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คํานํา 

 

จุดมุงหมายในการศึกษาวิชา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรงแรม คือการเสริมสราง

ความรูและเพ่ิมพูนประสบการณดานการโรงแรมจากแนวคิดหรือทฤษฎีและกรณีศึกษาท่ี

ผูสอนหยิบยกมาอธิบายในชั้นเรียน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมความรูเกี่ยวกับการโรงแรม ตั้งแต 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับโรงแรม ความเปนมาและวิวัฒนาการของโรงแรม การจําแนกประเภท

ของโรงแรม คําศัพทสําคัญ ความสําคัญของโรงแรมและธุรกิจท่ีเกี่ยวของ การจัดองคการและ

รูปแบบการบริหาร ปจจัยหลักของการบริการ การจัดองคการและรูปแบบการบริหาร 

อุตสาหกรรมการโรงแรมในประเทศไทย รวมท้ังโรงเเรมติดอันดับในประเทศไทยและโรงแรม

ระดับโลกเครือขายโรงเเรมชั้นหนึ่งของโลก  

ผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวาความรูและกรณีศึกษาในตําราฉบับนี้จะเปนประโยชน

สําหรับนักศึกษา นักวิจัย และผูท่ีสนใจเกี่ยวกับการโรงแรมและธุรกิจโรงแรม ตลอดจนการ

นําไปประยุกตใชในการศึกษาขั้นสูง และอางอิงในการวิจัยไดอยางเปนรูปธรรม 
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บทท่ี 1 

 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับโรงแรม 

 

General Knowledge of “Hotel” 

 

ปจจุบันการติดตอส่ือสารภายในประเทศและระหวางประเทศตาง ๆ เปนเร่ืองงาย 

สะดวก และรวดเร็ว การเดินทางไปมาหาสูและการทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และเปน

ความจําเปนสําหรับการเดินทางท่ีไมสามารถกลับไดภายในวันเดียว ตองวางแผนและจัดหา

สถานท่ีพักลวงหนา ซึ่งอาจจะมีความหมายรวมถึงบริการอาหาร อินเทอรเน็ต รถรับสง สระ

วายน้ํา ฟตเนสและสปา และ/หรือการนําเท่ียว เปนตน ผูคนเดินทางไปยังสถานท่ีใดลวน

ตองการใชบริการดานท่ีพัก อาหาร และบริการท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ดวยกันท้ังนั้น ผูประกอบ

กิจการดานท่ีพักและอาหารควรศึกษาวิเคราะหแนวโนมความเปล่ียนแปลงและการพัฒนาส่ิง

ตาง ๆ ในสภาพแวดลอมรอบธุรกิจเพ่ือใหบริการของตนมีมาตรฐานสูง มีประสิทธิภาพและ

คุมราคาในสายตาหรือความรูสึกของลูกคา หลักสําคัญอยางย่ิงคือ การสนองตอบความ

สะดวกสบายและความสะอาด ไมวาจะเปนดานหองพัก ส่ิงอํานวยความสะดวกในหองพัก 

รานอาหาร ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

การเดินทางจากบานไปยังสถานท่ีอ่ืนๆ ถาระยะทางไกลก็จําเปนตองหยุดพักคางคืน 

การพักแรมในระยะแรกเร่ิมของการเดินทาง ก็คงพักแรมในบริเวณพ้ืนท่ีเดินทางผานบาน

ญาติ วัด หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ซึ่งคิดวาปลอดภัย เม่ือเสนทางใดมีการเดินทางผานมากขึ้นและ

เหมาะสมเปนจุดแวะพักหรือเปนเมืองซึ่งมีส่ิงอํานวยความสะดวกในดานการอาหารและ

ความจําเปนอ่ืนๆ หรือเมืองใดเปนจุดหมายของการเดินทาง สถานท่ีดังกลาวก็ไดจัดสรางท่ี

พักแรมสําหรับนักเดินทางขึ้น เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ ท่ีพักแรมดังกลาวแลวก็คือ โรงแรม

สําหรับคนเดินทาง ในโรงแรมมิไดจัดท่ีพักใหกับคนเดินทางอยางเดียว แตตองจัดอาหาร 

เคร่ืองดื่ม หรือบริการอ่ืนๆ ใหแก คนเดินทางเพ่ืออํานวยความสะดวกสบาย และความ

เพลิดเพลิน   
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การเดินทางดวยจุดประสงคดานธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา พักผอนหยอนใจ

และ/หรือแสวงหาความเพลิดเพลิน หรือวัตถุประสงคอ่ืนๆ เกิดขึ้นตั้งแตสมัยโบราณ การ

เดินทางดวยวัตถุประสงคใดก็ตาม ตางก็ตองการการขนสง อาหารและเคร่ืองดื่ม ความ

ปลอดภัย ความสะดวกสบายในการเดินทาง องคประกอบอยางหนึ่งซึ่งขาดไมไดในการ

เดินทาง คือ ท่ีพักแรม (Accommodations) ท่ีพักแรมในการเดินทางหรือโรงแรม (Hotels) 

ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันออกไป เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูเดินทาง ท่ีพักแรม

หรือโรงแรมเปนองคประกอบอยางหนึ่งของการเดินทางมาตั้งแตสมัยโบราณ ท่ีพักแรมบาง

ประเภท อาจเปนท่ีพักชั่วคราวระหวางการเดินทาง บานญาติ วัด หรือโรงแรมท่ีสรางขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงคในทางดานเศรษฐกิจเปนเปาหมายหลัก 

 เนื่องดวยความเจริญกาวหนาทางสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหการเดินทาง

เพ่ือการประกอบอาชีพ และการทองเท่ียวขยายตัวมากขึ้น จําเปนตองติดตอธุรกิจโยงใยกัน

ท่ัวโลก และการพัฒนาดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับการขนสง จึงทําใหการเดินทางสะดวกสบาย

รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น การเดินทางเพ่ือการทองเท่ียวก็ไดขยายตัวขึ้นอยางมาก

นอกจากนั้น ระบบธุรกิจ มีวันหยุดมากขึ้น และความตองการพักผอนหยอนคลายความตึง

เครียดจากการทํางาน ทําใหเกิดการสรางท่ีพักแรมหลายประเภทเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภค ซึ่งมีความหลากหลายและแตกตางไปตามความสัมพันธระหวาง

ประเภทของท่ีพักแรมกับการเดินทาง โดยเฉพาะอยางย่ิงการเดินทางเพื่อการทองเท่ียว 

พัฒนาการของที่พักแรมและโรงแรม 

 การเดินทางเพ่ือวัตถุประสงคในทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การศาสนา และการ

แสวงหาความเพลิดเพลิน หรือวัตถุประสงคปลีกยอยอ่ืนๆ นอกจากกลาวมาแลวไดเกิดขึ้น

ตั้งแตสมัยโบราณ การเดินทางนอกจากตองการ การขนสง อาหารและเคร่ืองดื่ม ความ

ปลอดภัย ความสะดวกสบายในการเดินทาง องคประกอบอยางหนึ่งซึ่งขาดไมไดในการ

เดินทาง คือ ท่ีพักแรม (Accommodations) ท่ีพักแรมในการเดินทางหรือโรงแรม (Hotels) 

ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันออกไป เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูเดินทาง ท่ีพักแรม

หรือโรงแรมเปนองคประกอบอยางหนึ่งของการเดินทางมาตั้งแตสมัยโบราณ ท่ีพักแรมบาง

ประเภท อาจเปนท่ีพักชั่วคราวระหวางการเดินทาง บานญาติ วัด หรือโรงแรมท่ีสรางขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงคในทางดานเศรษฐกิจเปนเปาหมายหลัก 
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 ในปจจุบันการเดินทางเพ่ือการประกอบอาชีพ และการทองเท่ียวขยายตัวขึ้น เพราะ

ความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีความจําเปนตองติดตอธุรกิจโยงใยกันท่ัวโลก และ

การพัฒนาดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับการขนสง จึงทําใหการเดินทางกระทําไดรวดเร็ว ปลอดภัย 

สะดวกสบายมากขึ้นกวาเดิม การเดินทางเพ่ือการทองเท่ียวก็ไดขยายตัวขึ้นอยางมาก

เนื่องจากการพัฒนาของระบบการขนสง ระบบธุรกิจในปจจุบัน มีวันหยุดมากขึ้น และความ

ตองการพักผอนหยอนใจ เหตุผลดังกลาวแลวจึงไดเกิดการสรางท่ีพักแรมหลายประเภทเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ซึ่งหลากหลายไปตามความสัมพันธระหวางท่ีประเภท

ของท่ีพักแรมกับการเดินทาง โดยเฉพาะอยางย่ิงการเดินทางเพื่อการทองเท่ียว 
 

 

ความหมายของ “โรงแรม” 

The Definition of “Hotel” 

 

พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เปนปท่ี 59 ในรัชกาลปจจุบัน 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “โรงแรม” หมายความวา สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อให บริการท่ีพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดย

มีคาตอบแทน ท้ังนี้ไมรวมถึง (1) สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการท่ีพักชั่วคราว ซึ่ง

ดําเนินการโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพ่ือ

การกุศล หรือการศึกษา ท้ังนี้โดย มิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน (2) 

สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบรการท่ีพักอาศัยโดยคิดคาบริการเปนราย

เดือนขึ้นไปเทานั้น (3) สถานท่ีพักอื่นใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

หากพิจารณาตามมาตรานี้จะเห็นวากฎหมายไทยถือวาโรงแรมเปนท่ีพักเทานั้น ไม

ตองมีบริการดานอาหารและเคร่ืองดื่มก็ได อีกนัยหนึ่งคือ ถาเปดบานใหคนเขาพักอาศัยเปน

การชั่วคราว โยคิดเปนคาเชาก็ถือวา เปน “โรงแรม” แลว อยางไรก็ดี ในมาตรา 25 ของ

พ.ร.บ. ฉบับเดียวกันนี้เอง กลับมีบทกําหนดท่ีเสมือนระบุเง่ือนไขของความเปน “โรงแรม” 

เพิ่มเติมจากคําจํากัดความขางตนนี้ โดยเขียนไววา ….. 
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“มาตรา 25 เคหะสถานใดใชเปนบานพัก กลาวคือ ใชเฉพาะเปนท่ีรับบุคคล ท่ี

ประสงคจะไปพักอาศัยอยูชั่วระยะเวลานานอยางนอยหนึ่งเดือน โดยผูมีสิทธิใหใชมิไดขาย

อาหารหรือเคร่ืองดื่มใด ๆ แกผูมาพักเปนปกติธุระหรือแกประชาชน ไมถือวาเปนโรงแรมตาม

ความหมายแหงพระราชบัญญัตินี้”  

ตามท่ีกฎหมายขางตน อาจเปนความตองการแยกประเภทบานเชาหรือบานท่ีใหคน

เชาอาศัยเปนรายเดือน รายป ออกจากความเปนโรงแรมตามกฎหมายนี้โดยมีองคประกอบ

สําคัญ 2 ประการ ไดแกระยะเวลาการเชา (อยางนอย 1 เดือน) และการไมมีบริการดาน

อาหารและเคร่ืองดื่มเปนประจํา จึงทําใหตีความ ไดเปน 2 ลักษณะ คือ 1) ถาใหเชาบานเปน

ระยะเวลาต่ํากวา 1 เดือนบานนั้นจะมีฐานะเปน โรงแรมตามกฎหมาย 2) ไมวาจะใหเชาบาน

เปนระยะเวลาส้ันหรือยาวเพียงใด หากมีการจําหนายอาหารหรือเคร่ืองดื่มเปนประจํา ก็จะ

เขาขายเปนโรงแรมดวย  

ผลสืบเนื่องจากมาตรา 25 นี้ อาจเปนเหตุใหเกิดท่ีพักประเภทเกสทเฮาส (Guest 

House) ซึ่ง ไดบริการดานท่ีพักอยางเดียวขึ้นมากมาย โดยอาศัยชองโหวของกฎหมายตรงนี้

เพื่อจะไดไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทางราชการเกี่ยวกับกิจการโรงแรมมากมายนัก ซึ่ง

รวมถึงเร่ืองภาษีดวย และทุกวันนี้เร่ืองเกสทเฮาสก็ยังเปนปญหาท่ีทางราชการแกไมตกอยู 

อีกท้ังเปนเร่ืองท่ีผูประกอบกิจการโรงแรมอยางถูกตองถือวาเปนขอเสียเปรียบของตน

ตลอดเวลา 

จากความหมายดังกลาวแลว โรงแรมจึงหมายถึงสถานท่ีทุกประเภทอาจเรียกชื่อวา 

โรงแรม หรือไมเรียกชื่อโรงแรม เชน อาจเรียกวา รีสอรท (Resorts) หรือบานพักตากอากาศ 

แตจัดบริการเพ่ือเรียกเก็บคาเชา และอาจจัดบริการอ่ืนๆ ประกอบดวย เชน บริการดาน

อาหารและเคร่ืองดื่ม การซักรีด การขายสินคาท่ีระลึก เปนตน ก็รวมเปนองคประกอบของ

โรงแรมท้ังส้ิน และความหมายของโรงแรมในสากล ก็มีลักษณะคลายกับโรงแรมใน

ความหมายของไทย แตไดยกตัวอยางการบริการประกอบความหมายชัดเจนกวา เชน … 

โรงแรม หมายถึง สถานท่ีประกอบการเชิงการคาท่ีนักธุรกิจตั้งขึ้น เพ่ือบริการผู

เดินทางในเร่ืองของท่ีพักอาศัย อาหาร และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพักอาศัยและ

เดินทาง หรืออาคารท่ีมีหองนอนหลายหอง ติดตอเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลาย

หลัง ซึ่งมีบริการตาง ๆ เพื่อความสะดวกของผูท่ีมาพัก ซึ่งเรียกวา “แขก” (Guest)  
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โรงแรม คือ สถานประกอบการท่ีผูใหบริการตองจัดใหมีบริการดานอาหาร เคร่ืองดื่ม 

และท่ีพักไวบริการแกนักเดินทางท่ีตองจายคาบริการ หรือโรงแรม คือ สถานท่ีซึ่งจัดบริการ

ดานท่ีพักอาศัย และส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักเดินทาง (Bhatia, 1983 : 240) 

กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมของประเทศอังกฤษไดใหคําจํากัดความหมายของคําวา 

“โรงแรม” หรือ hotel วาเปน “สถานท่ีซึ่งใหบริการดานอาหารและเคร่ืองดื่มและท่ีพักหลับนอน 

แกผูเดินทางท่ีตองการ มีเงินและเต็มใจจะจายเงินคาบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

ท่ีจัดให” 

 โรงแรม หมายถึงสถานท่ีทุกชนิดท่ีจัดตั้งเพ่ือหารายไดจากผูเขาพัก โดยมีการขาย

อาหารและเคร่ืองดื่มตามความตองการของผูเขาพัก รายไดหลักไดแก คาเชาหองพัก และ

การขายอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยมีรายไดจากการบริการอ่ืน ๆ เชน คาโทรศัพท คาซักรีด 

เปนธุรกิจผลิตการบริการ อาจเรียกวา อุตสาหกรรมโรงแรม เปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรม

แหงไมตรีจิต (Hospitality Industry) ท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการใชเวลาวาง เปนธุรกิจ

ท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa (www. http://th.hotels.com) 

Phuket, Thailand 

 โรงแรม (Hotel) หมายถึง คฤหาสถ อาคารขนาดใหญ บานพักขนาดใหญ 

นอกจากนี้ยังหมายถึง สถานท่ีของทางราชการตาง ๆ เชน ศาลากลาง โรงพยาบาล เปนตน 
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คําท่ีมีความหมายคลายคลึงกันกับคําวา Hotel มีดังตอไปนี้ 

1. Inn หมายถึง ท่ีพักขนาดเล็ก ตั้งอยูริมทาง ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

2. Tavern หมายถึง ท่ีพักสําหรับคนเดินทางท่ีใชมาเปนพาหนะ มีลักษณะเหมือน

โรงเตี๊ยม 

3. Accommodation หมายถึง ท่ีพักท่ีจัดไวใหคนเดินทาง พรอมมีบริการอาหาร

และเคร่ืองดื่ม 

4. Motel หมายถึง โรงแรมขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยูริมถนนสายสําคัญ ๆ เพื่อใหบริการ

สําหรับนักเดินทางท่ีเดินทางโดยรถยนต 

5. Lodge หมายถึง สถานท่ีใหเชาสําหรับพักอาศัยคางคืนระหวางเดินทาง ใหบริการ

อาหารและเคร่ืองดื่ม สระวายน้ําและคิดคาเชาเปนคาตอบแทน 

6. Guest House หมายถึง สถานท่ีใหเชาขนาดใหญ มีลักษณะเปนหองโถง หองน้ํา

รวมไมมีบริการอื่น ๆ ราคาเชาถูก 

ท่ีมา: http://www.thaihotelstaff.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=324309&Ntype=5 

 

 

ความเปนมาและวิวัฒนาการของ “โรงแรม” 

History and Evolution of “Hotel” 

 

ประวัติศาสตรของโรงแรม คงเกิดขึ้นไมต่ํากวา 2,000 ปลวงมาแลว เพราะในสมัย

อาณาจักรโรมัน (700 B.C. – ค.ศ. 500) ก็มีท่ีพักแรมประเภทโรงแรมสําหรับคนเดินทาง แต

หลังจากอาณาจักรโรมันตะวันตกแตกสลายสภาพทางการเมืองขาดความม่ันคง บานเมือง

แตกแยกออกเปนอาณาจักรเล็กๆ ขาดการติดตอคาขายซึ่งกันและกัน นอกจากนี้โจรผูรายก็

ชุกชุม จึงทําใหการเดินทางหยุดชะงัก โดยเฉพาะอยางย่ิงระหวาง คริสตศตวรรษท่ี 6 – 10 

เนื่องจากเหตุผลดังกลาวแลวจึงสงผลใหธุรกิจการโรงแรมหยุดชะงักการขยายกิจการตาม

สภาพของระบบการเมืองและเศรษฐกิจ 
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 ระหวางคริสตศตวรรษท่ี 8 – 13 การเดินทางเพ่ือประกอบกิจการทางดานศาสนาได

เร่ิมมีมากขึ้น ทางฝายศาสนาจะจัดวัดเปนศูนยกลางท่ีพัก (Religious Centers) ของผูจาริก

แสวงบุญการบริการดังกลาวแลวไมตองเสียคาใชจาย ตอมาชวงสงครามครูเสด (ค.ศ. 1029 - 

1270) ซึ่งเปนสงครามระหวางศาสนาคริสตกับอิสลาม ชาวคริสตในยุโรป ไดเดินทางไปรวม

ทําสงครามครูเสด สงผลกระทบใหวัดในคริสตศาสนา จัดสรางท่ีพักไวบริการแกชาวคริสต ผูไปรวม

สงครามมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ สงครามครูเสดยังสงผลใหนครรัฐตาง  ๆของประเทศอิตาลี เชน 

เวนิส (Venice) ฟรอเรนซ (Florence) กลายเปนศูนยกลางการคา และการเดินทางจาก

ยุโรปสูเอเชียตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเปนดินแดนของการทําสงครามระหวางศาสนา เพ่ือ

ตอบสนองความตองการในการพักแรม ตามเมืองฟรอเรนซไดจัดสรางท่ีพักสําหรับนัก

เดินทาง ในป ค.ศ. 1290 มีจํานวนท่ีพักดังกลาวแลว จํานวน 86 หลัง (ปรีชา แดงโรจน, 

2525: 7) สําหรับในประเทศฝร่ังเศส ก็มีท่ีพักของนักเดินทางเชนเดียวกัน ในป ค.ศ. 1254 

กฎหมายฝร่ังเศสไดกําหนดไววา ผูเดินทางจะตองพักในโรงแรมเทานั้น และในป ค.ศ. 1315 

กฎหมายยังกําหนดไววา ผูเดินทางจะตองพักในโรงแรมเทานั้น และในป ค.ศ. 1315 

กฎหมายยังกําหนดไววาถาผูพักเสียชีวิตในโรงแรม เจาของตองใชเงินมีมูลคา 3 เทาของมูล

คาท่ีผูพักพาติดตัวมา (จําลอง ทองดี, 2526: 7) จากกฎหมายดังกลาวแลวแสดงใหเห็นวา มี

ท่ีพักสําหรับบริการแกนักเดินทาง และเกิดความไมปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน จึงไดตรา

กฎหมายดังกลาวขึ้น 

 
 

ภาพ 2  

ภาพเมืองฟลอเรนซ 

ซึ่งกลายเปนศูนยกลางการคา 

ในยุคกลาง 

 ตอนปลายสมัยกลาง ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 14 และ 15 เปนตนมา ไดเกิดการคา

ขายระหวางเมือง และเมืองตางๆ ไดขยายตัวในดานเศรษฐกิจอีกคร้ังหนึ่ง การขยายตัว

ทางดานเศรษฐกิจดังกลาวแลวทําให ธุรกิจทางดานท่ีพักแรม ขยายกิจการตามไปดวย  

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรงแรม                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 



12 
 

ดังนั้นในคริสตศตวรรษท่ี 15 ไดมีโรงแรมประเภท Inns หรือ Taverns ในเมืองตางๆ 

แพรหลายในยุโรป ในป ค.ศ. 1576 ประเทศอังกฤษมีโรงแรมบริการประมาณ 6,000 

โรงแรม (Bhatia, 1983: 236) โรงแรมประเภทนี้ตั้งอยูบริเวณริมทางรถมา จัดท่ีพักใหท้ังคน

และมา นอกจากเปนท่ีพักแรมของคนเดินทาง สถานท่ีดังกลาวแลวยังเปนท่ีพบปะสังสรรค

ของขุนนาง นักการเมือง พระและบุคคลในทองถิ่น โรงแรมไดขยายตัวอยางตอเนื่องตั้งแต

คริสตศตวรรษท่ี 18 จนกระทังพัฒนาเปนโรงแรมมาตรฐานซึ่งเปนตนแบบของโรงแรม

ปจจุบันในปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 (Gray and Liquori, 1994: 3 -5)  

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 ลักษณะโรงแรมประเภท Inn 

 

 

 

ภาพ 3 โรงแรมท่ีมีใตถุนไวสําหรับเล้ียงมา 
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ในอเมริกา หลังจากไดมีชาวอังกฤษและทางชาติยุโรปชาติอ่ืนๆ อพยพเขาไปอยูใน

อเมริกาตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 16 ก็ทําใหเกิดท่ีพักหรือโรงแรม ในบริเวณทางดานฝง

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน โรงแรมในอเมริกาเกิดขึ้นตาม

บริเวณเมืองทาชายฝงทะเลหรือแมนํ้า แตโรงแรมในอังกฤษเกิดขึ้นตามแนวเสนทางรถมา 

โรงแรมไดพัฒนาตามความเจริญของประเทศอยางตอเนื่อง ในป ค.ศ. 1794 โรงแรม ซิตตี้ 

(City Hotel) ในนครนิวยอรค (New York) เปนโรงแรมขนาดใหญท่ีสุดมีหองพัก 70 หอง 

ในป ค.ศ. 1829 ในเมือง บอสตัน (Boston) ไดสรางโรงแรมขนาดใหญ มีหองพักถึง 170 

หอง หลังจากนั้นโรงแรมไดพัฒนาอยางตอเนื่อง  

จนกระท่ังป ค.ศ. 1907 เอลสเวิรส เอ็ม สเตทเลอร (Elsworth M. Statler) ไดสราง

โรงแรมบัฟฟาโล สเตทเลอร (Buffalo Statler) มีหองพักท้ังหมด 300 หอง แตละหองมี

หองน้ําสวนตัว สเตทเลอรยังไดขยายกิจการของโรงแรมออกไปยังเมืองตางๆ และเปน

แนวความคิดของการจัดตั้งโรงแรมเครือขาย (Chain Hotel) ในปจจุบัน (Gray and 

Liquori, 1994 : 5 - 6) 

 

ภาพ 5 ลักษณะโรงแรมประเภท Tarvern และกิจกรรมภายใน Tarvern 
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ภาพ 6 โรงแรม PLIMHIMMON HOTEL ในชวงป ค.ศ.1884-1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 โรงแรมบัฟฟาโล สเตทเลอร ในป ค.ศ.1907 

 องคประกอบท่ีสําคัญทําใหธุรกิจการโรงแรมขยายตัว คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของยุโรป ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 18 ผนวกกับความเขมแข็งทางดานการเมืองและ

ความกาวหนาในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคริสตศตวรรษท่ี 19 ไดมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีดานการขนสงท้ังทางน้ําและทางบก ไดประดิษฐเรือกลไฟ และรถไฟในการ

ขนสงสินคาและผูโดยสาร ส่ิงเหลานี้ลวนสงเสริมใหเกิดการขยายตัวในเร่ืองการเดินทางและ

สงผลในธุรกิจโรงแรมไดพัฒนามากย่ิงขึ้น หลังจากไดมีการพัฒนาการขนสงทางอากาศในตน

คริสตศตวรรษท่ี 20 จนกระท่ังมีความปลอดภัยในการขนสงผูโดยสารและสินคาจึงทําใหการ

จนสงทางอากาศมีบทบาทท่ีสําคัญในการเดินทางระหวางประเทศ หรือการเดินทางระยะไกล 
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การขนสงผูโดยสารท่ีปลอดภัย รวดเร็ว สะดวกสบาย และการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบ

การขนสงทางอากาศใหเจริญกาวหนาขึ้นตั้งแตทศวรรษท่ี 1960 เปนตนมา ลวนสงผลใหเกิด

การขยายตัวทางดานการเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจและการทองเท่ียว ยอมสงผลใหเกิดการ

ขยายตัวทางดานท่ีพักแรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือสนองความตองการของนักเดินทางซึ่งมี

วัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน 

ธุรกิจโรงแรมเกิดจากความตองการเดินทางทองเท่ียวของมนุษยและมีการเอ้ือเฟอท่ี

พักให เร่ิมตนท่ียุโรป ตอมามีการทําเปนการคามีการบริการท่ีพักและบริการอื่น มีการพัฒนา

ดานการออกแบบอาคาร ตกแตง แยกสวนท่ีพัก จากการขายอาหาร เคร่ืองดื่มจึงเรียกวา 

“Hotel” การโรงแรมในอเมริกา มีการพัฒนาท้ังดานอาคาร ทําเลท่ีตั้ง และมีการรวมตัวกัน

ตั้งเปนสมาคม The American Hotel and Motel Association ซึ่งมีบทบาทอยางมากตอ

โรงแรมระดับนานาชาติ รวมท้ังประเทศไทย การดําเนินงานก็อยูในระดับสากล   

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 8 โรงแรมอังกฤษในอดีต 

ในประเทศอังกฤษไดมีการกอสรางโรงเตี๊ยมในทําเลท่ีเหมาะสมขึ้น ตามเสนทางของ

รถมา เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทาง และยกระดับเปนสถานท่ีพบปะสังสรรคแกคน

ชั้นสูงในทองถิ่น ตลอดจนใชบริการอยางอ่ืน เชน ใชจัดพิธีแตงงาน เปนตน การออกแบบ

อาคารจะเปนรูปส่ีเหล่ียม แบงพ้ืนท่ีเปนสวนตาง ๆ โดยแยกสวนท่ีพักออกจากสวนการขาย

อาหาร และเคร่ืองดื่ม ลักษณะเชนนี้จึงมีการนําคําวา “Hotel” มาใช ซึ่งเปนคํามาจากภาษา

ฝร่ังเศล มีความหมายวา “คฤหาสน หรืออาคารขนาดใหญ” โดยเร่ิมใชกันราวปลายศตวรรษ

ท่ี 18 หลังจากนั้นโรงแรมในยุโรป ไดมีการพัฒนาเปนโรงแรมท่ีหรูหรามากขึ้น ท้ังดานการ

ออกแบบตกแตงภายในการเสนอความสะดวกสบายตาง ๆ ใหแกลูกคา 
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การโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวิวัตนาการเชนเดียวกับในประเทศอังกฤษ 

ตางกันท่ีในอเมริกา โรงแรมสวนใหญจะสรางขึ้นบริเวณเมืองทา ธุรกิจโรงแรมมีความ

เจริญกาวหนาอยางมาก มีการพัฒนาแนวความคิดใหม ๆ ในการออกแบบโรงแรมขึ้น โดย

เปนแบบสถาปตยกรรมยุคใหมแทนรูปทรงส่ีเหล่ียม ขณะเดียวกันมีการเปล่ียนแปลงทําเล

ท่ีตั้งของโรงแรมจากเดิมตั้งอยูใกลสถานีรถไฟ เนื่องจากในอดีตประชาชนสวนใหญเดินทาง

โดยรถไฟ โรงแรมใหม ๆ ตั้งอยูนอกตัวเมืองใกลบริเวณสนามบินหรือใกลถนนหลวง 

เนื่องจากมีการเดินทางโดยเคร่ืองบิน และรถยนตเพ่ิมขึ้น จึงเกิดคําวา“Motel” สําหรับ

โรงแรมท่ีอาคารมีท่ีจอดรถติดกับหองพักการโรงแรมในประเทศไทย เร่ิมมีแหงแรกในสมัย

รัชกาลท่ี 4 และไดมีการพัฒนาการเสนอบริการ ใหความสะดวกสบายแกลูกคา  

การโรงแรมในประเทศไทย เร่ิมมีแหงแรกในสมัยรัชกาลท่ี 4 และไดมีการพัฒนาการ

เสนอบริการใหความสะดวกสบายแกลูกคา ตลอดจนมีการดําเนินงานตามรูปแบบของ

มาตรฐานนานาชาติ จนกระท่ังในปจจุบันนี้โรงแรมไทยไดรับคัดเลือกเปนโรงแรมดีท่ีสุดใน

โลกหลายปติดตอกัน ไดแก โรงแรมโอเรียนเต็ล ซึ่งเปนโรงแรมท่ีสรางขึ้นในยุคแรก ๆ ธุรกิจ

โรงแรมในประเทศไทยไดรวมตัวตั้งขึ้นเปนสมาคมโรงแรมไทย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ

สงเสริมผลประโยชนของอุตสาหกรรมโรงแรมตลอดจนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 การเดินทางจากบานไปยังสถานท่ีอ่ืนๆ ถาระยะทางไกลก็จําเปนตองหยุดพักคางคืน 

การพักแรมในระยะแรกเร่ิมของการเดินทาง ก็คงพักแรมในบริเวณพ้ืนท่ีเดินทางผานบาน

ญาติ วัด หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ซึ่งคิดวาปลอดภัย เม่ือเสนทางใดมีการเดินทางผานมากขึ้นและ

เหมาะสมเปนจุดแวะพักหรือเปนเมืองซึ่งมีส่ิงอํานวยความสะดวกในดานการอาหารและ

ความจําเปนอ่ืนๆ หรือเมืองใดเปนจุดหมายของการเดินทาง สถานท่ีดังกลาวก็ไดจัดสรางท่ี

พักแรมสําหรับนักเดินทางขึ้น เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ ท่ีพักแรมดังกลาวแลวก็คือ โรงแรม

สําหรับคนเดินทาง ในโรงแรมมิไดจัดท่ีพักใหกับคนเดินทางอยางเดียว แตตองจัดอาหาร 

เคร่ืองดื่ม หรือบริการอ่ืนๆ ใหแก คนเดินทางเพ่ืออํานวยความสะดวกสบาย และความ

เพลิดเพลิน   
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คุณลักษณะสําคัญของโรงแรม 

  
คําถามทายบท  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 มาตรา 3 และมาตรา 25 ให

ความหมายของคําวา “โรงแรม” ไววาอยางไร 

2. Motel และ Lodge มีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร  

 
3. ประมาณ 2,000 กวาปมาแลว โรงแรมมีตนกําเนิดมาจากท่ีใด และมีความเปนมา

อยางไร (10-15 บรรทัด) 
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บทท่ี 2 

 

ประเภทของโรงแรม 

 

Types of “Hotel” 

 

 

กฎกระทรวง 
กาํหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกจิโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
----------------------- 

อาศยัอํานาจตามความใน (๓) ของบทนิยามคําว่า “โรงแรม” ในมาตรา ๔ มาตรา 

๕ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎหมายท่ีมี

บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกบัมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติ

ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

มหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมออก

กฎกระทรวงไว้ ดงัต่อไปนี ้
หมวด ๑ 

สถานท่ีพกัท่ีไม่เป็นโรงแรมและประเภทของโรงแรม 
----------------------- 

ข้อ ๑ ให้สถานท่ีพกัท่ีมีจํานวนห้องพกัในอาคารเดียวกนัหรือหลายอาคารรวมกัน

ไม่เกินส่ีห้องและมีจํานวนผู้พกัรวมกนัทัง้หมดไม่เกินย่ีสิบคน ซึง่จดัตัง้ขึน้เพ่ือให้บริการท่ี

พกัชัว่คราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน อนัมีลกัษณะเป็นการ

ประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบท่ีรัฐมนตรี

กําหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (๓) ของบทนิยามคําว่า “โรงแรม” ในมาตรา ๔ 
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ข้อ ๒ โรงแรมแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดงัต่อไปนี ้
(๑) โรงแรมประเภท ๑ หมายความว่า โรงแรมท่ีให้บริการเฉพาะห้องพกั 
 (๒) โรงแรมประเภท ๒ หมายความว่า โรงแรมท่ีให้บริการห้องพกัและห้องอาหาร 

หรือสถานท่ีสําหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีสําหรับประกอบอาหาร 
(๓) โรงแรมประเภท ๓ หมายความว่า โรงแรมท่ีให้บริการห้องพกั ห้องอาหารหรือ

สถานท่ีสําหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีสําหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชมุสมัมนา 
(๔) โรงแรมประเภท ๔ หมายความว่า โรงแรมท่ีให้บริการห้องพกั ห้องอาหารหรือ

สถานท่ีสําหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีสําหรับประกอบอาหาร สถานบริการตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้องประชมุสมัมนา 

หมวด ๒ 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขสําหรับโรงแรมทกุประเภท 

----------------------- 
ข้อ ๓ สถานท่ีตัง้ของโรงแรมต้องมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้
(๑) ตัง้อยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและอนามยัของผู้พกัและ

มีการคมนาคมสะดวกและปลอดภยั 
(๒) เส้นทางเข้าออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร 
(๓) ในกรณีท่ีใช้พืน้ท่ีประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกนักบัการประกอบ

กิจการอ่ืนต้องแบ่งสถานท่ีให้ชดัเจน และการประกอบกิจการอ่ืนต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ

การประกอบธุรกิจโรงแรม 
(๔) ไม่ตัง้อยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกบัโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถาน อนั

เป็นท่ีเคารพในทางศาสนา หรือสถานท่ีอ่ืนใดอนัจะทําให้เกิดทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสม 

กระทบต่อความมัน่คงและการดํารงอยู่ของสถานท่ีดงักล่าว หรือจะทําให้ขดัต่อ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ิน 
ข้อ ๔ โรงแรมต้องจดัให้มีการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พกัอย่าง

น้อยดงัต่อไปนี ้
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(๑) สถานท่ีลงทะเบียนผู้พกั 
(๒) โทรศพัท์หรือระบบการติดต่อส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกโรงแรมโดยจะจดั

ให้มีเฉพาะภายนอกห้องพกัก็ได้ แต่ต้องมีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้พกั 
(๓) การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการส่งต่อผู้ ป่วยไปยงัสถานพยาบาลใกล้เคียง 
(๔) ระบบรักษาความปลอดภยัอย่างทัว่ถึงตลอดย่ีสิบส่ีชัว่โมง 
ข้อ ๕ โรงแรมต้องจดัให้มีห้องนํา้และห้องส้วมในส่วนท่ีให้บริการสาธารณะโดย

จดัแยกส่วนสําหรับชายและหญิง และต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ 
ข้อ ๖ ห้องพกัต้องไม่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคล้าย 

หรือมุ่งหมายให้เหมือนหรือคล้ายกบัศาสนสถานหรือสถานอนัเป็นท่ีเคารพในทางศาสนา 
ข้อ ๗ ห้องพกัต้องมีเลขท่ีประจําห้องพกักํากบัไว้ทกุห้องเป็นตวัเลขอารบิกโดยให้

แสดงไว้บริเวณด้านหน้าห้องพกัท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจน และในกรณีท่ีโรงแรม

ใดมีหลายอาคาร เลขท่ีประจําห้องพกัแต่ละอาคารต้องไม่ซํา้กนั 
ประตหู้องพกัให้มีช่อง หรือวิธีการอ่ืนท่ีสามารถมองจากภายในสู่ภายนอกห้องพกั

ได้ และมีกลอนหรืออปุกรณ์อ่ืนท่ีสามารถล็อกจากภายในห้องพกัทกุห้อง 
ข้อ ๘ สถานท่ีจอดรถของโรงแรมท่ีอยู่ติดห้องพกัต้องไม่มีลกัษณะมิดชิดและต้อง

สามารถมองเห็นรถท่ีจอดอยู่ได้ตลอดเวลา 
ข้อ ๙ อาคารสําหรับใช้เป็นโรงแรมท่ีตัง้อยู่ในท้องท่ีท่ีมีกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ

อาคารใช้บงัคบั ต้องมีหลกัฐานแสดงว่าได้รับอนญุาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมหรือมี

ใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 
ข้อ ๑๐ อาคารสําหรับใช้เป็นโรงแรมท่ีตัง้อยู่ในท้องท่ีท่ีไม่มีกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคมุอาคารใช้บงัคบั ต้องมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมัน่คง

แข็งแรงและปลอดภยัโดยผู้ซึง่ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุหรือผู้ซึง่

ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และ

ผ่านการตรวจพจิารณาจากนายทะเบียนว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ 
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ข้อ ๑๑ อาคารสําหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องมีการรักษาความสะอาด มี

การจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ และมีระบบระบายนํา้ ระบบบําบัดนํา้เสีย และระบบ

ระบายอากาศท่ีถกูสขุลกัษณะ 
ข้อ ๑๒ อาคารสําหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงตาม

หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
 (๑) อาคารท่ีมีลกัษณะเป็นห้องแถว ตกึแถว บ้านแถว บ้านเด่ียวหรือบ้านแฝด ท่ีมี

ความสงูไม่เกินสองชัน้ ต้องติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดท่ี

เหมาะสมกบัสภาพของอาคารและวสัดภุายใน จํานวนคหูาละ ๑ เคร่ือง 
(๒) อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (๑) ต้องติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือในแต่

ละชัน้จํานวน ๑ เคร่ือง ต่อพืน้ท่ีอาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทกุระยะไม่เกิน ๔๕ 

เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชัน้ละ ๑ เคร่ือง 
(๓) การติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิง ต้องติดตัง้ให้ส่วนบนสดุของตวัเคร่ืองสงูจากระดบั

พืน้อาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร และต้องติดตัง้ไว้ในท่ีท่ีสามารถมองเห็นและอ่านคําแนะนํา

การใช้ได้โดยสะดวก 
(๔) เคร่ืองดบัเพลิงต้องอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถนํามาใช้

งานได้โดยสะดวก 
ข้อ ๑๓ อาคารสําหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องติดตัง้ระบบสญัญาณเตือน

เพลิงไหม้ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(๑) อาคารท่ีมีลกัษณะเป็นห้องแถว ตกึแถว บ้านแถว บ้านเด่ียวหรือบ้านแฝดท่ีมี

ความสงูไม่เกินสองชัน้ ต้องมีระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตัง้อยู่ในอาคารอย่างน้อย 

๑ เคร่ือง ทกุคหูา 
(๒) อาคารตาม (๑) ท่ีมีความสงูเกินสองชัน้ ต้องมีระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม้

ติดตัง้อยู่ภายในอาคารอย่างน้อย ๑ เคร่ือง ทกุชัน้และทกุคหูา 
(๓) อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (๑) และ (๒) ท่ีมีพืน้ท่ีรวมกนัทกุชัน้ในอาคาร

หลงัเดียวกนัเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม้ทกุชัน้ 
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ข้อ ๑๔ อาคารสําหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องมีช่องทางเดินภายในอาคาร

กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร 
ข้อ ๑๕ อาคารสําหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องมีทางหนีไฟหรือบนัไดหนีไฟ

ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 
ข้อ ๑๖ อาคารสําหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ท่ีมีพืน้ท่ีรวมกนัทุกชัน้ในอาคาร

หลงัเดียวกนัเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ภายในอาคารต้องจดัให้มีระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้า

สํารองสําหรับกรณีฉกุเฉิน เช่น แบตเตอร่ี หรือเคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ แยกเป็นอิสระจากระบบ

ท่ีใช้อยู่ตามปกติและสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติเม่ือระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติ

หยดุทํางาน 
ระบบจ่ายพลงังานไฟฟา้สํารองตามวรรคหนึง่ ต้องสามารถจ่ายพลงังานไฟฟ้าได้

เพียงพอสําหรับเคร่ืองหมายแสดงทางออกฉกุเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บนัได บนัไดหนีไฟ 

และระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองชัว่โมง 
ข้อ ๑๗ บ่อเกรอะและบ่อซมึของส้วมของอาคารสําหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ 

ต้องอยู่ห่างจากแม่นํา้ ค ูคลอง หรือแหล่งนํา้สาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่กรณี

ท่ีส้วมมีระบบกําจดัสิ่งปฏิกลูท่ีถกูต้องตามหลกัสขุาภิบาลและมีขนาดท่ีเหมาะสม 

หมวด ๓ 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขสําหรับโรงแรมแต่ละประเภท 

----------------------- 
ข้อ ๑๘ โรงแรมประเภท ๑ ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ดงัต่อไปนี ้
(๑) มีห้องพกัไม่เกิน ๕๐ ห้อง 
(๒) ห้องพกัทกุห้องต้องมีพืน้ท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร ไม่รวมห้องนํา้ 

ห้องส้วม และระเบียงห้องพกั 
(๓) มีห้องนํา้และห้องส้วมท่ีถกูสขุลกัษณะอย่างเพียงพอสําหรับผู้พกั 
ข้อ ๑๙ โรงแรมประเภท ๒ ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ดงัต่อไปนี ้
(๑) ห้องพกัทกุห้องต้องมีพืน้ท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร ไม่รวมห้องนํา้ 

ห้องส้วม และระเบียงห้องพกั 
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(๒) มีห้องนํา้และห้องส้วมท่ีถกูสขุลกัษณะอย่างเพียงพอสําหรับผู้พกั 
ข้อ ๒๐ โรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข

ดงัต่อไปนี ้
(๑) ห้องพกัทกุห้องต้องมีพืน้ท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔ ตารางเมตร ไม่รวมห้องนํา้ 

ห้องส้วม และระเบียงห้องพกั 
(๒) มีห้องนํา้และห้องส้วมท่ีถกูสขุลกัษณะในห้องพกัทกุห้อง 
(๓) กรณีมีห้องพกัไม่เกิน ๘๐ ห้อง ห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน

บริการ 
ความใน (๓) มิให้นํามาใช้บงัคบัแก่โรงแรมท่ีตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีเพ่ือการอนญุาตให้

ตัง้สถานบริการและโรงแรมท่ีตัง้อยู่นอกเขตพืน้ท่ีเพ่ือการอนญุาตให้ตัง้สถานบริการหรือ

โรงแรมท่ีตัง้อยู่ในท้องท่ีงดอนญุาตให้ตัง้สถานบริการซึง่มีสถานบริการตามมาตรา ๓ (๕) 

แห่งพระราชบญัญตัิสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึง่แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิสถาน

บริการ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

บทเฉพาะกาล 
----------------------- 

ข้อ ๒๑ ความในข้อ ๓ (๔) ข้อ ๕ เว้นแต่การรักษาความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ ข้อ 

๑๔ ข้อ ๑๘ (๒) และข้อ ๑๙ (๑) มิให้นํามาใช้บงัคบัแก่โรงแรมประเภท ๑ และประเภท ๒ 

ท่ีประกอบธุรกิจโรงแรมโดยได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนหรือในวันท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคับ 

หรือโรงแรมประเภท ๑ และประเภท ๒ ท่ีประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนญุาตอยู่

ก่อนหรือในวันท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บังคับ แต่ได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน

ภายในหนึง่ปีนบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 
ข้อ ๒๒ ความในข้อ ๓ (๔) และข้อ ๒๐ (๓) มิให้นํามาใช้บงัคบัแก่โรงแรมประเภท 

๓ และประเภท ๔ ท่ีประกอบธุรกิจโรงแรมโดยได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนหรือในวันท่ี

กฎกระทรวงนีใ้ช้บังคับ หรือโรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ ท่ีประกอบธุรกิจโรงแรม

โดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนหรือในวันท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บังคับ แต่ได้ย่ืนคําขอรับ

ใบอนญุาตต่อนายทะเบียนภายในหนึง่ปีนบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 
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(ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

 หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้คือ โดยท่ีปัจจบุนัการท่องเท่ียว

ในเชิงอนุรักษ์ได้รับความนิยมมากขึน้ ในแต่ละท้องถ่ินมีการประกอบธุรกิจให้บริการ

สถานท่ีพกัขนาดเล็กเป็นรายได้เสริมอันเป็นกิจการท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว สร้างรายได้

ให้แก่ท้องถ่ิน รวมทัง้เผยแพร่และอนรัุกษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ิน 

ดงันัน้ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการประกอบกิจการดงักล่าว สมควรกําหนดให้สถานท่ี

พกัขนาดเล็กซึง่มีห้องพกัไม่เกินส่ีห้องและมีจํานวนผู้พกัไม่เกินย่ีสิบคนซึง่ให้บริการเพ่ือหา

รายได้เสริม ไม่เป็นโรงแรมตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

โดยท่ีมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท

ของโรงแรม หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับสถานท่ีตัง้ ขนาด ลกัษณะ สิ่งอํานวยความ

สะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมเพ่ือประโยชน์ในการกําหนดและควบคุม

มาตรฐานของโรงแรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรมและส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ความมัน่คงแข็งแรง สขุลกัษณะและความปลอดภยัของโรงแรมจึงจําเป็นต้อง

ออกกฎกระทรวงนี ้(เลม่ ๑๒๕ ตอนท่ี ๗๐ ก ราชกิจจานเุบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑) 

Hotel …. Definition  
A commercial establishment providing lodging, meals, and other guest 
services. 
In general, to be called a hotel, an establishment must have a minimum 
of six letting bedrooms, at least three of which must have attached 
(ensuite) private bathroom facilities. Although hotels are classified into 
'Star' categories (1-Star to 5-Star), there is no standard method of 
assigning these ratings, and compliance with customary requirements is 
voluntary. A US hotel with a certain rating, for example, is may look 
very different from a European or Asian hotel with the same rating, and 
would provide a different level of amenities, range of facilities, and 
quality of service. Whereas hotel chains assure uniform standards 
throughout, non-chain hotels (even within the same country) may not 
agree on the same standards.  
 
Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/hotel.html#ixzz3Pk3rCmlb 
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http://www.businessdictionary.com/definition/requirements.html
http://www.businessdictionary.com/definition/voluntary.html
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 โดยท่ัวไป การจําแนกประเภทของโรงแรมเปนหมวดหมูใหญๆ  ใช 3 เกณฑ ไดแก 

1. จําแนกทําเลท่ีตั้ง 

2. จําแนกตามหนาท่ี 

3. จําแนกตามจุดประสงค 

จําแนกตามทําเลที่ตั้ง ( Location ) 

1. โรงแรมในเมืองใหญ (Large Cities) ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองในยานธุรกิจ การ

ทองเท่ียว ตลอดจนสถานบันเทิงตาง ๆ ลักษณะของโรงแรมมักมีขนาดใหญตั้งแต 100 หอง

ตกแตงหรูหรามีบริการอื่น ๆ ครบครัน 

2. โรงแรมในเมืองเล็ก (Small Cities) มักตั้งอยูในเมืองเล็ก ลูกคาสวนใหญคือนัก

ธุรกิจ นักทองเท่ียว นักเดนทาง และลูกคาในทองถิ่นท่ีมาสังสรรค 

3. โรงแรมชานเมือง (Saburban Hotel) ตั้งอยูชานเมืองหรือนอกเมือง มีการ

คมนาคมสะดวก บรรยากาศเงียบสงบ มีอากาศบริสุทธ์ิ 

4. โรงแรมสถานตากอากาศ (Resort Hotel) จะแบงเปน 2 ประเภท คือ 

   4.1 โรงแรมท่ีตั้งอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียว เชน ภูเขา ทะเล ทะเลสาบ เปนตน 

   4.2 โรงแรมท่ีไมมีธรรมชาติดึงดูดนกทองเท่ียว เปนโรงแรมท่ีมุงเนนดานกิจกรรม

นันทนาการตาง ๆ เชน สนามกอลฟ ขี่มา เปนตน 

5. โรงแรมทาอากาศยาน (Airport Hotel) ตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการท่ีสนามบิน ท้ังนี้

เพราะสนามบินสวนใหญตั้งอยูนอกเมือง 

จําแนกตามหนาที่ (Functions) ของที่พัก 

1. โรงแรมเพื่อการคาหรือการพาณิชย (Commercial Hotel) มุงเนนบริการนักธุรกิจ 

พอคาท่ีมาติดตอธุรกิจ 

2. โรงแรมเพื่อการพักผอน (Resort Hotel) มักตั้งอยูตามสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม 

มีบริการดานตาง ๆ ครบครัน 

 

เกณฑการจําแนก 

ประเภทของโรงแรม 
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3. โรงแรมเพ่ือการประชุม (Convention Hotel) โรงแรมท่ีมีวัตถุประสงคของการ

ดําเนินงานเพื่อจัดเปนท่ีประชุมสัมมนา หรืออบรมอื่นๆ โดยจัดหองไวใหบริการ 

4. โรงแรมเพ่ือการพักอาศัย (Residential Hotel) เปนลักษณะใหเชาหองพักถาวร

ในรูปของหองชุด 

จําแนกตามจุดประสงคของโรงแรม (Purpose of Hotel) 

1. โรงแรมธุรกิจ โรงแรมประเภทนี้มักจะตั้งอยูกลางใจเมือง ในเขตธุรกิจ มี

จุดประสงคใหบริการนักธุรกิจเปนหลัก และนอกจากนั้นมักจะนิยมใชเปนท่ีจัดงานประชุม 

หรือ งานเล้ียง จะมีการบริการท่ีหรูหรา แตชวงเวลาท่ีแขกจะเขาพักมักจะส้ันๆ 

 2 โรงแรมทาอากาศยาน / สนามบิน โรงแรมประเภทนี้จะตั้งอยูใกล ๆ กับ

สนามบิน แขกท่ีเขาพักจะเปนพวกนักทัศนาจรท่ีมารอตอเคร่ืองบิน การเขาพักมักจะเปนชวง

ส้ันๆ ไมคางคืนเกิน 1 วัน หรือในบางกรณีก็จะเปนนักธุรกิจท่ีมาเขาพักแบบโรงแรมธุรกิจก็

เปนได  

3. โรงแรมพักอาศัย โรงแรมประเภทนี้ มักจะเปนโรงแรมท่ีเปดใหเขาพักเปนระยะ

เวลานานๆ 1 เดือนขึ้นไป มีลักษณะคลายคอนโดมิเนียมท่ีมีบริการแบบโรงแรม เพียงแต

ความหรูหราอาจไมเทียบเทา  

4. โรงแรมเพ่ือการพักผอน (รีสอรท) โรงแรมประเภทนี้มักจะตั้งอยูตางจังหวัด ใน

ภูมิประเทศท่ีดี หองพักมักจะแยกเปนสวนๆ เปนบานหรือหลังคาเรือนแยกตางหาก ใน

โรงแรมจะมีกิจกรรมตางๆมากมาย เชน การปนจักรยาน เลนกอลฟ ขี่มา เดินปา สปา 

เพราะจุดประสงคของแขกท่ีเขาพักโรงแรมประเภทนี้คือการพักผอนเปนหลัก ระยะเวลาเขา

พักจึงมีระยะเวลาในชวง 5-7 วัน การบริการจะเปนแบบสบายๆ เปนกันเอง 

5. โรงแรมคาสิโน มีบริการท่ีหรูหรามาก หองพักสวยงาม มีราคาแพง แขกท่ีเขาพัก

จะเขามาเลนการพนันเปนสวนใหญ โรงแรมประเภทนี้จะดึงดูดลูกคาดวยการพนัน ความ

บันเทิง โรงแรมชนิดนี้ไมมีในประเทศไทยเนื่องดวยกฎหมายการพนันเปนส่ิงผิดกฎหมาย 

ประเทศท่ีมีโรงแรมคาสิโนท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง ในทวีปเอเชีย เชนท่ีประเทศลาว กัมพูชา 

มาเลเซีย ระดับโลกนาจะเปนท่ีลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา  
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6. โรงแรมประเภทที่พักและอาหาร (เกสตเฮาส) 

   มีเพียงหองพักและอาหารเชาเทานั้น ไมมีการบริการอะไรมากนัก เหมาะกับงบ

จํากัด มีความเปนกันเองดี 

7. โรงแรมบังกะโล  มีเพียงท่ีพักใหเชาในราคาประหยัดมาก แตไมมีอาหารบริการให 

นักทองเท่ียวตองเตรียมมาเอง ในบางโรงแรมประเภทนี้จะมีพื้นท่ีเตรียมใหทําอาหารไวให 

8. โมเทล เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักเดินทางท่ีตองขับรถระยะไกลๆ 

ตองการท่ีพักท่ีสามารถเอารถไปจอดไดท่ีหองพักของตน แขกท่ีเขาพักจะพักระยะเวลาส้ันๆ 

เพียงขามคืน สวนใหญมักอยูริมทางหลวง 

นอกจากนั้นยังมีโรงแรมอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมมากในตางประเทศ ในประเทศไทย

สวนใหญเปนนักเดินทางทองเท่ียวตางชาตินิยมใชบริการมากกวา เรียกวา Hostel มี

ลักษณะตางจากโรงแรมประเภทตาง ๆ มาก เพราะพ้ืนท่ีหองและความสะดวกสบายนั้นจะ

นอยกวาโรงแรมท่ัวไป ไมมีรานอาหาร หองน้ําก็ไมไดเปนหองน้ําในตัว แตมีบริการ

อินเทอรเน็ตใหใชไดฟรีๆ โดยเฉพาะ wifi ท่ัวท้ังพื้นท่ี Hostel ใหบริการตาง ๆ ในพ้ืนท่ี

สวนกลาง เชน หองทําอาหาร และอุปกรณทําอาหารสวนกลาง พื้นท่ีดูทีวี หรือโตะนั่งเลน

หรือเลนอินเทอรเน็ต หรือแมกระท่ังโตะสวนกลาง เพ่ือเอาไวพบปะพูดคุยกันจะมีใหเห็น

เกือบทุกท่ีท่ีเปน Hostel เกรดดี สําหรับหองนอนของ Hostel ไมวาจะเปนท่ีไหนๆก็จะเล็ก

ถึงเล็กมาก หรือหลายคร้ัง Hostel จะมีบริการหองแบบนอนรวม ๆ กัน (เหมือนกับวาเปน

เพื่อนรวมหองท่ีไมเคยรูจักกันมากอน) ทําใหเปนการประหยัดพื้นท่ี Hostel มากและทําให 

Business Hostel นาจะทํากําไรตอพ้ืนท่ีไดดีกวาโรงแรมทุกประเภท  เพราะรายไดจากการ

เขาพักเปนการเก็บเงินตอคน (เปนหัว ๆ ไป) ไมไดคิดเปนหอง บริการอะไรท่ีดูเหมือนวาจะ

ไมจําเปนหรือ facility กลางอะไรท่ีรวบไดก็จะรวบเขาดวยกันท้ังหมด เชน หองน้ําท่ีมีการ

แยกชายหญิงแตก็จะไมมีหองน้ําท่ีมีหองน้ําในตัว เปนตน ซึ่งทําใหประหยัดพ้ืนท่ีในการสราง 

Hostel เปนอยางมาก 
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ภาพ 9 Hostel 
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ผูเชี่ยวชาญดานการโรงแรมไดจัดแบงประเภทของท่ีพักแรม หรือโรงแรมแตกตางกัน

ออกไปตามวัตถุประสงคในการจัดประเภทซึ่งอาจขึ้นอยูกับทําเลท่ีตั้ง การเขาพักอาศัยของ

แขก การบริหารงาน การจัดบริการแกแขก หรือขึ้นอยูกับองคประกอบอ่ืนๆ ดังนั้นการ

จัดแบงประเภทของท่ีพักแรมจึงไมมีขอยุติแนนอน แตแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงค

ดังกลาวแลว ซึ่งยกตัวอยางไดดังนี้ 

เฮนคิน (Henkin, 1979: 3 - 4) ไดจัดแบงโรงแรมออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. โรงแรมเพ่ือการพาณิชย หรือโรงแรมแขกพักไมประจํา (Commercial or 

Transient Hotels) โรงแรมประเภทนี้มีมากกวาประเภทอื่นๆ ทําเลท่ีตั้งอยูในเมือง ท้ังนี้

เพ่ือความสะดวกในการติดตอธุรกิจ แขกซึ่งพักในโรงแรมดังกลาวแลว เปนนักธุรกิจ 

นักทองเท่ียว ท่ีมีวัตถุประสงคพักช่ัวคราวเพ่ือติดตอธุรกิจ หรือการทองเท่ียว มิไดมี

วัตถุประสงคเพ่ือเชาอยูเปนท่ีพักประจําสําหรับการประกอบธุรกิจ หรือท่ีอยูอาศัย โรงแรม

เพ่ือการพาณิชย หรือโรงแรมแขกพักไมประจําดังกลาวแลว จะจัดบริการความสะดวกสบาย

ตางๆ แกแขกอยางพรอมเพรียง เชน หองอาหาร สถานท่ีบริการดานธุรกิจ (Business 

Center) เชน การสงจดหมาย โทรเลข หรือระบบการส่ือสารอ่ืนๆ สถานท่ีพักผอนหยอนใจ

และการออกกําลังกาย เชน สระวายน้ํา สนามเทนนิส เปนตน องคประกอบดังกลาวแลวตอง

จัดบริการใหแขกเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคในการติดตอธุรกิจ และการพักผอนอยาง

พอเพียง เพื่อใหการบริการเกิดความประทับใจ 

2. โรงแรมแขกพักประจํา (Residential Hotels) โรงแรมประเภทนี้มีวัตถุประสงค

ในการใหแขกเชาพักอาศัยอยูประจํา มีการจัดหองอาหารบริการแกแขกและลูกคาท่ัวไป 

ทําเลท่ีตั้ง โดยปกติแลวอยูในบริเวณชานเมืองเพ่ือเหมาะแกการเปนท่ีพักอาศัย แตก็มีบาง

โรงแรมตั้งอยูใกลยาธุรกิจ ท้ังนี้เพื่ออํานวยความสะดวกแกแขกในการติดตอการงาน 

3. โรงแรมรีสอรท (Resort Hotel) โรงแรมประเภทนี้ตั้งอยูในบริเวณท่ีใกลชิดกับ

ธรรมชาติ เชน ชายทะเล หรือบริเวณภูเขา ท้ังนี้เพ่ือใหแขกไดพักผอน สามารถสัมผัสกับ

ธรรมชาติไดอยางแทจริง โรงแรมตองจัดบริการตางๆ เชน หองอาหาร การซักรีด การ

ติดตอส่ือสาร หรือบริการอ่ืนๆ เหมือนโรงแรมท่ัวไป แตตองเนนบริการทางดานการกีฬา 

และนันทนาการแกแขกใหมากกวาโรงแรมท่ัวไป ดังนั้นโรงแรมรีสอรท ตองจัดสรางสระวาย

น้ํา สนามเทนนิส สนามขี่มา ตลอดจนกิจกรรมในการบันเทิงอ่ืนๆ ใหกับแขกผูมาพัก ซึ่งมี
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วัตถุประสงคในดานการพักผอนเปนหลัก  ในปจจุบันโรงแรมรีสอรทนอกจากมีวัตถุประสงค

เพ่ือการพักผอนหยอนใจแลว การตอบสนองลูกคาเพ่ือการเพ่ือการประชุม สัมมนา การจัด

นําเท่ียวแบบใหรางวัล (Incentive Tour) เพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการใช

สถานท่ีดังกลาวแลวนอกฤดูกาลทองเท่ียว เพราะสามารถลดคาบริการไดต่ํากวาฤดูกาลทองเท่ียว 

สําหรับท่ีพักประเภทอื่นๆ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบริการแขกนอกจาก 3 ประเภทดังกลาวแลว 

ไดแก โมเต็ล (Motels) มอรเตอรโฮเทล (Motor Hotels) บานแบงเชา (Rooming 

Houses) แคมปพักแรม (Tourist Camps) และบานพักนักทองเท่ียว (Tourist Houses) 

(Henkin, 1978 : 5)   

โมเต็ล และมอรเตอรโฮเทล มีลักษณะเหมือนโรงแรมท่ัวไป วัตถุประสงคเดิมในการ

สรางท่ีพักดังกลาวแลว เพ่ือตอบสนองคนเดินทางโดยรถยนตจะไดมีท่ีพักตามแนวถนนซึ่ง

เช่ือมระหวางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา โรงแรมประเภทนี้จึงจัดท่ีพักสําหรับคนและบริการ

ตางๆ เกี่ยวกับรถยนต เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง ในปจจุบันวัตถุประสงคในการ

จัดสรางโมเต็ลเปล่ียนแปลงไป โมเต็ลเปนท่ีพักหรือโรงแรมขนาดใหญท่ีตั้งอยูท้ังในตัวเมือง 

ยานธุรกิจ หรือริมถนน ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีกวางขวางขึ้นกวาเดิม 

และใกลเคียงกับโรงแรมท่ัวไปมากย่ิงขึ้น (Lattin, 1968 : 50 - 51) 

จากการแบงโรงแรมออกเปน ประเภทตางๆ ดังกลาวแลว นักบริหารดานการโรงแรม

บางคนไดแบงโรงแรมตามลักษณะการเขาพักชั่วคราว หรือระยะเวลานานออกเปน 2 

ประเภท คือ โรงแรมท่ีแขกพักชั่วคราว (Transient Hotel) และโรงแรมแขกพักประจําหรือ

ระยะเวลานาน (Residential Hotel) สําหรับ โรงแรมท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนก็จัดอยูในลักษณะ

ของ 2 ประเภทดังกลาวแลว (Gray and Liguori, 1994 : 10 - 11) นอกจากนี้ ยังมีแบง

โรงแรมตามสถานท่ีตั้ง (Location) โดยแบงออกเปนโรงแรมในเมืองเล็กๆ (Small Cities) 

โรงแรมในเมืองใหญ (Large Cities) โรงแรมตากอากาศ (Resorts) และโรงแรมสนามบิน 

(Airports) อีกเชนกัน(Gray and Liguori, 1994 : 11 - 16) 

สตีดมอนและคาซาวานา (Steadmon and Kasavana, 1988: 4 - 18) ไดจัดแบง

ประเภทของโรงแรม โดยยึดพ้ืนฐานทางดานขนาดของโรงแรม เปาหมายการตลาด ระดับ

ของการบริหารและการเปนเจาของหรือการเปนสมาชิกขององคกรในการบริหารโรงแรมไวดังนี้ 
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1. การแบงตามขนาดโรงแรม (Hotel Size) การแบงตามขนาดของโรงแรม สามารถ

นับไดจากจํานวนหองพัก ซึ่งมาสามารถแยกไดเปน 4 ขนาด คือ 

- หองพักท่ีมีจํานวนต่ํากวา 150 หอง 

- หองพักระหวาง 150 – 299 หอง 

- หองพักระหวาง 300 – 599 หอง 

- หองพักระหวาง 600 หองขึ้นไป 

สําหรับการบริการตางๆ ก็เหมือนกับโรงแรมท่ัวไป แตอาจจะมากนอยแตกตางกัน

ขึ้นอยูกับขนาดของโรงแรม 

2. การแบงตามเปาหมายดานการตลาด (Hotel Target Markets) เปาหมายดาน

การตลาดของโรงแรมมีหลายประเภท แตท่ีสําคัญอาจแบงไดดังนี้ 

 2.1 โรงแรมเพ่ือการพาณิชย (Commercial Hotels) ลักษณะการบริการ

และการอํานวยความสะดวกสบายตางๆ ไดกลาวมาแลวในตอนตน 

 2.2 โรงแรมสนามบิน (Airport Hotels) โรงแรมประเภทนี้ตั้งอยูติดกับ

บริเวณสนามบิน เปาหมายของลูกคา คือ นักเดินทางท่ีตองการพักเพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบินหรือ

ผูโดยสารท่ีถูกยกเลิกเท่ียวบิน และรวมท้ังพนักงานของสายการบินซึ่งตองการท่ีพักใกล

สนามบิน 

 

 

 

 

                        

 

 

 ภาพ 10 โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอรพอรท 

(http://www.sawadee.co.th/hotel/620297/Novotel-Suvarnabhumi-Airport-Hotel) 
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 2.3 โรงแรมหองชุด (Suite Hotels) โรงแรมหองชุดเปนโรงแรมท่ีหรูหราและ

อํานวยความสะดวกสบายแกแขกเปนอยางย่ิง เพราะไดจัดหองพัก หองรับแขก แยกออกจาก

กัน บางโรงแรมอาจจัดหองครัว บารเคร่ืองดื่ม ตูเย็น เพ่ือเตรียมอาหารวางไวสําหรับแขก 

นอกจากนี้ยังมีหองประชุมขนาดเล็กไมเกิน 10 คน จัดไวบริการแขกควบคูกับหองพัก 

เนื่องจากโรงแรมหองชุด อํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกแขกมากมายดังกลาวแลว ราคา

คาบริการจึงคอนขางสูง แตแขกประเภทนักธุรกิจ หรือบุคคลชั้นสูงในสังคมก็นิยมพักใน

โรงแรมประเภทนี้ เพราะมีส่ิงอํานวยความสะดวกสบายตางๆ อยางครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 11 โรงแรมหองชุด 
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2.4 โรงแรมซึ่งจัดหองพักและอาหารเชา (Bed and Breakfast) โรงแรม

ประเภทนี้บางทีเรียกวา “บี แอนด บีส” (B and Bs) ท้ังนี้เพราะคิดคาบริการควบคูกับ

อาหารเชา ลักษณะของโรงแรมมีขนาดเล็ก ประมาณ 20 – 30 หอง การบริการและส่ิง

อํานวยความสะดวกนอยกวาโรงแรมเพื่อการพาณิชย 

2.5 โรงแรมแขกพักประจํา (Residential Hotels) มีลักษณะเหมือนกับ

โรงแรมแขกพักประจําซึ่งอธิบายมาแลว 

2.6 โรงแรมรีสอรท (Resort Hotels) โรงแรมประเภทนี้เปนท่ีพักแรมท่ีสราง

ขึ้นในบริเวณท่ีแวดลอมดวยธรรมชาติ แบงเปนหองพักเปนหลัง ๆ และมีส่ิงอํานวยความ

สะดวกแกนักเดินทาง 

2.7 โรงแรมคอนโดมิเนียม (Condominium Hotel) โรงแรมประกอบดวย

หองชุดซึ่งมีหองนอน หองน้ํา หองรับแขก หองอาหารและหองครัว เจาของหองชุดมิไดพัก

ประจําในท่ีพักดังกลาวแลว จึงไดมอบหมายใหหนวยธุรกิจจัดการใหบุคคลอ่ืนแบงเชาพัก

อาศัยชั่วคราวแบบโรงแรมท่ัวไป เปนการแบงเวลาในการพักแรม เพ่ือมิใหท่ีพักวางเปลา 

ดังนั้นจึงเรียกโรงแรมประเภทนี้วา โรงแรมแบงเวลาเชาพัก (Time – Share Hotels) 

โดยท่ัวไปแลววัตถุประสงคในการกอสรางโรงแรมดังกลาวแลว ก็เพ่ือการพักผอนตากอากาศ 

ดังนั้นโรงแรมจึงอยูในเขตพื้นท่ีชายทะเลเปนสวนมาก 

 

 

 

 

 

ภาพ 12 โรงแรมคอนโดมีเนียม Boat House Condominium, Petchburi, Thailad 

(http://www.asiahotels.net/th/__/boat-house-condominium/index.htm) 
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2.8 โรงแรมบอนการพนัน (Casino Hotels) จัดสรางขึ้นเพื่อตอบสนองความ

ตองการในการเลนการพนัน โรงแรมประเภทนี้จึงจัดใหมีการเลนการพนันเกือบทุกประเภท 

และเพ่ือความสะดวกสบายของแขก จึงไดจัดหองพัก ภัตตาคาร เพ่ือจําหนายอาหารและ

เคร่ืองดื่มใหแกแขกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (Gray and Liquori, 1994: 314 - 316) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 13 โรงแรมคาสิโน 

2.9 ศูนยประชุม (Conference Centers) ศูนยประชุมมีเปาหมายในการ

รับแขกเพ่ือการประชุมสัมมนาโดยเฉพาะ ดังนั้นตองจัดหองประชุม และส่ิงอํานวยความ

สะดวกตางๆ ในการประชุมอยางพรอมเพรียง นอกจากนี้ศูนยประชุมตองจัดท่ีพัก อาหาร 

และเคร่ืองดื่ม รวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ เหมือนโรงแรม แตเนนเปาหมายหลักดาน

การประชุม แตศูนยการประชุมตองจัดสถานท่ีและอุปกรณตางๆเชนเดียวกับโรงแรมเพ่ือ ใน

การพักผอน และออกกําลังกาย เชน สระวายน้ํา สนามเทนนิส เปนตน ใหแขกเพ่ือพักผอน

หลังจากการประชุม 
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 3. การแบงตามระดับการบริการ (Levels and Service) การบริการของโรงแรมควร

มีพื้นฐานขององคประกอบ 2 ประการ 

 ประการแรก การไมมีตัวตนของงานบริการ (The Intangibility of Service) งาน

บริการไมมีตัวตน แตสามารถใหความพึงพอใจแกผูรับบริการหรือแขกได ในเร่ืองโรงแรม 

โรงแรมมิไดขายผลผลิตท่ีมีตัวตน (Tangible Products) เชน หองสะอาด ภัตตาคารใหญโต 

อุปกรณหรูหราราคาแพง เปนตน การบริการท่ีประทับใจ เชน ความสุภาพออนนอม รอยย้ิม 

ความรวดเร็ว ความเอาใจใสแขก เปนตน ลวนเปนงานบริการท่ีตองกระทําควบคูกับการขาย

ผลผลิตท่ีมีตัวตน ดังนั้นการไมมีตัวตนของงานบริการก็สามารถสรางความประทับใจใหแกแขกได 

 ประการท่ีสอง การประกันคุณภาพของงานบริการ (Quality Assurance) การ

บริการท่ีถูกตองสอดคลองกับหลักมาตรฐานของงานบริการ เชน มีความรวดเร็ว ถูกตอง

แมนยํา สุภาพออนนอม ย้ิมแยมแจมใส แตงกายสะอาด เปนตน เปนมาตรฐานท่ีดีของงาน

บริการ แตถาพนักงานมีความคงเสนคงวาในการบริการ (The Consistent of Delivery of 

Services) ก็ทําใหการบริการนั้นมีคุณภาพเชื่อถือไดและสามารถมองเห็นตัวชี้วัด ในเร่ือง

คุณภาพ เชน ความรวดเร็ว ความถูกตอง แมนยํา พฤติกรรมของพนักงานท่ีปฏิบัติตอแขก

ดวยจิตใจท่ีโอบออมอารี และเต็มใจกระทํา ส่ิงดังกลาวแลวแสดงถึงการประกันคุณภาพของ

การบริการ การบริการของงานโรงแรมตองกระทําตอเน่ือง 24 ชั่วโมง หรือปละ 8,760 

ชั่วโมง (Nobell  III, 1991: 10 - 11) ซึ่งแตกตางจากงานอื่นๆ ซึ่งมีวันหยุดประจําสัปดาห 

 การจําแนกโรงแรมตามระดับคุณภาพของการบริการ แบงได  3 ประเภทดังนี้ 

  3.1 การบริการระดับโลก (World – Class Service) โรงแรมประเภทนี้มี

เปาหมายในการรับแขกระดับบุคคลสําคัญของประเทศ หรือบุคคลสําคัญของโลก นักธุรกิจผู

มั่งคั่ง และบุคคลผูมีชื่อเสียงอ่ืนๆ คาบริการคอนขางสูง แตก็สอดคลองกับบริการและความ

สะดวกสบายตางๆ ท่ีแขกไดรับ หองพัก หองรับแขก หองอาหาร หองน้ํา ตองตกแตงอยาง

สวยงาม และใชเคร่ืองประดับตกแตงท่ีคอนขางหรูหรา ราคาแพง เพ่ือใหเกิดความสุขสบายในการ

บริการ เคร่ืองมือส่ือสารทางดานการติดตอธุรกิจ และการบันเทิงตองจัดเตรียมใหแขกในหองพัก 

  สําหรับแขกบุคคลสําคัญ (Very Important Person = VIP.) โรงแรมอาจ

ตองจัดใหมีการลงทะเบียนในหองพัก และจัดเลขานุการสวนตัว สําหรับบริการทางดานธุรกิจ
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ใหแกแขก เลขานุการสวนตัวอาจจะตองทําหนาท่ีบริการดานอาหาร เคร่ืองดื่ม หรือ

ชวยเหลือแขกดานอื่นๆ ถาโรงแรมไมจัดพนักงานรับใชใหแกแขก 

  3.2 การบริการระดับกลาง โรงแรมประเภทนี้มีเปาหมายในการรับแขกท่ัวไป

ท้ังนักธุรกิจ นักทองเท่ียวรายบุคคล และหมูคณะ โรงแรมจะลดราคาใหแกแขกประเภท

ขาราชการ นักการศึกษา บริษัทนําเท่ียว แขกพักเปนหมูคณะ และประชาชนอาวุโส (Senior 

Citizens) 

  การบริการของโรงแรมอยูในระดับมาตรฐาน แตส่ิงอํานวยความสะดวกสบาย

ตางๆ อาจลดนอยกวา โรงแรมท่ีมีการบริการระดับโลก เปาหมายดานการตลาดท่ีสําคัญ

อยางหนึ่งของโรงแรมประเภทนี้ คือ การจัดการประชุม สัมมนา และการฝกอบรม 

  3.3 การบริการระดับประหยัด (Economy or Limited Service) โรงแรม

ประเภทนี้เก็บคาบริการถูกกวาโรงแรม 2 ประเภทดังกลาวแลว การบริการอยูในระดับ

มาตรฐาน แตอุปกรณในเร่ืองความสะดวกสบายมีนอยกวา โรงแรมเนนเกี่ยวกับเร่ืองความ

สะอาด ความสุขสบาย หองพักราคาประหยัด และการจัดอุปกรณขั้นพื้นฐานใหแกแขกอยาง

ครบถวน แตไมหรูหราหรือเปนวัสดุอุปกรณราคาแพง เชน ในหองํ้า มีสบู ยาสระผม 

ผาเช็ดตัว เปนตน ในหองนอน มีโทรศัพท วิทยุ ไวบริการแขกเพ่ือใหเกิดเพลิดเพลิน งดการ

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มภายในหองพัก แขกตองรับประทานท่ีหองอาหารของโรงแรม 

การจัดอุปกรณขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตไมหรูหรา การบริการท่ีไดมาตรฐาน แตราคาประหยัด 

คือ นโยบายสําคัญของโรงแรมประเภทนี้ 

 4. การแบงตามความเปนเจาของและการเปนสมาชิกในสถาบันโรงแรม (Ownership 

and Affiliation) การจัดแบงโรงแรมในลักษณะนี้ สามารถแยกออกเปน 2 ประเภท คือ 

โรงแรมท่ีบริหารงานอยางอิสระ (Independent Hotels) และโรงแรมเครือขาย (Chain 

Hotels) ซึ่งอธิบายไดดังนี้ 

  4.1 โรงแรมบริหารงานอยางอิสระ (Independent Hotels) โรงแรม

ประเภทน้ี บุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคลเปนเจาของ การบริหารงานเปนอิสระ ไมขึ้นอยูกับ

โรงแรมอื่นๆ จึงทําใหมีความคลองตัวและมีอํานาจในการบริหารงาน สามารถปรับทิศทางใน

การบริหารสอดคลองกับความตองการของตลาดไดสะดวกแตก็มีขอจํากัดในดานประสบการณ

ในการบริหารงาน การสรางเครือขายดานการตลาด และการขยายธุรกิจในอนาคต 
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  4.2 โรงแรมเครือขาย (Chain Hotels) โรงแรมเครือขายจัดแบงการ

บริหารงานออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

   4.2.1 การบริหารโดยบริษัทแม (Parent Company) โรงแรม

เครือขายในลักษณะนี้ ทรัพยสิน การบริหารงาน เปนของบริษัทแมท้ังหมด บริษัทแมเปน

องคกรกลางในการจัดวางระบบการบริหารงานในโรงแรมเครือขายท้ังหมดใหเปนแนวทาง

เดียวกัน และใชชื่อเดียวกันทุกสาขา ความไดเปรียบของโรงแรมประเภทนี้ ก็คือ มีทรัพยสิน

ในการลงทุนมาก บริหารงานโดยมืออาชีพท่ีมีประสบการณ สรางระบบการตลาด และการ

สงเสริมการขายรวมกัน แขกสามารถจดจําไดงาย ขอเสียคือระบบงานเปนแนวเดียวกันหมด 

ไมมีความหลากหลายแตกตางกันตามลักษณะของส่ิงแวดลอมในแตละพื้นท่ี 

   4.2.2 การบริหารโดยพันธสัญญา (Management Contract) การ

บริหารงานในลักษณะนี้ เปนรูปแบบหนึ่งของการบริการโรงแรมแบบเครือขาย ทรัพยสินใน

การจัดสรางโรงแรมเปนของบุคคลภายนอกบริษัทแม แตตองการใชระบบการบริหารงาน

แบบเครือขาย ท้ังนี้เพราะระบบเครือขายมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ การจัดวางระบบงานท่ี

ดี มีขอไดเปรียบในดานการตลาด และการสงเสริมการขาย นอกจากนี้ในดานการเสนอ

โครงการกูยืมเงินเพ่ือสรางโรงแรม ถาการบริหารงานโดยผานระบบเครือขายธนาคาร หรือ

องคกรธุรกิจดานการลงทุนก็อนุมัติโครงการไดงายขึ้น เพราะมีความม่ันใจในการบริหารงาน 

ดังนั้น การท่ีผูลงทุนทางดานการโรงแรม ตองเสียผลประโยชนจากรายไดสวนหนึ่งในการ

ประกอบธุรกิจใหแก ผูบริหารโรงแรมในระบบเครือขาย ก็คุมคาในการลงทุน และลดความ

เส่ียงของธุรกิจ 

   4.2.3 การบริหารงานแบบแฟรนไชส (Franchise Groups) คําวา 

แฟรสไชส หมายถึง สิทธิพิเศษท่ีบริษัทแมมอบใหแกผู ท่ีเขารวมกิจการหรือ เจาของ

ธุรกิจแฟรนไชส เจาของธุรกิจดังกลาวแลวไมใชผูแทนจําหนายและไมใชพนักงาน แตเปนผู

บริหารงาน โดยใชเคร่ืองหมายการคา สินคา หรือบริการ ระบบงานและขอบังคับตางๆ ของ

บริษัทแมเจาของธุรกิจ หรือบริษัทในเครือ ตองจายคาสมาชิก คาลิขสิทธ์ิ คาสัญญา และ

เงินทุนประกอบการตามขอตกลง (ธานี ปติสุข, 2535: 24 - 25) ท้ังนี้เพ่ือแลกเปล่ียนกับขอ

ไดเปรียบในเร่ืองการบริหารงาน การใชเคร่ืองหมายการคารวมกัน การสงเสริมการขาย และ
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ชื่อเสียงท่ีดีของบริษัทแม ระบบแฟรนไชสในปจจุบันแพรหลายท้ังธุรกิจบริการและการขาย

ผลผลิตท่ีมีตัวตน เชน รานคาตางๆ 

 ในดานการโรงแรม ระบบแฟรนไชสจะวางระบบการจัดการบริหารหนาท่ีของบุคลากร 

การวางแผนพัฒนาองคกร ระบบการตลาดออกแบบในการตกแตงโรงแรม การใชวัสดุ

อุปกรณ และการวางระบบงานบริการใหไดมาตรฐาน เจาของธุรกิจโรงแรมในระบบแฟรนไชส 

มีสิทธิและอํานาจในการจัดการแตตองสอดคลองกับขอตกลงซึ่งใหไวกับระบบแฟรนไชส 

(Gray and Liquori, 1994: 308 - 309) กลาวโดยสรุประบบแฟรนไชสจะใหบริการ 3 

ประการ คือ ประการท่ีหนึ่งวางระบบการบริหาร และพัฒนาบุคลากร ประการท่ีสอง จัดวาง

ระบบการตกแตงรานใหไดมาตรฐาน และประการท่ีสาม ชวยเหลือดานการตลาด 

 นอกจากนั้น ยังอาจจําแนกประเภทของโรงแรมตามลักษณะการเขาพัก การ

ใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก ดังนี้ 

1. การแบงตามลักษณะการเขาพัก  

 1.1 โรงแรมท่ีผูเขาพักชั่วคราว (Transient Hotel) 

 โรงแรมลักษณะท่ีผูเขาพักชั่วคราว สวนมากจะเปนท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวหรือ

นักธุรกิจท่ีมาติดตอทําธุรกิจระยะเวลาเขาพักเฉล่ียประมาณ 1 คืนถึง 7 คืน โรงแรมประเภท

จะมีเปนจํานวนมากในเมืองใหญ ๆ เชน The Ravipha Residential 

   1.2 โรงแรมท่ีผูเขาพักประจํา (Residential Hotel)  

  โรงแรมลักษณะท่ีผูเขาพักประจํา จะเปนโรงแรมท่ีใหเชาพักในระยะยาวมากกวา

ประเภทแรก อาจจะใหเชาเปนระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ป เปนตน 

2. การแบงตามการใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก  

   การแบงตามการใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกมี 5 ระดับ 

       2.1 ระดับพิเศษ 5 ดาว 

เปนโรงแรมท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวกในทุก ๆ ดาน การตกแตงภายใน

หรูหรา มีการใหบริการครบทุกดานและดีเย่ียม อัตราคาหองพักสูงมาก ทําเลท่ีตั้งอยูในท่ีการ

คมนาคมสะดวกหรืออยูใจกลางเมือง เชน Amari Watergate Hotel 

2.2 ระดับชั้นหนึ่ง 4 ดาว 
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เปนโรงแรมท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวกพรอม การตกแตงภายในโรงแรมมี

ความหรูหรานอยกวา และอัตราคาหองพักจะถูกกวาโรงแรมระดับ 5 ดาว การใหบริการใน

ดานตาง ๆ มีพรอมและมีมาตรฐานดานบริการ และความสะดวกสบายเชนเดียวกับโรงแรม

ระดับ 5 ดาว เชน The Imperial Mae Ping Hotel 

2.33.ระดับนักทองเท่ียว 3 ดาว 

เปนโรงแรมท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวก การใหบริการดานตาง ๆ อัตราคา

หองพักจะต่ํากวา การตกแตงภายในโรงแรมหรูหรานอยกวาโรงแรมระดับ 5 ดาว และ 4 

ดาว เชน The China Town Hotel 

4.ระดับประหยัด 2 ดาว 

เปนโรงแรมท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวก การใหบริการตาง ๆ มีนอย ทําเลท่ีตั้ง

อยูในท่ีท่ีไมสะดวกมากนัก เชน อาจอยูในถนนเล็ก ๆ หรืออยูในซอย ซึ่งไมสะดวกตอการ

เดินทาง อัตราคาหองพักจะมีราคาถูกกวา 3 ประเภทแรก มาตรฐานการใหบริการหองพักสูง

กวาโรงแรมระดับประหยัด 1 ดาว เชน Krabi Royal 

 5.ระดับประหยัด 1 ดาว 

      เปนโรงแรมท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการมีนอย เปนโรงแรมท่ีมี

ราคาคาหองพักต่ํามาก เปนโรงแรมขนาดเล็ก สวนใหญเจาของโรงแรมเปนผูดูแลกิจการเอง  

 การจัดแบงประเภทของโรงแรมดังกลาวแลว ยังไมมีขอตกลงสากล ดังนั้นการ

จัดแบงประเภทจึงแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูจัดประเภทวาใช

หลักการอะไร เชน การเขาพักอาศัย ที่ตั้งของโรงแรม การบริการ การบริหาร ราคา

หองพัก ขนาดของโรงแรม หรือหลักการอ่ืนๆ   

ในบางประเทศ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด มีท่ีพักในฟารมแกะ (Farmstays) หรือ

ท่ีพักในรถยนต (Motor Camps) ในรถยนตจะจัดหองพัก หองน้ํา และหองอาหาร ผูเชา

รถยนตประเภทนี้สามารถพักในรถได นอกจากนี้ยังมีบริการท่ีพักรวมกับเจาของบาน 

(Homestays) เจาของบาน จัดท่ีพัก อาหารมื้อเชา มื้อเย็น ใหแกผูเชาอาศัย (Collier and 

Harraway, 1997 : 52) 
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คําถามทายบท  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การจําแนกประเภทของโรงแรม ตามจุดประสงคของธุรกิจ แบงโรงแรมออกเปน 

กี่ประเภท อะไรบาง ยกตัวอยางประกอบแตละประเภทดวย  

2. อธิบายโรงแรมท่ีมีราคาถูกและราคาแพงเปรียบเทียบกัน 2 ลักษณะ  

3. ในความคิดเห็นของนักศึกษา ทานคิดวาธุรกิจโรงแรมมีความสําคัญตอการทองเท่ียว

อยางไร 
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บทท่ี 3 

 

คําศัพทสําคัญ 

 

Vital Vocabulary 

 

 คําศัพทท่ีสําคัญ ซึ่งนักศึกษาควรรูและเขาใจอยางถูกตอง นอกจากจะเปนประโยชน

ตอการนําไปใชไดจริงในการปฏิบัติงานดานการทองเท่ียวและการโรงแรมแลว สามารถ

นําไปใชในการเดินทางและชีวิตประจําวันไดมากทีเดียว  

 คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการโรงแรม มีดังตอไปนี้ 

Minibar  

คือ ขนมขบเคี้ยว และเคร่ืองดื่มท่ีทางโรงแรมมีขายในหองพัก 

Refrigerator / fridge 

คือ ตูเย็น 

Temperature 

คือ อุณหภูมิ 

Wine  

หมายถึง เคร่ืองดื่มประเภทไวน 

Soft Drinks  

หมายถึง เคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 

Juice  

คือ น้ําผลไม 

Snack  

คือ ขนมขบเคี้ยว 
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Mineral Water 

หมายถึง น้ําแร 

Booking / Reservation  

หมายถึง การจองหองพัก 

Voucher  

คือ เอกสารสําหรับใชแสดงตัวในการเขาพัก ซึ่งในกรณีทําการจองหองพักมากอน 

ทานจะไดเอกสารสําหรับใชแสดงตัวในการเขาพัก ซึ่งจะระบุรายละเอียดในการเขาพัก

ท้ังหมดของทาน ท้ังชื่อ จํานวนหองท่ีจองไว จํานวนวันท่ีเขาพัก และท่ีสําคัญ ถามี Voucher 

หมายถึงคุณไดจายเงินคาหองมาแลว 

Check in  

หมายถึง การเขาพัก คือวันท่ีแขกตองการเขาพัก 

Check out  

หมายถึง คืนหองพัก ตรงขามกับ Check in เม่ือตองการจะคืนหอง กอนออกจาก

หองใหโทรศัพทแจงกับทางเจาหนาท่ีกอน วาตองการจะคืนหอง เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 

ไมตองเสียเวลาคอยระหวางการตรวจสอบหองพัก 

Receptionist หรือนิยมเรียกวา Reception  

แปลวา พนักงานตอนรับสวนหนา ซึ่งเวลาไปเขาพักตามโรงแรม หรือมีอะไรตองการ

ติดตอก็ตองท่ีนี่เลย ทําไดทุกอยาง เดี๋ยวทางเจาหนาท่ีเขาจะประสานงานกันเองประเภท 

All in one ทุกอยาง…เคารับได 

Buffet  

คือ อาหารท่ีเราตองบริการตัวเอง หมายถึง แขกตองตักอาหารเอง หยิบภาชนะเอง 

(บางแหงอาจไมไดจัดเตรียมชอน สอม ขนาดเล็กและใหญ และมีด ไวใหบนโตะ) จาน หยิบ

ชอน ทางหองอาหารของท่ีพักนั้น ๆ จะจัดอาหารและภาชนะ เตรียมไวใหอยางครบถวนท้ัง

จาน ชาม ถวย (ใหญ/เล็ก) อยางเปนระเบียบ ใกลกับชุดอาหารตาง ๆ สวนพนักงานจะคอย

ทําหนาท่ีเก็บภาชนะท่ีรับประทานเสร็จแลวและทําความสะอาดโตะให  
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Room Service 

หมายถึง การใหบริการอาหารในหองพัก หรือส่ังอาหารมากินไดในหองของตัวเอง 

(ถามีบริการ) บางโรงแรมจะหามทานอาหารในหองพัก เพราะกลัวมีปญหาในเร่ืองกล่ินของ

อาหาร สถานท่ีพักบางแหง เชน โรงแรม หรือ รีสอรทขนาดใหญ การใชบริการของ รูม 

เซอรวิส อาจมีคาบริการเพิ่มขึ้นจากราคาคาอาหาร 

Adjoining Room  

หมายถึง หองพักท่ีอยูติดกัน 

Connecting Room  

หมายถึง หองพักท่ีมีประตูภายในเปดทะลุถึงกันได 

Double Room  

หมายถึง หองพักท่ีมี เตียงใหญ 1 เตียง พักได 2 ทาน 

Twin Room หมายถึง หองพักท่ีมี 2 เตียง แยกกัน พักได 2 ทาน 

double room คือ พักได 2 คน มีเตียงขนาด Queen size ให 1  เตียง 

หากเปน twin room มีเตียงเดี่ยวให 2 เตียง พักได 2 คน  Twin room 

is designed to accommodate two people only. The room 

contains two single beds. สวนหองสวีท suites ซึ่งคนมักจะออกเสียง

ผิดเสมอ จําไววาออกเสียงเหมือนคําวา หวาน sweet เปนหองพิเศษซึ่ง

เปนหองชุด แบงเปน 3 หองคือ หองนอน หองนั่งเลน และหองน้ํา  

It usually contains a total of three rooms; a bedroom, a 

sitting room and a bathroom. 

Duplex  

หมายถึง หองชุดแบบมีบันไดขึ้นลงอยูภายในหองและมีหองรับแขก หรือ หองนั่งเลน 

Extra Bed  

หมายถึง เตียงเสริม 

Single Bed  

หมายถึง เตียงนอน 1 ทาน ขนาดเล็ก ประมาณ 36×75 นิ้ว 
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King size Bed  

หมายถึง เตียงนอนขนาดใหญ มีขนาดประมาณ 78×80 นิ้ว 

Queen size Bed  

หมายถึง เตียงนอนขาดใหญ แตเล็กกวา King size เล็กนอย 

Hospitality  

หมายถึง “การบริการตอนรับ การสรางความสุขใหกับแขก ผูมาเยือนดวย

ความเอ้ือเฟอ และมีคุณธรรม” (ทีมประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ etdict.com ไดให

ความหมายวา “ความเปนมิตรหรือความมีน้ําใจในการตอนรับแขกหรือคน

แปลกหนา (Hospitality is kindness in welcoming guests or 

strangers)” 
 

Hospitality Suite  

หมายถึง หองนองท่ีมีหองรับแขกอยูเชื่อมตอกันใชเปนหองรับรองลูกคา 

Single Room  

หมายถึง หองพักเตียงเดี่ยว 

Standard Room  

หมายถึง หองพักท่ีมีเกรดต่ําสุดเทาท่ีโรงแรมนั้นมีท้ังหมด 

Superior Room  

หมายถึง หองพักเกรดระดับกลาง ดีกวา Standard Room 

Deluxe Room  

หมายถึง หองพักเกรดสูงกวา Superior Room แตนอยกวา Suite 

Suite  

หมายถึง หองพักเปนหองชุดท่ีมีสวนรับรองแขก และ อาจมีสวนประกอบอาหาร

เล็กๆภายในหองดวย 
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Family Room   

หมายถึง หองพักท่ีมีเตียงใหญ พักได 2-4 ทาน ภายในหอง 

Studio Room  

หมายถึง หองพักหองใหญ มีหองน้ําภายในหองนอน มีครัวเล็กๆ หรือสวนประกอบ

อาหารภายในหอง พักได 1-2 ทาน 

Junior Suite  

หมายถึง หองพักขนาดใหญ ท่ีมีสวนนั่งเลนอยูภายในหองเดียวกัน 

Penthouse  

หมายถึง หองพักท่ีอยูชั้นบนสุดของอาคารและตองหรูหรา 

Upgrade  

หมายถึง ลูกคาไดพักหองท่ีมีระดับสูงหรือหรูหรากวาหองท่ีจองไว โดยไมตองชําระ

คาบริการเพิ่ม 

Downgrade  

หมายถึง การยายหองลูกคาไปยังหองท่ีมีระดับต่ํากวาท่ีจองไวโดยคิดคาบริการตาม

ราคาหองท่ียายไปพัก 

Tip 

คือ ” เงินรางวัลพิเศษ ” สวนใหญนิยมใหในกรณีท่ีเราขอบริการจากพนักงานเปน

พิเศษ เชน การยกกระเปาเขาหองพัก โดยปกติพนักงานยกกระเปาก็จะทําหนาท่ีนี้อยูแลว 

แตหากเรามีของเยอะมากจนไมสามารถจะยกหรือขนขึ้นหองใหหมดภายในเท่ียวเดียว ควร

ใหทิป เปนสินน้ําใจ 

Walk in  

หมายถึง ลูกคาท่ีเขาพักโดยไมไดจองลวงหนา 

Skipper  

หมายถึง ลูกคาท่ีออกจากโรงแรมโดยไมไดเช็คเอาท หรือออกไปโดยไมไดชําระคาหอง 

Joiner  

หมายถึง บุคคลท่ีเขาพักเพิ่มรวมกับลูกคา 
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Sleeper  

หมายถึง หองพักวางท่ีเขาใจผิดคิดวามีลูกคาพักอยู 

Stay Over  

หมายถึง ลูกคาท่ีเขาพักตออีก 1 คืน หรือมากกวาจากท่ีจองไว 

F.I.T.  

หมายถึง Free Individual Traveler นักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาพักตามลําพัง 1 

หองหรือ 2 หอง โดยไมไดมาเปนกลุม 

G.I.T.  

หมายถึง Group Individual Travellers นักทองเท่ียวท่ีเขาพัก แบบกรุป หรือ กลุม 

หมูคณะ 

F.O.C  

หมายถึง Free Of Charge คือ ฟรี! ไมเก็บเงิน 

Flat rate  

หมายถึง อัตราคาหองแบบขายเปนกรุป ท่ีทําการตกลงกันลวงหนา 

Rack rate  

หมายถึง อัตราคาหองพักเต็ม ราคาเต็ม ท่ีไมมีสวนลด 

Special Offer  

หมายถึง ราคาพิเศษ สวนลดพิเศษ 

Reservation  

หมายถึง การจองหองพัก การสํารองหองพัก 

Day use  

หมายถึง อัตราคาหองท่ีลูกคาเขาพักในชวงกลางวันท่ีลูกคาชําระอัตราคาบริการ

คร่ึงหนึ่งของราคาปรกติ 

Complimentary  

หมายถึง อภินันทนาการฟรี ไมคิดคาบริการ 
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Term and Conditions  

หมายถึง ขอตกลงและเง่ือนไข ท่ีลูกคาตองทราบกอนเขาพัก 

Accommodation  

หมายถึง การอํานวยความสะดวก การตอนรับ ส่ิงท่ีอํานวยความตองการหรือความ

สะดวก (อาหารและท่ีพัก ท่ีนั่งท่ีนอนบนรถไฟ เงินยืม ความพรอมท่ีจะชวยเหลือผูอื่น) 

Facility  

หมายถึง ส่ิงอํานวยความสะดวก 

Recreation  

หมายถึง สถานท่ีหรือกิจกรรมสําหรับพักผอนหยอนใจ 

ABF  

หมายถึง อาหารเชาแบบอเมริกัน โดยท่ัวไป มีอาหารจานหลัก ประกอบดวยชาหรือ

กาแฟ น้ําผลไม นมสด ขนมปง ไขและเนื้อจําพวกแฮม เบคอน ไสกรอก 

Check-in desk 

หมายถึงบริเวณท่ีแขกมาถึงและลงทะเบียนเขาพัก สวนการจายเงินคาหองเมื่อทํา

การ check out (ออกจากโรงแรม) ก็ทําท่ีนี่เชนกัน 

Reservation 

ถาคุณยังไมไดทําreservation หรือจองหองไวกอน คุณสามารถถามวา Do you 

have any rooms available for tonight? เพื่อดูวาท่ีนั่นยังมีหองวางหรือเปลา 

Single or double room? 

ในโรงแรมสวนใหญคุณสามารถเลือกพักในหองประเภทตางๆ ได เชน double 

room (สําหรับ 2 คน), single room (สําหรับคนเดียว) หรือ suite (หองชุด) พนักงาน

ตอนรับจะถามคุณวาตองการหองประเภทไหนโดยใชประโยค What kind of room would 

you prefer? 

Facilities 

หมายถึงส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีแขกสามารถใชได เชน หองออกกําลังกาย สระวาย

น้ํา หรือรานทําผม 
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Services 

คํานี้มีความหมายคลายๆ กับ Facilities แตเปนพนักงานท่ีคอยอํานวยความสะดวก

ใหคุณ ถาคุณตองการซักเส้ือผา คุณควรขอ Laundry Service ถาคุณอยากไดคนมาดูแล

ลูกในขณะท่ีคุณออกไปขางนอก คุณควรติดตอขอ Babysitting Service. 

Restaurant or Room Service? 

