท่ีไม่ต้องขอ
อนุมัติจากหัวหน้าตามล าดับชั้น 

การมอบหมายอ านาจตัดสินใจให้พนักงานมีประโยชน์ดังนี้ 
3.1  พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานมากยิ่งขึ้น 

3.2  การเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงการให้บริการจากพนักงานจะมีมากข้ึน 

3.3  ประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน  

3.4  ต้นทุนลดลง  

3.5 แขกมีความพึงพอใจในการให้บริการของโรงแรมมากยิ่งขึ้น 

 4. การจัดการกับแขกที่สร้างปัญหาให้กับโรงแรม 

แนวคิดในการแบ่งประเภทของแขกท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและสร้างปัญหาให้กับ
โรงแรม 5 ประเภท รวมท้ังแนวทางในการจัดการกับแขกแต่ละประเภทดังนี้ (ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยุธยา, 2557: 146) 

4.1 แขกที่ชอบเอาแต่ใจตนเอง (Egocentric Edgar) 

แขกประเภทนี้ชอบเอาแต่ใจตนเองอย่างไร้เหตุผล ไม่สนใจนโยบายของโรงแรมและ  
ไม่มีความเกรงใจแขกคนอื่นท่ีร่วมใช้บริการ การจัดการกับแขกประเภทนี้ คือพนักงานท่ีเก่ียวข้อง
จะต้องไม่รู้สึกว่าแขกมาท าลายความเชื่อมั่นในกิจการและในเวลาเดียวกันต้องพยายามหาอุบายในการ
ตอบสนองความต้องการของแขกคนนั้น  

4.2 แขกที่หยาบคาย (Bad-Mouth Betty) 

แขกประเภทนี้เมื่อรู้สึกว่าไม่ได้อย่างท่ีต้องการจะพูดจาเสียงดัง แสดงกิริยาก้าวร้าว
และพูดค าหยาบ วิธีการแก้ปัญหาจากแขกประเภทนี้มีหลายวิธี เช่น พยายามกันแขกคนนั้นออกไปใน
สถานท่ีเฉพาะซึ่งห่างจากท่ีเกิดเหตุพอสมควร หลังจากนั้นไม่ควรให้ความสนใจในค าพูดหยาบคายและ
พยายามหาสาเหตุของปัญหาของแขกและด าเนินการแก้ไขต่อไปหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือพยายามหาวิธีพูดท่ี
แสดงว่าคุณฟังแขกและเป็นพวกเดียวกับเขาแล้วค่อยหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาและแก้ไขหรือ
อาจจะบอกกับแขกว่าคุณพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะแก้ปัญหาให้กับแขกแต่จะไม่ยินดีรับฟังหรือทนกับ
ถ้อยค าหยาบคายท่ีแขกใช้อย่างเด็ดขาด 
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4.3 แขกเจ้าอารมณ์ (Hysterical Harold)   

 แขกประเภทนี้มักจะแสดงอารมณ์ท่ีคล้ายเด็ก คือจะระบายอารมณ์ออกมาด้วยการ
กรีดร้องเสียงดังและจะโกรธมากเมื่อไม่ได้รับสิ่งท่ีเขาต้องการ ซึ่งจะสร้างความร าคาญให้กับแขกคนอื่นๆ 
เป็นอย่างยิ่ง วิธีการจัดการกับแขกประเภทนี้ คือจะต้องรีบแยกแขกเจ้าปญัหาคนนั้นออกจากท่ีเกิดเหตุ
ก่อนแล้วจึงให้แขกคนนั้นได้มีโอกาสระบายอารมณ์ออกมาอย่างเต็มท่ีจนค่อยๆ สงบลงและค่อย
พยายามหาสาเหตุท่ีแขกไม่พอใจแล้วจึงหาวิธีการแก้ปัญหาต่อไปและต้องไม่ลืมกลับไปขอโทษแขกคน
อื่นๆ ท่ีอยู่ในเหตุการณ์ด้วย 

4.4 แขกจอมเผด็จการ (Dictatorial Dick) 

แขกกลุ่มนี้มักจะคิดว่าตนอยู่ในฐานะท่ีเหนือกว่าพนักงานและผู้บริหารโรงแรมทุกคน       
เขามักจะสอนพนักงานทุกคนอย่างละเอียดทุกข้ันตอนและเป็นลายลักษณ์อักษรว่าพนักงานคนนั้น          
ควรจะต้องท างานอย่างไรเพราะเขาคิดวา่เขาเคยท ามาก่อน วิธีการจัดการกับแขกแบบนี ้คือจะต้องบอก
กับแขกอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณสามารถท่ีท าอะไรให้กับแขกคนนั้นได้บ้าง  ถ้าคิดว่าเหมาะสมก็ควรจะท าตาม
ข้อเรียกร้องของแขกเพื่อสร้างความประหลาดใจให้กับแขกและช่วยให้สามารถยุติความขัดแย้งได้ 