โรงแรมสวนใหญมี catering facilitiesซึ่งบริการดานอาหารและเคร่ืองดื่ม เชน

restaurant (เสิรฟอาหาร) Bar (สวนใหญเสิรฟเคร่ืองดื่ม) หรือ Room Service (ซึ่งสง

อาหารและเคร่ืองดื่มตามส่ังถึงหองคุณ) 

Room features 

เปนส่ิงท่ีมีใหในแตละหองของโรงแรมเพ่ืออํานวยความสะดวกแกแขกท่ีมาพักอยาง

เต็มท่ี ตัวอยางเชน ถาคุณตองการของวางและเคร่ืองดื่ม คุณสามารถใช mini-bar ถาคุณ

ตองการโทรศัพทไปตางประเทศ คุณสามารถใช International direct dial telephone 

Business Center 

โรงแรมหลายแหงยังมีบริการดานธุรกิจใหแขกใชโดยการตั้งBusiness Center ขึ้น

ซึ่งประกอบไปดวยเคร่ืองถายเอกสาร แฟกซ อีเมล และอุปกรณออฟฟศอื่นๆ 

Airport transfer 

หมายถึงการท่ีโรงแรมบริการรับสงแขกระหวางโรงแรมและสนามบิน โรงแรมอาจมี 

shuttle service ท่ีนําสงแขกไปยังสถานชอปปงหรือสถานทองเท่ียวท่ีนาสนใจในละแวกนั้น

อีกดวย 

 

สิ่งอํานวยความสะดวก และ บริการ  

สําหรับ “การทองเที่ยว” สิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) หมายถึง ส่ิงตางๆท่ี

รองรับการเดินทางทองเท่ียวเพื่อทําใหการเดินทางทองเท่ียวเปนไปไดดวยความสะดวกสบาย

ท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือ เร่ืองท่ีพักแรมไมวาจะเปนท่ีพักในรูปแบบโรงแรม รีสอรท บังกะโล 

เกสทเฮาส ส่ิงสําคัญอันดับรองลงมา คือ การบริโภคจึงตองมีรานอาหารบริการสําหรับ

นักทองเท่ียว ตลอดจนขาวสารขอมูลเพื่อการเดินทางไวบริการนักทองเท่ียว 
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สิ่งอํานวยความสะดวก และ บริการของโรงแรม 

 

สําหรับ “การโรงแรม” แลว สิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) ไดแก 

- หองโถงสวนกลาง (Hotel Lobby) 

- สระวายน้ํา (Swimming Pool) 

- สถานท่ีออกกําลังกาย (Fitness Center, Gymnasium) 

- สปาเพื่อสุขภาพ (Spa and Massage) 

- ภัตตาคารพิเศษ (จีน ญี่ปุน เกาหลี เวียดนาม ฝร่ังเศส อิตาเลียน อินเดีย มุสลิม ฯลฯ) 

- คอฟฟชอป (Coffee Shop) 

- บาร (Bar) 

- ดิสโกเทค (Discotheque Bar) 

- หองคาราโอเกะ (Karaoke) 

- บริการอินเทอรเน็ต (Internet access in room) 

- หองสําหรับเด็กๆ เลนแกมส (Children Play Room) 

- รานเสริมสวย (Beauty Salon) 

- รานจําหนายของฝาก (Gift Shop) 

- บริการรับซักรีดเส้ือผา (Laundry Service) 

- บริการรับเล้ียงเด็กเล็ก (Baby Sitting) 

- รถรับสง บริการทองเท่ียว (Shuttle Bus Service) 

- บริการอาหารในหองพัก (Room Service) 

- บริการสําหรับนักธุรกิจ (Business Center) 

- บริการขัดรองเทา และบริการหนังสือพิมพรายวัน (Newspaper and Shoeshine) 

- พนักงานบริการท่ัวไปประจําชั้นท่ีพัก (Butler Service) 

- เคานเตอรบริการทองเท่ียว (Counter Sightseeing Service or Tour Desk) 

- ท่ีรับแลกเงินตราตางประเทศ (Currency Exchange) 

 สิ่งอํานวยความสะดวกทั้งหลายข้ึนอยูกับขนาดของโรงแรม 
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ตัวอยาง บริการและสิง่อํานวยความสะดวกของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 

บริการและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร มีส่ิงอํานวยความ

สะดวกอยางครบครันและมีการปรับปรุงตกแตงใหมอยางตอเนื่องเพื่อรองรับลูกคาทุกทาน 

• รูมเซอรวิส 24 ชั่วโมง 

• อินเตอรเนตความเร็วสูงภายในหองพัก 

• ทัวรเดสค 

• พนักงานขนกระเปา 

• รานดอกไม 

• บริการซัก อบ รีด 

• บริการแลกเปล่ียนเงินตรา 

• ท่ีจอดรถพรอมหนวยรักษาความปลอดภัย 

• บริการรถรับสง ลีมูซีน 

• หนวยรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 

• หนวยรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 

• บิซิเนส เซ็นเตอร 
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คําถามทายบท  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หองพักแบบ Twin Room และ Double Room แตกตางกันอยางไร 

2. Hospitality หมายถึงอะไร 

 

4. Butler Service หมายถึงงานบริการอะไรบาง 

3. Complimentary และ Facilities หมายถึงอะไรบาง มีความแตกตางกันอยางไร 
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บทท่ี 4 

 

ความสําคัญของโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

 

The Importance of Hotel and Concerning Business 

 

ปจจุบันศูนยกลางของเศรษฐกิจโลกกําลังมุงสูเอเชีย ตลาดใหญของการบริโภคในทุก

รูปแบบคือ จีน รัสเซีย เเละอินเดีย ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใน

เร่ืองของการทองเท่ียวซึ่งนับเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ การ

ลงทุนธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียว ไดสรางสรรค วงจรการทําธุรกิจแนวใหมท่ีตอง

อาศัยรากฐานของวัฒนธรรมตะวันออกเปนเนื้อหาท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกดวยความ

เเตกตาง ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียวเชน โรงเเรม รีสอรท ศูนยพักผอนเพ่ือสุขภาพ 

เรือสําราญ ภัตตาคาร เเละ ไนทคลับ ลวนตองอาศัยการออกเเบบเเละพัฒนาการสรางสรรค

ชิ้นงานเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑท่ีมีความแปลกใหม ท่ีดึงดูดใหธุรกิจโรงเเรมใหมีการพัฒนา

ไปอยางมีทิศทางเเละรากฐานท่ีมั่นคงตอไปในอนาคต 

ธุรกิจโรงแรมเกิดจากความตองการเดินทางทองเท่ียวของมนุษยและมีการเอ้ือเฟอ       

ท่ีพักให เร่ิมตนท่ียุโรป ตอมามีการทําเปนการคามีการบริการท่ีพักและบริการอ่ืน มีการ

พัฒนาดานการออกแบบอาคาร ตกแตง แยกสวนท่ีพัก จากการขายอาหาร เคร่ืองดื่มจึง

เรียกวา “Hotel” การโรงแรมในอเมริกา มีการพัฒนาท้ังดานอาคาร ทําเลท่ีตั้ง และมีการ

รวมตัวกันตั้งเปนสมาคม The American Hotel and Motel Association ซึ่งมีบทบาท

อยางมากตอโรงแรมระดับนานาชาติ รวมท้ังประเทศไทย การดําเนินงานก็อยูในระดับสากล  
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ภาพ 14 

โรงแรมโบราณในอเมริกา 

 

 

ในประ เทศ อั งกฤษได มี ก ารก อสร า ง

โรงเตี๊ยมในทําเล ท่ีเหมาะสมขึ้น ตาม

เสนทางของรถมา เพ่ือความสะดวกสบาย

ในการเดินทาง และยกระดับเปนสถานท่ี

พบปะสังสรรคแกคนชั้น สูงในทองถิ่น 

ตลอดจนใชบริการอยางอ่ืน เชน ใชจัดพิธี

แตงงาน เปนตน การออกแบบอาคารจะ

เปนรูปส่ีเหล่ียม แบงพ้ืนท่ีเปนสวนตาง ๆ 

โดยแยกสวนท่ีพักออกจากสวนการขาย

อาหาร และเคร่ืองดื่ม  

      ภาพ 15 โรงแรมโบราณในอังกฤษ 

ลักษณะเชนนี้จึงมีการนําคําวา “Hotel” มาใช ซึ่งเปนคํามาจากภาษาฝร่ังเศล มี

ความหมายวา “คฤหาสน หรืออาคารขนาดใหญ” โดยเร่ิมใชกันราวปลายศตวรรษท่ี 18 

หลังจากนั้นโรงแรมในยุโรป ไดมีการพัฒนาเปนโรงแรมท่ีหรูหรามากขึ้น ท้ังดานการออกแบบ

ตกแตงภายในการเสนอความสะดวกสบายตาง ๆ ใหแกลูกคา 

          การโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวิวัตนาการเชนเดียวกับในประเทศอังกฤษ 

ตางกันท่ีในอเมริกา โรงแรมสวนใหญจะสรางขึ้นบริเวณเมืองทา ธุรกิจโรงแรมมีความ

เจริญกาวหนาอยางมาก ไดมีการพัฒนาแนวความคิดใหม ๆ ในการออกแบบโรงแรมขึ้น โดย

เปนแบบสถาปตยกรรมยุคใหม แทนรูปทรงส่ีเหล่ียม ขณะเดียวกันมีการเปล่ียนแปลงทําเล

ท่ีตั้งของโรงแรมจากเดิมตั้งอยูใกลสถานีรถไฟ ซึ่งสวนใหญคนเดินทางโดยรถไฟ โรงแรม
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ใหมๆ ตั้งอยูนอกตัวเมืองใกลบริเวณ บริเวณสนามบิน หรือใกลถนนหลวง เนื่องจากมีการ

เดินทางโดยเคร่ืองบิน และรถยนตเพ่ิมขึ้น จึงเกิดคําวา“Motel” สําหรับโรงแรมท่ีอาคารมีท่ี

จอดรถติดกับหองพักการโรงแรมในประเทศไทย เร่ิมมีแหงแรกในสมัยรัชกาลท่ี 4 และไดมี

การพัฒนาการเสนอบริการ ใหความสะดวกสบายแกลูกคา ตลอดจนมีการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 16 โรงแรมโบราณในประเทศไทย 

การโรงแรมในประเทศไทย เร่ิมมีแหงแรกในสมัยรัชกาลท่ี 4 และไดมีการพัฒนาการ

เสนอบริการใหความสะดวกสบายแกลูกคา ตลอดจนมีการดําเนินงานตามรูปแบบของ

มาตรฐานนานาชาติ จนกระท่ังในปจจุบันนี้โรงแรมไทยไดรับคัดเลือกเปนโรงแรมดีท่ีสุดใน

โลกหลายปติดตอกัน ไดแก โรงแรมโอเรียนเต็ล ซึ่งเปนโรงแรมท่ีสรางขึ้นในยุคแรก ๆ ธุรกิจ

โรงแรมในประเทศไทยไดรวมตัวตั้งขึ้นเปนสมาคมโรงแรมไทย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ

สงเสริมผลประโยชน ของอุตสาหกรรมโรงแรมตลอดจนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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ความสําคัญของธุรกิจโรงแรม 

 

อุตสาหกรรมการบริการเปนธุรกิจหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดย

ธุรกิจการทองเท่ียวนับเปนอุตสาหกรรมบริการท่ีสําคัญอีกธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากทํารายได

ใหกับประเทศไทยเปนจํานวนมากและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยตลอด กลาวคือ ในป 2530 ทํา

รายไดจํานวน 50,084 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเปน 164,000 และ 299,047 ลานบาทในป 2538 

และ 2544 ตามลําดับ (ตาราง 6.1 และแผนภาพ 6.1) นอกจากน้ันธุรกิจการทองเท่ียวยัง

ชวยกระตุนใหเกิดการผลิตและนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น ตลอดจนกอใหเกิด

การจางงานและกระจายรายได รวมท่ังสงเสริมใหเกิดธุรกิจตอเนื่องอีกหลายสาขา  

ธุรกิจการทองเท่ียวสามารถจําแนกออกเปนธุรกิจตาง ๆ มากมาย เชน ธุรกิจโรงแรม

และภัตตาคาร ธุรกิจการคาของท่ีระลึกและสินคาพ้ืนเมือง  ธุรกิจการคมนาคมขนสง  ธุรกิจ

บริการทองเท่ียว และธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนตน ท้ังนี้ธุรกิจท่ีสามารถทํา

รายไดมากท่ีสุด คือ รายขายของท่ีระลึกและธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรมและรีสอรทเปนธุรกิจบริการดานท่ีพักแรมท่ีมีความสําคัญอยางมากใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซึ่งสรางรายไดใหกับประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทยเอง นับวา

รายไดจากการทองเท่ียวเปนอันดับ 2 รองจากการสงออกมายาวนานตอเนื่อง และเพิ่มขึ้นทุก

ป อยางไรก็ตาม นักธุรกิจ ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมจําเปนตองศึกษา วิเคราะห และเขาใจ

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือวางแผนงานดานตาง ๆ ใหสอดคลอง

กับสถานการณปจจุบัน ซึ่งมีผลตอกําลังซื้อและความตองการพักผอนหรือเดินทางทองเท่ียว 

ซึ่งสงผลตอรายไดของธุรกิจโรงแรมโดยตรง 

 อาจพอสรุปไดวา โรงแรมมีความสําคัญดังนี้ 

    1. เปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการ 

    2. ตอเนื่องกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว ซึ่งกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดย

มีการนําเขาเงินตราตางประเทศ การจางงาน 
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    3. เปนธุรกิจท่ีมีการลงทุนในส่ิงกอสรางจํานวนมาก และลงทุนตอเนื่อง เพื่อการ

รักษาคุณภาพการบริการ 

    4. การดําเนินธุรกิจโรงแรมจะประสบความสําเร็จ จําเปนตองมีระบบงานท่ี

สามารถควบคุม การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ธุรกิจท่ีเก่ียวของ (Concerning Business) 

 

 ธุรกิจท่ีพักหรือโรงแรมประเภทตาง ๆ ลวนมีความเกี่ยวของกับการเดินทางและการ

ทองเท่ียวอยางใกลชิด อุตสาหกรรมทองเท่ียวประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ท้ังธุรกิจท่ี

เกี่ยวของโดยตรง และธุรกิจท่ีเกี่ยวของทางออม หรือธุรกิจสนับสนุนตาง ๆ การซื้อบริการ

ของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ มีสวนชวยสรางเสถียรภาพใหกับดุลการชําระเงินจาก

รายไดในรูปเงินตราตางประเทศ ถือไดวาเปนการสงสินคาออกท่ีมองไมเห็นดวยสายตา 

(Invisible Export) เพราะเปนการซื้อดวยเงินตราตางประเทศ การผลิตสินคาหรือบริการ

ดานการทองเท่ียวซื้อสงผลตอการลงทุน การสรางอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียน

ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการทองเท่ียวจึงมีบทบาทในการกระตุนใหมีการนําเอาทรัพยากรของ

ประเทศมาใชประโยชนอยางกวางขวาง อันจะเห็นไดจากหัตถกรรมพ้ืนบานและของท่ีระลึก

ท่ีทองถิ่นสรางสรรคเพื่อเสนอขายแกนักทองเท่ียว 

อุตสาหกรรมทองเท่ียวประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ท้ังธุรกิจท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

และธุรกิจท่ีเกี่ยวของทางออม หรือธุรกิจสนับสนุนตาง ๆ การซื้อบริการของนักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศ มีสวนชวยสรางเสถียรภาพใหกับดุลการชําระเงินจากรายไดในรูปเงินตรา

ตางประเทศ ถือไดวาเปนการสงสินคาออกท่ีมองไมเห็นดวยสายตา (Invisible Export) 

เพราะเปนการซื้อดวยเงินตราตางประเทศ การผลิตสินคาหรือบริการดานการทองเท่ียวซื้อ

สงผลตอการลงทุน การสรางอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ดังนั้น

การทองเท่ียวจึงมีบทบาทในการกระตุนใหมีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใชประโยชน

อยางกวางขวาง อันจะเห็นไดจากหัตถกรรมพ้ืนบานและของท่ีระลึกท่ีทองถิ่นสรางสรรคเพ่ือ

เสนอขายแกนักทองเท่ียว 
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ธุรกิจนําเที่ยว แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

  1. Travel Agent บุคคลหรือบริษัทท่ีมีความสามารถจัดการนําเท่ียว การขนสง ท่ี

พักอาหาร การรับ-สงท้ังขาไปและขากลับ การนําเท่ียวสถานท่ีตาง ๆ และงานอ่ืน ๆ ของ

การเดินทางซึ่งเปนการบริการใหแกสาธารณชน เชน บริษัทนําเท่ียวท่ีมีความชํานาญเบ็ดเสร็จ

ทุกอยาง  

 

 

 

 

 

 

ภาพ 17 บริษัทจัดนําเท่ียว 

              2. Tour Operator  บริษัทมีความชํานาญในการจัดและดําเนินการเกี่ยวกับ

การตลาด การจัดการเดินทางไปพักผอนแบบ Inclusive Tour โดยเก็บเงินลวงหนาแลว

มอบให Travel Agent เปนผูขาย แตบางแหงก็ขายแกนักทองเท่ียวโดยตรง เชน บริษัทหรือ

กลุมคนในพ้ืนท่ีท่ีมีอุปกรณเกี่ยวกับการดําน้ําและเรือใหเชา พรอมใหบริการนําเท่ียวดําน้ําดู

ปะการัง หรือนักทองเท่ียวสามารถติดตอกับ Travel Agent สวน Tour Operator เปนผู

ใหบริการ เสนอขายรายการเดินทางทองเท่ียว (Itinerary) หรือโปรแกรมทัวร (Package Tour) 

ใหแกบริษัทนําเท่ียว (ถือวาเปนRetailer) เชน บริษัทหรือกลุมคนท่ีนิยมการทองเท่ียวแบบผจญ

ภัยในพ้ืนท่ีใหม ๆ เชน ตอนท่ียังไมมีผูคนรูจักน้ําตกทีลอแล (น้ําตกท่ีเลยน้ําตกทีลอซูเขาไปในเขต

พมามาแลว) มักจะเปนบริษัททัวรในพ้ืนท่ี ทําหนาท่ีออกแบบโปรแกรมทัวร รูปแบบเดินทางแบบ

ผจญภัย และคนหาแหลงทองเท่ียวท่ีไปบุกเบิกแหงใหมตอไป  

          3. Wholesaler บริษัทมีความชํานาญงานในงาน/กิจกรรมการเดินทาง ออกแบบ

และเสนอโปรแกรมท่ีจัดไวแบบเหมาหรือจัดขึ้นเฉพาะตามความตองการของลูกคา แลวมอบ

ให Travel Agent รับไปดําเนินการตอ Wholesaler ตางกับ Tour Operator คือ 

Wholesaler มักไมเสนอรายการเดินทางทองเท่ียว (Itinerary) หรือโปรแกรมทัวร 

(Package Tour) แกบริษัทนําเท่ียว 
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ธุรกิจที่เกี่ยวของกับโรงแรมและการทองเที่ยว  

         อุตสาหกรรมทองเท่ียวประกอบดวยธุรกิจท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับโรงแรมและการ

ทองเท่ียว ไดแก ธุรกิจการขนสง ธุรกิจอาหารและการพักแรม และธุรกิจนําเท่ียว ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. ธุรกิจการขนสง (Transportation)ประกอบดวย ธุรกิจเกี่ยวกับพาหนะท่ีใชใน

การคมนาคมท้ัง 3 ทาง คือ 

         1.1 ทางบก พาหนะหลักในการขนสงนักทองเที่ยวสูจุดหมายปลายทาง 

ไดแก รถยนตและรถไฟ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของการขนสงทางบกนี้ ไดแก บริการพาหนะใน

ทองถิ่น เชน รถสามลอ  รถมา  เกวียน  รถลาก  ชาง  ฯลฯ 

   รถโดยสารประจําทาง คือ รถท่ีใชขนสงผูโดยสารตามเสนทางท่ีกําหนด

คาบริการเปนรายบุคคล และมีท่ีนั่งเกินกวา 7 คนขึ้นไป อาจจะเปนรถปรับอากาศหรือ ไมมี

เคร่ืองปรับอากาศ 

   รถบริการนําเท่ียว คือ รถท่ีใชบริการทองเท่ียว ซึ่งจัดกําหนดการไว

ลวงหนา มีการเก็บคาบริการเปนรายบุคคลหรือกลุมในลักษณะเหมาจายและมีท่ีนั่งเกินกวา 

7 คน ขึ้นไป 

   รถยนตสวนบุคคล  คือ  รถยนตสวนตัวของนักเดินทาง หรือรถยนตของ

หนวยราชการหรือเอกชน ท่ีนักเดินทางใชโดยสารไมมีอัตราคาบริการ มีขนาดและลักษณะ

ใดก็ได 

                  1.2 ทางเรือ  พาหนะหลัก  ไดแก  เรือเดินสมุทร  และเรือกลไฟ   ธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องไดแก  เรือใบ  เรือลากจูง  เรือแจว  เรือพาย  เรือหางยาว  แพ  ฯลฯ 

      1.3 ทางอากาศ พาหนะหลัก  คือ  อากาศยานหรือเคร่ืองบิน  

อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของการขนสง ไดแก อุตสาหกรรมประกอบรถโดยสาร ตอ

เรือ ผลิตเคร่ืองยนต ผลิตอุปกรณภายใน เชน เบาะ เกาอ้ี  ผาคลุมเบาะ เคร่ือง

สุขภัณฑ ฯลฯ 
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ภาพ 18 ธุรกิจบริการขนสงและยานพาหนะเดินทาง 

การอํานวยความสะดวกดานการคมนาคมจะสงผลใหอุตสาหกรรมทองเท่ียวขยายตัว

ขึ้นทางหนึ่ง การอํานวยความสะดวกเหลานั้น  ไดแก 

      1. การตัดและสรางถนน โครงขายถนนท่ีดี การขยายเสนทางรถไฟเขาสูแหลง

ทองเท่ียว 

      2. การจัดบริการรถยนตโดยสารประเภทตาง ๆ สําหรับนักทองเท่ียว เชน รถนํา

เท่ียว รถรับจาง บริการรถเชาประเภทตาง ๆ 

      3. บริการปมน้ํามัน หองน้ํา ท่ีพักริมทาง 

      4. การสรางทาเรือและส่ิงอํานวยความสะดวกในการขึ้นลงเรือ 

      5. การจัดบริการการขนสงทางเรือ 

      6. การปรับปรุงเคร่ืองบินใหมีประสิทธิภาพในการขนสงสูง ประหยัดและ

ปลอดภัย 

      7. การจัดเท่ียวบินและท่ีนั่งสําหรับนักทองเท่ียว และเท่ียวบินภายใน ประเทศให

เพียงพอ 

      8. เพิ่มจํานวนสนามบินท้ังสนามบินนานาชาติและสนามบินภายในประเทศ 

      9. การอํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนสง ทาเรือ 

และสนามบิน 

      10.ปรับปรุงอัตราคาโดยสารใหนาสนใจ 
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คําถามทายบท  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ธุรกิจโรงแรมมีความสําคัญอยางไรตอประเทศ 1) ดานเศรษฐกิจ 2) ดานสังคม 

อธิบายพอเขาใจและยกตัวอยางประกอบ 

2. ธุรกิจโรงแรมเกี่ยวของกับการทองเท่ียว ดังนั้น ผูประกอบการโรงแรมควรให

ความสําคัญกับคุณภาพดานใดบาง อธิบายพอเขาใจและยกตัวอยางประกอบ 

 

3. ธุรกิจโรงแรมเกี่ยวของกับธุรกิจอะไรบาง อธิบายเพียง 3 ธุรกิจ และยกตัวอยาง

ประกอบดวย 
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บทท่ี 5 

 

ปจจัยหลักของการบริการ 

 

Core Factors of Service 

 

ในงานบริการลูกคาท่ีหลายๆ โรงแรมกําลังดําเนินการอยูนั้น มักจะมีคําถามของ

ผูประกอบการ หรือผูจัดการ วา ทําอยางไรถึงจะทําใหโรงแรมของเรา มีบริการท่ีดี มีลูกคาท่ี

ชม บอกปากตอปากวาใหมาใชบริการท่ีเรา ลูกคามาแลวรูสึกประทับใจ จนทําใหเกิด

มูลคาเพิ่มในบริการของโรงแรม อันจะสงผลตอ ผลการประกอบการท่ีมากขึ้น 

แนนอนวาทุกๆ โรงแรมลวนตองการใหเกิดภาพของ "การบริการท่ีเปนเลิศ" ขึ้น ซึ่ง

วิธีการสรางนั้นไมสามารถสรางไดในระยะเวลาอันส้ันเพียงไมกี่เดือน แตมันตองสรางกันอยาง

ตอเนื่องหลายป จนเกิดเปนวัฒนธรรมภายในองคกร 

วิธีการสรางระบบบริการท่ีเปนเลิศนั้น หลายองคกรก็มีวิธีท่ีแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ

ลักษณะธุรกิจ คานิยม และวัฒนธรรมขององคกรนั้นๆ ซึ่งพอท่ีจะสรุปปจจัยหลักท่ีชวยเปน

แกน ในการสรางระบบบริการท่ีเปนเลิศนั้น เพื่อชวยใหองคการของทานได นําไปประยุกตใช

และปรับใหเหมาะกับองคการดังนี ้

 

 

 

 

 

 

ภาพ 19 ปจจัยความเปนเลิศของการบริการ 
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ปจจัยหลักแหงความสําเร็จในการ "บริการที่เปนเลิศ"… 

4S's 

1. Staff คือ พนักงาน ปจจัยนี้เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของท้ัง 4 ขอ เพราะธุรกิจ

บริการจะเกิดขึ้นไมได หากปราศจากพนักงานผูใหบริการลูกคา พนักงานเปนผูมีคุณคาท่ีสุด

ในธุรกิจบริการ เปนผูสรางมูลคาเพ่ิมตางๆ ในธุรกิจ เพราะรูปแบบธุรกิจบริการจะใช

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เปนเพียงแคส่ิงท่ีชวยเสริมงาน ซึ่งหาซื้อท่ีใดก็ได แตบุคลากรในองคกร 

เราไมสามารถใชเงินซื้อมาได ตองคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติ มาทํางานฝกฝน และพัฒนาใน

ความรับผิดชอบในงานท่ีสูงขึ้น และ การดูแลใหเขารักองคกร และอยูคูกับการพัฒนาของ

องคกรอยางตอเนื่อง 

2. Software คือ โปรแกรมซอฟทแวร คือ เคร่ืองมือท่ีใชชวยในการทํางานของ

พนักงาน เชน คนหาขอมูลลูกคา แสดงขอมูลเพื่อตอบคําถามลูกคา นําเสนอบริการใหม ๆ ท่ี

ตอบสนองบริการใหโดนใจลูกคาในแตละบุคคล ใชบริหารระบบงานโดยรวมสามารถแสดงถึง

ขั้นตอนแตละขั้นตอนวาจุดใดใหบริการเร็ว ชา จุดใดใชคนมากนอย ตนทุนในแตละขั้นตอน

เปนเทาใด รายไดท่ีเกิดขึ้นโดยรวมเปนเทาใด โปรแกรมซอฟทแวร สามารถชวยทํางานให

รวดเร็วและงายขึ้น ในการบริหารจัดการสามารถใหซอฟทแวรประมวลผล ตามเปาหมายท่ี

เราตั้งไวไดทันที 

ขอระวังในเร่ืองซอฟทแวรก็คือ ซอฟทแวรเปนตัวชวยใหเราทํางานใหงายขึ้น สะดวก

รวดเร็วขึ้น แตในบางองคการแทนท่ีจะใชเปนตัวชวย กลับใชมันมาเปนภาระ เชน การคีย

ขอมูลยอนหลังจากการใหบริการไปแลว การจางคนเพ่ิมขึ้นมาทําหนาท่ีคียขอมูลอยางเดียว 

หรือการซื้อซอฟแวรมาราคา 10 ลาน แตใชประโยชนเพียง 1 แสน อยางนี้ถือวาผิด

วัตถุประสงค มี waste มาก ในการเลือกซื้อซอฟแวรทุกคร้ังเราตองพิจารณากอนวา มันได

ตอบโจทยอะไรใหกับกระบวนการทํางานของธุรกิจโดยรวมแลวหรือไม 

3. Standard คือ มาตรฐานการทํางาน คือ ส่ิงท่ีบอกวาพนักงานตองทํางาน

อะไรบางตามขั้นตอน โดยท่ัวไปมักแสดงอยูในรูปของเอกสาร เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทุกคนเปน

เปนภาพเดียวกัน/เอกภาพ เขาใจตรงกัน ใชสําหรับอบรมพนักงานใหมกอนเขางาน หรือบาง
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แหงมาตรฐานการทํางาน ก็อยูในรูปแบบโปรแกรม คอมพิวเตอร คือ หนาจอคอมพิวเตอรจะ

บังคับใหพนักงานปฏิบัติตามมาตรฐาน หากไมทําจะเขาไปหนาจอถัดไปไมได  

การจัดทํามาตรฐานการทํางานนี้เปนหลักการและแนวทางเพ่ือใหพนักงานอยูใน

แนวทางท่ีบริษัทอยากใหเปน ซึ่งมาตรฐานการทํางานมิสามารถครอบคลุมการทํางานได

ท้ังหมด เชน การย้ิมแยม ความสุภาพ หรือการตัดสินใจในการใหสิทธิประโยชนแกลูกคา 

เร่ืองเหลานี้จะอยูในดุลพินิจของตัวพนักงานเอง บริษัทอยาไปควบคุมอะไรมากมิเชนนั้น

พนักงานจะกลายเปนหุนยนตท่ีถูกบังคับ ทําใหลูกคารูสึกไมดี พนักงานก็ไมอยากจะทํางาน

แบบถูกบังคับใหทํา 

แนวทางท่ีชวยในการใหพนักงานรูจัมาตรฐานการทํางานท่ีเปนเร่ืองของอารมณ

ความรูสึก ก็คือ การทําตัวอยางใหพนักงานเห็น เชน จัดทํา VDO ใหพนักงานเห็นตัวอยางท่ีดี

ดี ในการย้ิมแยม ความสุภาพ การแตงกาย การพูดจา การไหว การโตตอบลูกคาอยางเปน

ธรรมชาติ ก็จะชวยใหพนักงานเขาใจไดงายขึ้น และเมื่อไปปฏิบัติงาน ก็พบกับสภาพแวดลอม

ท่ีมีมาตรฐานหัวหนาและผูจัดการท่ีเปนตนแบบ ก็จะสามารถกลมกลืนเขากับเพ่ือรวมงานใน

หนาท่ีท่ีมีมาตรฐานเดียวกันได 

หากบริษัทไมจัดทํามาตรฐานขึ้นมาพนักงานท่ีใหบริการทุกคนก็จะไมรูวาตองอางอิง

อะไร อะไรคือใหทําหรือมิใหทํา ทุกคนจะสับสนลูกคายอมสับสนดวย ทําใหไดรับบริการท่ีมี

ความไมแนนอนแกวงตลอดเวลา 

4. Service Culture คือ วัฒนธรรมการบริการ วัฒนธรรมการบริการ กลาวไดวา

เปนผลจากการทํางานของ 3S's ก็คือ Staff, Software และ Standard หากองคกร

ดําเนินการอยางตอเนื่องใน 3 ตัวแรกนี้ ก็จะทําใหเกิดการหลอหลอมของพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานแบบนี้จนเคยชิน และเปนนิสัยคลาย ๆ กันทุกคน ยอมทําใหเกิดวัฒนธรรมใน

องคกรท่ีมีการบริการเปนรูปแบบเดียวกัน 

การสรางวัฒนธรรมการบริการ แบบนี้ แนนอนวาตองใชระยะเวลา ไมสามารถสราง

เสร็จภายใน 1 ป เราตองทําอยางตอเนื่อง หม่ันธํารงรักษาใหมีอยางตอเนื่อง แมพนักงาน

บางสวนตามธรรมชาติยอมมีการลาออก มีการเปล่ียนแปลง แตเม่ือคนใหมเขามาก็ยอม

สามารถปรับตัวใหเขากับคนหมูมากและหลอหลวมเปนวัฒนธรรมเดียวกันท่ีพัฒนาใหดีย่ิง ๆ 

ขึ้นไป 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรงแรม                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 



64 
 

ท้ัง 4 ปจจัยนี้ บริษัทตองหมั่นดูแล และทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องยอมจะ

สงผลใหเกิดคําวา “บริการที่เปนเลิศ” (Service Excellence) ซึ่งคํานี้มันสะทอนถึง      

แบรนดในองคกรของเรา อันจะเปนมูลคาท่ีเหนือกวามูลคาราคาในการบริการ แตเปนมูลคา

ของแบรนดในองคกรนั้น ๆ และเปนส่ิงจูงใจท่ีลูกคาจะซื้อซ้ําและบอกตอในธุรกิจของเรา 

…….สิ่งที่จะบอกวาโรงแรมของเราเปนโรงแรมที่มีบริการที่เปนเลิศ 

มิใชเปนเสียงที่พูดกันเองภายในโรงแรม  

หากแตตองเปนเสียงจากลูกคา ที่จะบอกวาเราเปนโรงแรมที่มี

บริการที่เปนเลิศ……. 

สําหรับธุรกิจโรงแรมนั้น ผลิตภัณฑอยูในรูปของการบริการ (services) ท่ีประกอบ

ไปดวย ท่ีพัก (accommodation) กิจกรรม (activities) ผลประโยชน (benefits) ความพึง

พอใจ (satisfactions) ประสบการณ (experiences) ท่ีนําเสนอใหแกลูกคาผูใชบริการ เปน

ส่ิงท่ีไมมีตัวตนใหสัมผัสได และลูกคาไมสามารถครอบครองเปนเจาของส่ิงใดๆ เลย 

“จิตบริการ” (Service Mind) 

หรือ จิตสํานึกในการใหบริการ  

 

Service Mind กับธุรกิจบริการ 

คําวา “Service” แปลวา การบริการ คําวา “Mind” แปลวา “จิตใจ” รวมคํา

แลวแปลวา “มีจิตใจในการใหบริการ” ซึ่งพอสรุปไดวาการบริการท่ีดี ผูใหบริการตองมี

จิตใจในการใหบริการ คือ ตองมีจิตใจหรือมีใจรัก มีความเต็มใจในการบริการ การทํางานโดย

มีใจรักจะแสดงออกมาทางกาย โดยการทํางานดวยความย้ิมแยม แจมใส มีอารมณร่ืนเริง 

และควบคุมอารมณของตนเองได  

คําวา Service Mind มีความหมายทางกวาง อาจหมายถึง การบริการท่ีดี แกลูกคา 

หรือการทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ มีความสุข และไดรับผลประโยชน อยางเต็มท่ี 

ดังนั้น การใหบริการอยางดีนั้นมักจะไดความสําคัญกับแนวทางในการใหบริการสองแนวทาง 

ดังนี้ 
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 ประการแรก คือ ลูกคาเปนผูถูกเสมอ หรือเห็นวาลูกคาตองไดรับการเอาอกเอาใจ

ถือวาถูกตองและเปนหนึ่งเสมอ หากตองการใหบริการท่ีดีตองใหความสะดวก ใชวาจา

ไพเราะ ใหคําแนะนําดวยการยกยองลูกคาตลอดเวลา ประการที่สอง คือ ตองใหเกียรติ

ลูกคา ตองไมเปนการบังคับขูเข็ญใหลูกคา มีความพึงพอใจ เกิดความเชื่อถือจากพฤติกรรม

ของเราผูใหบริการ แลวกลับมาใชบริการ ของเราอีก การบริการท่ีดีและมุงไปสูความเปนเลิศ 

ถือวา ลูกคาเปนคนพิเศษ 

คุณสมบัติของผูมี “จิตบริการ” หรือ จิตสํานึกในการใหบริการ (Service Mind)  

จะตองมีองคประกอบ 11 ประการในการใหบริการ (เสริมพงษ รัตนะ, 2557) ดังนี้ 

  1.   S = Smile  ย้ิมแยม 

  2.   E = Enthusiasm  กระตือรือรน 

  3.   R = Rapidness  ใหบริการดวยความรวดเร็ว ครบถวน มีคุณภาพ 

  4.   V = Value  ตระหนักถึงคุณคาในส่ิงท่ีทํา 

  5.   I = Impression  ใหบริการดวยความประทับใจ 

  6.   C = Courtesy  สุภาพ ออนโยน 

  7.   E = Endurance  มีความอดทน เก็บอารมณ 

  8.   M = Make Believe  มีความเชื่อ ศรัทธา 

  9.   I = Insist  ใหการยอมรับผูอื่น 

10.   N = Necessitate  ใหความสําคัญกับผูอื่น 

11.   D = Devote  อุทิศตน เสียสละ 

จิตบริการ (Service Mind) 

1. เวลาทุกนาทีมีคาสําหรับผูรับบริการ 

2. การใหบริการท่ีดี เร่ิมจากการใหบริการท่ีดีกับคนในองคกรกอน 

3. การใหบริการท่ีเกินความคาดหวังเปนท่ีสุดของการบริการ 

4. การใหบริการท่ีดีสงผลตอภาพลักษณขององคกร 

หลักการรับฟง...ดวยใจ 

1. เปดใจท่ีจะรับฟง 
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2. ใหเกียรติผูพูด 

3. ตระหนักถึงความสําคัญของผูพูด 

4. ฟงอยางมีสติ 

5. ฟงเสียงโดยปราศจากอคติ 

6. ฟงดวยความใสใจและอยางจริงใจ 

7. ฟงโดยรับรูสาระไดอยางถูกตองตรงตามท่ีผูพูดตองการส่ือสาร 

8. ฟงโดยรับรูถึงอารมณและความรูสึกของผูพูดอยางถูกตองตรงสภาพความเปนจริง 

9. รับฟงโดยไมฆาตัดตอนการส่ือสาร 

10. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการรับฟง 

หลักการสื่อความ...ดวยใจ 

1. เปดใจท่ีจะส่ือความ 

2. ใหเกียรติตอผูฟงเสมอ 

3. คิดกอนพูดเสมอ 

4. ถายทอดดวยความจริงใจ 

5. มีความสามารถในการจัดการอารมณ 

6. ใชภาษาเปนและเหมาะสม 

7. ส่ือความขอมูลท่ีเปนจริงและมีคุณภาพมีพฤติกรรมการส่ือความท่ีแสดงความเปนมิตร

และเปนกันเอง 

8. ส่ือความโดยไมฆาตัดตอนการส่ือสารมีคุณธรรมและจริยธรรมในการส่ือความ 

คุณลักษณะของผูใหบริการที่ด ี

การใหบริการนั้นเปนหนาท่ีในชีวิตประจําวันท่ีทุกคนตองปฏิบัติ ฉะนั้นหากเราตองการให

ผูอื่นชื่นชมตอตัวเราตลอดเวลา เราก็จะตองปรับปรุงและเสริมสรางคุณลัษณะของเราใหเปน

ท่ีถูกอกถูกใจผูอ่ืนและท่ีสําคัญคือตองถูกใจตนเองดวย คุณลักษณะของผูใหบริการท่ีดีควร

ประกอบไปดวย#คุณลักษณะทางกาย คือ เปนประการดานแรกของการใหบริการเพราะ

ลูกคาจะสัมผัสเราโดยการมองเห็นกอน ฉะนั้น การมีบุคลิกภาพท่ีดีมีการแสดงออกท่ี

เหมาะสมจึงเปนส่ิงท่ีตองกระทํากอนการมีบุคลิกภาพท่ีดีนั้น ตองดีท้ังภายนอกและภายใน 

ซึ่งท้ัง 2 ประการมีสาระท่ีนาสนใจ ดังนี้ 
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บุคลิกภาพภายนอก  ไดแก 

 รางกายสะอาด 

 แตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ย้ิมแยมแจมใส 

 กิริยาออนนอม รูจักท่ีจะไหวใหเปนและสวย 

บุคลิกภาพภายใน ไดแก 

 กระตือรือรน 

 รอบรู 

 เต็มใจและจริงใจ 

 ความจําดี 

 มีปฏิภาณไหวพริบ 

 มีความรับผิดชอบ 

 มีอารมณมั่นคง 

คุณลักษณะทางวาจา 

นับเปนคุณลักษณะท่ีมีความจําเปนอยางมาก ท้ังนี้เพราะปญหาของการใหบริการสวน

ใหญจะเกิดจากการส่ือสารระหวางผูใหกับผูรับบริการ ดังนั้นหากสามารถนําคุณลักษณะทาง

วาจาท่ีดีมาใชไดมากปญหาการบริการก็จะลดลง ซึ่งคุณลักษณะทางวาจาท่ีเหมาะสมมีดังนี ้

 พูดจาไพเราะออนหวาน 

 รูจักใหคําชมตามโอกาสอันสมควร 

 ใชถอยคําภาษาใหถูกตอง 

 ใชน้ําเสียงใหเหมาะสมกับผูฟงและสถานการณ 

 พูดชัดเจน กระชับ เขาใจงาย 

 หลีกเล่ียงการตําหนิและนินทา 

 รูจักทักทายผูอื่นกอน 

อยาลืมใชคําวา 

“สวัสดี ขอโทษและขอบคณุ”นอกจากการใชวาจาดังท่ีกลาวแลว เสนหอีกอยาง

หนึ่งของผูท่ีประสบความสําเร็จในงานบริการก็คือตองเปนผูฟงท่ีดี   ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังนี ้

 ฟงดวยความเต็มใจ สนใจและใสใจ 
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 อยาปลอยใหอคติเขามารบกวน 

 จับความใหไดและตอบรับอยางมีจังหวะ 

 ถามคําถามและตรวจสอบความเขาใจ 

 อยาขัดจังหวะ 

คุณลักษณะภายในใจ 

 สุดยอดของการใหบริการก็คือบริการดวยหัวใจ ซี่งขอหยิบยกคุณลักษณะท่ีเปน

พื้นฐานในเร่ืองนี้  ดังตอไปนี้ 

 รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา กลาวคือเมื่อเราตองการแตส่ิงดี ๆ เราก็ควรจะมอบ

ส่ิงดีนั้นใหแกผูอื่นดวย ในทางกลับกันถาเราไมตองการส่ิงท่ีไมดีเราก็ไมควรปฏิบัติเชนนั้น 

 ใหบริการผูอ่ืนประดุจคนรักของตน ถาเรานึกถึงไดวาเม่ือเรามีคนรักและอยู

ในหวงแหงความรักนั้น เราปฏิบัติตอคนรักเราฉันใด เราก็ควรปฏิบัติตอผูอื่นฉันนั้น 

 สรางความรักและส่ิงดีงามในหัวใจ มีผูรูหลายทานไดกลาวไวตรงกันวาคนเรา

มีหัวใจเปนอยางไรการแสดงออกก็จะเปนอยางนั้น หากเรามีความโกรธในจิตใจการ

แสดงออกก็จะเต็มไปดวยความกราดเกร้ียว ดุดัน คําพูดกาวราว หนาตาบ้ึงตึง แตถาเรา

มีจิตใจท่ีเต็มเปยมดวยความรัก ความเมตตา กิริยาทาทางท่ีออกมาก็จะมีแตรอยย้ิม 

ความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจ และความจริงใจ 
 

หลักในการใหบริการ 

1. การใหบริการอยางมีคุณภาพนั้น ตองทําทุกคร้ังไมใชทําเฉพาะการบริการคร้ังแรก

เทานั้น 

2. คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของลูกคาไมใชวัดจากความพอใจของผู

ใหบริการ 

3. การบริการท่ีคุณภาพเกิดขึ้นจากการท่ีทุกคนในองคการรวมมือกันและลงมือกระทํา

อยางจริงจังและจริงใจ 

4. การบริการท่ีมี่คุณภาพตองสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการได 

5. การบริการท่ีดียอมเกิดจากการส่ือสารท่ีดีตอกัน 

6. ผูใหบริการตองรูสึกภาคภูมิใจและเปนสุขท่ีมีโอกาสทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ 
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กลยุทธการใหบริการที่ประทับใจ 

สุดยอดของการใหบริการก็คือความพึงพอใจและความประทับใจ ดังท่ีกลาวแลววา ผู

ใหบริการเปนกุญแจสําคัญท่ีจะไขไปสูเคล็ดลับการบริการท่ีประทับใจ ฉะนั้นจึงใครขอสรุป

ประเด็นกลยุทธท่ีไดรวบรวมจากผูรู ผูเชี่ยวชาญและส่ังสมจากประสบการณของผูเขียนเอง

มานําเสนอไวดังนี้ 

1. ผูรับบริการพอใจ เราพอใจ ถือความเปนสมดุลท่ีธรรมชาติไดสรางไว ดังพุทธศาสนา

ไดบัญญัตไิววาความสุขท่ีแทคือการใหโดยไมหวังผลตอบแทน 

2. รอยย้ิมพิมพใจยอมติดใจในผูรับบริการ มีนักปราชญทานหนึ่งกลาววา รอยย้ิมของ

คนเราสามารถขจัดปญหาท้ังมวล นั่นแปลวารอยย้ิมเร่ิมเกิดจากจิตใจท่ีสะอาด สวาง 

สงบ อันนํามาซึ่งสติปญญาของคนเราท่ีจะพิจารณาไตรตรองหาทางออกใหกับปญหา

นั้น 

3. ตองการใหคนอื่นทําอะไรใหกับตัวเรา เราตองทําส่ิงนั้นใหผูอื่นกอน เราตองรูจักอคติ

ในตัวเราเพื่อเปดใจในการใหและรับความปรารถนาดีจากผูอื่น 

4. เอาชนะตนเองใหได ศักดิ์ศรีและความสําเร็จของมนุษยนั้น ไมใชอยูท่ีการอยูเหนือ

หรือเอาชนะผูอื่น แตอยูท่ีเราสามารถเอาชนะใจตนเองใหได เราจะสามารถทํางาน

บริการใหไดมีคุณภาพนั้นตองเร่ิมท่ีใจของตนเองกอน กลาวไดวาการพัฒนา

คุณลักษณะทางกาย วาจา และใจของผูใหบริการนั้นจําเปนท่ีจะตองมีพื้นฐานท่ีดีมา

จากทัศนคติของบุคคลนั้น ดวยเหตุนี้จึงอยากใหพวกเราไดนําพฤติกรรมบริการท่ีได

กลาวไปแลวไปปฏิบัติเพื่อใหตัวเรามีความสุขท่ีแทในการทํางาน 

 

ลักษณะของ “การบริการที่ด”ี 

     ประกอบดวย 

1. ผูรับบริการตองมากอนเสมอ หมายถึง คํานึงถึงผูรับบริการกอนส่ิงอื่นใด 

2. ผูรับบริการถูกเสมอไมวาผูรับบริการจะพูดจะทําอยางไรตองไมโตแยงเพื่อยืนยันวา

ผูรับบริการผิด 

3. ใหบริการดวยความย้ิมแยมแจมใส เพื่อใหผูรับบริการรูสึกอบอุนสบายใจ 
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คุณสมบัติ/คุณลักษณะของผูใหบริการ  

1. ดูแล หนาตา ทรงผม เล็บมือ ใหสะอาดอยูเสมอ 

2. ขณะใหบริการ อยารับประทานอาหาร หรือของขบเคี้ยวตางๆ 

3. อยาทาวเอว เกาหัว หาวนอน หยอกลอเลนกันขณะใหบริการ 

4. อยาเสริมสวย ลวง แคะ แกะ เกา ขณะใหบริการ 

5. หามพูดจา หรือหยิบของขามหนาขามตาผูอื่น 

6. แตงกายสภุาพเรียบรอยถูกระเบียบ 

7. ใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพตอผูรวมงาน และผูรับบริการ#ย้ิมแยมแจมใสเสมอเมื่อมี

ผูรับบริการ 

8. ประสานงาน และติดตามงานกับหนวยงานอื่นๆ ดวยทาทีท่ีเปนมิตร 

9. มีทัศนคติท่ีดีตอการใหบริการ 

10. มีความพรอม และกระตือรือรนในการใหบริการใหเกียรติผูรวมงาน และผูรับบริการ

มีความอดทนอดกล้ัน 

มาตรฐานการใหบริการ 

มาตรฐานการตอนรับผูรับบริการ 

1. สอบถามความตองการของผูรับบริการกอนเสมอ 

2. สอบถามความตองการโดยใชคําพูด “สวัสดีครับ/คะ ตองการติดตอเร่ืองอะไรครับ/คะ” 

3. อํานวยความสะดวกแกผูรับบริการดวยความเต็มใจ 

4. ใหการตอนรับผูรับบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี 

5. มองสบตา พาย้ิมพิมพใจ ปราศรัยทักทายผูมารับบริการกอนเสมอ 

6. ขณะใหบริการ ตองมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน เสมอ 

7. ใหบริการแกผูรับบริการทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันตามลําดับ กอน-หลัง 

8. ถาหากมีผูรับบริการมาก เกิดการบริการท่ีลาชาหรือมีขอผิดพลาดใดๆ ตองกลาวคํา

วา “ขอโทษ” เสมอ 

9. ใหบริการภายในเวลาท่ีกําหนด หากดําเนินการไมได ตองชี้แจงเหตุผลใหผูรับบริการ 

ทราบดวยวาจาท่ีสุภาพ 
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มาตรฐานการรับโทรศัพท 

1. รับโทรศัพททันทีเมื่อไดยินเสียงเรียก หากมีเหตุผลจําเปนตองรับโทรศัพทชาไมควร 

ใหเสียงกร่ิงดังเกิน 3 คร้ัง 

2. กลาวคําทักทาย โดยพูดวา “สวัสดีครับ/คะ, (ชื่อหนวยงาน), (ชื่อผูรับโทรศัพท), 

รับสายครับ/คะ” 

3. เมื่อผูรับบริการแจงความตองการแลว ใหผูรับโทรศัพทแจงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมา

รับสายโดยเร็ว 

4. กรณีท่ีเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไมอยูหรือไมสามารถรับโทรศัพทได ใหผูรับโทรศัพท

สอบถาม รายละเอียดตางๆ จากผูท่ีโทรเขามา เชน ชื่อผูโทร เบอรติดตอกลับ เร่ืองท่ี

ตองการจะติดตอเพื่อ แจง ใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทราบตอไป 

หัวใจการบริการ 

1. ตองมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาวการณแขงขันยุคปจจุบัน ความ

รวดเร็วของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการใหบริการจากการติดตอจะเปนท่ีพึง

ประสงคของทุกฝาย ดังนั้นการใหบริการท่ีรวดเร็วจึงเปนท่ีประทับใจเพราะไมตอง

เสียเวลารอคอย สามารถใชเวลาไดคุมคา 

2. ตองมีความถูกตองชัดเจนงานบริการท่ีไมวาจะเปนการใหขาวสาร ขอมูล หรือการ

ดําเนินงานตาง ๆ ตองเปนขอมูลท่ีถูกตองและชัดเจนเสมอ 

3. การจัดบรรยากาศสภาพท่ีทํางานตองจัดสถานท่ีทํางานใหสะอาดเรียบรอย มีปาย

บอกสถานท่ี ขั้นตอนการติดตองาน ผูมาติดตอสามารถอานหรือติดตอไดดวยตนเอง

ไมตองสอบถามใคร ตั้งแตเสนทางเขาจนถึงตัวบุคคลผูใหบริการและกลับไปจุดการ

ใหบริการควรเปน One stop service คือไปแหงเดียวงานสําเร็จ 

4. การย้ิมแยมแจมใสหนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการคือความรูสึก ความ

เต็มใจและความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเรา

เปนผูใหบริการ จะทําหนาท่ีใหดีท่ีสุดใหประทับใจกลับไปความรูสึกดังกลาวนี้ จะ

สะทอนมาสูภาพท่ีปรากฏในใบหนาและกิริยาทาทางของผูใหบริการ คือการย้ิมแยม

แจมใสทักทายดวยไมตรีจิต การย้ิมแยมแจมใสจึงถือเปนบันไดขั้นสําคัญท่ีจะนําไปสู

ความสําเร็จขององคกร การย้ิมคือการเปดหัวใจการใหบริการท่ีด ี
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5. การส่ือสารท่ีดีการส่ือสารท่ีดีจะสรางภาพลักษณขององคกร ตั้งแตการตอนรับดวย

น้ําเสียง และภาษาท่ีใหความหวังใหกําลังใจ ภาษาท่ีแสดงออกไมวาจะเปนการ

ปฏิสัมพันธโดยตรง หรือทางโทรศัพทจะบงบอกถึงน้ําใจการใหบริการขางในจิตใจ 

ความรูสึกหรือจิตใจท่ีมุงบริการจะตองมากอนแลวแสดงออกทางวาจา 

6. การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของผูมาติดตอขอรับบริการ เขามุงหวัง

ไดรับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง การแสดงออกดวยไมตรีจากผู

ใหบริการ การอธิบายในส่ิงท่ีผูมารับบริการไมรูดวยความชัดเจน ภาษาท่ีเปยมไป

ดวยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและใหความสนใจตองานท่ีรับบริการ

อยางเต็มท่ี จะทําใหผูมาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

7. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือและเทคนิควิธีการใหบริการท่ีดีและ

รวดเร็วในดานการประชาสัมพันธขาวสารขอมูลตางๆจะเปนการเสริมการใหบริการ

ท่ีดีอีกทางหนึ่ง เชน Website 

8. การติดตามและประเมินผลการบริการท่ีดีควรมีการติดตาม และประเมินผลความ  

พึงพอใจจากผูรับบริการเปนชวง ๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอนกลับ

วามีขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข เปนการนําขอมูลกลับมาพัฒนาการใหบริการ

และพัฒนาตนตอไป 

 

การสรางหัวใจนักบริการ 
 
 

1. S = Smiling and Sympathy (ย้ิมแยม และเห็นอกเห็นใจ) 

2. E = Early Response (ตอบสนองอยางรวดเร็ว) 

3. R = Respectful (แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติ) 

4. V = Voluntariness manner (ใหบริการสมัครใจ) 

5. I = Image Enhancing (รักษาภาพลักษณของตัวเองและองคกร) 

6. C = Courtesy (ออนนอม สุภาพ) 

7. E = Enthusiasm (กระฉบักระเฉง กระตือรือรน) 
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กลยุทธผลิตภัณฑของธุรกิจโรงแรม 

 

ในการนําเสนอผลิตภัณฑของโรงแรมใหแกลูกคาหรือตลาดนั้น นอกจากหองพัก

สําหรับลูกคาผูใชบริการใชเปนท่ีพักคางแรมแลว โรงแรมสามารถท่ีจะสรางคุณคา และเพิ่ม

มูลคาใหกับผลิตภัณฑของตนเองได โดยใชกลยุทธดานผลิตภัณฑดังนี้ 

ผลิตภัณฑหลัก (Core product) 

โรงแรมมีหองพักเปนผลิตภัณฑแกนท่ีใหบริการ ท่ีโรงแรมสามารถท่ีจะสรางคุณคา 

และมูลคาเพ่ิมไดโดยการนําเสนอหองพักท่ีมีรูปแบบท่ีแตกตางจากโรงแรมท่ัวไป เพ่ือสนอง

ตอความตองการของลูกคาเปาหมาย อาทิ การตกแตงอยางมีสไตล พิถีพิถันผสมผสาน

ระหวางความสะดวกสบายและเทคโนโลยีไวดวยกัน ใชเฟอรนิเจอรท่ีออกแบบและส่ังทํา

อยางพิเศษ ผลิตภัณฑในหองน้ําไดรับการคัดสรรมาเปนอยางดี เพ่ือใหลูกคาท่ีมาใชบริการ

รูสึกวาไดรับการดูแลอยูตลอดเวลา มี Entertainment System เชน โทรทัศน วิทยุ เคร่ือง

เลนซีดี เคร่ืองทํากาแฟ มี Wi-Fi Internet Access ไวใหบริการในหองพัก เปนตน 

ผลิตภัณฑอํานวยความสะดวก (Facilitate product) 

เปนผลิตภัณฑท่ีจัดขึ้นเพ่ือความสะดวกของลูกคาท่ีมาใชบริการหองพัก โรงแรม

สามารถสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับโรงแรมไดโดยการมีส่ิงอํานวยความสะดวกครบทุก

ดาน ไมวาจะเปนในเร่ืองการบริการธุรกิจท่ีตอบสนองความตองการ หรือดานการพักผอน 

ความสะดวกสบาย หองอาหารหลากหลายสไตล พรอมเชฟชั้นเลิศ มีสระวายน้ํา ฟตเนส 

และสปาท่ีผอนคลายท้ังรางกายและจิตใจ เปนตน 

ผลิตภัณฑสนับสนุน (Supporting product) 

เปนผลิตภัณฑท่ีจะชวยสนับสนุนใหลูกคามาใชบริการหองพักของโรงแรมเพิ่มมากขึ้น 

อาทิ หองพักแตละหองมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมือนในสํานักงานจริงๆ เชน มีโทรศัพท 2 

เคร่ืองพรอมอุปกรณเชื่อมตอไฮ-สปดอินเทอรเน็ตเขากับแล็ปท็อป ท่ีล็อบบ้ีก็มี Full-service 

Business Center และมีบริการสําหรับการประชุมในรูปแบบตางๆ ตามความตองการ เปนตน 
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ผลิตภัณฑหนุนเนื่อง (Augmented product) 

ไมสงผลตอ Core Customer Value โดยตรง เปรียบเทียบไดกับ Packaging ของ

ผลิตภัณฑท่ีมีตัวตนท่ัวไปท่ีจะชวยใหผลิตภัณฑมีความนาสนใจ และเพ่ิมมูลคาไดสูงขึ้น 

สําหรับธุรกิจโรงแรมนั้น ส่ิงท่ีชวยเติมแตงใหโรงแรมดูดี มีความนาสนใจเพ่ิมมากขึ้นมีอยู

หลายประการ อาทิ ทําเลท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีเขาถึงงายใจกลางเมือง หรือตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะ

แกการพักผอนตากอากาศสําหรับรีสอรทตางๆ คือการตอบสนองความตองการของลูกคา 

เชน บริการ Concierge 24 ชั่วโมง และบริการ Room Service 24 ชม. มีระบบการจองไว

ใหบริการลูกคาท่ีสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง มีหองสมุด Kids Club ATM เปนตน 

การจัดการผลิตภัณฑท้ัง 4 ลักษณะเขาดวยกันอยางเหมาะสม ตรงกับความตองการ

ของลูกคาเปาหมาย จะสามารถสรางคุณคา และเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑท่ีโรงแรมใหมากขึ้น 

สรางผลกําไรใหกับธุรกิจไดมากขึ้น 

การเปนเจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธของโรงแรม (Guest Relation Officer) เปรียบเสมือน

ผูใหบริการแบบ One – Stop Service เพราะไมวาลูกคามีคําถาม ความไมพอใจ หรือ

ตองการอะไร หนาท่ีงานนี้ตองใหบริการท่ีดีท่ีสุด โดยท่ัวไปแลวขอกําหนดในการสรางความ

ประทับใจใหแกลูกคานั้นสามารถทําได เพื่อการใหบริการท่ีดีเลิศ ประกอบดวยส่ิงท่ีตอง

ปฏิบัติได 9 วิธีตอไปนี้ 

1. จําช่ือลูกคาที่มาพักใหได ลูกคาจะดีใจและรูสึกเปนคนสําคัญเมื่อคุณสามารถ

เรียกชื่อเขาไดอยางถูก ตองภายใน 2 คร้ังท่ีพบกัน คุณจึงควรมีวิธีในการจดจําลูกคาอยาง

รวดเร็ว เชนจากรูปราง ลักษณะภายนอก จุดเดนของเขา 

2. พบและจากตองนาประทับใจ การกลาวคําทักทายเมื่อพบลูกคาและกลาวคํา

อําลาเมื่อลูกคาออกจากโรงแรมเปน ส่ิงสําคัญ เพราะเม่ือลูกคากลับไปก็จะจดจําวาพนักงาน

โรงแรมนี้มีอัธยาศัยดี และใหการดูแลลูกคาเปนอยางดี ทําใหลูกคาอยากแนะนําโรงแรมนี้

ใหกับคนรูจักตอไป 

3. จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกแกลูกคา เจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธมีหนาท่ี

รับผิดชอบในการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกลูกคาตามคําขอ พรอมท้ัง

ควบคุมคุณภาพความสะอาดของหองพักลูกคาวีไอพีดวยตนเอง 
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4. รับขอรองเรียน แกไข และติดตามผล การรับขอรองเรียนนับเปนงานหลัก 

อยางหนึ่งของคุณเลยทีเดียว ย่ิงจายเงินแพงย่ิงคาดหวังสูง ดังนั้น สติ และ Service Mind 

จะชวยใหคุณสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ไดอยางมืออาชีพ และชวยใหลูกคาใจเย็นลงได 

5. ไมรับปากหากไมมั่นใจวาจะทําไดหรือไม แมวาคุณจะตองคอยตอบคําถาม 

แกไขปญหา รวมท้ังตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว แตหากไมม่ันใจวาจะทํา

ไดก็ไมควรรับปาก ควรบอกกับลูกคาอยางสุภาพวา ขอตรวจสอบกับผูจัดการสักครูนะคะ 

จากนั้นไดคําตอบ อยางไรใหรีบแจงลูกคาโดยเร็ว 

6. เนี้ยบและเรียบรอยตลอดเวลา บุคลิกภาพสําคัญมากท่ีคุณจะตองดูดีและภูมิฐาน 

เส้ือผาตองสะอาดหมดจด ติดกระดุมใหครบ ติดปายชื่อใหเรียบรอย ตางหูเปนแบบหมุดติดหู

เทานั้น นาฬิกาแบบเรียบ ไมใสนาฬิกาแฟชั่นสีสันสดใส ใสรองเทาหุมสนสีดําเทานั้น เปนตน 

7. Stand by ที่ล็อบบี้เสมอ คุณควรจะอยูท่ีล็อบบ้ีตลอดเวลา แตหากมีงาน

เอกสารใหรีบจัดการและกลับมาอยูท่ีล็อบบ้ีเพ่ือคอยอํานวยความ สะดวกใหแกลูกคาทันทีท่ี

เขาตองการ 

8. บันทึกขอมูลความตองการของลูกคา ส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหคุณสรางความ

ประทับใจใหแกลูกคาไดคือ การจดจําไดวาลูกคาชอบอะไร ไมชอบอะไร และตองการอะไร

เปนพิเศษ คุณจึงควรบันทึกขอมูลเหลานี้ไวในคอมพิวเตอร เมื่อลูกคากลับมาใชบริการในคร้ัง

ตอไป ลูกคาก็จะประทับใจท่ีคุณเอาใจใสความตองการของเขาโดยท่ีไมตองบอกซ้ํา 

9. มีความรอบรู แนะนําลูกคาได นอกจากการอํานวยความสะดวกภายในโรงแรม

แลว คุณควรจะตองมีความรูเกี่ยวกับจังหวัดท่ีโรงแรมคุณตั้งอยู ท่ีกิน เท่ียว ชอปปง เสนทาง 

และการเดนิทางเปนส่ิงท่ีลูกคามักจะสอบถามเปนประจํา 

การบริการ คือ การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่นการ

บริการท่ีดีผูรับบริการจะไดรับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองคกร อันเปนการ

สรางภาพลักษณท่ีดีแกองคกรเบ้ืองหลังความสําเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการ

เปนเคร่ืองมือในการสนับสนุน ไมวาจะเปนงานประชาสัมพันธงานบริการวิชาการตางๆ  ตลอด

ท้ังความรวมมือ รวมแรงรวมใจจากเจาหนาท่ีทุกระดบัซึ่งจะตองชวยกันขับเคล่ือนพัฒนา

งานบริการใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนเกิดเปน “จิตบริการ” 
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คําถามทายบท  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โรงแรมทุกระดับควรคํานึงถึงปจจัยความเปนเลิศของการบริการอยางไรบาง  

2. พนักงานบริการสวนหนาทุกหนาท่ีควรมีคุณลักษณะภายนอกและทางดานวาจา

อยางไรบาง 

 
3. โรงแรมทุกประเภทมีผลิตภัณฑหลักอะไรบาง ใหนักศึกษายกตัวอยางงานสําคัญ        

ท่ีควรมีการพัฒนาอยูเสมอ 3 อยาง 
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บทท่ี 6 

การจัดองคการและรูปแบบการบริหาร 

Organizing and Management Styles 

 

 

วิธีการจัดตั้งโรงแรม 

 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2478 กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสถานบริการท่ีพักทุกชนิด ไมวา

จะเรียกช่ือวา โรงแรม บังกะโล โมเต็ล เกสทเฮาส เปนตน ใหอยูในขายของ พ.ร.บ. นี้ท้ังส้ิน 

โดยเจาของหรือเจาสํานัก (ผูควบคุมหรือผูจัดการโรงแรม) ตองขอจดทะเบียนอนุญาตดําเนิน

กิจการ ณ กองควบคุมอาคารสํานักการโยธา ถาโรงแรมตั้งอยูในกรุงเทพฯ กองควบคุม

อาคารตองตรวจสอบแบบแปลน รูปลักษณะ ความมั่นคงแข็งแรงตามขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานครเร่ืองควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 แลวเสนอความเห็นไปยังกองทะเบียนกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสม เมื่อกองทะเบียนกรมตํารวจพิจารณาใหรายละเอียดเรียบรอยแลว 

เสนอความเห็นชอบตอกระทรวงมหาดไทย ภายหลังจากท่ีกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

เห็นชอบแลวนายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานครแจงผลการพิจารณาใหกรุงเทพมหานคร

ทราบ และเมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาอนุมัติในหลักการจากนายทะเบียนทะโรงแรม

กรุงเทพมหานครแลว จึงจะออกใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารได 

 สวนในตางจังหวัดใหย่ืนขอจดทะเบียนขออนุญาตดําเนินกิจการ ณ ท่ีวาการอําเภอ

ทองท่ีท่ีเปนสถานท่ีตั้งโรงแรม จากนั้นอําเภอก็จะสงเร่ืองไปใหคณะกรรมการพิจารณา 

คณะกรรมการมีผูวาราชการจังหวัดเปนนายทะเบียน 

 ในกรณีท่ีนายทะเบียนอนุญาตใหดําเนินการไดก็จะออกใบอนุญาตใหฉบับหนึ่ง 

ใบอนุญาตนี้ จะส้ินสุดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคมทุกป ดังนั้นผูประกอบการจะตองขออนุญาต

ดําเนินกิจการโรงแรมทุกป ถาฝาฝนจะมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 
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 คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปดโรงแรมนี้ มีกฎกระทรวง พ.ศ. 2504 ซึ่งออกตามความ

ใน พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2478 โดยคิดตามคาเชาหองพักเปนรายหอง ฉะนั้นในการย่ืนขอจด

อนุญาตจะตองแสดงรายการคาหองพักดวย 

  ตัวอยางอัตราคาธรรมเนียม มีดังนี้ 

 หองพักมีอัตราคาเชา 40 – 80      บาท เก็บคาธรรมเนียมหองละ    20 บาท 

 หองพักมีอัตราคาเชา 80 – 120    บาท เก็บคาธรรมเนียมหองละ    30 บาท 

 หองพักมีอัตราคาเชา 120 – 160  บาท เก็บคาธรรมเนียมหองละ    40 บาท 

 หองพักมีอัตราคาเชา 160 – 200  บาท เก็บคาธรรมเนียมหองละ    50 บาท 

 หองพักมีอัตราคาเชา 200 – 240  บาท เก็บคาธรรมเนียมหองละ    60 บาท 

 หองพักมีอัตราคาเชา 240 – 280  บาท เก็บคาธรรมเนียมหองละ    80 บาท 
 

 

การจัดองคการบริหารโรงแรม 

 การจัดองคการบริหารโรงแรม มีวัตถุประสงคในการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ การ

แจกแจงรายละเอียดของงานท่ีตองกระทําการประสานงาน การรวมมือกันทํางานในแตละ

ฝาย เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว งานโรงแรมอาจแบงพนักงานตามการปฏิบัติ

หนาท่ีออกได 2 ประเภท คือ หนาท่ีตองติดตอกับแขกโดยตรง (Line Functions) ไดแก 

พนักงานในแผนกตอนรับ แผนกหองพัก และฝายบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม สําหรับหนาท่ี

ฝายสนับสนุน (Staff Functions) หรือ “ฝายท่ีอยูเบ้ืองหลังฉาก” (Behind – the Scenes) 

พนักงานเหลานี้ไมไดสัมผัสกับแขกโดยตรง แตมีสวนจัดเตรียมงานเพ่ือแขกโดยสงผาน

พนักงานสวนหนา พนักงานชวยสนับสนุน ไดแก พนักงาน แผนกชาง แผนกปรุงอาหาร 

แผนกซักรีด แผนกทําความสะอาด เปนตน (Ruther ford, 1989 : 14)  
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โครงสรางและงานภายในโรงแรม 

 การจัดองคกรของงานการโรงแรม สามารถแบงการบริหารงานเปนสวนตาง ๆ ไดดังนี ้

1. คณะกรรมการบริหาร (Board of Director) 

          จะเปนกลุมบุคคลท่ีไดรับคัดเลือกจากผูถือหุนของกิจการ โดยคณะกรรมการบริหาร

นี้มีหนาท่ี เพื่อกําหนดนโยบายของการบริหารงานโรงแรมเพื่อใหการดําเนินงานภายใน

โรงแรมเปนไปอยาง คลองตัวและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสามารถตรวจสอบและแกไขในการ

ปฏิบัติงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

2. ผูจัดการทั่วไป (General Manager) 

          เปนบุคคลท่ีไดรับคัดเลือกมาจากคณะกรรมการบริหาร ใหดํารงตําแหนงผูจัดการ

ท่ัวไป ซึ่งบุคคลดังกลาวอาจเปนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารหรือเปนบุคคลภายนอก ท่ี

คณะกรรมการบริหารเชิญมาดํารงตําแหนงให เงินเดือนเปนคาตอนแทน เพราะคนท่ีจะ

เปนไดตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมมีความรูความสามารถ และประสบการณ โดยหนาท่ีและ 

รับผิดชอบของผูจัดการท่ัวไปคือ 

− กําหนดเปาหมาย (Targeting) ของโรงแรม 

− วางแผนการดําเนินงาน (Planning) ของทุกฝายใหเปนไปตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

− มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาอยางถูกตองและเหมาะสม (Assigning) 

− สรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีภายในโรงแรม(Communication) 

− ปรับปรุงการปฏิบัติงาน พรอมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ใน

โรงแรม (Evaluation & improvement) 

− จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงแรม (Training) 

3. ผูชวยผูจัดการทั่วไป (Assistant General Management) 

          เปนบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกจากกรรมการบริหาร หรือจาก บุคคลภายนอกกลุม

บริหารก็ได เพราะผูชวยผูจัดการนั้น จะตองมีความรูความสามารถ ในการบริหารงานโรงแรม

เชนเดียวผูจัดการท่ัวไป แตประสบการณในการบริหารงานโรงแรมนั้นอาจจะนอยกวา

ผูจัดการท่ัวไป ซึ่งหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูชวยผูจัดการมีดังนี้ 
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− ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการท่ัวไป 

− สรางสัมพันธอันดีระหวางฝายตางๆ ภายในโรงแรม 

− ตรวจสอบผลการปฏิบัติของฝายตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการ

ปฏิบัติงานใหมๆ ท่ีเปนประโยชนในการทํางาน 

4. ผูจัดการประจําฝายตางๆ (Resident Manager) 

          เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณในการบริหารงานในระดับฝาย 

ซึ่งมีหนาท่ีดังนี ้

− มีความรับผิดชอบในทรัพยสินของฝายตน 

− ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝายของตนอยางใกลชิด 

− ใหคําปรึกษากับพนักงานภายในฝายของตน 

− รายงานผลการปฏิบัติของฝายท่ีตนรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา 

ท่ีมา : www.rmu.ac.th 
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การแบงงานออกเปนแผนกตางๆ  

แผนภูมิการแบงงานออกเปนแผนกตางๆ ของโรงแรม 

งานแผนกตางๆ ของโรงแรม 

(Operating Departments) 

 

        งานสวนหนาบาน                งานสวนหลังบาน 

    (Front -  of –the House)         (Back – of- the House) 

- งานบริการสัมภาระและการรับใช   - งานบัญชี 

(Door, bell and valet attendants)     (Accounting) 

- งานสวนหนา      - งานเตรียมอาหาร 

(Front desk)        (Food preparation) 

- งานแมบาน      - งานเก็บของในคลังพัสดุ 

(Housekeeping)       (Storage) 

- งานจองหองพัก     - งานลางจาน 

(Reservation)         (Dish washing) 

- งานภัตตาคาร     - งานรักษาความปลอดภัย 

(Restaurants)         (Security) 

- งานบาร      - งานชาง/งานบํารุงรักษา 

(Bars)          (Engineering/maintenance) 

- งานจัดเล้ียง      - งานซักรีด 

(Banquet rooms)        (Laundry) 

- งานประชุม      - งานบุคคล 

(Meeting rooms)        (Personnel) 

- งานอํานวยความสะดวกดานนันทนาการ  - งานฝกอบรม 

(Recreational facilities)       (Training) 

ท่ีมา : Renner, 1994: 2 
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 งานตางๆ ดังกลาวแลว สามารถอธิบายหนาท่ีโดยแบงออกเปนงานสวนหนาบานและ

งานสวนหลังบาน ไดดังนี้ 

 1. งานสวนหนาบาน งานสวนหนาบานเปนงานซึ่งพนักงานตองสัมผัสกับแขก หรือ

ลูกคาโดยตรง ณ จุดรับบริการ (Service Interface Station) และจุดนี้เองพนักงานตองสง

มอบบริการ (Service Delivery) ใหแกแขกเพ่ือใหเกิดความประทับใจใหมากท่ีสุด (วีรพงษ 

เฉลิมจิระรัตน, 2539 : 62)  

แผนกงานบริการสวนหนาโรงแรม มีพนักงานบริการสวนหนาท่ีถือเปนบุคลากรท่ีมี

บทบาทสําคัญในการสงมอบการบริการ โดยเปรียบเสมือนเปนบุคคลดานแรกท่ีไดพบปะกับ

ผู รับบริการจนกระท่ังผู รับบริการออกจากโรงแรม พรอมท้ังยังเปนตัวแทนนําเสนอ

ภาพลักษณของโรงแรมในการใหบริการอยางมีคุณภาพท่ีสามารถสรางความประทับใจแก

ผูรับบริการ นับวาเปนงานท่ีมีโอกาสไดใกลชิดกบลูกคามากท่ีสุดและตองบริการใหลูกคาเกิด

ความประทับใจในโรงแรมและงานสวนหนายังเป นงานท่ีเกี่ยวกับการจําหนายหองพัก ซึ่งถือ

เปนรายไดหลักของโรงแรมอีกดวย (จิตตินันท นันทไพบูลย, 2555: 71)  

โดยท่ัวไปแผนกสวนหนาโรงแรมจะรับผิดชอบหนาท่ีครอบคลุมตั้งแตการเปดประตู

รถ ขนกระเปา เปดประตูโรงแรม ตอนรับ ลงทะเบียน ออกกุญแจ ใหขอมูลขาวสาร รวมถึง

รับชําระเงินและรับคืนหองพัก ซึ่งลวนแลวแตเกี่ยวของกับการบริการท้ังส้ิน (ธารีทิพย ทากิ, 

2549: 66) 

งานสวนหนาบานประกอบดวยงานตอไปนี้ 

  1.1 งานบริการสัมภาระ และการรับใช งานดังกลาวแลว เร่ิมตนตั้งแตบริการ

รับและสงแขกจากสถานีขนสง เชน สนามบิน สถานีรถไฟมายังโรงแรม แลวบริการขน

สัมภาระ เปดประตู เพื่อนําแขกมาลงทะเบียนเขาพัก ตอจากนั้นก็ชวยขนสัมภาระสงแขกเขา

หองพัก หรือชวยแขกขนสัมภาระเมื่อแขกออกจากโรงแรม นอกจากนี้ บางโรงแรมยังจัดใหมี

พนักงานรับใชสวนตัวแขก 

  1.2 งานสวนหนาและพนักงานตอนรับ มีหนาท่ีลงทะเบียนใหแขกผูเขาพักให

ขอมูลขาวสารแกแขก ดูแลรักษากุญแจหองพักแขก พนักงานตอนรับซึ่งทํางานมีโตะ

ลงทะเบียนดังกลาวแลว เปนจุดสําคัญท่ีแขกตองติดตอสอบถาม หรือขอความชวยเหลือ

ตางๆ นอกจากนี้ยังเปนจุดสําคัญในการประสานงานกับแผนกตางๆ ของโรงแรมดวย 
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  1.3 งานแมบาน งานแมบานมีหนาท่ีดูแลรักษาความสะอาด ท้ังบริเวณ

หองพัก และพ้ืนท่ีสาธารณะในโรงแรม (Public Area) ซึ่งแขกใชรวมกัน เชน หองโถง 

(Lobby) สระน้ํา หองน้ํา เปนตน แมบานยังทําหนาท่ีเกี่ยวกับการดูแลผาทุกชนิดในโรงแรม 

การจัดดอกไมในหองพัก หองรับแขก และงานเล้ียง 

  1.4 งานจองหองพัก มีหนาท่ีในการรับจองหองพักในโรงแรม การรับจอง

หองพักลวงหนา นอกจากอํานวยความสะดวกสบายใหแกแขกแลว ยังเปนผลดีตอโรงแรมใน

ดานการบริหารและการตลาดอีกดวย 

  1.5 งานภัตตาคาร อาหารเปนรายไดหลักอยางหนึ่งของโรงแรม ดังนั้นจึงมี

งานดานการอาหาร เพื่อบริการแขกของโรงแรม และแขกในทองถิ่น งานบริการอาหารของบ

ริกรในภัตตาคาร จึงเปนงานท่ีสัมผัสกับแขกโดยตรง 

  1.6 งานบาร บารเปนสถานท่ีขายเคร่ืองดื่มทุกชนิดแกแขกท้ังแขกภายใน

โรงแรม และแขกในทองถิ่น พนักงานท้ังฝายผสมเคร่ืองดื่ม (Bartender) และฝายบริการเปน

พนักงานสวนหนา 

  1.7 งานจัดเล้ียง โรงแรมคลายกับหองรับแขกของหมูบาน ท้ังนี้เพราะโรงแรม

มีความพรอมในการตอนรับแขกในดานอาหารและเคร่ืองดื่ม ท้ังงานเฉลิมฉลองดานสังคม 

เชน วันเกิด การแตงงาน เปนตน งานธุรกิจ งานประชุมสัมมนา นอกจากนี้ บรรยากาศท่ี

หรูหรา อาหารท่ีมีรสชาติ การจัดบริการท่ีดี สะดวกสบาย ลวนเปนส่ิงกระตุนตองการให

บุคคลจัดงานเล้ียงนอกบานมากย่ิงขึ้น (Bernard and Sally, 1992 : 25 - 26) โรงแรมเปน

สถานท่ีหนึ่ง ซึ่งมีความพรอมในการตอบสนองความตองการดังกลาวแลว 

  1.8 งานการประชุม โรงแรมตองจัดหองประชุมสัมมนา เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของแขก ซึ่งใชบริการทางดานนี้มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการประชุม

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตองใชหองประชุมขนาดใหญ และมีส่ิงอํานวยความสะดวก

ในการประชุมสัมมนา 

  1.9 งานอํานวยความสะดวกดานนันทนาการ โรงแรมตองจัดบริการตางๆ 

เพ่ือใหแขกไดรับการพักผอน และการออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพท่ีดีขึ้น ดังนั้นโรงแรมตอง

จัดบริการทางดานสระวายน้ํา สนามเทนนิส สนามขี่มา หรือบริการอื่นๆ เพื่ออํานวยความ

สะดวกสบายแกแขกในการพักผอนและออกกําลังกาย 
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 งานท้ังหมดท่ีกลาวมาแลวเปนงานสวนหนาบาน เพราะเปนลักษณะของงานบริการท่ี

พนักงานสัมผัสกับแขกโดยตรงแตกตางจากงานสวนหลังบานซึ่งกลาวตอไปเปนเพียงงาน

สนับสนุน ใหพนักงานสวนหนาบริการแขกไดถูกตอง รวดเร็ว และเกิดความประทับใจ 

พนักงานสวนหลัง (Back end Support) จึงทําหนาท่ีในการจัดเตรียมบริการตางๆ ใหแก

แขก แตการสงมอบบริการ ณ จุดสัมผัสบริการ หรือจุดรับบริการ เปนหนาท่ีของพนักงาน

สวนหนา (Front – line Staff)  

การจําแนกงานบริการสวนหนาอีกมุมหนึ่งท่ีไมตางกันมากนัก … โรงแรมสวนใหญจะ

กําหนดหนาท่ีของแผนกงานสวนหนาโรงแรม 8 ประเภทดังนี้ (จิตตินันท นันทไพบูลย, 2555: 71-74) 

   (1) งานตอนรับสวนหนาและบริการขอมูลขาวสาร (Receptionist) งานตรง

สวนนี้จะรับผิดชอบตั้งแตการจําหนายหองพัก การตอนรับ การลงทะเบียนเขาพัก การ

บริการขอมูลขาวสารระหวางการเขาพัก รวมไปถึงการคืนหองพัก ซึ่งถือไดวาเปนสวนงานท่ี

คอยใหบริการลูกคาตลอดระยะเวลาในการเขาพัก 

   (2) งานสํารองหองพัก (Reservation) มีหนาท่ีหลักคือ รับสํารองหองพักให

ลูกคาลวงหนากอนท่ีจะมีการเขาพักจริง รับผิดชอบเงินมัดจําท่ีไดจากการสํารองหองพัก และ

สรุปจํานวนและประเภทของหองพักท่ีขายเรียบรอยแลว เพื่อจะไดทราบจํานวนหองพักท่ีสามารถขายได 

   (3) งานดานโทรศัพท (Operator) ทําหนาท่ีในการรับสาย โอนสาย การตอ

สายโทรศัพทของลูกคาภายในโรงแรมไปยังขางนอก และการรับฝากขอความจากบุคคลภายนอก

ท่ีติดตอเขามาหาลูกคา และใหขอมูลสําคัญบางสวนกับลูกคาเมื่อลูกคา สอบถาม 

   (4) งานการเงินสวนหนา (Front Cashier) งานสวนนี้จะเกี่ยวของกับบัญชีการ

ใช จายของลูกคาท่ีเกิดขึ้นระหวางการพักอยูภายในโรงแรม และคอยใหบริการรับ

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศดวย 

   (5) งานบริการในเคร่ืองแบบ (Uniformed Service) เปนงานท่ีประกอบไป

ดวยงานการใหบริการลูกคาในหลายสวน เชน งานบริการรถรับ-สง งานบริการขนสัมภาระ 

งานเปดประตู และงานบริการจอดรถ เปนตน 
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   (6) งานศูนยธุรกิจ (Business Center) มีไวใหบริการสําหรับลูกคากลุมนัก

ธุรกิจท่ีตองการติดตอทางธุรกิจ โดยภายในศูนยธุรกิจจะประกอบไปดวย หองประชุมขนาด

เล็ก บริการเลขาสวนตัว คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต โทรสาร ถายเอกสาร และกลองวิดีโอท่ี

ใชสําหรับการประชุมทางไกล เปนตน 

   (7) สวนอํานวยความสะดวกสวนหนา (Concierge) มีหนาท่ีคอยใหบริการและ

ใหความชวยเหลือแกลูกคา ท่ีนอกเหนือจากการบริการท่ีทางโรงแรมเตรียมไวบริการแก

ลูกคา เชนการจองบริการทองเท่ียวตางๆ ซื้อบัตรเขาชมภาพยนต หรืออาจะเปนความ

ตองการพิเศษ เชน ตองการจะซื้อสินคาชนิดหนึ่งแตไมทราบวามีจําหนายท่ีไหนบาง สงผลให

พนักงานในสวนนี้จําเปนจะตองมีความรอบรูมาก จึงจะสามารถสรางความประทับใจใหแกลูกคาได 

   (8) สวนประสานงานกรุปทัวร (Tour Coordination) มีหนาท่ีในการรับจอง

หองพัก ตอนรับและลงทะเบียนเขาพักของกลุมทัวรตางๆ และทํางานประสานงานกันกับ

มัคคุเทศกและหัวหนากรุปทัวร 

2. งานสวนหลังบาน ประกอบดวยงานตอไปนี้ 

  2.1 งานบัญชี งานบัญชี มีหนาท่ีดูแลเกี่ยวกับกิจการดานการเงิน การบัญชี

ทุกๆ ประเภทของโรงแรมการควบคุมตนทุน (Cost Control) การตั้งราคาสินคา การวาง

ระบบบัญชีในการเบิกจายวัสดุตางๆ การควบคุมดูแลเกี่ยวกับรายรับรายจายของโรงแรม 

  2.2 งานเตรียมอาหาร การบริการอาหารเปนหนาท่ีของบริกร ซึ่งเปนพนักงาน

สวนหนา แตการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณอาหาร และการปรุงอาหารเปนหนาท่ีของพอครัว 

(Cook) หรือหัวหนาพอครัว (Chef) อาหารเม่ือจัดปรุงเรียบรอยแลว ก็จะสงมอบไปยังบริกร 

เพื่อบริการใหแกแขก 

  2.3 งานเก็บของในคลังพัสดุ โรงแรมตองซื้อสินคาเปนจํานวนมากเพ่ือ

จัดเตรียมบริการแขก สินคาดังกลาวตองเก็บไวในคลังพัสดุ และเบิกจายมาใชในแตละวันตาม

ความจําเปน พนักงานดูแลคลังพัสดุดังกลาวแลว จึงเปนพนักงานสวนหลังเพียงแตทําหนาท่ี

จายพัสดุไปยังแผนกตางๆ ซึ่งบริการแขกโดยตรง 

  2.4 งานลางจาน โรงแรมตองจัดใหมีพนักงานสวนหลังเพ่ือทําหนาท่ีลาง

ภาชนะตางๆ ในการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มใหแกแขก เชน จาน ถวย แกว ชอน เปนตน 
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  2.5 งานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหนาท่ีดูแล

รักษาชีวิต ทรัพยสินของแขก ตองดูแลเกี่ยวกับการจารกรรมของโจรผูราย การขโมย

ทรัพยสิน การปองกันอัคคีภัย เปนตน งานรักษาความปลอดภัย นอกจากดูแลชีวิตทรัพยสิน

ของแขกแลว ตองดูแลทรัพยสินท้ังหมดของโรมแรมดวย 

  2.6 งานชางและการบํารุงรักษา ในโรงแรมมีงานชางหลายประเภท เชน ชาง

ไฟฟา ชางไม ชางประปา ชางเคร่ืองปรับอากาศ ชางสี เปนตน งานเหลานี้จัดเตรียมไวเพ่ือ

อํานวยความสะดวกสบายใหแกแขก หรือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในการบริการ เชน ขณะ

แขกพักในหอง เกิดปญหาเร่ืองกระแสไฟฟา ก็ตองแกไขทันทวงที แตวิธีการท่ีดีท่ีสุด ตองหา

มาตรการปองกันเพื่อมิใหเกิดปญหาในขณะบริการ 

  2.7 งานซักรีด การซักรีดตองบริการท้ังแขก และงานในโรงแรม เชน ตอง

บริการซักรีดเกี่ยวกับเคร่ืองแบบของพนักงาน ผาทุกประเภทท่ีใชในโรงแรม 

  2.8 งานบุคคล งานบริหารบุคคลทําหนาท่ีเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงาน 

สวัสดิการของพนักงาน การขาดการลาของพนักงาน การดูแลเกี่ยวกับเร่ืองระเบียบวินัย การ

จัดพนักงานบรรจุในแผนกตางๆ การโยกยายพนักงาน และการพิจารณาความดีความชอบ

รวมกับผูบริหารของแผนกอื่นๆ 

  2.9 งานฝกอบรม การฝกอบรมพนักงานเปนส่ิงจําเปนในงานบริการ การ

บริการจะเปนเลิศ องคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่ง คือ การฝกอบรมพนักงานใหรูจักหนาท่ี 

ความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกของการเปนนักบริการท่ีดี การสรางมาตรฐานของงานบริการ 

ใหเกิดความสม่ําเสมอคงเสนคงวา (Consistency) จึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงสําหรับงานโรงแรม 

ซึ่งตองใชบริการคน (People Service People) คนตองมีเจตนคติท่ีดีตองานบริการ 

(Nebel III, 1991 : 10) การเตรียมพรอมในงานบริการทุกๆ ดาน ท้ังในสวนของบุคลิกภาพ 

เจตนคติท่ีดีตองาน หลักการบริการ และความรูเฉพาะในงานหนาท่ีจึงตองมีการอบรมอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดมาตรฐาน และความคงเสนคงวาในการบริการหนาท่ีดังกลาวจัดอยูใน

งานบริการสวนหลังบาน ซึ่งตองทําหนาท่ีสนับสนุน และประสานงานกับการบริการสวนหนา

บานอยางใกลชิด งานตางๆ ดังท่ีกลาวมาแลว โรงแรมตองนําเขามาสูระบบการจัดองคกร  
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การจําแนกตําแหนงภายในแผนก 

แผนกแมบาน (House-Keeping หรือ Accommodation Service) มีการแบง

ตําแหนงโดยท่ัวไปดังนี ้

1. หัวหนาแผนกแมบาน (Executive Housekeeper) 

ในบางโรงแรมแผนกแมบานท้ังหมดจะขึ้นตรงกับผู จัดการใหญ (General 

Manager) แตบางโรงแรมหัวหนาแมบานก็ขึ้นตรงกับผูจัดการสวนหนา (Front of House 

Manager)โดยงานหลักๆ ของหัวหนาแผนกแมบาน ไดแก การตรวจสอบงานสวนตางๆ ของ

แผนกวาไดมาตรฐานท่ีวางไวหรือไม ควบคุมงบประมาณคาใชจาย จัดตารางเวลาการทํางาน

ของพนักงาน และการฝกอบรม อีกท้ังตองรับผิดชอบเร่ืองกุญแจตางๆ ท่ีจะแจกจายไปให

พนักงานในโรงแรม และดูแลควบคุมหองเก็บอุปกรณทําความสะอาดเอง 

 แตบางโรงแรมก็จะมอบหมายใหหัวหนาแมบานอาวุโสคนใดคนหนึ่ง ในการทํางาน

เปนหัวหนาแผนกแมบานตองทํางานประสานอยางใกลชิดกับแผนกตอน รับสวนหนาท่ี

เกี่ยวกับหองพักท่ีพรอมจะขาย (ใหเชา) ได อีกท้ังตองประสานงานกับแผนกซอมบํารุง

เพ่ือใหชวยซอมอุปกรณตางๆ ท่ีอาจจะชํารุดเสียหายท้ังภายในหองพักและบริเวนอ่ืนใน

โรงแรม 

2. หัวหนาแมบาน (Head Housekeeper) 

          หัวหนาแมบานจะคอยดูแลตรวจตราการทํางานของผูชวยแมบาน หรือแมบานประจําฟลอร 3 

คนขึ้นไป โรงแรมขนาดเล็ก หัวหนาแมบานอาจจะดูแลรับผิดชอบงานแผนกแมบานท้ังหมด 

3. แมบานประจําฟลอรหรือผูชวยแมบาน (Floor Housekeeper หรือ 

Assistant Housekeeper) 

          แมบานประจําฟลอรจะเปนผูตรวจตราของพนักงานทําความสะอาด หรือพนักงาน

ดูแลหองพัก (Cleaning Staff/Room Attendants) เฉพาะท่ีทํางานอยูท่ีฟลอรใดฟลอรหนึ่ง

หรือสวนใดสวนหนึ่งของโรงแรม ซึ่งรวมถึงหองพักแขกท้ังแบบหองมาตรฐานและหองชุด 

หองพักพนักงาน ทางเดิน บันได หองน้ําใชรวมในบริเวณโรงแรม หองนั่งเลนเปนตน 

4. พนักงานดูแลหองพัก (Room Attendant) 
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          มีหนาท่ีทําความสะอาดและใหบริการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขาพักของแขก เชน 

หองนอน หองนั่งเลน หองอาบน้ํา และหองสวม รวมถึงทางเดินหนาหองพักดวย 

5. พนักงานยกของ/ ทําความสะอาด (Housekeeper) 

          มีหนาท่ียกหรือขนยายพวกเฟอรนิเจอรหนัก ๆ หรือนําขยะไปท้ิง บางคร้ังก็อาจ

รับผิดชอบดานทําความสะอาดบริเวณใชรวมภายในโรงแรมดวย ในเมืองไทยชื่อตําแหนงนี้จะ

ไมคอยไดพบ ชื่อตําแหนงท่ีนิยมใชกันคือ Cleaner 

6. หัวหนาหองผา (Linen Room Supervisor) 

          ตองรับผิดชอบผาทุกชนิดท่ีใชในหองพักแขก (เชน ผาปูท่ีนอน ผาเช็ดตัว ผาหม เปน

ตน )ผาของหองอาหารและแผนกจัดเล้ียง (ไดแก ผาปูโตะ ผาเช็ดปาก ผารองถาด) และ

เคร่ืองแบบพนักงาน โดยการจายผาท่ีซักสะอาดแลว เก็บรวบรวมผาท่ีใชแลว ปะชุนผาท่ีขาด

และดูแลควบคุมการสงผาไปซักท่ีแผนท่ีแผนกซักรีดและการรับคืน ผาท่ีซักแลว 

แผนกตอนรับ (Reception) 

          เปนแผนกท่ีทุกโรงแรมตองมี เม่ือมีแขกเขามาในโรงแรม ก็ตองเดินมาท่ีเคานเตอร

แผนกตอนรับกอนเสมอ เพราะอยูภายในโรงแรมและใกลประตูทางเขา พนักงานตอนรับมี

หนาท่ีตอนรับแขก ตรวจสอบขอมูลการจองหองพัก และขอใหแขกลงทะเบียนแลวจึงจาย

หอง โดยมีคนเคยกลาววาถาใหการตอนรับดี ภารกิจของโรงแรมก็เหมือนกับเรียบรอยไปแลว

คร่ึงหนึ่ง แตถาการตอนรับไมดีก็เปนการยากมากท่ีจะแกไขใหความรูสึกของแขกไดสําหรับวิธี

ทักทายท่ีสําคัญท่ีสุดคือรอยย้ิมท่ีแสดงการตอนรับจากน้ําใสใจจริง ท่ีประกฎบนใบหนาของ

พนักงานตอนรับ ตามดวยบริการท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนกันเองโดยตลอด 

          แผนกตอนรับหรือสํานักงานสวนหนานั้นอาจเปรียบไดกับศูนยรวมเสนประสาท

(Nerve Center) หรือศูนยประสานงานของโรงแรม และมีบทบาทสําคัญในการติดตอ

ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ในโรงแรมเพื่อชวยเหลือเร่ืองตาง ๆ เมื่อแขกเรียกรอง 
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          สําหรับตําแหนงในแผนกตอนรับโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. ผูจัดการสํานักงานสวนหนา (Front Office Manager) 

          มีหนาท่ีดูแลควบคุมใหการดําเนินงาน ของแผนกตอนรับเปนไปโดยราบร่ืน และมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในฐานะท่ีเปนหัวหนาแผนก ตองเกี่ยวของกับการคัดเลือกคนเขา

ทํางานและใหการฝกอบรม วางงบประมาณของแผนก และควบคุมคาใชจายใหเปนไป

ตามนั้น และคาดคะเนระดับอัตราการเขาพักในอนาคต 

2. พนักงานตอนรับ (Reception) 

          เมื่อแขกเดินเขามาในโรงแรมพนักงาน ตอนรับจะเปนบุคคลแรกท่ีแขกพูดดวย โดย

พนักงานตอนรับจะตองทักทายและใหการตอนรับแขก ลงทะเบียนแขกและจายหอง จาย

กุญแจ รวมการตอบขอซักถามและจัดการเกี่ยวกับเร่ืองท่ีแขกไมพอใจ รวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับคาใชจายดานอาหารและเคร่ืองดื่มจากหองอาหารและ บาร ตลอดจนคาใชจายท่ี

เกี่ยวกับการซักรีด เปนตน และนอกจากนี้อาจจะตองคิดตอประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ ใน

เร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับแขกดวย 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 20 แผนกตอนรับ (Reception) 

3. พนักงานสัมภาระ (Hall Porter) 

          พนักงานสัมภาระจะคอยตอนรับแขกท่ี เขามาในโรงแรม ใหขอมูลเกี่ยวกับโรงแรม

ท้ังบอกทางไปยังจุดตางๆ ในโรงแรม หากแขกเขาพักหองก็ตองชวยแขกขนสัมภาระตาง ๆ 

ไปท่ีหองพัก และเมื่อแขกจะกลับก็ตองขนของลงมาจากหองพักเชนกัน นอกจากนี้ยังมีงาน

อ่ืน ๆ ท่ีตองทําอีก เชน การจดขอความท่ีมีผูส่ังความถึงแขกไว ดูแลกุญแจหองพักแขก ให
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คําแนะนําเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ วิธีการเดินทางและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ 

ชวยแขกเรียกรถแท็กซี่ ชวยจองตั๋วรถ/เรือ/เคร่ืองบิน ชวยจัดหองประชุมดวยการชวยขนยาย

โตะ เกาอี้ เปนตน 

          สําหรับหัวหนาพนักงานสัมภาระในภาษาอังกฤษเรียก วา Bell Captain ซึ่งงาน

ท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน ถาตามโรงแรมใหญ ๆ แลวก็จะแยกออกเปนหลายตําแหนง เชน 

- พนักงานเปดประตู (Doorman) มีหนาท่ีหลักคือ ชวยแขกเปดประตูรถยนต

ขณะนํารถเขามาจอดท่ีประตูใหญของโรงแรม ซึ่งอาจจะรวมถึงการเปดประตูโรงแรมขณะ

แขกกําลังจะเดินเขามาก็ได 

- เจาหนาที่อํานวยความสะดวก (Concierge) มีหนาท่ีชวยเหลือแขกตั้งแตเร่ือง

สัมภาระ การเรียกรถ จองตั๋วละคร จองทัวร แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว แนะนํารานคาท่ีแขก

ตองการจะไปซื้อ 

- เจาหนาที่ดูแลแขกพิเศษ (Quest Relations Officer) มีหนาท่ีบางสวนท่ี

เหมือนกันเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก แตจะมุงเนนแบบเปนการบริการสวนตัวจริง ๆ 

ดังนั้นบทบาทสําคัญอยางหนึ่งก็คือ การแกปญหาเร่ืองท่ีแขกไมพอใจ ซึ่งถาหากพนักงานมี

ความสามารถและทํางานเปน ก็จะชวยลดปญหาท่ีจะไปถึงผูจัดการใหญหรือผูบริหาร

ระดับสูงไดมาก อีกท้ังยังจะแปรความไมพอใจหรือคําติ กลายเปนคําชมแทน 

4. พนักงานสัมภาระภาคกลางคืน (Night Porter) 

          ในชวงกลางคืนตามโรงแรมตาง ๆ ก็จะมีผูมาติดตอกับโรงแรมนอย โดยโรงแรมสวน

ใหญจึงจะมีพนักงานอยูเวรเทาท่ีจําเปนเพียงไมกี่คน แตละคนจึงตองทําหนาท่ีหลายอยาง 

เพราะตองทําแทนตําแหนงอ่ืนท่ีไมมีคนอยูเวรดวย โดย Night Porter จะรับชวงงานตาง ๆ 

ของแผนกตอนรับตั้งแตประมาณ 23.00 น. หรือ 24.00 น. ไปถึงเชาของอีกวัน สําหรับเร่ือง

ท่ีตองจัดการดูแลบางสวนท่ีบังเอิญเขามาพักตอนดึก และบางสวนท่ีเช็คเอาทตอนเชามืดดวย 

ดูแลการรับโทรศัพท ดูแลตรวจตราดานการรักษาความปลอดภัยท่ัวไป จัดหาเคร่ืองดื่มและ

อาหารวางใหแขกท่ีอาจจะขอมาตอนกลางคืน และทําหนาท่ีอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนการชวย

จัดเตรียมหองจัดงานหากมีการประชุมหรืองานเล้ียงในตอนเชา 
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5. พนักงานรับโทรศัพท (Telephone หรือ Telephone Operator) 

          มีหนาท่ีรับโทรศัพทท่ีเรียกเขามา แลวโอนใหบุคคลและแผนกตาง ๆ จดขอความเมื่อ

มีคนโทรศัพทถึงแขกท่ีบังเอิญไมอยูในโรงแรมในขณะนั้น โทรศัพทปลุกแขกตามเวลาท่ีแขก

ส่ังไว (Morning Call) 

6. เจาหนาที่สํารองหองพัก (Reservations Clerk) 

          มีหนาท่ีดูแลเร่ืองการจองหองพักของลูกคา โดยจะตองยืนยันการจองทางจดหมาย

หรือแฟกซ 

7. พนักงานแคชเชียร (Cashier) 

          รับผิดชอบในการออกใบเสร็จและเก็บเงินจากแขก รวมถึงการบริการท่ีใหแขกและ

เปล่ียนเงินตราดวย 

   แผนกบริการทั่วไป หรือ Uniformed Service แตบางโรงแรมอาจเรียกวา Guest 

Service เปนแผนกงานท่ีใหบริการ เบ็ดเตล็ดตางๆ แตเปนงานท่ีใหบริการเปนสวนตัวแก

แขกมากท่ีสุดแผนกหนึ่งของโรงแรม ตําแหนงงานสําคัญท่ีอยูในแผนกนี้ ไดแก Bell 

Attendant ดูแลเร่ืองกระเปาของแขกโดยขนจากบริเวณล็อบบ้ีไปหองพัก และจากหองพัก

กลับมาท่ีบ็อบบ้ี Door Attendant ดูแลเร่ืองกระเปาของแขกโดยชวยยกจากรถมาไวท่ีล็อบ

บ้ีและคอยควบคุมการจราจร ท่ีประตูทางเขาโรงแรมดวย Valet Parking Attendant มี

หนาท่ีอํานวยความสะดวกเร่ืองการจอดรถของแขก Transportation Attendant ดูแลเร่ือง

รถรับสงแขก Concierge มีหนาท่ีชวยแขกในการ จองโตะอาหาร จัดแจงเร่ืองรับ/สง การ

เดินทาง การซื้อตั๋วตาง ๆ 

          หัวหนาแผนกบริการท่ัวไปนี้เรียกเปนภาษาอังกฤษวา Superintendent of 

Uniformed Service มีฐานะเทากับ Front Office manager และ Executive 

Housekeeper นอกจากท่ีกลาวมาขางตนแลวยังเปนหนวยงานสนับสนุน ไดแก แผนกบัญชี 

แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกการตลาด แผนกประชาสัมพันธ แผนกฝกอบรม แผนก

บุคคล และแผนกซอมบํารุง 
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แผนกบัญชี (Accounting) 

          เปนแผนกท่ีตองเนนเร่ืองประสิทธิภาพของกิจการ ใหความสําคัญตอการควบคุมดาน

บัญชีและการเงิน พนักงานบัญชีตองเขาใจลักษณะงานตาง ๆ  ของระบบบัญชี และทําความคุนเคย

กับลักษณะการดําเนินงานของโรงแรมดวย เชนการควบคุมดานอาหารและเคร่ืองดื่ม หรือระบบการเก็บ

เงินของแผนกตอนรับสวนหนา พนักงานบัญชีท่ีดีตองทําความเขาใจและตีความไดวาตัวเลข

แบบใดเปนตัวชี้วาเกิดปญหาอะไรขึ้น ตรงไหน และสามารถเขาจัดการแกไขได  

แผนกรักษาความปลอดภัย (Security)  

หนาท่ีหลัก ๆ ของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยจะเปนดังนี ้

1. คอยเฝาคิดตาม และระมัดระวังบุคคลท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาสงสัยวาจะขโมย

ทรัพยสินของโรงแรม หรือทําอันตรายบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท่ีเกี่ยวของกับโรงแรม 

2. ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีแผนกอ่ืนๆเกี่ยวกับเร่ืองรักษาความปลอดภัย

และทรัพยสินท่ีสูญหายไป 

3. ดูแลควบคุมเร่ืองตาง ๆ และรักษาความปลอดภัยเม่ือมีการเคล่ือนยายเงินสด

หรือของมีคาจํานวนมาก 

4. ชวยจัดการฝกอบรมเทคนิควิธีการดับเพลิงแกพนักงาน รวมถึงการจัดใหมีการ

ซอมดับเพลิงดวย 

            บางโรงแรม จะมีตําแหนงเจาหนาท่ีรักษาเวลา (Time Keeper) ซึ่งจะประจําอยูท่ี

ประตูหลังของโรงแรมท่ีเปนทางเขาออกของพนักงานโรงแรม จะคอยดูเวลาเขาออกของ

พนักงาน รวมถึงการตรวจส่ิงของของคนท่ีเขาออกโรงแรมดวย 

แผนกขายและการตลาด (Marketing/Sales) 

          พนักงานทุกคนก็มีหนาท่ีในโรงแรมท่ีเปนบทบาทในการขายท้ังส้ิน แตบางคนก็มี

หนาท่ีขายโดยตรง เชน ในกรณีของพนักงาน ดานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม แตบางกลุมก็

ขายโดยทางออม เชน แผนกชวยทําความสะอาด ซึ่งจะชวยใหโรงแรมขายไดโดยการทํางาน 

ท่ีมีคุณภาพ 

          ตามโรงแรมใหญ ๆ มักจะมีเจาหนาท่ีชํานาญการเปนผูดูแลการขายและการตลาด

โดยเฉพาะ ไดแก ผูจัดการแผนกขาย/การตลาด และทีมงาน ซึ่งมีงานหลัก ๆ ดังนี ้
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• ติดตอกับลูกคา ท่ีจองเปนกลุม หรือท่ีเ รียกเปนภาษาอังกฤษวา Group 

Bookings หรือท่ีติดตอมาเพื่อจัดประชุมหรือจัดงานเล้ียงท่ีโรงแรม 

• ติดตอกับบริษัททัวรและบริษัทตัวแทนการทองเท่ียว 

• ติดตอกับบุคคลท่ีมีโอกาสเปนลูกคาของโรงแรม โดยไปหาดวยตนเอง หรือติดตอ

ทางโทรศัพท หรือทางจดหมาย 

• ขายดวยวิธีสงเอกสารถึงลูกคาทาง ไปรษณีย (Direct Mail Selling) เชน สง

แผนพับโฆษณาและเอกสารสงเสริมการขายไปยังลูกคา รวมถึงงานโฆษณาดวย 

  อาจกลาวไดวา เปนท้ังธุรกิจบริการ ผลิต และขายปลีก รายไดสวนใหญเปนการรับ

เงินสด มีบางสวนเปนลูกหนี้ การลงทุนสวนใหญในสินทรัพยถาวร ในสัดสวน 90% เงินทุน

สวนใหญมาจากการกูยืม การปฏิบัติงานเปนการบริการดวยคน เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