4.5 แขกหัวหมอ (Freeloading Freda) 

แขกประเภทนี้มักจะไม่ต้องการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ พยายามหากลอุบาย
ต่างๆ มาใช้เพื่อหาผลประโยชน์จากนโยบายรับคืนสินค้าของกิจการ การจัดการกับแขกกลุ่มน้ีคือต้อง
ท าใจยอมรับข้อเรียกร้องของแขกหรือไม่ก็พยายามติดตามดูพฤติกรรมของแขกคนนั้นแล้วใช้มาตรการ
ทางกฎหมายมาบังคับใช้   

 

กระบวนการในการส่งมอบบริการท่ีมี คุณภาพให้แก่แขก  ซึ่งต้องอาศัยพนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องเริ่มให้พนักงานส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพและสร้างความสัมพันธ์กับ
แขกตั้งแต่ข้ันตอนแรก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานต้อนรับ ต้องผ่านการอบรมมาอย่างดี 
เนื่องจากหากเกิดความผิดพลาดตั้งแต่ข้ันแรก การบริการข้ันต่อไปจะดีเพียงใดแขกย่อมไม่พอใจแต่
หากแขกประทับใจตั้งแต่รับบริการในขั้นตอนแรกแม้ว่าจะมีบางขั้นตอนต่อมาจะสะดุดบ้างแต่แขกจะ
มองข้ามไป ดังแสดงในภาพท่ี 10.6 

 

 

 

ส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านกระบวนการให้บริการ
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ภาพที่ 10.6 ตัวอย่างการจัดท าผังกระบวนการลงทะเบียนเข้าพัก (Check In) โรงแรม 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ธรีกิติ นวรัตน ณ อยธุยา (2557: 159) 

 
 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557: 168) ได้ให้ความหมายว่า หลักฐานทางกายภาพ (Physical 

Evidence) หมายถึง สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมต่างๆ ท่ีสามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้และใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึง
คุณภาพของบริการ  

1. หลักฐานทางกายภาพของโรงแรมรวมถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
1.1 สิ่งแวดล้อมท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
1.2 อาคารโรงแรมในการให้บริการซึ่งโรงแรมและแขกมีปฏิสัมพันธ์กัน 

1.3 สิ่งต่างๆท่ีจับต้องได้ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับบริการ 

 2. หลักฐานทางกายภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี ้ 

2.1 ภูมิทัศน์บริการ(Service Scape) 

ภูมิทัศน์บริการ หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับสถานท่ีใน
การให้บริการแขกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ 

(1) สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การออกแบบและรูปลักษณ์ภายนอก ของตัวอาคาร     
ป้ายบอกทางเข้าสถานบริการ ป้ายชื่อโรงแรม ท่ีจอดรถ 

ส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านกายภาพ

แ  โท ศ พท์จ  
    พ   

พ         โท ศ พท์ เ        พ  ที เ   ะ     ช      เ   พ     ะ  จ  
    พ   

   เ ิ ที ไ  จ     ค    
เ     ญชี     ิษ ท 
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(2) สภาพแวดล้อมภายใน เช่น การออกแบบและตกแต่งภายในอาคารโรงแรม 
อุปกรณใ์นการให้บริการ ป้ายบอกทางภายในอาคาร คุณภาพของอากาศภายในโรงแรม 

2.2 สิ่งที่จับต้องได้ประเภทอื่น (Other Tangibles) หมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีสามารถ
มองเห็นเป็นรูปธรรมท่ีช่วยในการสื่อสารกับแขก เช่น เครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงาน 
เอกสาร แผ่นพับต่างๆ เว็บเพจ (Web Page) เป็นต้น 

 3. บทบาทของหลักฐานทางกายภาพในการบริการ 

ปัจจัยหลักฐานทางกายเป็นส่วนส าคัญมากส าหรับธุรกิจโรงแรม ด้วยลักษณะพิเศษของ
ธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจบริการ คือบริการเป็นการกระท ากิจกรรมและการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถ
จับต้องได้ หลักฐานทางกายภาพมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรู้สึกและปฏิกิริยาตอบสนองของ
แขกและพนักงานท่ีมีต่อการให้บริการของโรงแรม โดยท่ัวไปหลักฐานทางกายภาพมีบทบาทท่ีส าคัญ
ต่อโรงแรมและแขกในหลายด้านคือ 