คาใชจายสวนใหญเกี่ยวของกับพนักงานสัดสวน 30 – 40% การดําเนินงานเปนวงจร 3 แบบ 

เปนสัปดาห ฤดูกาล และธุรกิจ 

        1.วงจรสัปดาห  ในวันหยุดจะมีแขกมารับประทานอาหารและพักมากกวาวันธรรมดา 

โดยเฉพาะโรงแรมตามแหลงทองเท่ียวหรือตากอากาศ  

        2.วงจรฤดูกาล ในฤดูรอน จะมีการเดินทางมากกวาในฤดูอื่น 

        3.วงจรธุรกิจ การเดินทางทองเท่ียวถือเปนส่ิงฟุมเฟอยซึ่งทุกครอบครัวสามารถตัด

ออกไดหากรายไดลดลง ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเจริญรุงเรือง คนจะมีรายไดมากขึ้น ทําใหมีการ

เดินทางและการใชจายเงินมากขึ้น นอกจากนี้ในภัตตาคารหรือหองอาหารอาจมีวงจร

ประจําวัน กลาวคือชวงท่ีแขกจะเขามารับประทานอาหารเชา กลางวัน และเย็นอีกดวย 

 

รูปแบบการบริหารโรงแรม 

 

การแบงตามความเปนเจาของและการเปนสมาชิกในสถาบันโรงแรม (Ownership 

and Affiliation) การจัดแบงโรงแรมในลักษณะนี้ สามารถแยกออกเปน 2 ประเภท คือ 

โรงแรมท่ีบริหารงานอยางอิสระ (Independent Hotels) และโรงแรมเครือขาย (Chain 

Hotels) ซึ่งอธิบายไดดังนี้ 
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รูปแบบการดําเนินการและการจัดการโรงแรม ในภาพรวมของธุรกิจโรงแรมท่ีมีอยู

อยางหลากหลายในปจจุบัน หากพิจารณาจากรูปแบบวิธีการจัดการ มี 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ  

  1)  ระบบอิสระ (Independents System) คือโรงแรมท่ีไมไดเขารวมกับองคการ

ธุรกิจใดๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไมวาจะเปนเครือขายโรงแรมตาง แฟรนไชส หรือ

บริษัทรับบริหารจัดการในธุรกิจโรงแรมใดๆ ท้ังส้ิน เปนโรงแรมท่ีเจาของบริหารงานเอง ซึ่ง

ในบางแหงเปนลักษณะการบริหารงานแบบครอบครัว สวนใหญจะเปนโรงแรมท่ีตั้งอยูใน

เมืองเล็กๆ และในชุมชนริสอรทตามฤดูกาล แขกหรือผูมาใชบริการในโรงแรมอิสระมัก นิยม

การบริการท่ีเปนสวนตัว และนิยมโรงแรมท่ีมีเอกลักษณะเปนของตนเอง ซึ่งเอกลักษณ

ดังกลาวนี้อาจจะ เปนเอกลักษณในเร่ืองสถานท่ีตั้ง การบริการ การออกแบบ และ/หรือ 

วิธีการจัดการทรัพยสินก็ได  

โรงแรมบริหารงานอยางอิสระ (Independent Hotels) โรงแรมประเภทนี้ บุคคลคน

เดียวหรือคณะบุคคลเปนเจาของ การบริหารงานเปนอิสระ ไมขึ้นอยูกับโรงแรมอื่นๆ จึงทําให

มีความคลองตัวและมีอํานาจในการบริหารงาน สามารถปรับทิศทางในการบริหารสอดคลอง

กับความตองการของตลาดไดสะดวกแตก็มีขอจํากัดในดานประสบการณในการบริหารงาน 

การสรางเครือขายดานการตลาด และการขยายธุรกิจในอนาคต 

อาจกลาวไดวา โรงแรมท่ีมีการบริหารงานอยางอิสระเปนโรงแรมท่ีไมไดเขารวมกับ

องคการธุรกิจใดๆ ในลักษณะ ใดลักษณะหนึ่ง ไมวาจะเปนเครือขายโรงแรมตาง แฟรนไชส 

หรือบริษัทรับบริหารจัดการในธุรกิจโรงแรมใดๆ ท้ังส้ิน เปนโรงแรมท่ีเจาของบริหารงานเอง 

ซึ่งในบางแหงเปนลักษณะการบริหารงานแบบครอบครัว สวนใหญ จะเปนโรงแรมท่ีตั้งอยูใน

เมืองเล็กๆ และในชุมชนริสอรทตามฤดูกาล แขกหรือผูมาใชบริการในโรงแรมอิสระมัก นิยม

การบริการท่ีเปนสวนตัว และนิยมโรงแรมท่ีมีเอกลักษณะเปนของตนเอง ซึ่งเอกลักษณ

ดังกลาวนี้อาจจะ เปนเอกลักษณในเร่ืองสถานท่ีตั้ง การบริการ การออกแบบ และ/หรือ 

วิธีการจัดการทรัพยสินก็ได 

2) ระบบเครือขาย (Chain System) คือ การบริหารงานในลักษณะของการรวมกลุม

กันของโรงแรม ตางๆ โดยมีความเปนเจาของ และ/หรือ การควบคุมการบริหารและการ

ควบคุมดูแลท่ีเหมือนกันหรืออยูใน ระบบเดียวกัน โรงแรมในกลุมจะดําเนินการทางธุรกิจโดย

ใชชื่อประกอบการรวมกัน และ/หรืออยูภายใตระบบ บริหารเดียวกันท่ีมาจากสวนกลาง การ

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรงแรม                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 



95 
 

เติบโตเปนกลุมสวนใหญเปนผลจากการขยายกิจการของโรงแรมท่ีประสบความสําเร็จ มี

ความรอบรูและชํานาญในการบริหารจนเปนท่ีรูจักในตลาด จึงใชชื่อประกอบการเดิมเพ่ือ 

แสดงความเปนกลุมเดียวกัน ท่ียังคงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเหมือนกัน  

โรงแรมเครือขาย (Chain Hotels) โรงแรมเครือขายจัดแบงการบริหารงานออกเปน 

3 ประเภท ดังนี้ 

  2.1 การบริหารโดยบริษัทแม (Parent Company) โรงแรมเครือขาย

ในลักษณะนี้ ทรัพยสิน การบริหารงาน เปนของบริษัทแมท้ังหมด บริษัทแมเปนองคกรกลาง

ในการจัดวางระบบการบริหารงานในโรงแรมเครือขายท้ังหมดใหเปนแนวทางเดียวกัน และ

ใชช่ือเดียวกันทุกสาขา ความไดเปรียบของโรงแรมประเภทนี้ ก็คือ มีทรัพยสินในการลงทุน

มาก บริหารงานโดยมืออาชีพท่ีมีประสบการณ สรางระบบการตลาด และการสงเสริมการ

ขายรวมกัน แขกสามารถจดจําไดงาย ขอเสียคือระบบงานเปนแนวเดียวกันหมด ไมมีความ

หลากหลายแตกตางกันตามลักษณะของส่ิงแวดลอมในแตละพื้นท่ี 

  2.2 การบริหารโดยพันธสัญญา (Management Contract) การบริหารงาน

ในลักษณะนี้ เปนรูปแบบหนึ่งของการบริการโรงแรมแบบเครือขาย ทรัพยสินในการจัดสราง

โรงแรมเปนของบุคคลภายนอกบริษัทแม แตตองการใชระบบการบริหารงานแบบเครือขาย 

ท้ังนี้เพราะระบบเครือขายมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ การจัดวางระบบงานท่ีดี มีขอไดเปรียบ

ในดานการตลาด และการสงเสริมการขาย นอกจากนี้ในดานการเสนอโครงการกูยืมเงินเพ่ือ

สรางโรงแรม ถาการบริหารงานโดยผานระบบเครือขายธนาคาร หรือองคกรธุรกิจดานการ

ลงทุนก็อนุมัติโครงการไดงายขึ้น เพราะมีความม่ันใจในการบริหารงาน ดังนั้น การท่ีผูลงทุน

ทางดานการโรงแรม ตองเสียผลประโยชนจากรายไดสวนหนึ่งในการประกอบธุรกิจใหแก 

ผูบริหารโรงแรมในระบบเครือขาย ก็คุมคาในการลงทุน และลดความเส่ียงของธุรกิจ 

  2.3 การบริหารงานแบบแฟรนไชส (Franchise Groups) คําวา แฟรนไชส 

หมายถึง สิทธิพิเศษท่ีบริษัทแมมอบใหแกผูท่ีเขารวมกิจการหรือเจาของธุรกิจแฟรนไชส 

เจาของธุรกิจดังกลาวแลวไมใชผูแทนจําหนายและไมใชพนักงาน แตเปนผูบริหารงาน โดยใช

เคร่ืองหมายการคา สินคา หรือบริการ ระบบงานและขอบังคับตางๆ ของบริษัทแมเจาของ

ธุรกิจ หรือบริษัทในเครือ ตองจายคาสมาชิก คาลิขสิทธ์ิ คาสัญญา และเงินทุนประกอบการ

ตามขอตกลง (ธานี ปติสุข, 2535: 24 - 25) ท้ังนี้เพ่ือแลกเปล่ียนกับขอไดเปรียบในเร่ืองการ
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บริหารงาน การใชเคร่ืองหมายการคารวมกัน การสงเสริมการขาย และชื่อเสียงท่ีดีของบริษัท

แม ระบบแฟรนไชสในปจจุบันแพรหลายท้ังธุรกิจบริการและการขายผลผลิตท่ีมีตัวตน เชน 

รานคาตางๆ 

 ในดานการโรงแรม ระบบแฟรนไชสจะวางระบบการจัดการบริหารหนาท่ีของบุคลากร 

การวางแผนพัฒนาองคกร ระบบการตลาดออกแบบในการตกแตงโรงแรม การใชวัสดุ

อุปกรณ และการวางระบบงานบริการใหไดมาตรฐาน เจาของธุรกิจโรงแรมในระบบแฟรนไชส 

มีสิทธิและอํานาจในการจัดการแตตองสอดคลองกับขอตกลงซึ่งใหไวกับระบบแฟรนไชส 

(Gray and Liquori, 1994: 308 - 309) กลาวโดยสรุประบบแฟรนไชสจะใหบริการ 3 

ประการ คือ ประการท่ีหนึ่งวางระบบการบริหาร และพัฒนาบุคลากร ประการท่ีสอง จัดวาง

ระบบการตกแตงรานใหไดมาตรฐาน และประการท่ีสาม ชวยเหลือดานการตลาด 

อยางไรก็ตาม การขยายกิจการท่ีตองอาศัยเงินทุนท่ีมีจํากัดเพียงแหลงเดียว ทําให

สูญเสียโอกาสการทํารายไดในสถานการณตลาดท่ียังมีความตองการท่ีพักอีกมาก 

ขณะเดียวกันก็มีผูสนใจท่ีตองการเขามาลงทุน ประกอบธุรกิจโรงแรม แตขาดความรูความ

ชํานาญ ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาการจัดการธุรกิจท่ีอํานวยประโยชนตอการเติบโตอยาง

รวดเร็วของกลุมท่ีมีความสามารถในวิชาชีพขึ้น จนกลายเปนรูปแบบการจัดการ โรงแรมท่ี

ไดรับความนิยมเพราะสอดคลองกับความตองการท้ังสองฝาย คือ รูปแบบการจัดการภายใต

สัญญาวาจางบริหารหรือสัญญาจัดการ (Management Contract) และการจัดการในระบบ

ธุรกิจแฟรนไชส (Franchise) ซึ่งเปนวิธีสําคัญท่ีชวยใหการขยายกิจการโรงแรมในกลุมเพ่ิม

จํานวนไดเร็วในตลาด การดําเนินธุรกิจภายใตสัญญาแบบแฟรนไชส เปนวิธีการตกลงกันทาง

ธุรกิจแบบหนึ่งโดยทําเปนสัญญาระหวางแฟรนไชเซอร (Franchisor) ซึ่งเปนบริษัทผูใหสิทธ์ิ

ดําเนินการ และแฟรนไชซี (Franchisee) ซึ่งเปนโรงแรมผูรับสิทธ์ิ โดยฝายแรกเปนเจาของ

ระบบดําเนินการอนุญาตใหฝาย หลังใชสิทธ์ิในการใชชื่อทางการคาและวิธีดําเนินธุรกิจ

ภายใตการควบคุมดูแลตามเง่ือนไขท่ีกําหนด โดยมีการจายคาตอบแทนการใชวิธีดําเนินธุรกิจ

ท่ีเจาของระบบไดพัฒนาขึ้น การดําเนินธุรกิจภายใตสัญญาจัดการ (Management Contract) 

เปนการจัดการโดยวาจาง บริษัทจัดการเขามาบริหารโรงแรมภายใตสัญญาจัดการ ซึ่งทําขึ้น

ระหวางเจาของโรงแรม (Owner) และบริษัทจัดการซึ่งเปนผูดําเนินการ (Operator) ท่ีมี

ความรูความชํานาญในวิชาชีพมาทําหนาท่ีบริหาร (นงคนุช ศรีธนาอนันต, 2544) 
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คาธรรมเนียมในการบริหารจัดการซึ่งมักจะคิดเปนรายป มีวิธีการคิดหลายแบบแตท่ี

เปนท่ีนิยมมีอยูดวยกัน 2 แบบ คือ คิดจากรายรับท้ังหมดท่ีโรงแรมไดรับ (Gross Revenue) 

และคิดจากผลกําไรจากการดําเนินงานของโรงแรม (Gross Operating Profit) บางสัญญาก็

ใชวิธีการท้ังสองแบบผสมผสานเขาดวยกัน ซึ่งในแตละวิธีตางก็เอ้ือประโยชนตอเจาของและ

ผูบริหารจัดการตางกันไป เชน การคิดคาธรรมเนียมจากรายรับท้ังหมดของโรงแรมนั้น 

ผูบริหารจัดการสามารถใชเงินในการดําเนินการตางๆ ไดอยางเสรี โดยไมกระทบกระเทือน

กับคาธรรมเนียมท่ีตนจะไดรับแตอยางใด สวนวิธีคิดจากผลกําไร ก็มักจะเปนภาระท่ีผูบริหาร 

จัดการจะตองบริหารจัดการโรงแรมใหมีกําไรมากท่ีสุด จึงจะทําใหตนไดรับประโยชนสูงท่ีสุด 

การใชจายในเร่ือง ตางๆ จึงตองมีความรอบคอบมากขึ้น ระยะเวลาของสัญญาก็เปนอีกเร่ือง

หนึ่งท่ีมีความสําคัญในการรวมสัญญาในการบริหารโรงแรม ผูบริหารจัดการตองการรวม

สัญญาท่ีมีระยะเวลายาวนาน ท้ังนี้ก็เพื่อปกปองและใหไดรับคาตอบแทนคุมกับการลงทุนของ

ตนในดานตางๆ เชน อุปกรณเคร่ืองใชบางอยาง การออกแบบตกแตงโรงแรม รวมท้ัง

คาใชจายตางๆ ท่ีเปนการรวมรับภาระกับเจาของ อยางไรก็ตามสัญญาท่ีมีระยะเวลายาวนาน

มักไมเปนผลดีตอเจาของ โดยเฉพาะในเร่ืองของความยืดหยุนและการขอแกไขหรือการขอ

เลิกสัญญา ผูบริหารจัดการโรงแรมท่ีมีชื่อเสียง สามารถตอรองกับเจาโรงแรมใหมีการทํา

สัญญาในระยะยาวได ซึ่งสวนมากจะมีระยะเวลาตั้งแต 8 ถึง 10 ป การดําเนินธุรกิจภายใต

กลุมความรวมมือทางการตลาด (Referral System) การดําเนินการแบบ ระบบรีเฟอรัล 

หรือระบบรวมกลุมทางการตลาด คือ การรวมตัวกันของโรงแรมระบบอิสระหรือเครือขายเล็ก 

เพ่ือวัตถุประสงครวมกันในดานการตลาด โดยเกิดจากความรวมมือกันระหวางโรงแรมตั้งแต 

2 แหงขึ้นไป โดยอาจจะเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได ในการสงแขกใหแกกันและกันใน

กรณีท่ีไมสามารถจัดหาหองพักใน โรงแรมของตนใหกับแขกได สวนมากมักเปนการรวมมือ

กันระหวางโรงแรมท่ีมีระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกัน และตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกัน 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542)  

 

 

 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรงแรม                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 



98 
 

รูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

 
การตั้งเปนนิติบุคคลและดาํเนินงานเอง          

มีโครงสราง 

การดําเนินงานในรูปแบบโรงแรมในเครือ 

(Chain Hotel) มีหลายแบบ 

1.นิติบคุคลเดียวเปนเจาของหลายโรงแรม  

2.บริษัทใหญควบคุมบริษัทยอย (บริษัทในเครือ) 

3.บริษัทใหญและบริษัทยอย แยกจากกนั 

         1.การเชาโดยตรง  

         2.การทําสัญญาการจัดการ  

         3.การตกลงซื้อเฟรนไชส 

กลยุทธการทําธุรกิจโรงแรมใหยั่งยืน [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) , 2558] 

ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เปนหนึ่งธุรกิจท่ีไดรับความสนใจ

จากนักลงทุนรายยอยจํานวนมาก ซึ่งเปนผลจากการท่ีภาค

การทองเท่ียวของไทยขยายตัวจากท้ังนักทองเท่ียวคนไทย

เอง และนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมีสูงขึ้น และเร่ิมมีความนิยม

เขาพักในโรงแรมขนาดเล็กท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพการ

บริการ ท่ีดี  ความปลอดภัยสูง  จากความนิยมในการ

ทองเท่ียวเองของนักทองเท่ียวรุนใหมๆ   

จะเห็นวา แนวโนมของภาคการทองเท่ียวท่ีสูงขึ้น ทําใหธุรกิจโรงแรมมีโอกาสมากขึ้น 

โดยการจะสรางโรงแรมขนาดเล็กขึ้นมาสักแหงไมใชเร่ืองยากเลย เม่ือเทียบกับกระบวนการ

ดานบริการ หลังจากท่ีโรงแรมแหงนั้นแลวเสร็จ  ดังนั้น หัวใจสําคัญท่ีจะทําใหโรงแรมขนาด

เล็กประสบความสําเร็จมีดวยกัน 7 กลยุทธ 

จากรายงานของกรมการทองเท่ียว กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา พบวา ในป 2556 มี

นักทองเท่ียวตางชาติ 26.72 ลานคน รายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ ป 2556 ประมาณ 

1.167 ลานลานบาท สวนป 2557 คาดวาจะมีนักทองเท่ียวตางชาติประมาณ 30.27 ลานคน 

เพิ่มขึ้น 13.29% ประมาณการรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ ป 2557 อยูท่ี 1.344 ลานลาน

บาท เพ่ิมขึ้น 15.17% ขณะท่ีสถานการณนักทองเท่ียวชาวไทย ป 2556 อยูท่ี 127.52 ลานคน/

คร้ัง รายไดจากการทองเท่ียวภายในประเทศ ป 2556 ประมาณ 0.634 ลานลานบาท สวนจํานวน

นักทองเท่ียวภายในประเทศ ป 2557 ประมาณ 133.89 ลาน คน/คร้ัง เพ่ิมขึ้น 4.99% ประมาณ

การรายไดจากการทองเท่ียวภายในประเทศ ป 2557 อยูท่ี 0.669 ลานลานบาท เพิ่มขึ้น 5.52% 
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1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product Strategy) แบงออกเปน 2 สวน คือ 

     1.1 การออกแบบตัวโรงแรม ไมจําเปนตองหรูหราเทียบชั้นโรงแรม 5 ดาว หรือ 

6 ดาว แตควรออกแบบและตกแตงใหเรียบงาย แตดูดี เพื่อดูแลทําความสะอาดไดงาย และท่ี

สําคัญ ซอมบํารุงรักษาไดงายดวย โดยหากมีพื้นท่ี ควรจะมีสวนเล็กๆ ไมตองใหญมาก เพราะ

จะมีตนทุนในการดูแลสูง ซึ่งการออกแบบใหเรียบงาย ดูดี ดูแลงาย จะชวยใหนักลงทุน

โรงแรมขนาดเล็ก ยังคงรักษาสภาพของโรงแรมนั้นๆ ใหอยูในสภาพท่ีดีไดเสมอ ภายใตตนทุน

ในการดูแลท่ีไมสูงนัก เพราะหากออกแบบใหหรูเลิศเกินไป อาจทําใหคาใชจายในการดูแล

อาคารสูง และถาเจาของโรงแรมไมมีงบประมาณในสวนนี้ ทายท่ีสุด ตัวอาคารจะทรุดโทรม 

     1.2 การดูแลรักษาตัวอาคาร เนื่องจากโรงแรมเกิดใหมมีจํานวนมาก แขงขันดาน

ราคาก็สูง ควรวางงบประมาณในการดูแลรักษาอาคารไวทุกป และกําหนดการปรับปรุงตัว

อาคาร เชน ทาสีใหมท้ังนอกอาคาร และในหองพักในทุก 3 ป หรือ 5 ป ซึ่งในระยะหลัง 

กรณีการทาสี เร่ิมหันมานิยมติดวอลลเปเปอรแทนการทาสี 

2. กลยุทธดานราคา (Price Strategy) มีความสําคัญเปนอันดับตนๆ เชนเดียวกับ

กลยุทธดานการบริการ ซึ่งในสวนของราคาจะผันแปรตามความตองการของนักทองเท่ียว 

ฤดูกาลทองเท่ียว ทําเลของโรงแรมนั้นๆ และคุณภาพของการบริการ โดยกอนการลงทุน 

ควรศึกษาอัตราคาเขาพักในยานนั้นๆ กอน จึงจะนํามาเปนแนวทางใหการออกแบบและ

กําหนดราคาคาเขาพัก ซึ่งถามีการบริการท่ีดี อยูในทําเลท่ีดีแลว มีโอกาสท่ีอัตราคาเขาพักจะ

สูงกวาคูแขงในยานเดียวกันได  

3. กลยุทธดานทําเล (Place Strategy) ถือเปนหัวใจอันดับตนๆ ของธุรกิจโรงแรม 

ท่ีควรอยูใกลศูนยกลางการทองเท่ียวในจังหวัดนั้นๆ ใกลตลาด ใกลแหลงอํานวยความสะดวก 

โดยขอดีของการสรางโรงแรมอยูในยานแหลงทองเท่ียว แมจะมีคูแขงจํานวนมาก แตก็ทําให

ผูเขาพักเขาถึงไดงาย ซึ่งหากแขงขันในดานทําเลไดแลว ถาพัฒนาดานคุณภาพในการบริการให

ดีกวาคูแขง ยอมไดเปรียบในสวนของอัตราคาเขาพัก และจํานวนผูเขาพัก 

4. กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) ในทีนี้ ไมไดหมายถึงการ

ห่ันราคาคาเขาพัก หรือการทําโปรโมชั่นลด แลก แจก แถมเหมือนสินคาคอนซูเมอร แต

หมายถึงการทําตลาดเพ่ือเจาะเขาถึงกลุมลูกคา โดยในธุรกิจโรงแรมและการทองเท่ียวนั้น 

สัดสวนมากกวา 95% พึ่งพาส่ืออินเทอรเน็ตเปนหลัก 
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ดังนั้น ควรศึกษาการใชส่ืออินเทอรเน็ตทุกรูปแบบใหเปนประโยชน เร่ิมจาก ควรมี

เว็บไซตเปนของตัวเอง มีส่ือเครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook, Line, Instagram 

เพื่อกระจายไปยังกลุมเปาหมาย เรียนรูการใชเว็บไซตเกี่ยวกับการจองหองพัก เชน Agoda, 

Tripadvisor, Hotelscombined, Booking เปนตน รวมถึง เว็บไซตจองท่ีพักในแตละ

ทองถิ่นนั้นๆ วามีเง่ือนไขในการฝากหองพักอยางไร เปรียบเทียบ ขอดี ขอเสียของเว็บไซต

เหลานี้ และเลือกใหเหมาะสมกับโรงแรมของตัวเอง 

5. กลยุทธดานพนักงาน (People Strategy) เปนอีกหนึ่งหัวใจสําคัญเชนกันของ

ธุรกิจโรงแรม โดยไมวาจะเปนโรงแรมขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ ตองมีพนักงานท่ีมีหัวใจใน

การใหบริการ หรือท่ีเรียกวา “เซอรวิส มายด” (Service Mind) ฝกฝนอบรมพนักงานอยาง

หนักใหมีเซอรวิส มายด ย้ิมแยม ทักทาย พูดจาสุภาพ แกปญหาเฉพาะหนาได สรางความพึง

พอใจใหผูเขาพักสูงสุด ซึ่งธุรกิจโรงแรมมีความแปลกท่ีนาสนใจ คือ ผูเขาพักจะยอมจายใน

ราคาท่ีสูงขึ้น เพ่ือไดคุณภาพการบริการท่ีดีกวา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีมีจํานวนโรงแรม

คอนขางมาก ส่ิงท่ีจะชนะคูแขงได ไมใชเร่ืองอัตราคาเขาพักเพียงอยางเดียว แตตองเปนเร่ือง 

คุณภาพการบริการจากพนักงานดวย 

6.  กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ (Process Strategy) เปนการสงมอบ

คุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer 

satisfaction) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับกลยุทธดานพนักงาน กระบวนการในการสงมอบบริการจะ

ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการจองหองพักท้ังผานระบบอินเทอรเน็ต และจองตรงกับทาง

โรงแรมผานทางโทรศัพท การใหขอมูล จนเม่ือถึงวันเขาพัก กระบวนการในการเช็คอินตอง

รวดเร็ว การจัดสงกระเปาถึงหองพัก บริการประสานงานกับแหลงทองเท่ียว รานสปา 

รานอาหาร บริการรถขับสง เปนตน 

7. กลยุทธดานกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation Strategy)  

ลักษณะทางภายภาพเปนส่ิงท่ีสรางคุณคาใหกับลูกคา เชน ปจจัยดานความสะอาด ความ

สะดวก หรือผลประโยชนอื่นๆ ลักษณะทางกายภาย มีสวนท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจ บรรยากาศ

ของโรงแรม  ส่ิงแวดลอมบริเวณรอบขาง มีความปลอดภัยหรือไม บรรยากาศหองพัก ส่ิง

อํานวยความสะดวกตางๆ เชน สัญญาณอินเทอรเน็ตมีใหบริการฟรี บริการดานอาหารเชา 

ระบบรักษาความปลอดภัย มีความจูงใจใหเกิดความอยากเขาพัก 
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จากท่ีกลาวมาใน 7 กลยุทธ หากใหสรุปส้ันๆ ถึงหัวใจท่ีจะทําใหโรงแรมประสบ

ความสําเร็จ ขอมุงไปท่ี 3 เร่ืองดวยกัน นั่นคือ คุณภาพการบริการท่ีดี ความสะอาด และ

ความปลอดภัย หากมีครบท้ัง 3 ขอ มั่นใจไดเลยวา โรงแรมของคุณจะอยูไดอยางย่ังยืน 

 

 

คําถามทายบท 

1. งานบริการสวนหนา ประกอบดวยงานสําคัญอะไรบาง  งานใดสําคัญท่ีสุด เพราะ

เหตุใด  

2. พนักงานตอนรับ และพนักงานสัมภาระควรคํานึงถึงการปฏิบัติตนขอใดเหมือนกัน 

3. โรงแรมเครือขาย (Chain Hotels) มีกี่ลักษณะ อะไรบาง 

4. หากทาเปนผูบริหาร/เจาของกิจการโรงแรมแหงหนึ่ง ปจจุบันตองเผชิญกับปริมาณ

ลูกคาลดลงและคาใชจายท่ีเปนตนทุนวัตถุดิบตาง ๆ สูงขึ้น อีกท้ังการแขงขันสูง 

ทานจะใหความสําคัญกับกลยุทธดานใดเปนสําคัญ ใหตอบมา 3 กลยุทธ และ

ยกตัวอยางประกอบใหชัดเจน วาจะทําการปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรบาง  
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บทท่ี 7 

กลยุทธการบริหารโรงแรม 

Hotels Marketing Trends 2014 (For Hoteliers Consideration) 

[การตลาดสําหรับธุรกจิโรงแรม จากการรวบรวมขอมูลผานส่ือออนไลน] 

1. The Growth of Mobile 

ในตางประเทศความชัดเจนเร่ือง Mobile Marketing มีชัดเจนเต็มตัว เว็บไซตของ

โรงแรมขยับขยายเขาสูการรูปแบบ Responsive Design เต็มตัว โรงแรมใหญๆ พัฒนา 

แอพพลิเคชั่นเต็มตัว สามารถทําการจองผาน Mobile device เชนเดียวกัน มีการคาดการณ

การเตบิโตถึง 50% ภายในป 2014 วาจะมียอดการจองผาน Mobile Hotels Booking 

 เทรนดการออกแบบเว็บไซตโรงแรมและ Direct Booking Engine ควรรองรับทุกๆ 

Devices ไดแลว ลองเปดกระเปา สํารวจดูวาคุณมี Tablet, Smartphone กันกี่เคร่ือง? รีบ

กลับไปดูเว็บไซตของโรงแรมคุณวาเปดผาน Devices เหลานี้ หนาตาเว็บไว็บไซตแสดงผล

อยางไร? 

2. Video Contents 

ป 2013 ท่ีผานมามีสถิติท่ีจัดเจนวา กวา 81% นักทองเท่ียวคนหาวีดีโอคลิปโรงแรม

และรีสอรทกอนท่ีจะตัดสินใจ ทําการจอง หองพัก รูปภาพเปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนท่ีสามารถ

หาไดจาก OTAs และ เว็บไซตโรงแรมรีสอรท แตมากกวา 80% ของโรงแรม รีสอรท ใน

ประเทศไทยยังไมไดจัดทํา วีดีโอแนะนําโรงแรมของตัวเอง!! 

 มีสถิติท่ีนาสนใจจากวา การเสพขอมูล 20% ใชการฟงเสียงอีก 30%  ใชการมอง

ภาพ และ 70% เสพขอมูลจากภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน และนี่คือคําตอบวาถึงเวลา

ของ Video Contents Era แลว 

3. Direct Booking VS OTAs 

นักทองเท่ียว ณ วันนี้กอนตัดสินใจเลือกโรงแรมรีสอรท จะเสียเวลาไปกับการเขา

เว็บไซต บล็อก มากกวา 20 ไซต ผานทาง Social media, Meta search และเว็บไซตชั้นนํา 
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ท่ัวไป เปนขอมูลท่ีนาสนใจวา OTAs sites นําเสนอเร่ือง ราคาท่ีเยายวนในการจอง มากกวา

การทํา Direct Booking ผาน Booking Engine ของโรงแรมนั่นเอง นี่คงไดเวลา ท่ีเจาของ

โรงแรมตองกลับมายอนดูวา 20-25% ท่ีคุณเสียให OTAs พอจะนํามาพัฒนา Direct 

Booking ไดหรือยัง 

 ขอมูลหนึ่งท่ีนาสนใจจากการสํารวจพฤติกรรมของ Travellers ท่ีจองโรงแรมวา 

พวกเขาจะเขาเว็บไซตโรงแรม และ OTAs มากกวา 5 sites กอนตัดสินใจทําการจอง และ

เลือกผลประโยชน Benefits ท่ีดีท่ีสุดมากกวาราคา 

4. Remarketing Your Audiences 

ยอนกลับไปดูเว็บไซตโรงแรมของทานเอง 96% มีคนเขามาท่ีเว็บไซตโรงแรม แลวก็

จากไป…โดยท่ีเราไมสามารถ ตอยอด อะไรไดเลย ลองประเมินดูวา คุณมีอะไรท่ีสามารถจะ

ทําใหเขาสนใจ Engage กับเว็บไซตโรงแรมได โดยการ Remarketing & Customize 

Audiences อยางจริงจัง ความเราใจงายๆ คือการเปดแบบฟอรมรับ Promotion & 

Discount  

อยาปลอยใหเขามา…และจากไป โดยไมไดอะไร!!  การตอยอดจากกลุมลูกคา

เปาหมายสามารถโนมนาวใหมาเปน ลูกคา ดวย Benefits & Promotions ดีๆ 

 5. Search Marketing, Meta Search, Sematic Search 

Search Engine ยังคงเปนชองทางหลักท่ี Travellers คนหาขอมูลท่ีพักเปนอันดับ

แรกๆ หากโรงแรมของทานติดอันดับ คงเปนเร่ืองท่ีนายินดี แตอยาลืมยอนกลับไปดูหัวขอ 3 

และ 4 อีกคร้ังนะครับ การติดอันดับเปนเร่ืองของ Search Engine algorithms แตกระนั้นก็

เถอะการออกแบบท่ีดีของเว็บไซตเปนเร่ืองท่ี สําคัญ Onpage SEO (Search Engine 

Optimization) เปนส่ิงจําเปน 

Meta Search ไมใชระบบใหมของการคนหาขอมูล meta search เปนรูปแบบการ

คนหามูลท่ีมีการเรียก Query ไปเรียกขอมูลจาก Search Engines หลายๆท่ีมาแสดงผล ซึ่ง 

Travel sites ตางๆไดทําเปดใหมีบริการ meta search ภายในไซตของตัวเอง และมองวา

เปนกลาง เชน TripAdvisor Meta Search, Kayak.com, Trivago.com, WeGo.com 

(Asia Pacific) รวมท้ัง Google Hotels Finder ( Hotels Price Ads : HPA) 
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Sematic Search ในป 2014 เปนตนไปเราจะเห็นความเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน

ในเร่ืองของผลการคนหา ในรูปแบบ sematic search result ท่ีจะตรงใจและมีความหมาย

ตามความตองการของผูคนหา ซึ่ง Google ก็ออกตัวอยางเต็มท่ีในการพัฒนาระบบการ

แสดงผลของ Sematic Search 

 6. Social Media Era 

ในยุคของส่ือสังคมออนไลน  Traffics ของผูเขาเว็บไซตจาก Social Media เพ่ิมมาก

ขึ้น มีการ share Links ของเว็บไซตผาน Social Media ผาน Facebook, Google+, 

Twitter รวมท้ัง Pinterest, Linkein และผูใหบริการรายใหมๆ การมีชองทางอยางเปน

ทางการในส่ือสังคมออนไลน มีความสําคัญมาก การดูและและตอยอดการทํา CRM & CSR 

และการจัดการภาพลักษณของโรงแรมท่ีมีการพูดถึง ในทาง Negative & Positive 

Comments อยางทันทวงทีเปนเร่ืองสําคัญ 

ประชากร Facebook มี 1.19 พันลาน Users และมี Active Users ล็อกอินทุกวัน

กวา 728 ลาน users โดยแบงเปน Mobile Login users 874 ลาน เพ่ิมขึ้นถึง 25% จากป 

2012 

Engagement ผาน Social Media เชน Fanpage มาสามารถเขาถึงกลุมลูกคาของ

คุณไดอยางรวดเร็วและกันเอง มากกวาชองทางอื่นๆ เชน Standard Mailing เปนตน 

Google+ by Google เปน Social Profile ท่ีจะมีผลสําคัญกับการทํา SEO & 

Local SEO อยางมาก เราขอแนะนําใหคุณจัดเตรียม Google+ Business Page กอนท่ีจะ

ตกเทรนด 

7. Geo Targeting – Location-based Marketing 

การมีตัวตนท่ีชัดเจนเปนเร่ืองสนุกของนักทองเท่ียวกับกิจกรรม เช็คอิน Check-in 

สถานท่ี Places  หรือ Venues ตางๆเชน สถานท่ีทองเท่ียว โรงแรมรีสอรท ดวยการ 

Check-in จะมีการถูกนําไป share กับเพ่ือนๆในกลุม เปนการอัพสถานะท่ีสามารถ โปรโมต

โรงแรมไดเปนอยางดี 

ส่ิงสําคัญ คือ *อยาลืมสราง Venues บน Foursquare และผนวก Fanpage & 

Google+ Business เขากับ Google Places for Business เพื่อประโยชนสูงสุด 
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 8. Website Design Layout & Optimization คือเว็บไซตทางการของโรงแรม 

Hotel Official site ตองออกแบบ ใหมีขีดความสามารถรองรับความตองการของ 

Travellers รูปแบบ Design & layout ควรคํานึงถึง: 

- Site Speed loading 

- SEO Friendly structure 

- Clean & Modern Design 

- Direct Booking Engine 

- Photos & Video Content 

- Fast Response & contactable 

9. Monitor & measurement Tools 

เคร่ืองมือในการวัดผล การตรวจสอบ Feed back ตางๆจากผลการทํางาน Hotels 

Marketing เคร่ืองมือเปนส่ิง ท่ีสําคัญในการดําเนินการ วางแผนทิศทาง การปรับแผน แต

เติมขอบกพรอง และการวางแผนพัฒนาระบบและ แผนการตลาดตอไป 

เคร่ืองท่ีเราแนะนําใหใช (แบบฟรีๆ) Google Analytics แมจะมีปญหาเร่ือง (Not 

Provided “Keywords” ใสวน Organic Search) แตหากแกไขดวยการผนวกกับ Google 

Webmaster tool แลวขอมูลคียบางสวนจะตรวจสอบได 

สรุป การตลาดโรงแรมไดเปล่ียนไปตามยุคและพฤติกรรมของนักทองเท่ียว การปรับ

ตามกระแสและพัฒนาตามใหทัน เปนวิสัยทัศของผูบริหารส่ิงสําคัญท่ีสุดในการตลาดสําหรับ

โรงแรม “Hotels Marketing” คงตองไปโฟกัส ท่ีตัวสินคากอน คือ “Service บริการ” 

กําหนด standard ความชัดเจน Positon และ กลุมลูกคาเปาหมาย Audience segment 

หลักจากนั้นจึงกําหนด Marketing Plan & Strategy และ ROIรวมท้ังกําหนดชองทางของ 

การส่ือสารท่ีจะเลือกใช เคร่ืองมือและบุคคลากรตองมีความรูและถูกฝกฝนใหพรอม (ทรงชัย 

ณะอําภัย, 2557) 
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บทท่ี 8 

ระบบสารสนเทศในการบริหารโรงแรม  

Information System in Hotel Business 

ระบบสารสนเทศในการบริหารโรงแรมท่ีควรรู ระบบสารสนเทศในการบริหาร

โรงแรม จัดเปนระบบสารสนเทศท่ีจําแนกตามประเภทของธุรกิจ ซึ่งมีการวางแผนบริหาร

จัดการใหธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จ โดยมีวัตถุประสงคใหลูกคามีความพึงพอใจ 

สูงสุดในการใหบริการ สามารถจัดทําระบบสารสนเทศในการดานการตลาด โดยใช Website 

ใหลูกคาสามารถเขามาใชและประเมินในขั้นแรกวาควรท่ีจะพักโรงแรมนี้หรือไม อาจนําเสนอ

รูปภาพประชาสัมพันธ โรงแรมผาน Website ใหมีความนาสนใจ และตองนําเสนอรูปภาพ

และขอมูลท่ีเปนจริง เพ่ือใหลูกคามีความ ม่ันใจท่ีจะมีการกลับมาใชบริการอีกคร้ัง ระบบ

สารสนเทศโรงแรมนี้จะประสบความสําเร็จไดตองมีระบบสารสนเทศยอยําๆ ลงไปอีก เพื่อ

การบริหารจัดการโรงแรมใหมีประสิทธิภาพ  

ประเภทของระบบสารสนเทศ  

ระบบสารสนเทศขอมูลลูกคา เปนการเก็บขอมูลลูกคา เชน ชื่อ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท 

e-mail อาชีพ เพ่ือเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําระบบสมาชิก อีกท้ังยังสามารถเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจ ในการจัดลําดับลูกคา VIP ท่ีมาใชบริการ และมีผลตอการจัด

โปรโมชั่นท่ีพักใหกับลูกคา เปนตน   

ระบบสารสนเทศเพ่ือการขายและการตลาด มีหนาท่ีหลักทางการขายและ

การตลาด (Sale and marketing) การวางแผนเกี่ยวกับหองพัก เปนตนวา ความสามารถใน

การใหบริการ แนวโนมการบริการ การกําหนดชองทางการจองใชบริการ การกําหนดราคา

หองพัก การใหสวนลดตนทุน ผลกําไร และการกําหนด รูปแบบการสงเสริมการขาย เชน 

การโฆษณา การกําหนดโปรโมชั่นสําหรับลูกคา VIP หรือชวงเทศกาล เปนตน  
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ระบบสารสนเทศการจัดการหองพัก เชน เช็คสถานะของหองพักวามีการ Check in 

หรือ Check out กี่หอง จํานวนหองท่ีมีการจองกี่หอง ประเภทของหองมีอะไรบาง เตียง

เดี่ยว หรือเตียงคู จํานวนคนผูเขาพัก ราคาหองพักตอคืน เปนตน 

 

ระบบสารสนเทศสินคาคงคลัง ท้ังในสวนของหองพัก เชน จํานวนผาท่ีนอน ปลอก

หมอน ผาหม ผาเช็ดตัวมีจํานวนสินคาคงคลังเทาไหร สถานะของสินคาคงคลังเปนอยางไร

บาง เชน หองอาหาร จํานวน อุปกรณเคร่ืองครัว มีการชํารุดเสียหายหรือไม วัสดุอุปกรณแต

ละประเภทมีจํานวนเทาไหรบาง เปนตน  

ระบบสารสนเทศงานบุคคลของโรงแรมทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดการทรัพยากร 

การคัดเลือก และจัดจางพนักงาน การวิเคราะหคาตอบแทน ประเมินผลการทํางาน 

วิเคราะหผลประโยชนของลูกจาง พนักงาน จัดทําแผนสวัสดิการ พยากรณความตองการ

กําลังคน การอบรม การพัฒนา บุคลากร  

ระบบงานบริการ เพ่ือเปนการสรางความเปนระบบในการใหบริการ ควรมีการ

วางแผนและกําหนดขอบเขตงานใหชัดเจน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม, 2558) 

ตัวอยางงานบริการของโรงแรม เชน 24 Hrs Receptions Baby Sitting 

Barber/Beauty Salon Business Centre Car Rental Children Pool (s) Currency 

Exchange Game Room Gift Shop/Shopping Arcade Internet Service Jacuzzi (s) 

Laundry Service Massage Medical Service Meeting room (s) Outdoor 

Swimming Pool (s) Postal Service Room Service Safety Deposit Box Spa Tennis 

Court (s) Tour Desk - ระบบสารสนเทศการเงินและงานบัญชี แสดงจ านวนเงินท่ีจะเขาสู

กิจการของโรงแรม การตรวจสอบ งบรายได งบก าไรขาดทุน งบดุล และระบบงานบัญชี กา

รด าเนินการและจัดการทางบัญชี เนนการวางแผน และควบคุมการปฏิบัติ เชน บัญชีตนทุน 

และ การพัฒนางบประมาณทางการเงิน เปนตน ซึ่งท้ังหมดนี้จะประสบความส าเร็จไดตองมี

การบันทึกขอมูลท่ีเปนจริง เพื่อท่ีจะสามารถน าขอมูลมา ชวยในการตัดสินใจใหไดประโยชน

สูงสุดท้ังในสวนของลูกคา พนักงาน และผูบริหารทุกสวน 
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วัตถุประสงคของการใชระบบสารสนเทศในธุรกิจโรงแรม 

ในการทําธุรกิจโรงแรมระบบสารสนเทศ

เปนส่ิงท่ีขาดไมได เนื่องจากระบบสารสนเทศ

สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น ย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหมมีระบบท่ี

สามารถอํานวยความสะดวกใหกับธุรกิจโรงแรม

ไดดีย่ิงขึ้นกวาเดิม ทําใหแซงหนาคูแขงได 

วัตถุประสงคในการนําระบบสารสนเทศมาใช 

เพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุดในการใหบริการ ทําใหลูกคาเขามาใชและประเมิน

ในขั้นแรกวาควรท่ีจะพักโรงแรมนี้หรือไม อาจนําเสนอรูปภาพประชาสัมพันธโรงแรมผาน 

Web site ใหมีความนาสนใจ ชวยสรางความม่ันใจใหกับลูกคาท่ีจะมีการกลับมาใชบริการ

อีกคร้ัง  

ระบบในโรงแรมแบงเปนสวนตางๆ ดังนี้ 

1.ระบบสารสนเทศการจัดการหองพัก เชน เช็คสถานะการ Check in หรือ Check 

out ของหองพักวามีกี่หอง จํานวนหองท่ีมีการจองกี่หอง ประเภทของหองมีอะไรบาง 

จําแนกเปนเตียงเดี่ยว และเตียงคู จํานวนคนผูเขาพัก ราคาหองพักตอคืน 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการขายและการตลาด มีหนาท่ีหลักทางการขายและการตลาด 

(Sales and Marketing) การวางแผนเกี่ยวกับหองพัก เชน ความสามารถในการใหบริการ 

แนวโนมการบริการ การกําหนดชองทางการจองใชบริการ การกําหนดราคาหองพัก การให

สวนลด ตนทุน ผลกําไร และการกําหนดรูปแบบการสงเสริมการขาย เชน การโฆษณา การ

กําหนดโปรโมชั่นสําหรับลูกคา VIP หรือชวงเทศกาล 

3.ระบบสารสนเทศสินคาคงคลัง ท้ังในสวนของหองพัก เชน จํานวนผาท่ีนอน ปลอก

หมอน ผาหม ผาเช็ดตัวมีจํานวนสินคาคงคลังเทาไหร สถานะของสินคาคงคลังเปนอยางไร

บาง เชน หองอาหาร จํานวนอุปกรณเคร่ืองครัว มีการชํารุดเสียหายหรือไม วัสดุอุปกรณแต

ละประเภทมีจํานวนเทาไหรบาง 

4.ระบบงานบริการ เพ่ือเปนการสรางความเปนระบบในการใหบริการ ควรมีการ

วางแผนและกําหนดขอบเขตงานใหชัดเจน ดังตัวอยางงานบริการของโรงแรม 
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5.ระบบสารสนเทศขอมูลลูกคา เปนการเก็บขอมูลลูกคา เรียกวา Guest History 

เชน ชื่อ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท Email อาชีพ เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําระบบสมาชิก 

รวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นใหลูกคา 

จะเห็นไดวาระบบสารสนเทศท่ีใชในโรงแรมถูกออกแบบมาใหสามารถเชื่อตอขอมูล

หากันไดอยางงายดาย เพ่ือประหยัดเวลาในการเขาถึงขอมูล ลดความซ้ําซอนในการทํางาน 

ลดการใชเอกสารท่ีเปนกระดาษ สามารถนําฐานขอมูลท่ีมีรวมกันมาใชวิเคราะหการตัดสินใจ 

ทําใหโรงแรมมีความนาเชื่อถือมากย่ิงขึ้น 

IT กับการบริหารธุรกิจโรงแรม (ihotelguru.com) 

ในการประกอบธุรกิจโรงแรมและท่ีพักนั้น การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มา

ใชงาน เปนการชวยใหสามารถทํางานไดรวดเร็ว มีความถูกตอง และมีประสิทธิภาพ มาก

ย่ิงขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ท่ีมีการพัฒนาขึ้นมาใชงานในธุรกิจโรงแรมและท่ีพักนั้น

ชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจในอุตสหกรรมเดียวกันอีกดวย 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาขึ้นมาใชงานกับธุรกิจโรงแรมและท่ีพักนั้น มี

มากมายหลายหลากเพื่อใหสามารถครอบคลุมการดําเนินการในทุกๆ ดานของธุรกิจ  

ระบบ Property Management System (PMS) คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสําหรับการบริหารจัดการโรงแรมใชเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ ผูใหบริการระบบ PMS มีโปรแกรมตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1.  Property Management System หรือ Primary Management System 

(PMS) เปนระบบพ้ืนฐานและเปนระบบหลักสําหรับบริหารจัดการโรงแรม ท่ีหัวใจของระบบ

นี้คือการบริหารจัดการหองพักเปนสําคัญ อันประกอบไปดวยระบบหลักๆ คือ 

 Front Office ท่ีใชในการปฏิบัติงานและบริหารเกี่ยวกับการจอง การ

ลงทะเบียนผูเขาพัก ขอมูลผูเขาพัก สถานะหองพัก คาใชจายของแขกท่ีเขาพัก 

 Back Office ใชในการตรวจเช็คขอมูล สถานะของหองพักสําหรับการ

ปฏิบัติงานสนับสนุนของแผนกตางๆ 

 ระบบเชื่อมตอกับระบบการทํางานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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ภาพท่ี 21 แสดงเว็บไซตของธุรกิจบริการ Hotel Software 

จากภาพ 21 ธุรกิจใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสําหรับการบริหาร

จัดการโรงแรม ท่ีเรียกวา Property Management System (PMS)  
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 2.  Accountant System หรือระบบบัญชี สําหรับใชในการคิดคํานวณทางดาน

บัญชีแยกประเภทตางๆ ภายในโรงแรม โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชงานในดานบริหารรายไดคา

หองพัก และบริการอ่ืนๆ ตลอดจนการบริหารทรัพยสินตางๆ ของโรงแรมท่ีใชในการคิด

คํานวณทางดานบัญชีตางๆ อาทิ สินคาคงคลัง (Inventory) สินทรัพย (Assets) เปนตน ซึ่ง

ระบบนี้สามารถทํางานไดท้ังแบบอิสระสําหรับงานดานบัญชีท่ัวไป และตอเชื่อมระบบกับ 

PMS เพื่อรับการโพสตบัญชีคาใชจายตางๆ ของแขกท่ีมาพักในโรงแรมเขาสูระบบ 

ระบบบัญชีสําหรับธุรกจิโรงแรม (System of Accounts for Hotels) 

ระบบบัญชีตนแบบโรงแรม (Uniform System of Accounts for Hotels) เปน

ระบบบัญชี โรงแรมท่ีเปนตนแบบในการปฏิบัติงานการบัญชีโรงแรม เร่ิมในชวงระหวางป

ค.ศ. 1925 – ตนป ค.ศ. 1926 โดยกลุมนักบัญชีของสมาคมโรงแรมแหงนิวยอรค (The 

Hotel Association of New York City) พอถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 1926 สมาคมก็ลงมติ

รับรองระบบใหมของการบัญชีโรงแรมนี้ตอมา ในเดือนกันยายนปเดียวกัน ระบบนี้ก็ไดรับ

การยอมรับจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีสําคัญอีก 1 สมาคม คือ สมาคมโรงแรมแหงอเมริกา 

(The American Hotel and Motel Association) ซึ่งมีสมาชิกท้ังอเมริกา และแคนาดา 

เรียกระบบการบัญชีใหมนี้วา The Uniform System of Accounts for Hotels  

อยางไรก็ดีระบบใหมนี้ไดรับการปรับปรุงแกไขไดคลองตัวในการปฏิบัติอยูเสมอเปน

ระยะ ๆ ในการแกไข คร้ังท่ี 8 ซึ่งเร่ิมใชตั้งแตปค.ศ. 1986 เปนตนมา ระบบ Uniform 

System of Accounts for Hotels นี้ไดแพรหลายอยางตอเนื่องในกิจการโรงแรมท่ัวไป จน

กลาวไดวาเปนคัมภีร (Bible) ของธุรกิจ โรงแรม นอกจากนี้รูปแบบของ Uniform System 

of Accounts ไดถูกนําไปสรางระบบบัญชีของภัตตาคารและไนตคลับ ซึ่งพัฒนาโดยสมาคม

ภัตตาคารแหงชาติของอเมริกา  

ปจจุบัน Uniform System of Account for Hotels เปนฉบับท่ีมีการแกไขคร้ังท่ี 9 

ในปค.ศ. 1996 ไดมีการปรับปรุงคร้ังใหญ โดยไดมีการตัง้ชื่อระบบบัญชีโรงแรมใหมนี้วา The 

Uniform System of Accounts for the Lodging Industry หรือระบบบัญชีสําหรับ

อุตสาหกรรม ท่ีพักซึ่งมีขอบเขตท่ีกวางกวาโรงแรม การปรับปรุงระบบคร้ังนี้มีสวนเพิ่มเติม

ประกอบดวย  

- รูปแบบของการรายงานปรับปรุงใหสมบูรณขึ้น  
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- มีการแกไขใหทันสมัยในสวนของผังบัญชีและ Expense Dictionary  

- เพิ่มหัวขอการวิเคราะหอัตราสวน และสถิตซิึ่งเป นการเสนอขอมูลการวิเคราะห 

อัตราสวนทางการเงิน และขอมูลสถิติของแตละแผนก  

- เพิ่มหัวขอการวิเคราะห “การวิเคราะหจุดคุมทุน  

- เพิ่มหัวขอ “การงบประมาณแลการควบคุม” โดยกลาวถึงการจัดเตรียมงบประมาณ 

เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน  

- มีตัวอยางของงบการเงิน เพ่ือใหเขาใจงายขึ้น แนวความคิดของระบบ Uniform 

System of Accounts for Hotels ระบบ Uniform System of Accounts นี้ไมไดเนน

เพื่อจะมาใชกับการบัญชีในโรงแรมเพียงอยางเดียว สามารถจะเอาแนวคิดนี้ไปใชไดกับ การ

จัดโครงสรางและการจัดแผนกตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน ในอุตสาหกรรมโดยท่ัวไปได

ในปจจุบัน 

 3.  Point of Sales หรือ POS เปนระบบบริหารการขายสินคา ณ จุดขายตางๆ 

ภายในโรงแรม เชน รานอาหาร บาร เปนตน ท่ีมีการซื้อขายสินคา และบริการตางๆ ในแต

ละจุด เพ่ือใหสามารถคิดคํานวณรายได และสินคาคงคลังของแตละจุดขาย สามารถทํางาน

ไดแบบอิสระ และผานการเชื่อมตอระบบเขากับ PMS และ/หรือ ระบบบัญชีของโรงแรม 

(บางรายการไมตองโพสตเขาระบบ PMS แตโพสตไปยังระบบบัญชีโดยตรง เชน รายการ

สินคาคงคลัง และการจําหนายสินคาท่ีไมเกี่ยวของกับแขก หรือหองพักแขก ท่ีจะใช

ฐานขอมูลแยกจากระบบ PMS) 

Point of Sales (POS) 

เพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงองคกรธุรกิจท่ีมีหนาราน รวมท้ังเชื่อมโยงไปยัง

ระบบบริการหลังราน เชน ระบบ stock สินคา เพื่อขาย

หรือใหบริการลูกคา  

 ระบบบริหารงาน ณ จุดขายท้ังในแงของฮารดแวรและซอฟตแวร สําหรับการขายให

ใหบริการหนาราน เพื่อองคกรทุกระดับ 
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บริการ POS (Point of Sale) ไดแก ระบบบริหารจัดการรานคา ควบคุมสต็อกสินคา 

เหมาะสําหรับธุรกิจประเภท รานอาหาร คลับ โรงแรม และธุรกิจบริการอื่น ๆ  

ระบบตางๆ ของ POS Solutions ..... ประกอบดวย ….. 

• การส่ังออเดอรลูกคาโดยพนักงานผานทางระบบไรสาย PDA Point-Of-Sales 

for Cashiering 

• ระบบ Point-of-Sales สําหรับแคชเชียรเก็บเงินVIP Members System 

• ระบบเปด VIP Member 

• ระบบตอนรับ VIP Member เมื่อเขามาใชบริการ 

• การจัดการระบบแบบ Real Time 

• ระบบควบคุม Back office และการบริหารสต็อกสินคา 

ระบบควบคุม Back Office และการจัดการจัดเก็บสินคา 

• ควบคุมรายการสินคาท่ีซื้อ/ขาย/สตอกสินคา ท้ังหมด 

• ตรวจสอบสถานะสินคาและรายงาน ตนทุน ยอดซื้อ/ขายของของสินคาทุกสาขา 

• ประเมินผลประกอบการของทุกสาขา 

• รายงานการเคล่ือนยายของสินคาไปยังสาขาตางๆ 

• กําหนด Promotion ตางๆสําหรับลูกคา 

  POS Software Application (Standard Module) 

1) STAND ALONE APPLICATION - แอพพลิเคชั่นแบบเคร่ืองเดี่ยว 

Stand Alone (SA) License per POS Terminal - License ตอเคร่ือง 

o POS Module โมดูลขายหนาราน 

o Sales Registering Module โมดูลเขาระบบการขายสําหรับแคชเชียร 

o POS Sales&Report Module รายงานและวิเคราะหยอดขาย 

o Inventory Module ควบคุมจัดการระบบสตอกสินคา 

o Audits Mornitoring Module โมดูลอิเล็กทรอนิกสออดิต 
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      2) NETWORK APPLICATION - แอพพลิเคชั่นแบบเชื่อมโยงเน็ตเวิรค 

o Front End (FE) License per POS Terminal - License สําหรับเคร่ือง

ขายหนาราน 

 POS Module โมดูลขายหนาราน 

 Sales Registering Module โมดูลเขาระบบการขายสําหรับแคชเชียร 

o License per PDA Terminal - License สําหรับเคร่ือง PDA 

 POS Module โมดูลขายหนาราน 

 Sales Registering Module โมดูลเขาระบบการขายสําหรับแคชเชียร 

o Shop Back End (SBE) - License สําหรับเคร่ือง Back Office 

 POS Sales&Report Module รายงานและวิเคราะหยอดขาย 

 Audits Mornitoring Module โมดูลอิเลขทรอนิคสออดิต 

o Shop Back End Inventory Control (SBE-IC) - License สําหรับเคร่ือง 

Back Office รองรับระบบการจัดการสตอกสินคา 

 POS Sales&Report Module รายงานและวิเคราะหยอดขาย 

 Audits Mornitoring Module โมดูลอิเลขทรอนิคสออดิต 

 Inventory Module ควบคุมจัดการระบบสตอกสินคา 

หมายเหตุ: ลูกคาเลือกเพียง c หรือ d อยางใดอยางหนึ่ง 
  

3) HEAD OFFICE APPLICATION - แอพพลิเคชั่นแบบรองรับระบบสาขา

เชื่อมโยงไปยังสํานักงานใหญ (Head Office) 

o Head Office Back End Consolidation (HQBEC) - License สําหรับ

เคร่ือง Back Office โดยควบคุมท่ีสํานักงานใหญ 

 POS Sales&Report Module รายงานและวิเคราะหยอดขาย 

 Audits Mornitoring Module โมดูลอิเลขทรอนิคสออดิต 

 Online Update Module ระบบออนไลนสงผานขอมูลไปยัง

สํานักงานใหญ 
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o Head Office Back End Consolidation - License - Inventory 

Control (HQBEC-IC) - Inventory Control (HQBEC-IC) - 

License สําหรับเคร่ือง Back Office รองรับระบบการจัดการสตอกสินคาโดย

ควบคุมท่ีสํานักงานใหญ 

 POS Sales&Report Module รายงานและวิเคราะหยอดขาย 

 Inventory Module ควบคุมจัดการระบบสตอกสินคา 

 Audits Mornitoring Module โมดูลอิเลขทรอนิคสออดิต 

 Online Update Module ระบบออนไลนสงผานขอมูลไปยัง

สํานักงานใหญ 

หมายเหตุ: ลูกคาเลือกเพียง a หรือ b อยางใดอยางหนึ่ง 

o HQ add-on License 

 Add-on licensing for all HQBEC Module สําหรับสาขาท่ี

เชื่อมโยงกับสํานักงานใหญท่ีเพิ่มขึ้นภายหลัง 

 POS Extra Module 

1. VIP Member & Member Entrance Module โมดูลสําหรับลูกคา

สมาชิกหรือลูกคา VIP 

2. SMS Module with SMS Modem โมดูลสําหรับสง SMS Message 

ผานโปรแกรมโดยตรง 

3. Bottle Management Module โมดูลการจัดการระบบฝากเหลา/

เคร่ืองดื่ม - หองเหลา 

4. Interface Barcode Label Printing Module โมดูลเชื่อมตอลาเบล

ปร๊ินเตอรแบบบารโคด 

5. Barcode Label Printing Module with Printer โมดูลปร๊ินลาเบล

ปร๊ินเตอรแบบบารโคด – สําหรับเคร่ืองพิมพบารโดดรุนท่ีเชื่อมตอ

โปรแกรมไวแลว 
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      4) POS Software Interface 

o  For standard level (price need to discuss by case) โปรแกรมเพิ่มเติม

ในการเชื่อมโยง POS เขากับโปรแกรมอื่น เชนระบบบัญชี ระบบ front ของ

โรงแรม 

 4.  Telephone Management System หรือ TMS เปนบริหารจัดการเกี่ยวกับ

การใชโทรศัพทภายในโรงแรม ท่ีมีการคิดคํานวณเกี่ยวกับการใชบริการโทรศัพทภายใน

โรงแรม/ท่ีพักของแขก แลวจะทําการโพสตคาใชจายเขาสูระบบ PMS ไปยัง Guest Folio 

ผานระบบการเชื่อมตอ ระบบบริหารจัดการโทรศัพทในปจจุบันมักจะมีการเพ่ิมเอาระบบ 

Voice Mail Box เขามาใหบริการแขกท่ีเขาพักเพิ่มเติมอีกดวย 

 5.  Video Management System หรือ VMS เปนระบบท่ีเกี่ยวของกับการ

ใหบริการทางดานความบันเทิงภายในหองพักแขกตามความตองการ (Video on 

demand/Pay per view movie) ซึ่งในปจจุบันมีการบริการท่ีกาวหนาไปถึงการใหบริการ

ส่ือระบบดิจิตอลตางๆ ไปยังหองพักแขก ท้ังส่ือประเภทเพ่ือความบันเทิง (Entertainment) 

และส่ือเพ่ือใหความรู (Education) เพ่ือใหใชบริการไดกับทุกคนในครอบครัวท่ีรวมกันแลว

เรียกวา Edutainment 

 6.  Guest Internet System หรือระบบใหบริการอินเทอรเน็ตสําหรับแขกท่ีมาใช

บริการภายในโรงแรมท้ังภายในหองพักแขก Business Center หองประชุมสัมนา และ

บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือเปนการควบควมและบริหารการใชงานอินเทอรเน็ตของแขกตาม

นโยบายท่ีทางโรงแรมกําหนด ถามีการคิดคาใชจาย ก็จะมีการคํานวณคาใชจายแลวโพสต

คาใชจายผานระบบเชื่อมตอ เขา Guest Folio ในระบบ PMS ของโรงแรมตอไป 

 7.  Online Distribution System/Electronics Distribution System หรือ

ระบบการจัดจัดหนายหองพักผานชองทางการจัดจําหนายออนไลน ท่ีมีการขายแบบ Real 

Time อาทิ GDS, IDS, CRS, Hotel Website ท่ีเปนระบบแบบ Real Time และ 

Interactive ท่ีลูกคาสามารถจะตรวจสอบสถานะหองวาง ราคาท่ีเปนปจจุบัน และทําการ

จอง และยืนยันการจองไดในทันทีแบบอัตโนมัติ ระบบนี้มีท้ังแบบทํางานโดยอิสระ หรือ

ทํางานเชื่อมตอกับระบบ PMS ของโรงแรมเลยก็ได 
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 8.  Conference & Events เปนระบบท่ีใชในการบริหารจัดการดานการขายและ

การจัดการหองประชุมสัมนา หรือการจัดเล้ียงตางๆ ภายในโรงแรมท่ีเนนทางดานการ

ใหบริการหองประชุม/สัมนา และจัดเล้ียง บางระบบจะทํางานแบบอิสระ บางระบบอาจจะ

เชื่อมตอกับ PMS เพ่ือทําการจองหองพัก และโพสตคาใชจายเขา Folio ของหองพักแขกได 

บางระบบอาจจะเรียกวา Sales & Cartering  

 9.  Membership Management System หรือระบบบริหารงานสมาชิก เหมาะ

สําหรับโรงแรม/สถานท่ีพัก ท่ีมุงเนนทางดานการขายสินคาและบริการใหกับสมาชิก และการ

สราง Loyalty กับลูกคาของตนเอง เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

10. Payroll and Time Control System หรือระบบการบริหารบัญชีเงินเดือน 

และเวลาการทํางานของพนักงาน ท่ีจะมีการบันทึกเวลาการเขา-ออกงาน และนําไปคํานวณ

บัญชีเงินเดือนของพนักงานแตละคนโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะสามารถทําการเชื่อมโยงระบบไป

กับระบบบัญชีหลักของโรงแรมดวยก็ได 

11. Customer Relationship Management System (CRM) หรือระบบบริหาร

ความสัมพันธลูกคา สําหรับโรงแรม/ท่ีพัก ท่ีมุงเนนในดานการรักษาลูกคา และเพ่ิมพูนธุรกิจ

ผานทางลูกคาเกาท่ีมีประสบการณของทางโรงแรม จะนําเอาระบบนี้เขามาใชงาน ซึ่งอาจจะ

เปนการใชงานแบบอิสระ หรือการเชื่อมโยงฐานขอมูลกับระบบ PMS หลักของโรงแรม และ

ระบบบริหารจัดการรายชื่อผูติดตอในระบบอื่นๆ ท่ีใชงานอยูดวยก็ได 

12. Availability Management System หรือระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ี สําหรับ

บริการอื่นๆ ภายในโรงแรม ท่ีจําเปนตองมีการสํารองพื้นท่ีไวลวงหนา เลน ท่ีนั่งในรานอาหาร 

สําหรับรานอาหารท่ีไดรับความนิยม หรือพ้ืนท่ีนั่งชมการแสดง สําหรับการแสดงตางๆ ท่ีจัด

ขึ้นภายในบริเวณโรงแรม หรือ การจองพื้นท่ีสําหรับบริการ Spa เปนตน 

 นอกจากระบบตางๆ ท่ีกลาวไปแลวขางตนนั้น ก็ยังมีระบบเทคโนโลยีเทคโนโลยี

สารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีไดมีการพัฒนาขึ้นมาสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม/ท่ีพัก

เฉพาะดานอีกมากมาย 

 จะสังเกตไดวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ท่ีมีการพัฒนาขึ้นมาใชงานภายใน

โรงแรมนั้น สวนใหญจะพัฒนาขึ้นมาใหสามารถเชื่อมตอขอมูลกับระบบ PMS และระบบ
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บริหารจัดการดานอ่ืนๆ ของทางโรงแรมได เพ่ือเปนการใชทรัพยากรทางดานขอมูลพ้ืนฐาน

รวมกัน ลดความซ้ําซอนในการทํางาน ประหยัดเวลาในการเขาถึงขอมูล ลดการใชงาน

เอกสารท่ีเปนกระดาษ สามารถนําเอาฐานขอมูลจากระบบตางๆ มาใชงานรวมกันในการทํา

รายงานการปฏิบัติงาน หรือรายงานเพ่ือการวิเคราะหตัดสินใจ ซึ่งเปนการบูรณาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของการบริหารจัดการงานตางๆ เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดพลัง (Synergy) 

และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงแรม/ท่ีพัก 

ประโยชนของการใชระบบสารสนเทศในธุรกิจโรงแรม 

ถาเราลองเปรียบเทียบการบริการท่ีมีระบบ กับ การบริการท่ีไมมีระบบ จะเห็นไดชัด

วาการบริการท่ีมีระบบนั้นยอมดีกวา ท้ังในดานการบริการท่ีรวดเร็ว เเละ ความเปนมืออาชีพ 

ประโยชนของระบบบริหารจัดการโรงแรม หรือ Property Management System สามารถ

เเบงออกเปนสามขอใหญๆ คือ 

1. ดานการบริการ (Service) 

ระบบPMSสามารถชวยในดานการบริการของโรงแรมใหดีขึ้นไดอยางไร? 

ระบบPMSท่ีดีนั้น จะชวยใหการทํางานทุกอยางเปนไปอยางรวดเร็ว เเละมี

ประสิทธิภาพ 

ลูกคาไมจําเปนตองรอการทํางานท่ีชา ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอความพึงพอใจตอ

โรงแรมของคุณ เชน เมื่อลูกคามาถึงเเละตองการจะcheck in โรงแรมท่ีมีระบบการจัดการ

ไมดี จะปลอยใหลูกคารอนานระหวางท่ีดําเนินการ เเตระบบท่ีดีนั้นการดําเนินการตองเปนไป

อยางรวดเร็ว เเละเเมนยํา 

การ check in ไมควรกินเวลาเกิน 5 นาทีดวยซ้ําไป 

การดําเนินการทุกอยาง ระบบPMSจะเปนตัวทําหนาท่ีเหมือนสายพานในการลําเลียง

ขอมูลไปยังเเผนกตาง ๆ ซึ่งทําใหการบริการเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว เเละ เเมนยํา 

2. ดานการเงิน (Finance) 

ระบบ PMS ท่ีดีนั้น สามารถท่ีจะเพ่ิมยอดขาย เเละ ลดรายจายในการบริหารจัดการ

ใหเเกโรงแรมไดอยางไร สําหรับการเพ่ิมยอดขาย ระบบ PMS ของบางบริษัทจะมีอีกหนึ่ง
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ระบบยอย เรียกวา Web Reservation Engine (WRE) ซึ่งระบบWREนั้นจะเปนตัวท่ีจะคอย

บริหารInventoryของโรงแรมใหเกิดประโยชนหรือ Yield สูงสุด WRE เปนระบบท่ีเชื่อมตอ

กับ OTAs ตางๆ ในการนําหองขึ้นไปขายบนเเตละ websites เราสามารถท่ีจะกําหนดวาจะ

ใหหองเทาไหรตอหนึ่ง Agent หรือ สามารถเปน terminal ในการจองโดยตรงผานเว็บไซต

ของโรงแรมเองก็ไดสําหรับในดานการลดรายจาย (Cost) 

ระบบ PMS มีสวนสําคัญอยางย่ิงในการลดตนทุน เชน สามารถลดจํานวนพนักงาน 

ในขณะเดียวกันเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ลดคาใชการในงานธุรการ ลดเวลาการ

ทํางานอยางมีนัยยะสําคัญ 

3. ดานการบริหาร (Management) 

ระบบPMSจะทําใหการทํางานเปนระบบ ลดความยุงยากในการบริหารจัดการ ทุก

การทํางานในทุกแผนกจะมีการทํางานท่ีเปนระบบมากขึ้น เพ่ือใหงายตอการบริหาร ขอมูล

ทุกอยางถูกจัดเก็บและรายงานออกมาเปนขอมูลเชิงลึกเพ่ือใชในการวิเคราะห และบริหาร

ตอไป ซึ่งการทํางานท่ีเปนระบบคือเปาหมายหลักของการมีระบบบริหารจัดการโรงแรมไว

ครอบครอง 
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บทท่ี 9 

การจัดโตะอาหารและการปูท่ีนอน 

Table Set Up and Bedding Set 

 

 

 

การจัดโตะอาหารใหมีความเหมาะสมแกกาลเทศะอาจจะเปนเร่ืองท่ีนากลัวสําหรับ

พนักงานหองอาหารโรงแรมบางคนท่ีขาดประสบการณ และพนักงานท่ีเพ่ิงเขามาทํางาน

ใหมๆ เพราะส่ิงของเคร่ืองใชและภาชนะตางๆ ท่ีมาใชในการจัดโตะอาหารแตละรูปแบบมี

ความแตกตางกัน ไมวาจะเปนอุปกรณในการหยิบ/ตักอาหาร ภาชนะอาหาร แกวเคร่ืองดื่ม

ประเภทตางๆ ท่ีตองเลือกใชใหถูกตองตามแบบแผน และเหมาะสมกับการใชงาน 

วิธีการจัดโตะอาหารคํ่าแบบทางการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 21 การจัดโตะอาหารแบบเปนทางการ  
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ภาพ 22 การจัดโตะอาหารเปรียบเทียบ ทางการและไมเปนทางการ 
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การจัดโตะ อาหารเชา มี 2 แบบ 

          แบบท่ี 1        แบบท่ี 2 
 

 

 

 

 

ภาพ 23 การจัดโตะอาหารเชา 

การจัดโตะ (ทั่วไป) อาหารกลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 24 การจัดโตะอาหารกลางวัน 

การจัดโตะ (ทั่วไป) อาหารคํ่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 25 การจัดโตะอาหารค่ํา 
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การจัดโตะ อาหารคํ่า อยางเปนทางการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 26 การจัดโตะอาหารค่ําอยางเปนทางการ 

การจัดโตะ อาหารคํ่า ยุโรป 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 27 การจัดโตะอาหารค่ําแบบยุโรป 

การจัดโตะ สมบูรณแบบ อยางเปนทางการ 

 
ภาพ 28 การจัดโตะอาหารค่ําแบบยุโรป 
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Dinner หรืออาหารค่ํา เปนอาหารมื้อสําคัญของวัฒนธรรมตะวันตก การจัดเตรียม

โตะอาหารสําหรับการรับประทานอาหารค่ําอยางเปนทางการในโอกาสตางๆ นั้นมีระเบียบ

แบบแผนท่ีโรงแรมตางๆ จําเปนท่ีจะตองมีการอบรมพนักงานหองอาหารใหสามารถจัดโตะ

อาหารค่ําไดอยางถูกตอง 

การรับประทานอาหารค่ําแบบเปนทางการนั้น จะเปนการรับประทานอาหารแบบท่ี

มีบริกรคอยใหบริการแกผูรวมรับประทานอาหารโดยไมตองเดินไปตักอาหารรับประทานเอง

เหมือนกับ Buffet ดังนั้นการจัดเตรียมโตะอาหารค่ําอยางเปนทางการจะตองจัดวางอุปกรณ

เคร่ืองใชในการรับประทานอาหารตางๆ ของแตละคนไวใหครบถวน 

อุปกรณสําคัญสําหรับการจัดโตะอาหารคํ่า 

กอนท่ีจะกลาวถึงรายละเอียดในการจัดโตะอาหารค่ํา ผูจัดโตะจําเปนตองเรียนรู

เกี่ยวกับอุปกรณสําคัญท่ีจําเปนตองใช ในกรณีท่ีขาดอุปกรณชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรท่ีจะตอง

จัดหามาเตรียมไวใหครบถวน 

สําหรับอาหารค่ําอยางเปนทางการ ทางหองอาหารควรท่ีจะใชชุดภาชนะอาหารบน

โตะอาหาร (Chinaware) ท่ีคุณภาพดี ใชภาชนะเคร่ืองดื่ม (Stemware) ท่ีมีความหรูหรา 

และใชมีด ชอน ซอม (Flatware) ท่ีทําจากเงิน ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

• Glass แกวตางๆ – ประกอบไปดวยแกวน้ําดื่ม แกวไวน และแกวเหลา 

• Cup ถวย – ถวยชา/กาแฟพรอมจานรอง และชอนกาแฟ 

• Plate จานตางๆ – ประกอบไปดวยจานขนมปงและเนย, จานสําหรับบริการ 

(Service plate) จานอาหารค่ํา (Dinner plate) และจานของหวาน 

• Bowl ชาม – ชามซุปบนจานรอง 

• Knife มีด – มีดเนย (Butter knife or spreader) และมีดอาหารค่ํา 

• Fork ซอม – ซอมสลัด (Salad fork) ซอมอาหารค่ํา (Dinner fork) ซอมปลา 

(Fish fork) และซอมอาหารหวาน(Dessert Fork) 

• Spoon ชอน – ชอนซุป (Soup spoon) และชอนอาหารหวาน (Dessert 

spoon) 
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การตกแตงโตะอาหาร 

เมื่อมีอุปกรณของใชสําหรับโตะอาหารเรียบรอยแลว ผูจัดเตรียมโตะอาหารค่ําแบบ

เปนทางการควรท่ีจะใหความสําคัญเกี่ยวกับการตกแตงโตะอาหารใหมีความสวยงามหรูหรา 

ส่ิงท่ีผูจัดโตะพิจารณา และเลือกใชผาปูโตะ ท่ีรองจาน และผาเช็ดปากท่ีมีความ

สวยงาม มีคุณภาพดี และเขาชุดกันและเหมาะสมกับบรรยากาศหรือธีมของการจัดงานเพ่ือ

สรางบรรยากาศท่ีดี และควรท่ีจะมีของวางประดับโตะเพ่ือเพ่ิมความหรูหรา เชนดอกไม

ประดับตกแตง ภาชนะใสเกลือและพริกไทยท่ีทําจากแกวคริสตัลหรือ Bone-China คุณภาพ

ดี และท่ีวางเทียนไข เพื่อใหดูงดงามมากย่ิงขึ้น 

รูปแบบการจัดเลีย้ง 

        รูปแบบการจัดเล้ียงในงาน สวนใหญจะมีดวยกัน 3 แบบ คือ ค็อกเทล บุฟเฟต โตะ

จีน แตละแบบก็จะมีขอดีขอดอยท่ีตางกันไป ซึ่งก็จะถูกกําหนดดวยชนิดของอาหาร สไตล

การจัดงาน การตกแตงภายในงาน และจํานวนของแขกกับขนาดของหองจัดเล้ียง 

       ค็อกเทล (Cocktail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 29 งานเล้ียงแบบค็อกเทล 
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Cocktail เปนรูปแบบท่ีนิยมจัดในงานเล้ียงแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ มีการจัด

ท้ังในอาคารและ ในพ้ืนท่ีโลงกลางแจง รวมท้ังริมสระน้ํา มีลักษณะไมเปนพิธีการมากนัก  

“ค็อกเทล”เปนเคร่ืองดื่มผสมตั้งแต 2 อยางขึ้นไป  

สวนใหญเปนเหลาผสมท่ีใหบริการท่ีบาร งานเล้ียงแบบค็อกเทลจึงเนนบริการ

เคร่ืองดื่มท้ังแบบมีแอลกอฮอล (Hard Drink) และไมมีแอลกอฮอล (Soft Drink) โดยจะ

จัดบริการอาหารประเภทอาหารวาง อาหารทานเลน รวมถึงอาหารเรียกน้ํายอย ไวใหแขก

รวมงานเดินเลือกหยิบรับประทานตามชอบ เหมาะสําหรับการจัดเล้ียงแขกจํานวนมาก 

ในงานเล้ียงจะไมมีโตะอาหารจัดใหแขกนั่งรับประทาน มีเพียงโตะวางอาหารตั้งไว

เปนสวนกลาง อยูมุมตางๆ และบริเวณสวนกลางของงาน เปดโอกาสใหแขกรวมงานเดินไป

มารอบงานเพ่ือทักทายเจาภาพและพบปะ สังสรรคกับผูรวมงานอ่ืนๆ แตในปจจุบัน รูปแบบ

การจัดงาน เจาภาพสามารถของโตะและเกาอี้เพิ่มได เพ่ือความสะดวกในการรับประทาน

อาหารและใหแขกไดนั่งพักทานอาหาร หรือนั่งคุยกันได ระหวางงานเล้ียงพนักงานจะเดินถือ

ถาดเสิรฟเฉพาะเคร่ืองดื่มไปตามบริเวณตางๆของงาน ใหแขกไดเลือก และถือแกวเคร่ืองดื่ม

ไวในมือ อาหารท่ีบริการจะจัดวางไวเรียบรอยกอนเร่ิมงาน ปริมาณและความหลากหลาย 

ขึ้นอยูกับเจาภาพซึ่งเปนผูกําหนด สวนใหญจะเปนอาหารชิ้นเล็กขนาดพอคําท่ีหยิบ

รับประทานไดสะดวก เพื่อแกลมไปกับเคร่ืองดื่ม โดยใชไมจิ้มขึ้นมารับประทาน 

ในโรงแรมขนาดใหญนิยมจัดจานขนาดเล็กไวท่ีโตะวางอาหารเพ่ือใหแขกใสอาหาร

รับประทานภายในงาน และจัดวางเกาอ้ีไวตามมุมตางๆ ของงาน เพ่ือใหนั่งพักได อาหารท่ี

บริการมีท้ังคาวหวานแตจะไมใชประเภทอาหารมื้อหลัก ท่ีทําใหผูรับประทานอิ่มทอง เหมือน

งานเล้ียง แบบอ่ืน แขกรวมงานจึงสามารถรับประทานอาหารมื้อค่ําหลังจากงานเลิก

ได ปจจุบันในโรงแรมขนาดใหญมีการจัดเพ่ิมซุมบริการอาหารท่ีมีผูปรุง และตักใสถวยหรือ

จานขนาดเล็ก ใหแขกรวมงานตามมุมตางๆ ของงาน และเจาภาพยังอาจใหโรงแรมจัดโตะ

วางจํานวน ไมมากใหแขกสําคัญ นั่งรับประทานได  

งานเล้ียงตอนเย็นนิยมเร่ิมประมาณ 18.00 น. เวลาในการบริการอาหารคอนขางส้ัน 

ประมาณ 1-2 ช.ม. จึงเปนงานเล้ียงท่ีเลิกไดเร็วกวาแบบอ่ืน แขกสามารถอําลาออกจากงาน

ไดตามความสะดวก การคิดราคาจะคิดเปนราคาตอแขก 1 คน 
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ค็อกเทล เหมาะสําหรับสถานท่ีท่ีมีบริเวณพ้ืนท่ีท่ีไมกวางมากนักและงานท่ีไมเนนพิธี

การมีแขกผูใหญท่ีมารวมงานไมมาก สําหรับราคาคาใชจายนั้นขึ้นอยูกับเมนูและจํานวนของ

อาหาร ซึ่งรายการอาหารประเภทคอกเทลนั้น มีหลากหลาย เชน อาหารไทย จีน นานาชาต ิ

ขอดี  

- หยิบทานงาย มีอาหารหลากหลาย  

- ไมตองจัดคนพาแขกไปนั่ง 

- รูปแบบงานทันสมัยจัดงานไดสวย เพราะแบงพื้นท่ีซุมอาหารชัดเจน 

- แขกไมตองรอเสิรฟอาหาร และไมตองรีบรอนในทานรับประทานอาหาร 

- แขกสามารถเดินไปเดินมา ทักทายเพื่อนๆไดอยางไมเกอเขิน  

- หากแขกมาเยอะสามารถเพิ่มเมนูอาหารได  

- พิธีการเสร็จเร็ว เลิกงานไว 

ขอเสีย 

- แขกมัวแตเดินไปตักอาหารไมสนใจพิธีการบนเวที 

- ไมสะดวกในการทานอาหารเพราะในมือมีท้ังจานอาหารและแกวน้ํา 

- อาหารหมดไว 

- ไมอิ่ม 

- แขกยืนนานๆจะเมื่อย 

สรุป หากตองการจัดงานเล้ียงแบบคอกเทล ตองมีการพูดคุยกับบริกรของทางรานใน

เร่ืองของการเก็บจาน แกวน้ํา เพราะหากไมมีการจัดเก็บท่ีดี ก็จะทําใหดูไมนามอง ท่ีสําคัญ

ควรมีโตะ VIP สําหรับแขกผูใหญโดยเฉพาะ  

บุฟเฟต (Buffet) 

Buffet เปนรูปแบบท่ีนิยมมากในทุกโอกาส สามารถจัดไดในท่ีตางๆ ท้ังในอาคารและ

นอกอาคาร เปนการเล้ียง อาหารท่ีไมเปนพิธีการมาก โดยเปดโอกาสใหแขกรวมงานสามารถ

เลือกตักอาหารรับประทาน ไดเองตามความพอใจ 

Buffet เปนรูปแบบท่ีนิยมมากในทุกโอกาส สามารถจัดไดในท่ีตางๆ ท้ังในอาคารและ

นอกอาคาร เปนการเล้ียง อาหารท่ีไมเปนพิธีการมาก โดยเปดโอกาสใหแขกรวมงานสามารถ

เลือกตักอาหารรับประทาน ไดเองตามความพอใจ 
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ภาพ 30 งานเล้ียงแบบบุฟเฟต 

การจัดบริการอาหารจะใชโตะใหญจัดวางอาหารเรียงรายอยางสวยงาม บนถาดขนาด

ใหญตามประเภท และลําดับของอาหาร ตั้งแตอาหารเรียกน้ํายอย อาหารหลัก อาหารหวาน

นานาชนิดในปริมาณท่ีมากกวางานเล้ียง แบบค็อกเทลเพราะจัดในเวลามื้ออาหารหลักท่ีแขก

สามารถทานไดอิ่มทอง 

โตะบุฟเฟตท่ีวางอาหารนี้อาจวางไวกลางหองหรือมุมหอง หรือกระจายเปนหลายโตะ 

ในงานขนาดใหญท่ีมีแขกมาก เจาภาพจะเตรียมจัดท่ีนั่งโดยตั้งโตะอาหาร ในปริมาณเพียงพอ

สําหรับใหแขกไดนั่งรับประทานทุกคน โดยอาจระบุโตะเพื่อใหแขกกลุมเดียวกันไดนั่งดวยกัน 

บนโตะอาหารทุกท่ีนั่งอาจจัดวางชอนสอม แกวน้ําไว หรือในบางแหงอาจเปนเพียงโตะวาง 

และจัดวางภาชนะอุปกรณ  เชน จาน ชอนสอม ถวยชาม ฯลฯ ไว ท่ี โตะบุฟเฟต   

แขกจะเดินเรียงเขามาหยิบภาชนะอุปกรณ และเลือกตักอาหารใสจานแลวนํากลับไปนั่ง

รับประทานท่ีโตะ เมื่อทานเรียบรอยแลวก็สามารถลุกขึ้นไปตักอาหารประเภทอ่ืนใสภาชนะ

ใหมไดอีกตามตองการ  

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรงแรม                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 



129 
 

ขณะท่ีพนักงานจะคอยเสิรฟเคร่ืองดื่ม และเก็บจานเกาท่ีแขกรับประทานเสร็จ

ออกไปจากโตะ เ พ่ือใหแขกสามารถ นําอาหารจานใหมมานั่งรับประทานตอไปได 

นอกจากน้ัน อาจมีพนักงานคอยบริการชวยตักแบงอาหารบางอยางใหท่ีโตะบุฟเฟต รวมท้ัง

คอยเติมอาหารท่ี พรองไปในถาดบริการบนโตะบุฟเฟต ปริมาณและความหลากหลายของ

อาหารในงานเจาภาพจะเปนผูกําหนด โดยผูจัดบริการอาหารจะคิดราคาเปนราคาตอคน 

และเตรียมจัดอาหารไวลวงหนาเรียบรอยกอนงานเร่ิม หรือ กอนเร่ิมมื้ออาหารนั้นใหเพียงพอ

กับจํานวนคนท่ีไดจองไว การจัดบริการแบบบุฟเฟตเปนท่ีนิยมในปจจุบัน เพราะอาหารท่ี

บริการไมจําเปนตองรอใหครบจึงเสิรฟ ผูรับประทานสามารถเห็นอาหารทุกอยางท่ีจัดวาง

อยางสวยงามหลากหลายและเลือกรับประทานตาม ความชอบใจอยางอิสระ  

เวลาเร่ิมงานสําหรับอาหารเย็นประมาณ 18.30 น . และมีชวงเวลาบริการอาหาร

ยาวนานกวาแบบค็อกเทล แตอาจไมนานเทาแบบโตะจีน 

บุฟเฟต การเลือกการจัดเล้ียงแบบบุฟเฟตนั้นถือวาเปนลูกผสมระหวางค็อกเทลกับ

โตะจีน มีอาหารหลากหลายชนิดและสามารถตอบโจทยของคูบาวสาวไดหลายอยาง ซึ่ง

รูปแบบของการจัดเล้ียงแบบบุฟเฟต จะมีโตะและจานสําหรับแยกรับประทานอาหาร  

ขอดี 

- แขกมาถึงท่ีงานแลว สามารถรับประทานไดเลยทันทีไมตองรอ 

- สามารถออกแบบตกแตงภายในงานไดตามท่ีตั้งใจ 

- ซุมไลนอาหารแบงเปนสัดสวน 

- มีอาหารหลากหลาย อิ่มทอง 

- แขกใหความสนใจกับพิธีการบนเวที 

ขอเสีย 

- เมื่อแขกเร่ิมตักอาหารไปแลว หลังๆอาหารอาจไมคอยนาทานดูเหมือนของเหลือ 

- แขกผูใหญอาจจะไมสะดวกในการเดินตักอาหาร 

- อาหารอาจจะเปนอาหารท่ัวไปหาทานไดในชีวิตประจําวัน 

- แขกบางทานอาจจะเลือกตักอาหารตามท่ีตนเองชอบ อาจจะทําใหดูเหมือนของ

เหลือไมนากิน 

- หากพนักงานเก็บจานไมทันจะทําใหโตะจัดเล้ียงไมสวยงาม 
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สรุป ขอดีของการจัดเล้ียงแบบบุฟเฟตนั้นแขกสามารถเดินไปทักทายเพ่ือนๆท่ีอยูใน

งานไดอยางไมเกอเขิน ทานเสร็จแลวก็วางจาน มีอาหารหลากหลายสามารถเลือก

รับประทานอาหารตามท่ีชอบ แตขอเสียคือแขกท่ีมาถึงงานท่ีหลัง อาจจะไมไดรับประทาน

อาหาร เพราะอาหารบางอยางอาจจะดูเหมือนของเหลือไมนากิน และอาหารท่ีถูกทําไวนาน

อาจจะดูไมสดใหม ไมนารับประทาน 

 

 โตะจีน Chinese Set  

การจัดโตะจีน เปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมในการจัดเล้ียงสําหรับโอกาสท่ัวไป การ

บริการอาหารมีลักษณะคลาย แบบครอบครัวเพราะอาหารทุกอยางจะยกมาจากครัวโดยปรุง

แตงเรียบรอย และจัดใสจานหรือชาม ท่ีมีขนาดใหญ ซึ่งไมสามารถสงตอใหกันบนโตะได จึง

ตองวางไวกลางโตะใหผูรับประทานบริการตัวเอง หรือชวยตักแบงกันเองบนโตะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 31 งานเล้ียงแบบโตะจีน 

ดังนั้นจึงใชโตะกลมเสมอเพื่อใหแขกทุกคนท่ีนั่งอยูรอบโตะเอ้ือมมือ ไปตักไดถึง 

บรรยากาศงานเ ล้ียงแบบโตะ จีน จึงเ อ้ือตอการจับกลุมชุมนุมสังสรรคกัน ท่ี โตะ   

พนักงานบริกรเปนผูนําอาหารจากครัวมาเสิรฟท่ีโตะ และมีหนาท่ีคอยเก็บอาหารลําดับจานท่ี

แลวออกไป เมื่อแขกรับประทานเรียบรอย และบริการน้ําดื่ม หากในบรรยากาศท่ีคอนขาง

เปนพิธีการ อาจมีพนักงาน มาคอยตักแบงอาหารใหทุกคนแทนท่ีแขกจะลุกขึ้นตักแบง

กันเอง  
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รายการอาหารทุกโตะจะเปนชุดเดียวกันซึ่งกําหนดลวงหนาโดยเจาภาพงาน 

ประมาณ 8-12 อยางตอชุดและเสิรฟทีละอยางตามลําดับ สําหรับแขกนั่งได 8-12 คน แต

นิยม 10 คนตอโตะ เพ่ือใหเอ้ือมถึงอาหารไดสะดวก บนโตะจะเตรียมจัดวางอุปกรณประจํา

แตละท่ีนั่ง ไดแก จานเล็ก ถวย ( ชาม ) ใบเล็ก ชอน ตะเกียบ แกวน้ํา เปนตน ในภัตตาคาร

ชั้นดีอุปกรณจะใชเคร่ืองกระเบ้ือง เคร่ืองเงิน เคร่ืองแกวคุณภาพดี มีท่ีวางพักตะเกียบและ

ชอนเงินดามยาว 

ลําดับอาหารจัดแบงไดเปน 5 กลุม คือ  

1. อาหารเรียกน้ํายอย ประเภทออเดิรฟเย็น 

2. อาหารจานรอน ท่ีปรุงจากเนื้อประเภทสัตวบก สัตวปก อาหารทะเลและผัก  

3. อาหารจานหลัก ซึ่งมีไดหลายอยางท้ังซุปหูฉลาม อาหารทะเล และประเภทเนื้อท่ี

ปรุงจากสัตวปก สัตวบก  

4. อาหารอ่ิมทองโดยจะเลือกใหมีความหลากหลายไมซ้ํากับลําดับอาหารจานท่ีผาน

มา ขาวผัด / บะหมี่ พรอมน้ําแกงหรือซุปใส  

5. และสุดทายคือ อาหารหวานประเภทผลไมสดหรือของหวานอ่ืน เสิรฟพรอมนํ้าชา

แขกผูรวมงาน จะนั่งประจําท่ีโตะตลอดเวลา  

ในงานขนาดใหญท่ีมีแขกมากมายเจาภาพอาจระบุโตะไวเพ่ือจัดใหกลุมแขกท่ีรูจักกัน

ไดนั่งดวยกัน ตามปกติปริมาณและประเภทอาหารท่ีบริการในโตะจีนจะเตรียมไวใหแขกได

อ่ิมทอง แตเนื่องจากตองรับประทานดวยกัน จึงตองรอใหแขกมาครบกอนจึงจะเร่ิมเสิรฟ

พรอมกัน ชวงเวลาบริการจะยาวนานกวาเพราะตองรอเสิรฟอาหารเปนลําดับจนกวาจะครบ 

( ไมต่ํากวา 1 1/2-2 ชั่วโมง ) 

ในงานเล้ียงตามโรงแรมขนาดใหญนิยมเสิรฟในเวลาอาหารค่ํา ซึ่งจะเร่ิมประมาณ 

19-20.00 น . เปนตนไป จึงจะจบรายการอาหาร การคิดราคาอาหารจะคิดราคาตอโตะ  

โตะจีน ปจจุบันนี้ไมวางานแตงงานใหญหรือเล็กรูปแบบการบริการจัดเล้ียงประเภท

โตะจีนมักอยูแผนการจัดงานฉลองสมรสอันดับแรกๆของของคูบาวสาว สําหรับขั้นตอนใน

เลือกใชบริการโตะจีนนั้นตองดูจากงบประมาณท่ีเตรียมไว ราคาโตะ เมนูอาหาร และความ

สมเหตุสมผลในการเลือกใชบริการ 
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ขอดี 

- เหมาะสําหรับงานท่ีแขกผูใหญเยอะ เพราะวามีเกาอ้ีนั่งและบริกรในการเสริฟ

อาหาร ไมตองไปเดินตักเองและไมตองยืนรับประทานอาหาร ดูไมวุนวายและเปนระเบียบ

เรียบรอย 

- แขกจํานวนมากชื่นชอบ เพราะนั่งสบายอาหารหลากหลายอยางและทานไดอิ่มทอง 

- ยังมีอีกหลายคนเขาใจผิดวาโตะจีนมักมีราคาแพงและมีคาใชจายสูงกวางานเล้ียง

แบบอื่นๆ หากมีการคํานวนแขกไดอยางแมนยํา จริงๆแลวราคาโตะจีนก็ไมแพงอยางท่ีคิด 

ขอเสีย 

- รองรับแขกไดนอยเมื่อเทียบกับการจัดงานรูปแบบงานอื่นๆในสถานท่ีเดียวกัน 

- การเตรียมงานคอนขางยุงยากในการกะจํานวนแขกและจัดท่ีนั่งใหเหมาะสม เพราะ

หากจองโตะมากหรือนอยเกินไป จะทําใหเสียคาใชจายมากขึ้น เชนการเสริมโตะเกาอ้ี การ

เตรียมเสริฟอาหารไมทันเวลา 

- ตองใชเวลานานประมาณ 2-3 ชั่วโมง กวาจะเสริฟอาหาร ครบทุกเมนูและแขกอาจ

ตองหิ้วทองรอ เพราะถาหากแขกมาไมถึง 70 % ของงาน ก็ยังไมมีการเสริฟอาหารจานแรก 

- แขกสังสรรคกันไดเฉพาะในโตะเทานั้น 

- ขอสุดทายหากแขกไปนั่งผิดท่ีผิดทาง หรือตองรวมโตะกับคนท่ีไมรูจัก หรือไมสนิท 

แขกอาจจะรูสึกไมสนุก และอาจจะทําใหบรรยากาศในงานกรอยได 
 

สรุป การจัดเล้ียงแบบโตะจีนน้ันเหมาะสําหรับงานท่ีเปนทางการมีแขกผูใหญมารวม

งานเปนจํานวนมาก รายการอาหารเหมาะสมดูดีราคาไมแพงสมเหตุสมผล แตขอควรระวังใน

การเลือกจัดเล้ียงแบบโตะจีนคือ ตองมีผูท่ีเชิญแขกไปนั่งท่ีโตะตามปายชื่อ เพ่ือกันไมใหแขก

ท่ีไปรวมงานนั่งกระจาย เพราะจะมีปญหาโตะไมเต็ม 
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การจัดวางอุปกรณเคร่ืองใชบนโตะอาหาร 

ข้ันตอนการจัดวางอุปกรณเคร่ืองใชบนโตะอาหารคํ่าแบบทางการ 

ข้ันตอนที่ 1 – วางจานหลักท่ีใชในการบริการอาหารบนท่ีรองจานแลววางซอนดวย

จานชามซุปหรือชามสลัดดานบน สําหรับจานบริการนั้นสามารถใชเปนจานอาหารค่ําดวยเลก็

ได แตถาจะใหดูเปนทางการแลวจะมีการเปล่ียนเอาจานบริการออกกอนท่ีจะเสิรฟอาหาร

จานหลักท่ีจะนํามาวางแทนท่ี 

ข้ันตอนที่ 2 – ดานขวามือของจานบริการ จะวางมีดอาหารค่ํา มีดสลัด ชอนอาหาร

ค่ํา และชอนซุป เรียงกันจากขอบจานดานขวามือออกไปดานนอกตามลําดับ 

ข้ันตอนที่ 3 – ดานซายมือของจานบริการ วางซอมอาหารค่ํา ซอมสลัด เรียงกันจาก

ขอบจานดานซายมือออกไปดานนอกตามลําดับ 

ข้ันตอนที่ 4 – มุมบนดานซายมือวางจานขนมปง และวางมีดเนยหรือมีดแบงขนมปง

ไวบนขอบจานโดยหันดามจับไวทางดานขวามือ 

ข้ันตอนที่ 5 – วางซอมอาหารหวาน และชอนอาหารหวานไวเหนือขอบจานบริการ

อาหารเรียงขึ้นไปดานบนตามลําดับ โดยวางสลับกันในแนวนอน หันดามจับของซอมไวดาน

ซายมือ และดามจับของชอนไวดานขวามือ 

ข้ันตอนที่ 6 – วางแกวเคร่ืองดื่ม ท่ีประกอบไปดวยแลวน้ํา แกวไวนแดง ไวนขาว ท่ี

มุมขวามือดานบนในลักษณะของสามเหล่ียม หรือเรียงแถว ถามีแกวเชมเปญเพ่ิมอีก 1 แกว 

ใหวางไวท่ีมุมขวามือสุด 

ข้ันตอนที่ 7 – วางถวยกาแฟพรอมท่ีจานรองและชอนไวท่ีดานขวามือสุด 

ข้ันตอนที่ 8 – วางผากันเปอนท่ีพับไวในรูปแบบตางๆ ท่ีเหมาะสมไวในตําแหนงท่ี

เหมาะสมเชน บนจานสลัด หรือเหนือท่ีวางชอน/ซอมของหวาน หรือ ดานซายมือสุดของแต

ละท่ี 

หมายเหตุ - การจัดเตรียมอุปกรณบนโตะอาหารท่ีกลาวมาขางตนนั้นอาจจะมี

อุปกรณเพ่ิมเติมใหมีความเหมาะสมกับประเภทอาหารท่ีจะเสิรฟดวย เชนอุปกรณสําหรับ

อาหารประเภทปลา เปนตน 
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สําหรับหองอาหารของโรงแรม การจัดโตะสําหรับรับประทานอาหารค่ําอยางเปน

ทางการท่ีครบถวนถูกตองตามแบบแผน และมีการตกแตงประดับประดาโตะอาหารอยาง

สวยงาม หรูหรา จะชวยสรางบรรยากาศท่ีดี และชวยดึงดูดสายตาผูท่ีพบเห็นใหเขามาใช

บริการไดเปนอยางด ี

ท่ีมา: ihotelguru, 2558 

จาก http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=87:table-setting-

for-formal-dinner 

 

มารยาทในการรับประทานอาหาร 

อาหารท่ีสามารถใชมือหยิบจับได 

 1. ขนมปง: ใชมือบิแผนขนมปงท่ีหั่นแลว ขนมปงกอน หรือมัฟฟนออกเปนสองสวน 

หรือบิเปนชิ้นเล็กๆ แลวคอยทาเนย 

2. เบคอน: ถาเปนเบคอนติดมันใหรับประทานดวยมีดและสอม แตถาเปนเบคอน

กรอบ ใหใชสอมแบงเปนชิ้นแลวใชมือหยิบขึ้นรับประทาน 

3. อาหารที่ใชมือหยิบ: รอดูใหเจาภาพเร่ิมลงมือกอน ถาอาหารวางรวมอยูในจาน

ใหญ ใหนํามาวางในจานของคุณกอนจะหยิบขึ้นรับประทาน 

4. อาหารที่ตองรับประทานดวยมือ: เชน ขาวโพดฝก ซี่โครงหมู กุงล็อบสเตอร หอย

กาบ และหอยนางรมเสิรฟพรอมเปลือก ปกไก และเนื้อติดกระดูก (ในกรณีไมเปนทางการ) 

แซนดวิช ผลไมบางชนิด มะกอก ขึ้นฉายฝร่ัง เคกและคุกกี้แหงๆ 

การนําส่ิงท่ีรับประทานไมไดออกจากปาก เชน 

1. เมล็ดในของมะกอก: คอยๆ คายลงในฝามือแลววางลงบนจานของตัวเอง 

2. กระดูกไก: ใชสอมเพื่อนํากระดูกไปวางคืนลงในจาน 

3. กางปลา: ใชมือหยิบกางปลาออก 

4. ช้ินอาหารขนาดใหญ: สําหรับกระดูกหรืออาหารชิ้นใหญท่ีคุณทานไมลงจริงๆ 

ควรแอบคายลงในผาเช็ดปากเพื่อใหไมมีใครเห็น 
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เทคนิคหรือข้ันตอนการปูเตียง 

(Bed Arrangement) 

 

สวนประกอบของชุดเคร่ืองนอน 

1.Bottom Sheet ผาปูท่ีนอน  

2 Blanket ผาหม  

3.Top Sheet ผาหุมท่ีนอน  

4.Bed Spread ผาคลุมท่ีนอน  

5.duvet ผานวม 

 

การปูที่นอนแบบมาตรฐาน 

 
 

Bottom Sheet ผาปูท่ีนอนมี 2 แบบคือ 

แบบไมรัดมุม และ แบบรัดมุม 

แบบไมรัดมุมการปูมุมท่ีนอนดังรูป 

เรียกวา แบบ "Hospital corner"                 

ถามีผาปูแบบรัดมุมมียางยืดอยูขางใต           

ปูงายกวาไมตองพับ 

 

 

 

 

Top Sheet จะเปนผาชนิด

เดียวกับผาปูท่ีนอนแตไมเย็บมุม 

ปูทับบนผาปูท่ีนอน 
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นําผาหมปูทับบน top sheet 

แลวพับดังรูป 

สอดปลายผาท้ังสองดานเขาใตท่ี

นอน เวนบริเวณหัวเตียงสําหรับ

วางหมอน 6-12 นิ้ว 

อาจใช top sheet 2 ชิ้น ประกบ

ผาหมเพื่อกันฝุน 
 
 
 