3.1 หลักฐานทางกายภาพมีส่วนส าคัญยิ่งในการสื่อสารถึงภาพลักษณ์ภายนอกของบริการ
ท่ีแขกสามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะบอกเป็นนัยให้แขกได้ทราบว่าสภาพ
ภายในของสถานท่ีท่ีให้บริการนั้นน่าจะมีลักษณะและคุณภาพการบริการเป็นอย่างไร  

3.2 การออกแบบลักษณะตัวอาคาร การวางผัง และการปรับปรุงอุณหภูมิรวมท้ัง
สภาพแวดล้อมในโรงแรมอย่างเหมาะสม การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการท่ีสวยงาม
เหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน ปัจจัยหลักฐานทางกายภาพต่างๆเหล่านี้ ช่วยให้การบริการมีความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท าให้แขกและพนักงานเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง
บรรยากาศท่ีท าให้แขกรู้สึกสบายผ่อนคลายเหมือนอยู่ท่ีบ้าน พนักงานก็ท างานด้วยภายใต้สภาวะ
แวดล้อมท่ีเหมาะสม เอื้ออ านวยต่อการให้บริการท่ีดี 

3.3  ท าหน้าท่ีสร้างความแตกต่าง หลักฐานทางกายภาพสามารถท าหน้าท่ีในการสร้าง
ความแตกต่างให้กับโรงแรม เช่น การก าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรม การประดับตกแต่งและสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในของสถานท่ีพักประเภท เช่น โรงแรมบูติค (Boutique Hotel) ซึ่งเป็นโรงแรมท่ีมี
การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและภายในตัวอาคารที่เน้นความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ช่วยท าให้
สถานบริการแห่งนั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบและการตกแต่ง
ภายในของห้องและบริเวณต่างๆ ของโรงแรม อาจช่วยให้โรงแรมสามารถก าหนดราคาค่าบริการให้มี
ความแตกต่างกันได้  
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3.4 ท าหน้าท่ีทางสังคม หลักฐานทางกายภาพยังมีบทบาทท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
การท าหน้าท่ีทางสังคมนัน่เอง การสื่อสารให้ท้ังพนักงานของโรงแรมและแขกเข้าใจบทบาทของตนเอง
ในการบริการจึงช่วยท าให้รูปแบบพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างแขกและพนักงานมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึน้ เช่น การติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ เป็นต้น 

 4. การจัดการภูมิทัศน์บริการ 
โรงแรมควรจัดการภูมิทัศน์บริการทั้งภายในและภายนอกโรงแรมดังน้ี 

4.1  สิ่งท่ีโรงแรมต้องค านึงถึงในการจัดภูมิทัศน์ภายในโรงแรมจากลักษณะการบริการของ
โรงแรมท่ีแขกและพนักงานมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อรับบริการต่างๆ ภายในโรงแรม โรงแรมควรจัดการ
และวางแผนเก่ียวกับภูมิทัศน์บริการที่อ านวยความสะดวกในการใช้บริการของแขกและการให้บริการ
ของพนักงาน เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจส าหรับท้ังแขกและพนักงานไป
พร้อมกันอีกด้วย 

4.2 โรงแรมควรจัดการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและภายในตัวอาคาร การใช้แสงไฟ 
เสียงดนตรีและอุณหภูมิท่ีถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้แขกรวมถึงพนักงานของโรงแรมท่ีมาใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจและประทับใจ 

4.3 โรงแรมควรจัดการคุณภาพของอากาศ แสง เสียง กลิ่นและอุณหภูมิ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ประสาทสัมผัส ท้ัง 5 ของแขก การเปิดดนตรีที่ไพเราะ การเลือกใช้สี เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้มช่วยท า
ให้แขกรู้สึกสบายและรู้สึกถึงความไม่เป็นทางการ ส่วนสีอ่อนและสีสว่างช่วยท าให้รู้สึกว่าพื้นท่ีมีขนาด
ใหญ่ข้ึน เป็นต้น 

4.4 การจัดวางอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงแรมให้
เหมาะสม อ านวยความสะดวกต่อการใช้งานให้แก่แขก ท าให้แขกรู้สึกว่าคุณภาพการบริการของ
โรงแรมดียิ่งข้ึน  

4.5 เครื่องแบบการแต่งกายของพนักงานมีส่วนส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของโรงแรม       
ท าให้แขกเกิดความประทับใจ  

4.6 ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริการให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีเปลี่ยนไป 
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 แผนกการขายและการตลาดท างานสัมพันธ์กับแผนกต่างๆ ของโรงแรมดงันี้ (นิศา ชัชกุล, 