นําผาคลุมท่ีนอนมาปูทับขางบนสุดอีกคร้ัง  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 32 ผาคลุมบนสุด 

เทคนิคหรือข้ันตอนการปูเตียง ตองมีเคร่ืองนอนท่ีครบชุดดังนี้ 

• ผาปูท่ีนอน Bottom Sheet 

• ผาหม Blanket 

• ผาหุมที่นอน Top sheet 

• ผาคลุมท่ีนอน Bed Spread 

• ผานวม Duvet 
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เมื่อเตรียมเคร่ืองนอนเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการปู การปูมีดวยกัน 2 แบบ แบบเรียกคือ 

แบบรัดมุม และแบบท่ีสองคือ แบบไมรัดมุม 

1. แบบไมรัดมุมจะมีชื่อเรียกอีกอยางวา “Hospital Corner” 

2. แบบรัดมุมจะเปนแบบท่ีปูงายกวา เพราะเวลาปูจะมียางยืดยึดกับขางใตของมุมเตียง 

ผาหุมที่นอน หรือ Top Sheet จะเหมือนกับผาปูที่นอน แตไมมีการเย็บมุมใดๆ ใชปู

ทับผาปูท่ีนอน เอาผาหมปูทับ Top Sheet และพับขอบผาหมยัดลงไปใตที่นอนเหลือท่ี

ดานบนไววางหมอนเสร็จแลว เอาผาคลุมเตียงมาปูทับดานบนสุด เปนอันเสร็จแลว กับเตียง

ที่นอนท่ีสวยหรูเหมือนโรงแรม ทําใหรูสึกอยากนอนตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 33 การจัดเตียงแบบมาตรฐาน 
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บทท่ี 10 

อุตสาหกรรมการโรงเเรมในประเทศไทย 

Hotel Industry in Thailand 

 

 

 

การโรงแรมในประเทศไทย มีการกอกําเนิดโรงแรมแหงแรกในสมัยรัชกาลท่ี 4 

จากนั้นมีการพัฒนาการนําเสนอบริการใหความสะดวกสบายแกลูกคา โดยลักษณะการ

ดําเนินงานตามรูปแบบของมาตรฐานนานาชาติ จนกระท่ังในปจจุบันนี้โรงแรมไทยไดรับ

คัดเลือกเปนโรงแรมดีท่ีสุดในโลกหลายปติดตอกัน ไดแก โรงแรมโอเรียนเต็ล ซึ่งเปนโรงแรม

ท่ีสรางขึ้นในยุคแรก ๆ ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยไดรวมตัวตั้งขึ้นเปนสมาคมโรงแรมไทย 

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสงเสริมผลประโยชน ของอุตสาหกรรมโรงแรมตลอดจนการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย  

อุตสาหกรรมการบริการเปนธุรกิจหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดย

ธุรกิจการทองเท่ียวนับเปนอุตสาหกรรมบริการท่ีสําคัญอีกธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากทํารายได

ใหกับประเทศไทยเปนจํานวนมากและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยตลอด กลาวคือ ในป 2530 ทํา

รายไดจํานวน 50,084 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเปน 164,000 และ 299,047 ลานบาทในป 2538 

และ 2544 ตามลําดับ (ตาราง 6.1 และแผนภาพ 6.1) นอกจากนั้นธุรกิจการทองเท่ียวยัง

ชวยกระตุนใหเกิดการผลิตและนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น ตลอดจนกอใหเกิด

การจางงานและกระจายรายได รวมท่ังสงเสริมใหเกิดธุรกิจตอเนื่องอีกหลายสาขา  

ประเทศไทยมีการพัฒนาการทองเท่ียวมายาวนาน ตั้งแตป พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) 

มีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ 81,000 คน ตอมาในป พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) มีจํานวน

นักทองเท่ียวตางชาติมากกวา 1 ลานคน และในอีก 8 ปตอมา หรือป พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 

1981) มีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติเพ่ิม มากขึ้น 2 เทา คือ ประมาณ 2 ลานคน หลังจาก

นั้น ภายในระยะเวลาไมถึง 10 ป คือ ในป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ประเทศไทยมีจํานวน

นักทองเท่ียว ตางชาติเพ่ิมขึ้นอีก 2 เทาเปน 5.3 ลานคน และในป พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) 
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มีจํานวนเพ่ิมขึ้นถึงระดับ 10 ลานคน โดยอีก 11 ปใหหลัง คือในป พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) 

จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอีก 2 เทาเม่ือเทียบจากป พ.ศ. 2544 

(ค.ศ. 2001) คือ 22.3 ลานคน 

ป 2556 นับเปนปท่ีอุตสาหกรรมการการทองเท่ียวของประเทศไทยฟนตัวตอเนื่อง

จากปลายป 2555 ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง กันยายนนักทองเท่ียวจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น

เฉล่ียรอยละ 23.16 อยางไรก็ตาม จากการบังคับใชกฎหมายดานการทองเท่ียวของจีนรวมถึง

สถานการณทางการเมืองภายในประเทศท่ีเร่ิมกอตัว ในเดือนตุลาคม และทวีความรุนแรงขึ้น

เร่ือยๆ สงผลใหอัตราการเติบโตของนักทองเท่ียวจากตางประเทศ ตั้งแต เดือนตุลาคม ถึง 

ธันวาคม ลดลงเหลือเพียงรอยละ 10.70 

 ธุรกิจการทองเท่ียวสามารถแตกแขนงหรือจําแนกออกเปนธุรกิจตาง ๆ มากมาย เชน 

ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจการคาของท่ีระลึกและสินคาพ้ืนเมือง ธุรกิจการคมนาคม

ขนสง ธุรกิจบริการทองเท่ียว และธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนตน ท้ังนี้ธุรกิจท่ี

สามารถทํารายไดมากท่ีสุด คือ รายขายของท่ีระลึกและธุรกิจโรงแรม 

จากขอมูลท่ีนําเสนอโดย STR Global at the Thailand Tourism Forum (Feb 

2013) พบวา ในป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ประเทศไทย มีอัตราการเติบโตของสัดสวน

ระหวางรายรับตอจํานวนหองพักสูงเปน อันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย คือ เพิ่มขึ้น 15.4% 

เมื่อพิจารณาดานการลงทุนธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยในชวงปนี้และปตอไป พบวา 

ยังคงมีการขยายตัวของการลงทุนอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถ คาดการณสถานการณของ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวภาพรวมของประเทศไดวา จะยังคงมีการเติบโตตอไปไดอยาง

ตอเนื่อง โดยตามรายงานของ STR Global นั้น ไดนําเสนอขอมูลท่ีนาสนใจของสถานการณ

ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยในปจจุบัน 

ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยโดยเฉพาะโรงแรมท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ๆ 

อยางเชน กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา ซึ่งเปนพื้นท่ีเปาหมายมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เพื่อ

รองรับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ สงผลใหมีการแขงขันระหวางผูประกอบการ

ธุรกิจโรงแรมรายเกาและใหมมากมาย ซึ่งทิศทางของโรงแรมขนาดใหญในป 2557 นี้ จะ

เปนไปในลักษณะของการมุงขยายไปยังกลุมธุรกิจโรงแรมระดับสามดาวมากขึ้น เพ่ือรองรับ

การเพิ่มขึ้นของฐานนักทองเท่ียวระดับกลาง อีกท้ังการลงทุนโรงแรมระดับส่ีดาวขึ้นไปภายใต
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ภาวะความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ จึงสงผลใหโรงแรมขนาดใหญเลือกขยายการลงทุนไปยัง

โรงแรมในกลุมสามดาว เพราะใชเงินลงทุนท่ีต่ํา และคาใชจายในการบํารุงรักษาโรงแรมท่ีต่ํา

กวาโรงแรมระดับส่ีดาวขึ้นไป 

สําหรับแนวโนมการมุงขยายธุรกิจไปยังโรงแรมระดับสามดาวจะสงผลตอผูประกอบการ

โรงแรมขนาดใหญ จากเดิมท่ีผูประกอบการมีสัดสวนรายไดมาจากการจัดประชุม สัมมนา 

และนิทรรศการตางๆ และรายไดจากผูเขาพัก จึงสงผลใหมีแนวโนมการมุงขยายธุรกิจไปยัง

โรงแรมระดับสามดาวของผูประกอบการโรงแรมขนาดใหญ เพราะมีความพรอมดานชื่อเสียง 

ประสบการณในการประกอบธุรกิจและเงินทุน จึงสงผลกระทบตอผูประกอบการธุรกิจ

โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีมีความสามารถในการแขงขันในระดับท่ีต่ํากวา สําหรับ

ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจําเปนตองปรับกลยุทธโดยตองมุงนําเสนอ

ความคุมคาสําหรับนักทองเท่ียว มีการการปรับปรุงสถานประกอบการ และคุณภาพในการ

ใหบริการใหท่ีเทียบเทากับโรงแรมขนาดใหญ นอกจากนี้แลวธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและ

ขนาดเล็กจะตองเตรียมความพรอมรับมือกับการตัดราคาระหวางผูประกอบการธุรกิจโรงแรม

ระดับสามดาวเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว และจํานวนผูประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับสามดาว

ในตลาดท่ีมีมากขึ้น 

ฉะนั้นธุรกิจโรงแรมท่ีมีการใหบริการบุคลากรเปนส่ิงสําคัญอยางมากท่ีจะชวยสงเสริม

ความพึงพอใจของลูกคา และจะตองเนนการพัฒนาใหความรูบุคลากรในดานภาษาและ

ทักษะการทํางาน เชน เปดสอนภาษาอังกฤษในหัวขอท่ีเกี่ยวกับการส่ือสารกับลูกคา มีการ

สอนงานภายในแผนก เชน การปูเตียง ตําแหนงการจัดอุปกรณในหองพักของลูกคา เพราะ

หากมีการบริการท่ีดีก็จะทําใหนักทองเท่ียวสนใจท่ีจะเขามาพักกับโรงแรมของตนเพิ่มขึ้น 

ภาพรวมธุรกิจ ป 2557 ธุรกิจโรงแรมและรีสอรทมีจํานวนธุรกิจท่ีดําเนินกิจการอยูท่ัว

ประเทศ จํานวน 6,085 ราย โดยแบงเปน บริษัทจํากัด 5,208 ราย คิดเปนรอยละ 85.6 

รองลงมา หางหุนสวนจํากัด/หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 859 ราย และบริษัทมหาชนจํากัด 

18 ราย คิดเปนรอยละ 14.1และ 0.3 ตามลําดับ มูลคาทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู มี

จํานวน 319,695 ลานบาท แบงเปน บริษัทจํากัด จํานวน 293,805 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

92 รองลงมาหางหุนสวนจํากัด/หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จํานวน 6,861 ลานบาท และ

บริษัทมหาชนจํากัด 19,029 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2 และ 6 ตามลําดับ  
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ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท มีจํานวนการจดทะเบียนจัดตั้งอยูในภาคใตสูงสุด รอยละ 

27 รองลงมาไดแก กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก คิดเปนรอยละ 25 และ 16 

ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากมูลคาทุนแลว พบวา กรุงเทพมหานคร มีมูลคาทุนจดทะเบียน

สูงสุด รอยละ 61 รองลงมา ภาคใต และภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 19 และ 6 ตามลําดับ 

ตารางแสดงจํานวนและมูลคาทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยูของธุรกิจโรงแรมและรีสอรท  

ผลประกอบการและอัตราสวนทางการเงิน เม่ือพิจารณาถึงผลประกอบการและ

อัตราสวนทางการเงิน พบวา ธุรกิจนี้ยังมีผล ประกอบการขาดทุน แตอยางไรก็ตามอัตราสวน

รายไดมีการเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยป 2556 คาดวา อัตราสวนรายไดจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 

แมจะไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบทางการเมือง และสวน อัตราหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวมและอัตราสวนสินทรัพยรวมตอผูถือหุน มีคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

ท่ีมา: กรมการทองเท่ียว, 2558 

สิงหาคม 2557 ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท มีมูลคาทุนจดทะเบียนสูงถึง 1,872 ลาน

บาท ซึ่งเปนธุรกิจท่ีมีการจดทะเบียนสูงเปนอันดับ 2 ของทุนจดทะเบียนจัดตั้งท้ังหมดใน

เดือนนี้ โดยมีจํานวนการจัดตั้งท้ังหมด 71 ราย เมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนของธุรกิจ

ไมวาจะเปนอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย อัตราสวนสินทรัพยรวม อัตราทุนหมุนเวียน มี

อัตราผลตอบแทนท่ีดีสะทอน ถึงการดําเนินกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ การลงทุนตามสัญชาติ

สวนใหญ เปนการลงทุนของสัญชาติไทย รอยละ 96 (308,028 ลานบาท) และตางชาติรอยละ 

4 (11,667 ลานบาท) และตางชาติท่ีรวมลงทุน สูงสุดไดแก ประเทศสิงคโปร คิดเปนรอยละ 

23 ภาพรวมดานการทองเท่ียวท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจโรงแรม โดยจํานวนนักทองเท่ียว 

ชาวตางชาติและรายไดของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 3 ป ยอนหลัง (2554 - 2556) มีจํานวน

นักทองเท่ียว และรายไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเปนนักทองเท่ียวภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

รอยละ 57 ท่ีเขามาในประเทศไทยสูงสุด สรุปแนวโนมของธุรกิจโรงแรมและรีสอรทมี

แนวโนมเติบโต เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น สถานการณทางการเมืองท่ีมีความ

ชัดเจน นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวของ รัฐบาล เชน ประชาสัมพันธการทองเท่ียวในชวง

ปลายป ความชัดเจนของนโยบายการลดภาษี เพ่ือกระตุนการทองเท่ียว รวมท้ังการพัฒนา

ศักยภาพของธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับตลาดท่ีจะเขาสู AEC ในป 2558  
ท่ีมา:  สํานักขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2557 

(http://dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2557/H26_201408.pdf) 
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ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเผชิญความทาทายจากการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีชะลอ

ตัวลงของรัสเซีย และยุโรป ซึ่งเปนกลุมนักทองเท่ียวหลัก นอกจากนี้ การขยายธุรกิจของ

ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมยังสงผลใหการแขงขันในป 2558 รุนแรงขึ้น อาจนํามาสู

ภาวะการแขงขันทางดานราคา โดยเฉพาะอยางย่ิง โรงแรมระดับสามดาว 

หากสถานการณการเมืองในประเทศไทยมีความสงบเรียบรอยดังเชนปจจุบัน 

รวมท้ังภาพรวมในตลาดโลกไมมีปจจัยรายแรงมากระทบบรรยากาศการเดินทางทองเท่ียว 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณวา จะมีเม็ดเงินสะพัดสูธุรกิจโรงแรมในป 2558 ประมาณ 

513,000 - 527,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.1 - 10.0 จากป 2557 โดยการเปด AEC 

และมาตรการใหบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนํารายจายจากการทองเท่ียวและ

สัมมนามาหักลดหยอนภาษีได เปนปจจัยหนุน 

สถานการณความไมแนนอนทางการเมืองในป 2557 สงผลใหจํานวนนักทองเท่ียว

ตางชาติเดินทางทองเท่ียวประเทศไทยลดลง สําหรับตลาดนักทองเท่ียวคนไทยก็ไดรับ

ผลกระทบจากภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยพบวา รายไดของโรงแรมท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยในชวงเดือนมกราคมถึงกันยายนของป 2557 สวนใหญลดลงเกินกวารอยละ 

10 เมื่อเปรียบเทียบกับในชวงเดียวกันของป 2556 ซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของรายไดจาก

การเขาพัก และรายไดจากการเปนผูใหบริการสถานท่ีจัดงานระดับนานาชาติจากตลาด 

MICE ตางชาติ โดยคาดวา ในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมท่ีเหลือของป 2557 ผล

ประกอบการนาจะกลับมาขยายตัวจากในชวงเดียวกันของป 2556 ได เนื่องจากเปนชวง 

High Season ของการทองเท่ียวและการจัดงานขององคกรตางๆ แตการขยายตัวของผล

ประกอบการดังกลาว จะยังไมสามารถชดเชยผลประกอบการท่ีลดลงในชวง 9 เดือนแรกของ

ปได สงผลใหรายไดของโรงแรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในภาพรวมของป 2557 

นาจะยังคงเติบโตอยางติดลบ ถึงแมวาโรงแรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยบางราย ไดมี

การลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจผานการกระจายการลงทุนธุรกิจโรงแรมไปยัง

ตางประเทศในป 2557 แลวก็ตาม 

จับตาธุรกิจโรงแรมป 58 เศรษฐกิจของประเทศท่ีเปนกลุมนักทองเท่ียวหลักของ

ไทยชะลอตัวลงและการแขงขันระหวางผูประกอบการท่ีรุนแรงมากขึ้น เปนความทาทาย 

สําหรับในป 2558 นี้ ตลาดนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางทองเท่ียวยังประเทศไทยใน
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ภาพรวมนาจะฟนตัวจากป 2557 แตก็ยังมีแรงกดดันธุรกิจโรงแรมจากเศรษฐกิจของประเทศ

ท่ีเปนกลุมนักทองเท่ียวหลักของประเทศไทยชะลอตัวลง รวมถึงการเขาสูตลาดของ

ผูประกอบการจํานวนมาก ยังสงผลใหการแขงขันระหวางผูประกอบการธุรกิจโรงแรมมีความ

รุนแรงย่ิงขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ธุรกิจโรงแรมเผชิญความทาทายจากเศรษฐกิจของประเทศที่ เปนกลุม

นักทองเที่ยวหลักของไทยชะลอตัวลง 

ในป 2558 นี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของตางประเทศที่เปนกลุม

นักทองเที่ยวหลักของประเทศไทยที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัสเซีย และยุโรป สงผล

ใหนักทองเที่ยวจากประเทศดังกลาวมีแนวโนมเดินทางทองเที่ยวลดลง ซึ่งนักทองเท่ียว

จากโซนยุโรปเปนกลุมท่ีมีงบประมาณในการเดินทางทองเท่ียวตอคนตอวันอยูในระดับสูง 

และมีระยะเวลาทองเท่ียวในประเทศไทยยาวนาน อาจสงผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม

ระดับกลางขึ้นไปท่ีมีรายไดจากการใหบริการนักทองเท่ียวจากโซนยุโรปเปนหลัก ในขณะท่ี

ธุรกิจโรงแรมท่ีไมไดพ่ึงพารายไดจากการใหบริการนักทองเท่ียวจากโซนยุโรปเปนหลักอาจ

ไมไดรับผลกระทบมากนัก 

แหลงทองเท่ียวชายทะเลท่ีสําคัญ ไดแก พ้ืนท่ีพัทยา มีสัดสวนนักทองเท่ียวจากโซน

ยุโรปประมาณรอยละ 54 ของจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท้ังหมด จังหวัดสุราษฎรธานี 

(เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเตา) มีสัดสวนนักทองเท่ียวจากโซนยุโรปประมาณรอยละ 51 

ของจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท้ังหมด และจังหวัดภูเก็ตมีสัดสวนนักทองเท่ียวจากโซน

ยุโรปประมาณรอยละ 40 ของจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท้ังหมด จึงกลาวไดวา ธุรกิจ

โรงแรมท่ีมีสถานประกอบการกระจุกตัวอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวรัสเซีย และยุโรปจํานวน

มาก โดยเฉพาะอยางย่ิง ธุรกิจโรงแรมพ้ืนท่ีพัทยา สุราษฎรธานี (เกาะสมุย เกาะพงัน และ

เกาะเตา) และภูเก็ต อาจไดรับผลกระทบจากแนวโนมการลดลงของนักทองเท่ียวกลุม

ดังกลาว  แมวาการเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักทองเท่ียวจีนจะสามารถชดเชยการลดลงของ

จํานวนนักทองเท่ียวจากโซนยุโรปไดบางสวน แตก็พบวา นักทองเท่ียวจีนยังมีงบประมาณใน

การเดินทางทองเท่ียวตอคนตอวันไมสูงมากนัก สงผลใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรมตอง

เตรียมพรอมรับมือตอการลดลงของรายไดท่ีอาจเกิดขึ้น 
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ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ในป 2558 นี้ การทองเท่ียวในประเทศไทยจาก

นักทองเท่ียวตางชาตินาจะมีแนวโนมฟนตัวไดชา เนื่องจากตองรอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศดังกลาวไปอีกระยะ การทองเท่ียวในประเทศไทยจากนักทองเท่ียวตางชาติจึง

นาจะกลับมาคึกคักไดดังเดิม 

การเขาสูตลาดของผูประกอบการจํานวนมาก อาจนํามาสูการแขงขันท่ีรุนแรงมาก

ขึ้น และเกิดภาวะการแขงขันทางดานราคา โดยเฉพาะอยางย่ิง โรงแรมระดับสามดาว 

การแขงขันระหวางผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในป 2558 นี้ มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น มีการ

ขยายธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมรายเดิมในตลาดครอบคลุมตั้งแตโรงแรมระดับหา

ดาวไปจนถึงโรงแรมระดับสามดาวแลว ยังมีการเขาสูตลาดของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม

รายใหม และการขยายธุรกิจของผูประกอบการในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีหันมาขยายธุรกิจสูธุรกิจโรงแรมมากขึ้น 

นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแรมยังตองจับตามองทางเลือกในการใชบริการท่ีพักท่ี

หลากหลายขึ้น ยกตัวอยางเชน ความนิยมซื้อคอนโดมิเนียมและบานพักในแหลงทองเท่ียว

หลักของนักทองเท่ียวคนไทย ความนิยมเชาคอนโดมิเนียมและเซอรวิสอพารทเมนทของ

นักทองเท่ียวตางชาติ การปลอยใหเชาคอนโดมิเนียมและบานพักโดยตรงจากเจาของผานเว็บไซตท่ี

เปนศูนยกลาง เปนตน ซึ่งสงผลกระทบตออัตราการเขาพักโรงแรม ประกอบกับนักทองเท่ียวมีแนวโนม

นิยมจองหองพักผานอินเทอรเน็ตในนาทีสุดทายเพื่อใหไดราคาถูกท่ีสุด 

สถานการณดังกลาว นํามาซึ่งการแขงขันระหวางผูประกอบการธุรกิจโรงแรมท่ี

รุนแรงมากขึ้น สงผลใหอาจเกิดภาวะหองพักลนตลาดในชวงนอกฤดูกาลทองเท่ียว และยัง

อาจนํามาสูภาวะการแขงขันทางดานราคา โดยเฉพาะอยางย่ิง โรงแรมระดับสามดาว ซึ่งมี

ความเส่ียงในการเกิดภาวะการแขงขันทางดานราคาระหวางผูประกอบการในระดับสูงกวา

โรงแรมในระดับส่ีดาวขึ้นไป ทามกลางแนวโนมท่ีเชนโรงแรมขนาดใหญขยายธุรกิจไปยังกลุม

โรงแรมระดับสามดาวมากขึ้น เพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุนและเตรียมพรอมรองรับการ

เพ่ิมขึ้นของฐานนักทองเท่ียวระดับกลาง นํามาซึ่งความจําเปนสําหรับผูประกอบการธุรกิจ

โรงแรมในการเตรียมปรับตัวรับมือกับการแขงขันท่ีรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง โรงแรม

ขนาดกลางและเล็ก ท่ีจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการแขงขันจากโรงแรมระดับสามดาว

ท่ีมาจากการขยายธุรกิจของเชนโรงแรมขนาดใหญ 
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คาดวาป 58 ธุรกิจโรงแรมเติบโต 7.1 - 10.0% ... ปจจัยหนุนจากการเปด AEC 

และมาตรการนํารายจายจากการทองเท่ียวและสัมมนามาหักลดหยอนภาษี ศูนยวิจัยกสิกร

ไทย มองวา ในป 2558 ยังมีปจจัยหนุนธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ท้ังจากการเปด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมาตรการใหบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนํา

รายจายจากการทองเท่ียวและสัมมนามาหักลดหยอนภาษีได ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

♣  ธุรกิจโรงแรมมีโอกาสจากการเปด AEC ในชวงของการนับถอยหลังสูการเปด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายป 2558 จะมีจํานวนนักทองเท่ียวและผูเดินทางสัญชาติ

อาเซียนซึ่งเปนตลาดหลักของภาคการทองเท่ียวของประเทศไทยอยูแลว เดินทางทองเท่ียว

ประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น ท้ังแหลงทองเท่ียว พ้ืนท่ีศูนยกลางทางธุรกิจ และพ้ืนท่ีชายแดน 

รวมถึงการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเอ้ืออํานวยใหการลงทุนธุรกิจโรงแรมโดยผู

ลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเปนไปไดสะดวกขึ้น ในขณะท่ี ประเทศไทยยังคงเปน

เปาหมายในการลงทุนธุรกิจโรงแรมท่ีสําคัญของภูมิภาค 

เมื่อพิจารณาถึงการขยายการลงทุนธุรกิจโรงแรม ก็พบวา เชนโรงแรมขนาดใหญได

มีการขยายการลงทุนธุรกิจโรงแรมไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีศักยภาพอยูแลว เชน 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เปนตน ในขณะท่ี ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง

และเล็กอาจใชโอกาสจากการท่ีภาคสวนตางๆมีความพยายามในการสรางความรวมมือกับ

ประเทศเพื่อนบานผลักดันใหเกิดการเดินทางทองเท่ียวระหวางประเทศอยางเชื่อมโยงภายใน

ภูมิภาคอาเซียน ขยายโอกาสทางธุรกิจเพ่ือใหบริการรองรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเชื่อมโยง

ภายในภูมิภาคอาเซียน ยกตัวอยางเชน การสรางเครือขายโรงแรมขนาดกลางและเล็กใน

อาเซียนดวยกัน การจัดแพ็กเกจการทองเท่ียวรวมกันกับโรงแรมขนาดกลางและเล็กใน

อาเซียน เปนตน 

♣  ตลาดไทยเท่ียวไทยนาจะเปนตัวชวยหนุนธุรกิจโรงแรมในป 2558 ได 

สําหรับรายไดจากการเขาพักจากนักทองเท่ียวคนไทยนั้น แมวาภาวะการชะลอตัวทาง

เศรษฐกิจจะสงผลกระทบตอเนื่องมายังธุรกิจโรงแรมอยางหลีกเล่ียงมิได แตในป 2558 นี้ ผู

ใหบริการสายการบินตนทุนต่ํานาจะมีการกระตุนนักทองเท่ียวคนไทยใหเดินทางทองเท่ียวกัน

อยางคึกคัก อีกท้ังการประกาศใชมาตรการใหบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนํา

รายจายจากการทองเท่ียวและสัมมนามาหักลดหยอนภาษีได ซึ่งมีผลบังคับใชถึงวันท่ี 31 
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ธันวาคม 2558 จะเปนหนึ่งในตัวชวยท่ีกระตุนตลาดธุรกิจโรงแรมในป 2558 ได ท้ังจากการ

ทองเท่ียวโดยนักทองเท่ียวท่ัวไป และนักทองเท่ียวกลุมองคกร จึงกลาวไดวา ทามกลาง

ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงของตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง รัสเซีย และ

ยุโรป ท่ีเปนกลุมนักทองเท่ียวหลักของประเทศไทย รวมถึงการจัดงานระดับนานาชาติจาก

ตลาด MICE ตางชาติท่ียังไมฟนตัว ตลาดภายในประเทศไทยเองนาจะเปนตัวชวยหนุนธุรกิจ

โรงแรมในป 2558 ได 

ดังนั้น หากสถานการณการเมืองในประเทศไทยมีความสงบเรียบรอยดังเชนปจจุบัน 

รวมท้ังภาพรวมในตลาดโลกไมมีปจจัยรายแรงมากระทบบรรยากาศการเดินทางทองเท่ียว 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณวา จะมีเม็ดเงินสะพัดสูธุรกิจโรงแรมในป 2558 ประมาณ 

513,000 - 527,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.1 - 10.0 จากป 2557 ท่ีคิดเปนมูลคา 

479,000 ลานบาท โดยเปนเม็ดเงินสะพัดสูธุรกิจโรงแรมจากนักทองเท่ียวตางชาติประมาณ 

344,000 - 353,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.9 - 7.6 จากป 2557 ท่ีคิดเปนมูลคา 

328,000 ลานบาท และเปนเม็ดเงินสะพัดสูธุรกิจโรงแรมจากนักทองเท่ียวคนไทยประมาณ 

169,000 - 174,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.9 - 15.2 จากป 2557 ท่ีคิดเปนมูลคา 

151,000 ลานบาท 

การเติบโตของเม็ดเงินสะพัดสูธุรกิจโรงแรมในป 2558 ดังกลาว สวนหนึ่งยังเปนผล

มาจากการฟนตัวจากป 2557 ท่ีเม็ดเงินสะพัดสูธุรกิจโรงแรมหดตัวลงรอยละ 2.6 ซึ่งเปนผล

มาจากสถานการณความไมแนนอนทางการเมือง และภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ี

เกิดขึ้นในปท่ีผานมา 

ธุรกิจโรงแรมระวังความเส่ียงจากการพ่ึงพานักทองเท่ียวประเทศใดประเทศหนึ่ง

มากเกินไป และการแขงขันดานราคา...การสงเสริมจากภาครัฐสะทอนโอกาสของโรงแรมใน

หัวเมืองรอง 

 

 

 

 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรงแรม                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 



147 
 

สรุป 

ป 2558 จะเปนปแหงความทาทายสําหรับธุรกิจโรงแรม สงผลใหผูประกอบการ

ธุรกิจโรงแรมตองจับตามองสถานการณตางๆอยางใกลชิด โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี

ชะลอตัวลงของตางประเทศท่ีเปนกลุมนักทองเท่ียวหลักของประเทศไทยเปนปจจัยกดดัน

ธุรกิจโรงแรม ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมตองระมัดระวังความเส่ียงจากการประกอบ

ธุรกิจท่ีมีการพึ่งพาตลาดนักทองเท่ียวตางชาติประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป ท่ีอาจสงผล

กระทบตอรายไดของผูประกอบการในกรณีท่ีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเปนกลุม

นักทองเท่ียวหลักลดลง อยางไรก็ตาม ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะอยางย่ิง ใน

แหลงทองเท่ียว พ้ืนท่ีศูนยกลางทางธุรกิจ และพ้ืนท่ีชายแดน สามารถลดความเส่ียงจากการ

พ่ึงพาตลาดนักทองเท่ียวตางชาติประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป ผานการขยายตลาดไป

ยังนักทองเท่ียวและผูเดินทางระหวางประเทศสัญชาติอาเซียนท่ีมีแนวโนมเดินทางทองเท่ียว

ประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงผูประกอบการธุรกิจ

โรงแรมอาจใหความสําคัญกับการเพ่ิมรายไดจากตลาดภายในประเทศ ท้ังรายไดจากการเขา

พัก และรายไดจากการเปนผูใหบริการสถานท่ีจัดงานตางๆ 

อีกท้ังยังมีความเส่ียงสําคัญท่ีผูประกอบการธุรกิจโรงแรมตองระมัดระวังในป 2558 

นี้ ไดแก ภาวะการแขงขันทางดานราคา โดยเฉพาะอยางย่ิง โรงแรมระดับสามดาว ซึ่งเปนผล

มาจากการเขาสูตลาดของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมจํานวนมากอยางตอเนื่องมาจากในป 

2557 ท่ีผานมา ท้ังนี้ ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับสามดาวอาจชูจุดขายโดยกําหนด

ตําแหนงการแขงขันในดานการเปนโรงแรมท่ีสามารถตอบโจทยไลฟสไตลของนักทองเท่ียว 

ยกตัวอยางเชน อยูในทําเลท่ีเดินทางสะดวก มีส่ิงอํานวยความสะดวกบริการอยางครบครัน 

เปนตน เพ่ือสรางภาพลักษณในดานความคุมคาในสายตาของนักทองเท่ียว ท่ีจะสงผลให

ผูประกอบการสามารถสรางความแตกตางจากโรงแรมระดับสามดาวท่ัวไป ซึ่งสวนใหญจะมี

ภาพลักษณในดานการเปนท่ีพักในระดับราคาปานกลางเทานั้น 

นอกจากนี้ การท่ีนักทองเท่ียวมีทางเลือกในการใชบริการท่ีพักท่ีหลากหลายขึ้น 

สงผลใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรมตองชูจุดขายผานการนําเสนอกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ

รูปแบบการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวกลุมตางๆ ซึ่งจะเปนการสรางความแตกตางจากการ

เขาพักในคอนโดมิเนียม บานพัก และเซอรวิสอพารทเมนท ท่ีไมมีการนําเสนอกิจกรรมใน
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ระหวางเขาพัก แมวาการแขงขันของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมจะมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ในแหลงทองเท่ียวหลักและพื้นท่ีศูนยกลางทางธุรกิจ แตจากการท่ีภาครัฐ

สงเสริมใหป 2558 เปนปแหงการทองเท่ียววิถีไทย ท่ีจะมีการสนับสนุนใหเกิดการกระจาย

การทองเท่ียวไปยังจังหวัดท่ีเปนหัวเมืองรองมากขึ้น ไดแก ลําปาง เพชรบูรณ เลย บุรีรัมย 

ตราด จันทบุรี ชุมพร ตรัง สมุทรสงคราม และราชบุรี ท่ีนักทองเท่ียวจะมีการกระจายการ

ทองเท่ียวจากแหลงทองเท่ียวหลักและพ้ืนท่ีศูนยกลางทางธุรกิจ มาสูจังหวัดท่ีเปนหัวเมือง

รองมากขึ้น ถือไดวาเปนโอกาสทางธุรกิจท่ีสําคัญของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในพ้ืนท่ี

ดังกลาวท่ีจะใหบริการรองรับนักทองเท่ียวท้ังคนไทยและตางชาติ 

ท่ีมา: หนังสือพิมพทันหุน (http://www.thunhoon.com/colum/23576/23576.html) 
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บทท่ี 11 

 

โรงเเรมติดอันดับในประเทศไทยและโรงแรมช้ันหน่ึงของโลก 

  

Top Ten Thai Hotel and The World First Class Hotel 

 

 

ในอดีตงานอดิเรกของ “เศรษฐีระดับพันลาน”ของไทยหลายคน นอกจากการสะสม

ท่ีดินผืนงามไวเปนแลนดแบงกแลว ทรัพยสินอีกประการหนึ่งท่ี “เจาสัว”เหลานี้นิยมสะสมไม

แพกัน นั่นก็คือ การเปนเจาของโรงแรมหรูในตางประเทศสักแหงสองแหง บางก็ซื้อไวเปน

การสวนตัวเพื่อเก็งกําไร บางก็ซื้อไวในนามบริษัท หรือ กงสีตระกูล เพื่อรับรองลูกคา 

ดังเชน กลุม ทีซีซีฯของเจริญ สิริวัฒนภักดี ท่ีครอบครองโรงแรมหลายแหงในเอเชีย 

ยุโรป และอเมริกา หรือ การเขาซื้อกิจการโรงแรมในลอนดอนของตระกูล “รัตนรักษ” ในนามตนสน 

พร็อพเพอรตี้ การซื้อโรงแรมในญี่ปุนและพมาในนามสวนตัวของ “ชาตรี โสภณพนิช” เปนตน 

อยางไรก็ดีการลงทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีตสวนใหญ มักจะเปนการเทคโอเวอรมากกวา ท่ี

จะเขาไปรับจางบริหาร ท่ีสําคัญเจาสัวเหลานี้เมื่อซื้อแลวก็มักจะจางบริษัทรับจางบริหาร

โรงแรม หรือ “เชน” จากตะวันตกท่ีมีชื่อเสียงเขามาบริหารโรงแรมท่ีตัวเองลงทุนไว 

หากแตในวันนี้ รูปแบบการลงทุนกิจการโรงแรมในตางประเทศเร่ิมเปล่ียนไป เมื่อการ

ลงทุนในลักษณะของการไลซื้อ หรือ เทคโอเวอรกําลังถูกแทนท่ีดวยรูปแบบของการรับจาง

บริหารโรงแรม 

“ดุสิตฯ ไดเปล่ียนโจทยในการขยายธุรกิจใหม โดยวางตัวเปนบริษัทบริหารโรงแรม 

มากกวาเปนเจาของ ดวยการออกไปเปดตลาดตางประเทศมากขึ้น เพราะการไปรับบริหาร

โรงแรมหรือขยายการลงทุนในตางประเทศจะชวยกระจายความเส่ียงในการลงทุนได 

เนื่องจากมีชองทางเพ่ิมรายไดในหลายจุด ซึ่งขณะนี้เร่ิมเห็นกลุมโรงแรมไทยหลายกลุมขยาย

ธุรกิจในตางประเทศเพิ่มขึ้นแลว” 
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ชนินทธ โทณวณิก ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ ดุสิตอินเตอร

เนช่ันแนล บอกกับ “ผูจัดการ 360 องศารายสัปดาห หลังจากเผชิญกับวิกฤติการณในดาน

การเมืองในชวง 1-2 ปท่ีผานมา จนตองปรับยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจเสียใหม 

ขณะท่ี สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรม

เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ประกาศวา….. 

เครือเซ็นทาราตองการเปนผูนําดานโรงแรมของไทย ดังนั้นจึงตั้งบริษัท เซ็นทารา 

อินเตอรเนชั่นแนล แมเนจเมนต จํากัด เพ่ือตระเวนหาพันธมิตร นักลงทุนโรงแรมท่ัวโลก 

เสนอตัวเขารับจางบริหาร โดยใชแบรนดเซ็นทารา แกรนด ระดับ 5 ดาว และทยอยเปด

โรงแรมใหมเพื่อตอบสนองความตองการทุกระดับตั้งแต 2-5 ดาว 

ตลาดเมืองไทย 

         โอเวอรซัพพลาย 

         ระยะ 10 ปหลังอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยเติบโตตอเนื่องมาตลอด และเปนประเทศ

เดียวในเอเชียขยายตัวมากขนาดนี้ ถึงในชวงท่ีผานมาเศรษฐกิจจะวิกฤต แตนักทองเท่ียว

ตางชาติเขามาสูงถึง 14 ลานคน หากแตในทางกลับกันธุรกิจโรงแรมในเมืองไทยกลับไม

สามารถท่ีจะตักตวงการเติบโตจากการเดินทางเขามาของนักทองเท่ียวไดอยางเต็มท่ี 

       สาเหตุสําคัญมาจากการลงทุนสรางหองพักในประเทศแตละป ท่ีมีการลงทุนปหนึ่ง ๆ 

ไมต่ํากวา 3,000-4,000 หอง ลาสุดจากการรายงานของสมาคมโรงแรมไทยซึ่งระบุวา 

จํานวนหองพักโรงแรมท่ีกําลังเกิดขึ้นใหมในชวง 3 ปตอจากนี้ไป (2553-2555) เชื่อไดวาจะมี

ไมต่ํากวา 5,000 หอง จากปจจุบันท่ัวประเทศมีมากกวา 5 แสนหอง 

       สืบเนื่องมาจากการลงนามเซ็นสัญญาระหวางโรงแรมไทยกับเชนตางประเทศซึ่งมีไมต่ํา

กวา 15 แบรนด ซึ่งการเขามาของเชนบริหารโรงแรมจากตางประเทศคร้ังนี้กลายเปนตัวชวย

ท่ีจะเร่ิมพัฒนาแบรนดโรงแรมใหมๆรวมไปถึงการนําแบรนดตัวใหมเขามาเสนอนักลงทุน

โรงแรมในไทยเพื่อรับบริหารมากขึ้น 

      จากขอมูลบริษัท คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไดระบุถึงซัพพลาย 

(อุปทาน) ในอนาคตของโรงแรมหรูและโรงแรมระดับบนในป 2553 วา มีหองพักจํานวนกวา 
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1,650 หอง มีกําหนดจะแลวเสร็จในป 2553 เพ่ิมขึ้นจากอุปทานรวมในป 2552 ประมาณ 

12% จํานวนหองในโรงแรมระดับกลาง จะอยูท่ีประมาณ 2,500 หอง 

         จากปญหาดานการเมืองในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงตอตลาดการทองเท่ียวใน

ป 2552-2553 โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ แตในระยะยาว นักลงทุนจํานวนมากยังคงคาดการณ

ในแงดีเกี่ยวกับโอกาสในอนาคต และยังคงใหความสนใจพัฒนาโรงแรมในกรุงเทพฯ ตาม

กําหนดการจะมีหองเพ่ิม 9,400 หองจาก 48 โครงการ ภายในป 2556 ประมาณ 50% เปน

โรงแรมระดับกลาง ตามดวยโรงแรมระดับบน 27% และโรงแรมหรู 23% 

         จากจํานวนซัพพลายท่ีเขามาสูตลาดนั้น ทางฝายวิจัยของคอลลิเออรส ยังระบุวา อาจ

ทําใหเกิดภาวะลนตลาด จะเปนสาเหตุใหเกิดการหยุดชะงักสําหรับนักลงทุนท่ีปรารถนาจะ

เขาสูตลาด นักลงทุนในอนาคตควรพิจารณาการลงทุน และใหความสนใจไปยังผลิตภัณฑ

เฉพาะดาน เชน รูปแบบสไตลบูติคขนาดเล็ก ซึ่งจะทําใหโรงแรมมุงเนนไปยังตลาดเฉพาะกลุม 

หรือพัฒนาท่ีดิน ซึ่งมีขนาดใหญพอเพ่ือหาผลประโยชนจากลูกคาในระดับราคาท่ีถูกกวา 

อยางเชน เปาหมายในตลาดไมซจากการใชหองจัดเล้ียง หรือแมแตมุงเปาไปยังตลาดเซอรวิส 

อพารตเมนต 

       หากมองการเติบโตผานจํานวนหองพัก ถาไมนับโรงแรมท่ีเปดใหมถือวาอัตราหองพัก

ของโรงแรมท่ีมีอยูถือวาลนตลาด เน่ืองจากวิฤกตการเมืองทําใหนักทองเท่ียวไมเขามาไทย 

สวนปจจัยโรงแรมเปดใหมนั้นสงผลใหหองพักลนตลาดนั้นตนเองมองวาการจะเปดโรงแรม

ไมใชการวางแผนระยะส้ันแบบคิดแลวเปดภายในปสองป แตเปนการวางแผนระยะยาวซึ่ง

ตองใชเวลา 3-4 ปในการวางแผน 

       จริงๆ จะมีโรงแรมเปดใหมในป 2551 หลายแหง ตองเล่ือนมาเปดป 2554 เนื่องจาก

เศรษฐกิจ พอมาปนี้ไมเปดไมไดแลว เพราะเงินทุนเขาจม พอเปดบานเมืองไมสงบคนไมเขา

มาหองพักก็ลนตลาา ซึ่งปนี้มีการคาดการณกันวาโรงแรมท่ีเปดใหมจะมีจํานวนหองเพ่ิมขึ้น 

2,000 หอง สําหรับจํานวนหองพักของท้ังประเทศมีอยูประมาณ 500,000 หอง เปนหองพัก

ในกรุงเทพฯ 70,000-80,000 หอง แตหากรวมเซอรวิสอาพารทเมนตเขาไปแลวหองพักใน

กรุงเทพฯ จะมีถึง 100,000 หอง 
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       อยางไรก็ตามนอกเหนือจากปญหาการโอเวอรซัพพลายของจํานวนหองพักแลว นายก

สมาคมโรงแรมไทย ยังเชื่อวา ปจจัยอีกประการหนึ่งท่ีเปนตัวเรงใหโรงแรมเหลานี้ตองขยาย

ธุรกิจไปยังตางประเทศมากขึ้น นั่นก็คือ วิกฤติการเมืองไทยในชวง 1-2 ปท่ีผานมา 

       เชนโรงแรมไทยตบเทายึดโลก 

      จากการสํารวจ พบวา ในขณะน้ีมีกลุมโรงแรมชั้นนําของไทยหลายแหงตางพากันแตก

แบรนดใหมๆ เพื่อท่ีรุกหนักในการขยายธุรกิจรับจางบริหารโรงแรมไปท่ัวโลก 

       .....เร่ิมจากเครือดุสิตรีสอรทซึ่งมีชื่อเสียงในการบริหารโรงแรมมามากกวา60 ป ได

ประกาศยกระดับเปนเชนอินเตอร ภายใตชื่อ "ดุสิต อินเตอรเนช่ันแนล" โดยมีเปาหมายปน

เชนโรงแรมแบบไทยสูระดับสากล ภายใต 5 แบรนด คือ "ดุสิตธานี โฮเต็ล แอนด รีสอรท" 

       สําหรับ 5 ดาว "ดุสิตปร๊ินเซส โฮเต็ล แอนดรีสอรท" (เปนแบรนดท่ีไดจากการรวม    

แบรนดกับเครือรอยัลปร๊ินเซส) ใหบริการ 4 ดาว "ดุสิตดีทู" (Dusit D2) สําหรับโรงแรมบูติก 

ระดับ 5 ดาว "ดุสิตเรสสิเดนซ" (Dusit Residence) จะรับบริหารเซอรวิสอพารตเมนตใน

ลักษณะเดียวกับท่ีโรงแรม "ดุสิต เทวรัณย โฮเต็ลแอนด รีสอรท" ใชบริหารระดับ 6 ดาว โดย

สาขาแรกท่ีใชคือท่ีดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

       ปจจุบัน บริษัท ดุสิต อินเตอรเนช่ันแนล มีโรงแรมในเครืออยูท้ังส้ิน 20 แหง ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ ท้ังท่ีเปนเจาของเอง และรับบริหาร โดยสัดสวนรายไดจากรับ

บริหารไมถึง 10% ของรายไดรวม ตั้งเปา 3-5 ปเพ่ิมสัดสวนรายไดรับบริหารเปน30% และ 

50% ตามลําดับ ซึ่งกลุมดุสิตธานี ตั้งเปาหมายนับจากนี้ไปอีก 5 ป จะมีโรงแรมในเครือ

ท้ังหมด 50 แหงท่ัวโลก ท้ังเปนเจาของกิจการและ รับจางบริหาร มีท้ังท่ีเซ็นสัญญาแลว และ

กําลังเจรจา ประเทศท่ีจะขยายไปไดแก จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป โดยเฉพาะท่ี

ยุโรป จะมีการลงทุน 3 รูปแบบตามความเหมาะสม ไดแก ลงทุนเอง รับบริการจัดการ และ 

การเชาระยะยาวซึ่งรูปแบบนี้กําลังเปนท่ีนิยมในยุโรป ลาสุด ดุสิต อินเตอรเนชั่นแนล ยังได

ลงนามสัญญาท่ีจะบริหารโรงแรมเปดใหมในตางประเทศไปแลวไมนอยกวา 18 แหง ไดแก 

อินเดีย 6 แหง ตะวันออกกลาง 6 แหง อียิปต 1 แหง ประเทศอื่น 4 แหง จีน 1 แหง 

       กลุมเซ็นทรัล หลังจากลงทุนไปหลายพันลานในการรีโนเวท (Renovate) โรงแรม

หลายแหงในเครือจนพรอมก็สงแบรนดใหมออกมา คือ "เซ็นทารา โฮเต็ล แอนดรีสอรท" 
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โดยมีแผนท่ีจะแตกเปนหลายแบรนด เพ่ือใหสอดรับกับรสนิยมของลูกคาในแตละกลุม เพ่ือ

จับมือนักลงทุนสรางโอกาสขยายโรงแรมท่ัวไทย และบุกตลาดเอเชีย 65 แหง ใน 5 

ป โดยเฉพาะการรุกบัดเจ็ตโฮเต็ลระดับ 2 ดาว ปูพรมท่ัวประเทศ ขยายแบรนด เซ็นทารา 

รับบริหารหรือรวมทุนพัฒนารีสอรท 5 ดาว เจาะทําเลทองแหลงทองเท่ียวยอดนิยม จีน 

อินเดีย ท้ังนี้โรงแรม 5 ดาวใชชื่อแบรนด"เซ็นทาราแกรนด" 4 ดาว แบรนด "เซ็นทารา" 

โรงแรมหรูสไตลบูติก(มีหองพัก 70-100 หอง) ใชชื่อ "เซ็นทารา บูติกคอลเลชัน" และ 

"บัดเจ็ต" ใชบริหารโรงแรม 3-2 ดาว ซึ่งเซ็นทาราก็ตั้งเปาหมายไววาอีก 5 ปขางหนาจะมี

โรงแรมท่ีลงทุนเองและรับบริหาร 77แหง หรือมีหองพัก 10,000 หองเพ่ือกาวขึ้นเปนแชมป

โรงแรมหองพักท่ีใหญท่ีสุดในอาเซียน 

       นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝายการเงินและบริหาร บริษัท 

โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) หรือ CENTEL กลาววา ขณะนี้บริษัทอยูระหวาง

เจรจา เพื่อรับจางบริหารโรงแรมในประเทศ และตางประเทศ ราว 5-6 แหง  

ปจจุบันเซ็นทารามีโรงแรมและรีสอรทในเครือ 25 แหง และรับบริหารอีก 11 แหง 

เขาไปรวมลงทุนในโรงแรม 4 แหง และกําลังจะเปดตัวอีก 13 แหงในปนี้ 

       ขณะท่ีเครืออมารีโฮเต็ล แอนด รีสอรท ไดนําแบรนดใหมลาสุดอยาง ONYX 

Hospitality Group ไปเปดตัวใน International Tourism Borse : ITB 2010 เปนบริษัท

ใหมท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือใชรับจางบริหารโรงแรมท่ัวโลก วางตําแหนงเหมือนกับเชนสตารวูด ยักษ

อสังหาริมทรัพยโรงแรมรีสอรทอันดับหนึ่ง พรอมใชชื่อ "ซัฟฟรอน" สําหรับโรงแรมระดับ 5 

ดาว "อมารี" จะใชกับ 4 ดาว สวน "โอโซ" สําหรับโรมแรมบูติกโฮเต็ล ระดับ 3 ดาว 

       จากการรีแบรนดใหมคร้ังนี้ เครือออนิกซมั่นใจวาป 2561 จะมีโรงแรมภายใตการ

บริหารของบริษัท 51 แหง ซึ่งจะทําใหเครือนี้ติด 1 ใน 5 อันดับแรกของเครือโรงแรมใน

เอเชียทันที 

       บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล ผูดําเนินธุรกิจโรงแรม เชน โฟร ซีซั่นส แมริออท 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานท่ีพักอาศัย ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเส้ือผา เคร่ืองสําอาง หลังจากท่ี

ชะลอการลงทุนไปในปท่ีผานมา 
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       วิลเลียม ไฮเน็คกี ประธานและประธานเจาหนาท่ีบริหารของไมเนอรฯ ประกาศวา 

บริษัทมีแผนรับบริหารโรงแรมเพ่ิมเติมอีก 3 โรงแรม ไดแก อนันธารา ท่ีประเทศโอมาน จีน 

และอาบูดาบี 2 แหง จากปจจุบันท่ีมีโรงแรมรับบริหาร และโรงแรมท่ีลงทุนและบริหารเอง 

30 โรงแรม สวนในป 2554 คาดวาจะไดรับจางบริหารโรงแรมเพิ่มอีก 5-6 แหง 

       นอกจากนี้จะดําเนินการกอสรางโรงแรมอนันธารา บาอาตอ ท่ีหมูเกาะมัลดีฟส 

ตอเนื่องจากปท่ีผานมา โดยคาดวาจะเปดดําเนินงานไดภายในไตรมาส 4 ของปนี้ จากมูลคา

การลงทุนท้ังส้ินกวา 1,500 ลานบาท และยังไดทําสัญญาซื้อหุนของโรมแรมในประเทศศรีลังกา 