2551: 176) 

1. แผนกการขายและการตลาดท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับโรงแรม จึงต้อง
ประสานงานกับฝ่ายห้องพักเพื่อให้ลูกค้าได้รับการต้อนรับท่ีอบอุ่นได้ห้องพักท่ีตรงตามความตาม
ประสงค์ของแขก  

2. น าข้อมูลอัตราการเข้าพักและข้อมูลต่างๆ ของแผนกบริการส่วนหน้ามาวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดและการขายของโรงแรมเพื่อเพิ่มยอดขายห้องพัก งานจัดเลี้ยงและสัมมนา 

3. น าข้อมูลของแผนกแม่บ้านด้านสภาพห้องพัก การบริการพิเศษภายในห้องพักและความ         
พึงพอใจต่อห้องพักของโรงแรมมาก าหนดกลยุทธ์การตลาดและการขาย  

4. ติดต่อประสานงานกับแผนกการเงินและบัญชีเพื่อร่วมกันก าหนดงบประมาณการขายและ
การตลาดของโรงแรม 

5. ติดต่อประสานงานกับแผนกทรัพยากรมนุษย์เพื่อก าหนดอัตราก าลัง ตลอดจนการพัฒนา
และฝึกอบรมให้แก่พนักงานแผนกการขายและการตลาด 

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่
โรงแรม เข้าร่วมกับสมาคมด้านการโรงแรมและการท่องเท่ียวเพื่อรับนโยบายมาก าหนดแผนกลยุทธ์
ด้านการขายและการตลาดของโรงแรม 

7. น าข้อมูลของแผนกต่างๆ มาร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันก าหนดแผนการตลาดและ     
กลยุทธ์การตลาดของแผนกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม 

 
พนักงานแผนกการขายและการตลาดควรมีมารยาทและจรรยาบรรณในการท างานดังนี้         

(มณฑกานติ แลนแคสเตอร์, 2554: 211) 
1. ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาไม่หลอกลวงลูกค้า 
2. ควรขายสินค้าในราคาท่ีเหมาะสม และให้มูลค่าท่ีสูงท่ีสุดกับท่ีลูกค้าได้เสียเงิน 

3. ควรยินดีชดใช้ค่าเสียหายหรือเสนอสิ่งตอบแทนเมื่อผลิตภัณฑ์บริการท่ีขายไม่เป็นไปตาม
สัญญา 

4. ควรเก็บข้อมูลเก่ียวกับตัวลูกค้าเป็นความลับ 

5. ควรให้บริการด้วยความเต็มใจ ถูกต้องรวดเร็วและเสมอต้นเสมอปลาย 

ความสมัพนัธร์ะหว่างแผนกการขายและการตลาดกบัแผนกต่างๆของโรงแรม

มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกการขายและการตลาด
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6. พนักงานควรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เช่น แต่งกายสุภาพ รู้จักการวางตัวในการเข้าสังคม          
มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 

7. มีความอดทนในการรับฟัง ไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกมากจนเกินไป 

 

 แผนกการขายและการตลาด (Sales and Marketing Department) เป็นแผนกท่ีสร้าง
ยอดขายห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา อันมาซึ่งรายได้ให้แก่โรงแรม โดยด าเนินการตาม       
กลยุทธ์การตลาดตามโครงสร้างการบริหารองค์กร เป็นงานด้านการขายผ่านพนักงานขาย             
งานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์โรงแรม รวมท้ังการก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด  (Hotel 

Marketing Mix) อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลยุทธ์ 7 Ps ได้แก่ Product, Price, Place  Promotion, 

People, Process และ Physical Evidence  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกการขายและการตลาดกับ
แผนกต่างๆ ของโรงแรม รวมท้ังมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกการขายและการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป
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1. จงยกตัวอย่างต าแหน่งงานพร้อมหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งงานในแผนก   
การขายและการตลาดที่ส าคัญมา 3 ต าแหน่งงาน  

2. จงอธิบายลักษณะการแบ่งส่วนการตลาดของโรงแรม 

3. จงอธิบายพฤติกรรมการซือ้ของลูกค้าโรงแรม 

4. จงอธิบายส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านผลิตภณัฑ์ 
5. จงอธิบายส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านราคา 
6. จงอธิบายส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 

7. จงอธิบายส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านการส่งเสริมการตลาด 

8. จงอธิบายส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านบุคคล 

9. จงอธิบายส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านกระบวนการให้บริการ 
10. จงอธิบายส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านกายภาพ 

11. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแผนกการขายและการตลาดกับแผนกต่างๆ ของโรงแรม 

12. จงอธิบายมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกการขายและการตลาด 
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