จํานวน 82,010,192 หุน คิดเปน 80.10% ในราคาประมาณ 11,614,500 เหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 372.6 ลานบาท 

       โดยส้ินปนี้บริษัทจะรับบริหารโรงแรมและมีโรงแรมท่ีบริหารเองท้ังหมด 34 โรงแรม 

บริษัทวางเปาหมายจะรับบริหารโรงแรม และลงทุนสรางและบริหารโรงแรมเองใหได 50 

โรงแรม ภายใน 3 ปนับตอจากป 2554 เปนตนไป หรือในป 2556 จะบริหารโรงแรมรวมกวา 

50 โรงแรม 

       ท้ังนี้ ไมเนอร มีโรงแรมกระจายตัวมากท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศไทยจํานวนท้ังหมด 30 

แหง ดวยหองพักรวมกวา 3,500 หอง และตั้งอยูในกรุงเทพฯ และสถานท่ีทองเท่ียวชั้นนําท้ัง

ในประเทศไทย อินโดนีเซีย มัลดีฟส ศรีลังกา แทนซาเนีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ

เวียดนาม โรงแรมเหลานี้บริหารและดําเนินงานภายใตเครือโรงแรมท่ีเปนท่ีรูจักท่ัวโลก เชน 

Mariott และ Four Seasons และภายใตเครือโรงแรมของบริษัทเองคือ Anantara, 

Elewana และ Naladhu 

       ไมเพียงแคนั้น บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน) ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญติด

อันดับตนๆ ของประเทศไทย จากการเปดเผยของ กวิน กาญจนพาสน กรรมการผูจัดการ

ใหญ ธนายงฯ บอกวา ในสายของธุรกิจโรงแรมและการบริหารโรงแรม ซึ่งดําเนินการโดย

บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส จํากัด ซึ่งปจจุบันเปนเจาของโรงแรม ยู เชียงใหม โรงแรม

ระดับ 4 ดาว ขนาด 41 หอง มีแผนท่ีจะบุกตลาดภูมิภาคเอเชียดวย ซึ่งท่ีผานมา บริษัทลง

นามรับจางบริหารโรงแรมท่ีประเทศเวียดนาม 6 โรงแรม เปนแบรนด ยู 4 แหง และปหนา มี

แผนท่ีจะบุกอินเดีย และกัมพูชา 
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       นอกจากนี้ยังมีกลุมบริษัท อัสทูโด โฮเทล แอนด รีสอรท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัท

ของนายแอนโทนี แมคโดนัลด ลูกเขยของตระกูลเผอิญโชค ท่ีมีธุรกิจหลัก คือบริษัท ไทยรุง

ยูเนี่ยนคารฯ) ท่ีเคยลงทุนทํารีสอรทหลายแหงชื่อแบรนดครอสทูและอเวยแลว ยังไดพัฒนา

แบรนดเดอะเบส เพ่ือไปรับบริหารและขยายการลงทุนในตางประเทศ เชน ฟลิปปนส เวียดนาม 

อินเดีย โดยแหงแรกจะเปนโรงแรมในกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส จํานวน 130 หอง  

หมดยุคเชนตะวันตก 

       แมวา เชนตางประเทศท่ีมารับบริหารโรงแรมใหกับโรงแรมไทยท้ังขนาดเล็ก กลาง 

ใหญ มีปริมาณท่ีมากขึ้น และมีแนวโนมมากขึ้นเร่ือยๆ เชน เครือแอคคอร เครืออินเตอร

เนชั่นแนล โฮเต็ล กรุป เครือสตารวูดและอีกหลายตอหลายเครือ โดยอาศัย "ชื่อเสียง" และ 

"ทุนหนา" มาเปนใบเบิกทางในการรุกธุรกิจของโรงแรมระดับอินเตอรท่ีมีลูกคากระจายอยูท่ัว

โลกบวกกับการบริการท่ีเปนมาตรฐานสากล ทําใหลูกคายอมรับและวางใจท่ีจะใชบริการ 

เพราะย่ิงมีเครือขายระดับโลกอยูมากเทาไรก็ย่ิงมีฐานขอมูลลูกคาท่ีแนนมากขึ้นเทานั้นและ

ยอมเขาถึงความตองการของลูกคาไดมากกวาโดยเฉพาะลูกคาท่ีมีกําลังซื้อสูง ตรงกันขามกับ

โรงแรมโลคัลท่ีตองสรางลูกคาดวยตนเอง 

       ทวาขณะนี้คนไทยซึ่งเปนเจาของกิจการโรงแรมมียุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจแตกตาง

จากยุคเดิม มีความพรอมและกลยุทธใหมท่ีพรอมจะไปรับจางบริหารโรงแรมในตางประเทศ

แขงขันกับเชนระดับโลก 

       “ปจจุบันนี้ผูบริโภคเบ่ืออะไรท่ีมันซ้ําๆ และเชนจากโรงแรมเอเชียไดรับความนิยมมาก

ในตางประเทศตางจากเชนจากตะวันตก หรือ อเมริกา โดยเฉพาะสไตลการตบแตง การ

บริการ ในสไตลเอเชีย ซึ่งลูกคาเคยชินและชื่นชอบมากกวา 

       ท่ีสําคัญเชนจากเอเชีย ท่ีไปเปดตลาดระดับโลก มีไมถึง 10 แบรนด ท่ีไดรับความนิยม 

แมนดาริน ,แชงกรีลา บันยันทรี เปนตน” ชนินทธ โทณวณิก ซีอีโอ ดุสิตฯ (ใหขอมูลกับ 

“ผูจัดการ 360 องศารายสัปดาห”) 

       สวนใหญจะเปนเชนจากฮองกง อาทิ แมนดาริน แชงกรีลา สิงคโปร เชน รอสโซ 

อินเดียก็จะมี ทัชของทาทากรุป กับโอโบลอย สวนญี่ปุน เชนอยาง อิมพีเรียล โอคิวรา นิวโอ

คานี่ โตแกียว แตไมประสบความสําเร็จในตางประเทศ ขณะท่ีเชนจากประเทศเกาหลี อยาง 
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ลอตเต โชซัน ชิลลา ไมยอมออกนอกประเทศ เชนเดียวกับจีน ท่ีพยายามแลวแตก็ยังออกไป

ไมได ดังนั้นจึงเปนโอกาสของเชนจากประเทศไทย แมนดาริน และ เพนนินซูลา จะเปน

สไตลอังกฤษแบบยอนยุค สวนเชนอินเดีย จะเปนแบบอินเดียผสมอังกฤษ  

ของไทยจุดเดนคือ การบริการไมเปนรอง อาจจะไมดีท่ีสุด แตก็นิ่มนวลท่ีสุด 

โดยเฉพาะดุสิตจะเนนความเปนไทย ไมวาจะไปท่ีไหนก็จะเห็นยูนิฟอรม

แบบไทยประยุกต และมีการบริการท่ีไมเปนรองเชนโรงแรมเอเชียเหลานี้ 

        โมเดลของดุสิตธานีในการออกไปตางประเทศคือ คือเลียนแบบความสําเร็จของ

เชนฮองกง อยางแมนดาริน หรือ เพนนินซูลา ท่ีออกไปขยายธุรกิจท่ีอเมริกาและยุโรป โดย

มองไปท่ีหัวเมืองใหญๆ เพ่ือสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจักกอน ในอเมริกา ไดแก นิวยอรค ,

ลอสแอนเจอลิส ซานฟรานซิสโก วอชิงตัน สวนยุโรป ก็จะเปน ลอนดอน ปารีส มิวนิค มิลาน 

เปนตน เปาหมายคือ อยางนอยตองมีเครือขายไมต่ํากวา 50 แหงท่ัวโลก ไมกระจุกอยูท่ี

ประเทศใดประเทศหนึ่งจึงจะประสบความสําเร็จ 

       ขณะท่ีตลาดตางประเทศ มองวาจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป เรานาจะไดหาซื้อโรงแรม

ไดในราคาไมแพง โดยชวงนี้ราคาโรงแรม 5 ดาวในยุโรปอยูท่ี 3-5แสนเหรียญสหรัฐตอหอง 

สวนตลาดประเทศจีน สนใจ และสินคามีราคาแพง เฉล่ียท่ีหองละ 5 แสนเหรียญสหรัฐ

เชนกัน จึงจะลงทุนในรูปแบบรวมลงทุน รับบริหารจัดการ หรือไมก็เปนการเชาระยะยาวซึ่ง

ไดรับความนิยมในยุโรป คาดวาจะเร่ิมในยุโรปกอนในปหนา 

       ชนินทร กลาวตอวา สําหรับแผนขยายการลงทุน จะไมมีปญหาเร่ืองการเงิน เพราะ

ปจจุบัน บริษัทมีหนี้สินตอทุน ไมถึง 0.3 ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริหาร และ ผูถือหุน 

ไดอนุมัติแผนให บริษัทออกหุนกู (บอนด) ไดวงเงิน 4,000 ลานบาท ตั้งแต 2 ปกอน โดย

ขณะนี้อยูระหวางการเลือกวาจะใชวิธีออกบอนด หรือ การกูเงินเพราะอัตราดอกเบ้ียในตลาด

อยูในชวงขาลงเชนกันและมั่นใจในเครดิตของบริษัทท่ีสามารถขอกูเงินจากสถาบันการเงินได

ไมยาก ประเทศท่ีจะขยายไปไดแก จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป ซึ่งท่ียุโรป จะมี

การลงทุน 3 รูปแบบตามความเหมาะสม ไดแก ลงทุนเอง รับบริการจัดการ และ การเชา

ระยะยาวซึ่งรูปแบบนี้กําลังเปนท่ีนิยมในยุโรป ลาสุด ดุสิต อินเตอรฯ ยังไดลงนามสัญญาท่ีจะ
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บริหารโรงแรมเปดใหมในตางประเทศไปแลวไมนอยกวา 18 แหง ไดแก อินเดีย 6 แหง 

ตะวันออกกลาง 6 แหง อียิปต 1 แหง ประเทศอื่น 4 แหง จีน 1 แหง 

       โครงการพัฒนาธุรกิจ ป 2553 โครงการขยายการลงทุนในตางประเทศมากท่ีสุด พลิก

วิกฤตในประเทศเปนโอกาสจะไปเติบโตในท่ัวโลก คือ การทําสัญญาเพิ่มเครือขายโรงแรมโดยใช

แบรนดหัวหอก คือ ดุสิต เทวารัณย ปร๊ินเซส ขยายในตางประเทศซึ่งมีการเซ็นสัญญาและ

เจรจารวมกวา 20 แหง 

       ท้ังนี้ ในป 2553 เปาหมายหลัก 5 พ้ืนท่ี คือ ตะวันออกกลาง ศูนยกลางท่ีดูไบ รับจาง

บริหารอยาง 5 โรงแรม อินเดียเนนรวมทุนกับรับจางบริหาร 5 แหง ปนี้เปดแหงแรกในเดลี 

แหงท่ี 2 ป 2554 จีนตั้งบริษัท ดุสิตเวิลดไวด จํากัด มีสํานักงานอยูในฮองกง ท้ังเขาไปรวม

ทุนรับจางบริหารขณะน้ี 3 แหง ไหหนาน ปกกิ่ง และกําลังเจรจาอีก 1 เมือง ยุโรปตั้ง

สํานักงานพัฒนาธุรกิจแลวเจรจา 3 แหง ในเยอรมนี อิตาลี อังกฤษ ในปหนาจะไดเห็นแบ

รนดดุสิตในยุโรป 1-2 แหง 

       นายปเตอร เฮนรี ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหารธุรกิจโรงแรมอมารีกรุป 

เปดเผยวา แผนขยายแบรนดอมารี โรงแรมของคนไทยในตางประเทศเร่ิมดําเนินการเมื่อ

กลางเดือนกุมภาพันธ 2553 โครงการแรก ทําขอตกลงกับนายมานดีพ ลัมบา ผูกอตั้ง

บริษัทเท็น โฮเต็ลส จํากัด รวมทุนและรับจางบริหารโรงแรมตามเมืองใหญท่ัวอินเดีย ภายใน 

5-7 ปนี้ จํานวน 7 โรงแรม เนื่องจากปจจัยบวกจากตลาดการลงทุนโรงแรม รีสอรท เรสซิ

เดนซ เติบโตตอเนื่อง ผนวกกับการเดินทางทองเท่ียวขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยภาพรวม

ภายในป 2561 อมารีจะสรางโรงแรมและรีสอรทในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกใหไดตามเปามาก

ถึง 51 แหง 

       ตามแผนการรวมทุนคร้ังนี้จะเปนผลดีตอท้ัง 2 บริษัท ซึ่งสามารถนําจุดแข็งและจุดขาย

ตางกันมาวางกลยุทธสรางความสําเร็จไดอยางรวดเร็ว นั่นคืออมารีเปนแบรนดโรงแรมท่ี

ไดรับความนิยมระดับ 4 ดาวขึ้นไป สวนเท็น โฮเต็ลส มีความเชี่ยวชาญดานการลงทุนใน

อินเดียท้ังตามเมืองหลักและเมืองรอง การเขาเปนพันธมิตรกันในจังหวะนี้จะเปนแรงผลักดัน

การสรางแบรนดของท้ังคูขยายธุรกิจไดอยางรวดเร็ว 

 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรงแรม                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 



158 
 

       นายมานดีพ ลัมบา กลาววา ในฐานะผูกอตั้งเท็น โฮเต็ลส มากวา 25 ป เปน

ประธานฟอรจูน ปารค โฮเต็ลส เครือบริษัท ไอซีที จํากัด และเปนกรรมการผูจัดการ 

บริษัท ดอรเนย เดย ซึ่งมีสํานักงานใหญในอังกฤษ ตัดสินใจรวมเปนพันธมิตรธุรกิจโรงแรม

กับแบรนดไทย เพราะเชื่อมั่นชื่อเสียงของอมารีกรุปไดรับความนิยมสูงมากในอินเดีย จะเปน

ฐานการขยายแผนลงทุนสรางธุรกิจกาวสูความสําเร็จไดรวดเร็ว สอดคลองกับสถานการณ

ชวง 3-5 ปนี้เศรษฐกิจอินเดียเติบโตบวกเพิ่มทุกป 

       ดานสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา เปดเผยวา วางตําแหนงขึ้นเปนผูนําตลาดโรงแรมแบรนดไทยดวยการจัดทําวางแผน

พัฒนาธุรกิจ 5 ป ระหวาง พ.ศ. 2553-2558 ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกทําเล ลักษณะเดียวกันกับ

เชนอินเตอรเนชั่นแนลท่ัวโลก 

       จะดําเนินกลยุทธคูขนานกัน 2 แนวทาง แนวทาง 1 ขยายการลงทุนโรงแรมระดับ 5 

ดาว และภายในเมษายนนี้จะเปดแบรนดใหมระดับ 3 ดาว แนวทาง 2 นําแบรนด เซ็นทารา

เขาไปรับจางบริหารเทรนดใหมบูติครีสอรทคอลเล็กชั่น ตั้งเปาป 2558 หองพักเพ่ิม 45% 

เพ่ิมรายได 15-20% คาธรรมเนียมบริหารรีสอรทใหม 3 ปแรกจะเพ่ิม 1 เทา จากนั้นจะเพ่ิม

ปละ 5-10% 

       สวนนโยบายการตั้งราคาขายหองพักของโรงแรมและรีสอรทป 2553 เซ็นทาราจะเพ่ิม

แตกตางกันตามความหลากหลายของโปรดักตขยับราคาเฉล่ียขึ้นอีก 15-20% ใหสอดคลอง

กับเปาหมายรายได รวมท้ังความสําเร็จในการเปนผูนําโรงแรมไทยท่ีจะมีโรงแรมในเครือมาก

ถึง 42 โรงแรม รวมหองพักท้ังหมด 6,500 หอง 

       โดยการรับจางบริหารนั้นคาดวาปนี้จะมีรายไดประมาณ125 ลานบาท เพ่ิมจากปท่ีแลว

ท่ีทําได 55 ลานบาท แตยังคงเปาหมายรายไดในป 2558 ท่ีจะมีรายไดรับจางบริหาร 500 

ลานบาท 

       โดยในชวง 2 เดือนจากนี้ คาดวาจะสามารถเซ็นสัญญารับจางบริหารโรงแรมระดับ3 

ดาวไดอีก รวมท้ังการเตรียมเปดตัวแบรนดใหมดวย 
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       "ตอนนี้เรามีโรงแรมและหองพัก ท่ีถือไดวามีจํานวนมากท่ีสุดในไทย แตเราก็ยังขยาย

ตลาดตอไป และเซนทาราจะเปนอินเตอรเนชั่นแนลแบรนดท่ีมีธุรกิจครอบคลุมทุกไลฟสไตล

ของผูบริโภค" นายสุทธิเกียรติกลาว   

       รณชิต มหัทธนะพฤทธ์ิ รองประธานอาวุโส ฝายการเงินบัญชีและบริหาร บริษัท 

โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) CENTEL เสริมวา แผนงานรับจางบริหารโรงแรมให

ตางประเทศนั้นในอดีตบริษัทไดดําเนินการไปบางแลว แตไมไดรับความนิยมเทาท่ีควร แตปจ

จุบับหลังจากตางชาติเห็นฝมือการบริหารและความเปนเอกลักษณในการบริหารแบบไทยๆ 

ซึ่งเขากับวัฒนธรรมจึงถูกใจตางชาติ ทําใหเกิดความนิยมในตางประเทศและใหความสนใจท่ี

จะวาโรงแรมในไทยเขาไปบริหารงานซึ่งคาดวาจะสรางรายไดใหกับบริษัทไดเปนอยางดี 

“ผมเช่ือวาประเทศไทยเรามีเอกลักษณทําใหประเทศอ่ืนอยากเอาอยาง และท่ีผานมาเขาก็

เห็นฝมือของเรามาตลอด และเชื่อมั่นในการบริหารท่ีมีคุณภาพจึงใหเราเปนคนดูแลท้ังหมด 

โดยอาจดึงฝายบริหารเขาไปทําดวย เพ่ือใหตางชาติรูสึกม่ันใจวาประเทศไทยบริหารงานได

มาตรฐาน” 
 

10 อันดับ โรงแรมทีว่ิวสวยที่สุดในประเทศไทย 

 

อันดับ 10 ไดแก โรงแรมเพนนินซูลา - รานอาหาร ทิพยธารา (Thiptara Restaurant) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 34 โรงแรมเพนนินซูลา 
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ท่ีไดชื่อวา เปน “สวรรคบนน้ํา” เนื่องจากทอดตัวอยูบนริมฝงแมน้ําเจาพระยาและ

โอบลอมรมร่ืนไปดวยตนไทร ขนาดใหญ รานอาหารใหมของโรงแรมเพนนินซูลาแหงนี้ 

ใหบริการอาหารไทยในรูปแบบและรสชาติแบบคนไทย โดยรานอาหารไดรับการออกแบบท่ีสะทอนความ

เปนไทยไดชัดเจนดวยกลุมเรือน ไทยไมสักในบรรยากาศกลางแจง โรงแรมเพนนินซูลา ยังไดรับการจัด

อันดับท่ี 17 จากสุดยอด 500 โรงแรมท่ีดีท่ีสุดจากนิตยสาร Travel and Leisure 

อันดับ 9 ไดแก โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ - ทรี ซิกตี้ เลาจ (Three Sixty 

Lounge) 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพ 35 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ 

ตั้งอยูบนชั้น 32 ของโรงแรม บริเวณเลาจไดรับการออกแบบใหแขกท่ีใชบริการได

สัมผัสความโลงโปรงสบาย ของผนังกระจกท่ีทําใหสามารถมองเห็นวิวของเสนขอบฟาของ

กรุงเทพในมุมกวางสุด สายตาพรอมบรรยากาศโรแมนติกดวยการจิบคอกเทลเคลาดนตรีแจสเบาๆ 

อันดับ 8 ไดแก โรงแรมโอเรียลเต็ล – Verandah 

 

 

 

 

 

ภาพ 36 โรงแรมโอเรียลเต็ล 
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หองอาหาร The Verandah ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาภายใน โรงแรมโอเรียล

เต็ล ท่ีนี่เหมาะสําหรับการดื่มด่ําบรรยากาศริมฝงแมน้ํา ไมวาจะเปนอาหารม้ือเชา กลางวัน 

หรือเย็น โดยมีใหเลือกท้ังอาหาร แบบตะวันตกและตะวันออกแวดลอมดวยบรรยากาศแบบ

ไทยๆ ภายใตรูปแบบการบริการระดับหาดาว 

อันดับ 7 ไดแก โรงแรมใบหยกสกาย - Bangkok Sky Restaurant / Crystal 

Grill / Roof Top Bar & Music 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 37 โรงแรมใบหยกสกาย 

โรงแรมใบหยกสกาย ตั้งอยูบนตึก "สูงท่ีสุดในประเทศไทย" ท่ีนี่มีรานอาหารบน

ยอดตึกใหเลือกล้ิมรสและชมวิวถึง 3 แหง ไดแก รานอาหารBangkok Sky Restaurant บน

ชั้น 76 และ 78 รานอาหาร Crystal Grill บนชั้น 82 และราน Roof Top Bar & Music 

บนชั้น 83 ซึ่งไดชื่อวาเปนสถานบันเทิง ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย 

อันดับ 6 ไดแก โรงแรม เวสติน แกรนด สุขุมวทิ - Horizon Sky Lounge and 

Karaoke 

 

 

 

ภาพ 38 โรงแรม เวสติน แกรนด สุขุมวิท  
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ท่ีราน Horizon Sky Lounge and Karaoke ในโรงแรมเวสทิน แกรนด สุขุมวิท 

คุณสามารถเพลิดเพลินหลังมื้อเย็นดวยเมนูเคร่ืองดื่มท่ีหลากหลาย เคลาเสียงเพลงอันไพเราะ 

หรือจะเลือกสนุกสนานกับการรองเพลงในหมูเพ่ือนฝูง หรือครอบครัวท่ีหองคารา โอเกะ 

พรอมดื่มด่ําวิวทิวทัศนท่ีสวยงามของกรุงเทพฯ ยามราตรี รับรองวาถามาท่ีนี่แลว คุณจะ

สนุกสนานเพลิดเพลิน จนลืมเวลาเลยทีเดียว 

อันดับ 5 ไดแก โรงแรมแลนดมารค - RR & B Bar 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 39 โรงแรมแลนดมารค 

RR & B Bar เปนสเต็กเฮาสและบารท่ีตั้งอยูบนชั้น 31 ของโรงแรมแลนดมารค 

ยานสุขุมวิท นอกจากท่ีนี่จะมองเห็นวิวของตึกระฟา และแสงสวางเปนแนวยาวของ ทางดวน

แลว ยังมีอาหารรสเลิศ และเคร่ืองดื่มชั้นยอดไวคอยบริการอีกดวย 

อันดับ 4 ไดแก โรงแรมดสุิตธาน ี- D’Sens 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 40 โรงแรมดุสิตธานี 
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D’Sens คือ ภัตตาคารอาหารฝร่ังเศส ท่ีตั้งอยูบริเวณชั้นบนสุดของ โรงแรมดุสิต

ธานี ภัตตาคารแหงนี้มีผนังกระจกขนาดใหญ ลูกคาท่ีไปรับประทาน อาหารจึงสามารถ

มองเห็นวิวทิวทัศนท่ีสวยงามของสวน ลุมพินี และยานสีลม 

อันดับ 3 ไดแก โรงแรมเซน็ทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวลิด - Fifty Five / Red Sky 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 41 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด   

ราน Fifty Five ตั้งอยูบนช้ัน 54 และ 55 ของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท 

เซ็นทรัลเวิลด ในขณะท่ี ราน Red Sky ตั้งอยูบนชั้น 55 ท้ังสองรานท่ีวานี้ นอกจากจะเสิรฟ

อาหารคุณภาพเย่ียมแลว ยังมีวิวทิวทัศนท่ีสวยงามมากๆ อีกดวย 

อันดับ 2 ไดแก โรงแรมบันยัน ทรี - Vertigo Grill & Moon Bar 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 42 โรงแรมบันยัน ทรี 
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รานอาหาร Vertigo Grill & Moon Bar ตั้งอยูบนชั้น 61 ของโรงแรม บันยันทรี 

ถือเปนอีกหนึ่งแลนดมารคสําหรับทานท่ีชื่นชอบการรับประทาน อาหารค่ํา เคลาบรรยากาศ

อันงดงาม โดยเฉพาะในยามพระอาทิตยตกดิน ท่ีกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก "Vertigo Grill 

& Moon Bar" ตั้งอยูชั้นบนสุดของโรงแรม จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของกรุงเทพฯ ได

สุดลูกหูลูกตาในแบบพาโนรามา หากใครไดมาชมพระอาทิตยตกดินท่ีนี่แลวจะรูวา กรุงเทพฯ 

ของเรานั้น สวยงามไมแพท่ีใดในโลกเลยจริงๆ 

อันดับ 1 ไดแก โรงแรมเลอ บัว แอท สเตท ทาวเวอร - Sirocco 

 

 

 
 

 

 

ภาพ 43 โรงแรมเลอ บัว แอท สเตท ทาวเวอร 

ภัตตาคาร Sirocco ตั้งอยูบนชั้น 63 ของเดอะโดม มีทัศนียภาพอันนาตื่นตาตื่นใจ 

และสวยงามท่ีสุดแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ท่ีไดชื่อวาเปนรานอาหารบนยอดตึกโรงแรมท่ีมีวิวสวย

ท่ีสุดแลว Sirocco ยังไดรับการยกยองวาเปน 'Hot Tables' & 'Hot Night' โดย Conde 

Nast Traveler เมื่อป ค.ศ. 2005 และไดรับการขนานนามวาเปนภัตตาคารแบบ เปดโลงท่ี 

"สูงท่ีสุดในโลก" อีกดวย ท่ีสําคัญ อาหารท่ีนี่ยังอรอยและขึ้นชื่อการันตีดวยรางวัลรานอาหาร

ยอดเย่ียม แถมดนตรีไพเราะ เหมาะสําหรับทานท่ีชื่นชอบเพลงแจส สามารถมองเห็นวิว

ทิวทัศนชนิดสวยตะลึงของกรุงเทพฯ และแมน้ําเจาพระยา ท้ังในเวลาโพลเพลและยามค่ําคืน 
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โรงแรม 5 ดาวไทยถกูที่สดุในโลก 

       เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด (AREA) ระบุ จากการสํารวจคาเชา

โรงแรมช้ันหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผานเว็บไซตจองโรงแรม 

agoda.com พบวา คาเชาโรงแรมช้ันหนึ่งในกรุงเพทฯตกต่ําลงอยางมาก 

       ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย พบวา คาเชาโรงแรมท่ีมีตราสินคา

นานาชาติระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ยังมีอัตราคาเชาลดลงต่ํากวาโรงแรมท่ีมีตรา

สินคานานาชาติเดียวกันในประเทศเพื่อนบานถึง 20% โดยโรงแรมท่ีกลาวถึงไดแก แชงกรีลา 

เพนนินซูลา แมริออตต ไฮแอท เรเนซอง อินเตอรคอนติเนนตัล แพนแปซิฟก มิลเลนเนียม

และแอสคอตท้ังนี้ยกเวนแมนดารินโอเรียลเต็ลท่ีคาเชาสูงกวาท่ีอื่นเนื่องจากมีชื่อเสียงดวยตนเองมานาน 

       "สําหรับโรงแรมท่ีนําอัตราคาเชามาในเมืองใหญท่ีนํามาเปรียบเทียบไดแก ฮองกง 

สิงคโปร กัวลาลัมเปอร มะนิลา และจาการตา ในจํานวนนครท้ังหมดนั้น มีเพียงกรุงมะนิลา

เทานั้นท่ีคาเชาโรงแรมท่ีมีตราสินคานานาชาติท้ังหลายอยูในระดับใกลเคียงกับไทย จะสังเกต

ไดวากรุงจาการตา มีอัตราคาเชาโรงแรมท่ีสูงกวาไทย ณ เวลานี้ ท้ังท่ีกอนหนานี้อาจมีคาเชา

ท่ีต่ํากวา" นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด (AREA) กลาว 

        ท้ังนี้ จากการสัมภาษณผูนําอสังหาริมทรัพยในกรุงจาการตาในชวงวันท่ี 17-22 มิ.ย.

53 ท่ีผานมา ทําใหเชื่อวาอสังหาริมทรัพยประเภทตาง ๆ จะขยายตัวอยางตอเนื่อง ท้ังนี้

รวมถึงโรงแรม ซึ่งชะลอตัวอยางมากในชวงหลายปท่ีผานมา แตในขณะนี้ การเมืองใน

อินโดนีเซีย “นิ่ง” แลว รัฐบาลมีเสียงขางมากถึงราวสองในสาม ทําใหประชาชนและสังคม

ธุรกิจท้ังในอินโดนีเซียและจากตางประเทศมีความเชื่อมั่นมากขึ้น       

       จากผลสํารวจ คาเชาโรงแรมท่ีมีตราสินคานานาชาติระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีคาเชาต่ํากวาในสิงคโปรและฮองกงประมาณ 30% ต่ํากวากรุงจาการตา 23% ต่ํากวากรุง

กัวลาลัมเปอร 21% และต่ํากวากรุงมะนิลา 14% ท้ังนี้สาเหตุท่ีทําใหราคาคาเชาโรงแรม

ชั้นหนึ่งในกรุงเทพฯ มีอัตราคาเชาท่ีต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากโรงแรมชั้นหนึ่งท่ีเปด

ใหบริการอยูเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันสูงท้ังในเร่ืองของราคาและบริการ คาเชา
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โรงแรมชั้นหนึ่งในกรุงเทพฯ ประมาณ 5,000 - 6,000 บาทตอคืน และยังมีโรงแรมชั้นหนึ่ง

ระดับ 5 ดาวของไทย มีคาเชาตอคืนต่ํากวา เชน โรงแรมเลอบัว เอ็มโพเรียมสวีท และดุสิต

ธานี เปนตน โดยโรงแรมเหลานี้มีคาเชาคืนละประมาณ 3,000-4,000 บาท ย่ิงหากเปน

โรงแรมระดับ 3 ดาว และ 4 ดาว อัตราการลดของคาเชาอาจจะมีอัตราท่ีสูงกวานี้อีก ดังนั้น

จึงสะทอนถึงภาวะท่ีนาเปนหวงของวิสาหกิจโรงแรมในประเทศไทย 

      หากประมาณวาอัตราคาเชาโรงแรมลดลง 25% และอัตราการเขาพักลดจาก 60% 

เหลือ 40% ก็จะทําใหรายไดตอปลดลงไปถึง 50% และหากคาเชาในหนึ่งปแรกลดลงเชนนี้ 

ณ อัตราผลตอบแทนท่ี 10% ก็จะสงผลตอราคาโรงแรม ณ มูลคาปจจุบัน 5% แตถา

สถานการณยังไมดีขึ้นราคาทรัพยสินของโรงแรม ณ มูลคาปจจุบันจะลดลง 9% 

 

10 อันดับโรงแรมยอดเยี่ยมในเอเชียและประเทศไทย  

ป 2557 

การประกาศรางวัลท่ีพักยอดเย่ียมท่ัวโลกคร้ังท่ี 12 ครอบคลุมประเภทโรงแรม

โดยรวม โรงแรมแบบประหยัด โรงแรมแบบ Bed and Breakfast โรงแรมสําหรับครอบครัว 

โรงแรมระดับหรู โรงแรมสุดโรแมนติค และโรงแรมขนาดเล็ก Trip Advisor เว็บไซต

ทองเท่ียวรายใหญท่ีสุดในโลก เปดเผยรายชื่อท่ีพักยอดเย่ียมประจําป 2557 ซึ่งจัดเปนปท่ี 

12 ครอบคลุมประเภทตางๆ ไดแก โรงแรมยอดเย่ียมโดยรวม โรงแรมราคาประหยัด โรงแรม

ขนาดเล็กใหบริการหองพักและอาหารเชาเทานั้น (เบดแอนดเบรคฟาสต) โรงแรมสําหรับ

ครอบครัว โรงแรมระดับหรู โรงแรมสุดโรแมนติค และโรงแรมขนาดเล็ก 

ดารา เทวี เชียงใหม ไดรับการโหวตใหเปนโรงแรมยอดเย่ียมโดยรวมในประเทศ

ไทย และ โอเรียนทอลแคว รีสอรท ไดรับการโหวตใหเปนสุดยอดโรงแรมราคาประหยัดใน

เอเชียและประเทศไทย ในขณะท่ีบานมาลินี เบดแอนดเบรคฟาสต ไดรับการโหวตใหเปน

สุดยอดโรงแรมขนาดเล็กใหบริการหองพักและอาหารเชาเทา นั้น (เบดแอนดเบรคฟาสต) ใน

เอเชียและประเทศไทย 
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เดอะ เพลส ติดอันดับในหลากหลายประเภท ไดแก โรงแรมสุดโรแมนติคในระดับ

โลก เอเชียและประเทศไทย โรงแรมระดับหรูในเอเชียและประเทศไทย รวมถึงโรงแรมขนาด

เล็กในเอเชียและประเทศไทย 

ประธานเจาหนาท่ีการตลาดของ Trip Advisor กลาววา “จากความคิดเห็นของนักเดินทางนับลานคน

ทั่วโลก ที่เขารวมแบงปนประสบการณบน Trip Advisor Trip Advisorเกี่ยวกับแตละสถานท่ีๆ 

พวกเขารูจัก สําหรับผูท่ีกําลังหาแรงบันดาลใจในการวางแผนการเดินทางทองเท่ียวสามารถใช

รายชื่อของสถานที่พักเหลานี้ที่ไดรับรางวัล ท่ีพักยอดเย่ียมทั่วโลกประจําป 2557 เปนจุดเริ่มตนในการ

วางแผนอันยอดเย่ียมไดอีกดวย” 

การประกาศผลโรงแรมท่ีไดรับรางวัลของ Trip Advisor นั้น ไดมาจากการรวบรวม

การแสดงความคิดเห็นของนักเดินทางนับลานคนท่ัวโลก ซึ่งมีโรงแรมท่ีมีเอกลักษณจํานวน

ท้ังส้ิน 7,123 แหงท่ัวโลกท่ีชนะรางวัลในป 2557 โดยแบงออกเปน 1,518 โรงแรมในเอเซีย 

และ 130 โรงแรมในประเทศไทย 

 

10 โรงแรมยอดเยี่ยมในเอเซีย 

 

1. ดิ อัปเปอร เฮาส ฮองกง ประเทศจีน 

2. กิลี ลังกันฟูชิ มัลดีฟส ลังกันฟูชิ ประเทศมัลดีฟส 

3. ดิ โอเบอรอย อุไดวิลาส อุไดพูร ประเทศอินเดีย 

4. ดิ โอเบอรอย มุมไบ มุมไบ ประเทศอินเดีย 

5. ทาช เลค พาเลซ อุไดพูร อุไดพูร ประเทศอินเดีย 

6. บารอส มัลดีฟส มาเลอะ อะทอล เหนือ ประเทศมัลดีฟส 

7. โซเนวา ฟุชิ รีสอรท คุนฟูนะทู ประเทศมัลดีฟส 

8. ไวลด ฟลาวเวอร ฮอลล ชิมลา ฮิมาลายา ประเทศอินเดีย 

9. โรงแรม ฮานอย เอเลเกนซ ไดมอนด ฮานอย ประเทศเวียดนาม 

10. โรงแรม เดอะ ลีเจียน บาหลี - อะ จีเอชเอมโฮเต็ล บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
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ภาพ 44 โรงแรม ดารา เทวี เชียงใหม 

 

 

10 โรงแรมยอดเยี่ยมในประเทศไทย 

 

1. โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม 

2. โรงแรมอนันทรา เชียงใหม รีสอรท แอนด สปา จังหวัดเชียงใหม 

3. โรงแรมโคด จังหวัดสุราษฎธานี 

4. โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ กรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

5. โรงแรมลยานะ รีสอรท แอนด สปา จังหวัดกระบ่ี 

6. โรงแรม 137 พิลลาร เฮาส เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

7. โรงแรมบียอนด รีสอรท เขาหลัก จังหวัดภูเก็ต 

8. โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

9. โรงแรมยู สันสุริย ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

10. โรงแรมริมปง วิลเลจ จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรงแรม                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 

http://www.uasean.com/showpic.php?url=http://www.uasean.com/images/blog/kerobow01/20140209160233.jpg�


169 
 

  

โรงแรมที่ไดรับรางวัล ป 2557 

 

โรงแรมระดับหรูท่ีสุดในโลก – อะคาเดมี สตรีท บูติคโฮเต็ล แอนด เกสตเฮาส 

เมืองแฟรนโชค ประเทศแอฟริกาใต 

โรงแรมระดับหรูท่ีสุดในเอเซีย – เดอะ เพลส เกาะเตา ประเทศไทย 

โรงแรมระดับหรูท่ีสุดในประเทศไทย - เดอะ เพลส เกาะเตา 

โรงแรมแบบประหยัดท่ีดีสุดในโลก – คาสเซิลวูด เฮาส เมืองดิงเกิล ประเทศ

ไอรแลนด 

โรงแรมแบบประหยัดท่ีดีสุดในเอเซีย – โรงแรมโอเรียนทอลแคว รีสอรท จังหวัด

กาญจนบุรี ประเทศไทย 

โรงแรมแบบประหยัดท่ีดีสุดในประเทศไทย - โรงแรมโอเรียนทอลแคว รีสอรท 

จังหวัดกาญจนบุรี 

โรงแรมสําหรับครอบครัวท่ีดีท่ีสุดในโลก – คาวัลลิโน บิอังโก แฟมิล่ี สปา แกรนด 

โฮเต็ล เมืองออรติเซย ประเทศอิตาลี 

โรงแรมสําหรับครอบครัวท่ีดีท่ีสุดในเอเซีย – ออเรนจ เคานตี้ คูรก เมืองสิทธาปุระ 

ประเทศอินเดีย 

โรงแรมสําหรับครอบครัวท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย – อังสนา ลากูนา ภูเก็ต 

โรงแรมสุดโรแมนติคท่ีดีท่ีสุดในโลก - เดอะ เพลส เกาะเตา ประเทศไทย 

โรงแรมสุดโรแมนติคท่ีดีท่ีสุดในเอเซีย - เดอะ เพลส เกาะเตา ประเทศไทย 

โรงแรมสุดโรแมนติคท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย - เดอะ เพลส เกาะเตา 

โรงแรมขนาดเล็กยอดเย่ียมท่ีสุดในโลก – อะคาเดมี สตรีท บูติคโฮเต็ล แอนด 

เกสตเฮาส เมืองแฟรนโชค ประเทศแอฟริกาใต 

โรงแรมขนาดเล็กยอดเย่ียมท่ีสุดในเอเซีย – เดอะ เพลส เกาะเตา ประเทศไทย 

โรงแรมขนาดเล็กยอดเย่ียมท่ีสุดในประเทศไทย - เดอะ เพลส เกาะเตา 

โรงแรมแบบเบดแอนดเบรคฟาสตท่ีดีท่ีสุดในโลก – บินดั้น บ็อททอม บีแอนดบี 

เมืองเวสต ลัลเวิรธ ประเทศอังกฤษ 
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โรงแรมแบบเบดแอนดเบรคฟาสตท่ีดีท่ีสุดในเอเซีย – บานมาลินี เบด แอนด เบรค

ฟาสต ภูเก็ต ประเทศไทย 

โรงแรมแบบเบดแอนดเบรคฟาสตท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย – บานมาลินี เบด แอนด 

เบรคฟาสต ภูเก็ต 

  

รายช่ือโรงแรมที่ไดรับรางวัล TripAdvisor Travellers’ Choice ในป 2557 ทั้งหมด 

7,123 แหงนั้น สามารถเขาไปดูที่ http://th.tripadvisor.com/TravelersChoice 

สวนนักเดินทางสามารถตดิตามบทสนทนาไดจากทวิตเตอรที่ #travellerschoice 

 

เปดเครือขาย Top 10 เชนอินเตอร 

 

       ปจจุบันโครงสรางของธุรกิจโรงแรมของโลกไดถูกครอบงําโดยเชนโรงแรมขนาด

ยักษจํานวนประมาณ 10 แหง โดยแตละแหงจะมีแบรนดตางๆ มากมายเพ่ือให

ครอบคลุมตั้งแตตลาดบนสุดจนถึงตลาดลาง โดยเฉพาะโรงแรมระดับหรูหราในปจจุบัน

นั้น เกือบทั้งหมดสังกัดอยูในเชนโรงแรมขนาดยักษแทบทั้งสิ้น 

      สําหรับเชนธุรกิจโรงแรมใหญท่ีสุดในโลก คือ บริษัท InterContinental Hotels 

Group (IHG) ของสหราชอาณาจักร มีโรงแรมในสังกัดมากกวา 3,500 แหง ใน 100 

ประเทศท่ัวโลก โดยมีจํานวนหองรวมกันมากถึง 534,000 หอง เปนเจาของแบรนดตางๆ 

เปนตนวา Intercontinental, Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Express, 

Staybridge Suites, Candlewood Suites, Hotel Indigo ฯลฯ 

       แตละแบรนดของเครือโรงแรมกลุมนี้จะเจาะลูกคาเปาหมายแตกตางกันไป โดยโรงแรม 

Intercontinental และ Crowne Plaza มุงตลาดบนสําหรับลูกคาท่ีตองการความหรูหรา

และนักธุรกิจระดับสูง ขณะท่ี Holiday Inn มุงนักทองเท่ียวระดับกลางและนักธุรกิจท่ัวไป 

สวน Express by Holiday Inn สําหรับนักทองเท่ียวท่ีตองการหองพักราคาประหยัด 

       บริษัท Cendant Corp นับเปนเชนโรงแรมใหญเปนอันดับ 2 ของโลก โดยมีโรงแรมใน

เครือมากถึง 6,400 แหง รวมท้ังหมดประมาณ 521,000 หอง กลุมนี้จะเนนลูกคาตลาดกลาง
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และตลาดลาง ไมเนนโรงแรมระดับหรูหราแตอยางใด ทําใหเปนผูครองสวนแบงตลาดสูงสุด

ในสหรัฐฯ ในสวนโรงแรมราคาประหยัด (Economy)ประกอบดวยแบรนดตางๆ เปนตนวา 

Days Inn, Ramada, Howard Johnson, Wingate Inn, Super 8 เปนตน 

       บริษัท Marriott ของสหรัฐฯ เปนเชนโรงแรมใหญเปนอันดับ 3 ของโลก โดยมีโรงแรม

ในเครือประมาณ 2,600 แหง จํานวนหองรวม 482,000 หอง ประกอบดวยแบรนดตางๆ 

เปนตนวา Marriott, Ritz-Carlton, Renaissance, Residence Inn, Fairfield Inn, New 

World, Courtyard ฯลฯ โดยแตละแบรนดก็มีลูกคาเปาหมายแตกตางกัน เปนตนวา Ritz-

Carlton เปนโรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว ขณะท่ี Courtyard เปนโรงแรมระดับ 3 ดาว สวน 

Fairfield Inn เปนโรงแรมเจาะลูกคาตลาดลางระดับ 1 - 2 ดาว 

       บริษัท Accor มีสํานักงานใหญตั้งท่ีกรุงปารีสของฝร่ังเศส นับเปนเชนโรงแรมใหญเปน

อันดับ 4 ของโลก มีโรงแรมในเครือ 4,000 แหง กระจายอยูใน 140 ประเทศท่ัวโลก จํานวน

หองรวม 460,000 หอง มีแบรนดตางๆ เปนตนวา Sofitel เปนแบรนดสําหรับลูกคาระดับ 5 

ดาว ตามดวยแบรนด Grand Mercure ระดับ 4 ดาวคร่ึง, แบรนด Novotel ระดับ 4 ดาว, 

แบรนด Mercure ระดับ 3 คร่ึง แบรนด All Seasons เปนโรงแรมระดับ 3 ดาวในรูปแบบ

สไตลรีสอรท รองลงมาอีก คือ Ibis ระดับ 3 ดาวในรูปแบบโรงแรมในตัวเมือง และลางสุด 

คือ แบรนด Motel 6 ระดบั 1 ดาว 

       ย่ิงไปกวานั้น เมื่อเชนโรงแรม Club Med ไดประสบปญหาทางการเงินเนื่องจาก

ขาดทุนเร้ือรังหลายปติดตอกัน ดังนั้น กลุม Accor ก็ไดเขามาชวยเหลือโดยซื้อหุนใหญของ

เชนโรงแรม Club Med เมื่อป 2547 

       บริษัท Hilton Hotels Corporation มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ียานเบเวอรล่ีฮิลลใน

สหรัฐฯ เปนเชนโรงแรมใหญเปนอันดับ 5 ของโลก ประกอบดวยโรงแรม 2,800 แหง จํานวน

หองรวม 460,000 หอง ประกอบดวยแบรนด Hilton, Embassy Suites, Hilton Garden 

Inn, Scandic, Doubletree, Hampton Inns เปนตน 

       เดิมธุรกิจโรงแรมฮิลตันแบงเปน 2 กลุมแยกจากกันโดดเด็ดขาด กลาวคือ กิจการใน

สหรัฐฯ เปนของบริษัท Hilton Hotels Corporation ขณะท่ีกิจการนอกสหรัฐฯ เปนของ
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บริษัท Hilton Group ของสหราชอาณาจักร อยางไรก็ตาม เม่ือปลายป 2548 บริษัท 

Hilton Hotels Corporation ของสหรัฐฯ ไดซื้อกิจการโรงแรมของบริษัท Hilton Group 

ของสหราชอาณาจักร ทําใหเปนเจาของแบรนดโรงแรมฮิลตันท่ัวโลกแตเพียงผูเดียว สงผลให

กลายเปนเชนโรงแรมซึ่งมีขนาดใหญขึ้น จากเดิมมีขนาดใหญเปนอันดับ 6 ของโลก ไดกาว

ขึ้นมาเปนอันดับ 5 ของโลก 

       บริษัท Choice Hotels International เปนเชนโรงแรมใหญเปนอันดับ 6 ของโลก มี

โรงแรมในเครือ 5,000 แหง รวม 404,000 หอง เปนเจาของแบรนดตางๆ เปนตนวา 

Comfort Inn, Clarion, Quality, Econo Lodge ฯลฯ เนนลูกคาตลาดระดับกลาง โดย

ปจจุบันครองตลาดสูงท่ีสุดในสหรัฐฯ ในสวนตลาดโรงแรมระดับราคาปานกลาง (Midscale) 

ท่ีไมมีภัตตาคารตั้งอยูภายในโรงแรม 

       บริษัท Best Western International เปนเชนโรงแรมใหญเปนอันดับ 7 ของโลก มี

โรงแรมในเครือ 4,300 แหง ใน 88 ประเทศ จํานวนรวม 320,000 หอง เนนตลาดโรงแรม

ระดับราคาปานกลางเปนหลัก โดยครองตลาดสูงท่ีสุดในสหรัฐฯ ในสวนตลาดโรงแรมระดับ

ราคาปานกลาง (Midscale) ท่ีมีภัตตาคารตั้งอยูภายในโรงแรม ปจจุบันมีโรงแรมทําการ

บริหาร 4,300 แหง ใน 88 ประเทศ ประกอบดวยแบรนด Best Western Premier สําหรับ

โรงแรมระดับ 4 ดาว และแบรนด Best Western สําหรับโรงแรมระดับ 3 ดาว 

       บริษัท Starwood Hotels & Resorts Worldwide มีสํานักงานใหญท่ีเมืองไวทเพลน

ในมลรัฐนิวยอรกของสหรัฐฯ เปนเชนโรงแรมใหญเปนอันดับ 8 ของโลก มีโรงแรมในเครือ 

740 แหง จํานวนรวม 230,000 หอง ท้ังนี้ มีขาวลือวากลุมนี้อาจจะขยายฐานธุรกิจใน

อนาคตโดยเขาไปซื้อกิจการบริษัท Intercontinental Hotels Group ซึ่งเปนกลุมโรงแรม

ใหญท่ีสุดในโลก 

       สําหรับโรงแรมในกลุมนี้ประกอบดวยแบรนดตางๆ มากมาย เปนตนวา Westin, 

Sheraton, 4 Points, W Hotels, Luxury Collection, St. Regis ฯลฯ โดยแตละแบรนด

จะมุงสูลูกคาเปาหมายแตกตางกัน เปนตนวา แบรนด Sheraton เนนเปนโรงแรมระดับ 5 

ดาว สําหรับลูกคาเปาหมายเปนบุคคลวัยกลางคนท่ีมีฐานะดี ขณะท่ีแบรนด 4 Points เนน

เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว สําหรับลูกคาเปาหมายเปนคนวัยหนุมสาวท่ีตองการความ

สนุกสนาน 
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       บริษัท Global Hyatt Corp กอตั้งขึ้นเม่ือป 2500 ปจจุบันมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี

นครชิคาโกในสหรัฐฯ นับเปนเชนโรงแรมใหญเปนอันดับ 9 ของโลก มีโรงแรมในเครือ 900 

แหง จํานวนหองรวม 150,000 หอง ประกอบดวยแบรนด Hyatt, Hawthorn Suits ฯลฯ 

โดยเนนเฉพาะโรงแรมระดับหรูหราเทานั้น ไมเนนโรงแรมในตลาดกลางและตลาดลาง 

       บริษัท Carlson Hotels Worldwide มีสํานักงานใหญตั้งท่ีนคร Minneapolis เปน

เชนโรงแรมใหญเปนอันดับ 10 ของโลก มีโรงแรมในเครือ 900 แหง จํานวนหองประมาณ 

150,000 หอง ประกอบดวยแบรนด Regent อยูระดับบนสุด รองลงมา คือ Park Hotel 

และ Radisson นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมราคาประหยัด คือ Country Inn 

       นอกจากเชนโรงแรมขนาดใหญระดับโลกแลว ยังมีเครือขายโรงแรมขนาดกลางอีก

หลายกลุม โดยในภูมิภาคเอเชียมีเชนโรงแรมขนาดกลางเปนตนวา โรงแรมดุสิตธานี ของไทย 

ซึ่งปจจุบันมีโรงแรมในเครือ 20 แหงท่ัวโลก โดยในจํานวนนี้อยูในประเทศไทย 15 แหง ท่ี

เหลืออยูในอินโดนีเซีย เมียนมา ฟลิปปนส และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และตั้งเปาหมายเพ่ิม

โรงแรมในเชนอีก 4 แหง ในป 2549 

       บริษัท Mandarin Oriental Hotel Group ของฮองกง กอตั้งเมื่อป 2506 เร่ิมจาก

โรงแรมแมนดารินในฮองกง ตอมาในป 2517 ไดซื้อหุน 49% ในโรงแรมโอเรียนเต็ลซึ่งตั้งอยู

ท่ีกรุงเทพมหานคร ปจจุบันมีโรงแรมหรูหราในสังกัด 31 แหง เปนจํานวนหองประมาณ 

9,000 หอง โดยอยูในทวีปเอเชีย 14 แหง ทวีปอเมริกาเหนือ 12 แหง และทวีปยุโรป 5 แหง 

       บริษัท Raffles International ของสิงคโปร กอตั้งโดยบริษัท Raffles Holdings เมื่อป 

2532 เพ่ือทําธุรกิจบริหารโรงแรมและรีสอรท โดยมีเรือธง คือ โรงแรม Raffles ซึ่งเปน

โรงแรมเกาแกกอตั้งในสิงคโปรเมื่อป 2430 ปจจุบันเปนเชนโรงแรมใหญเปนอันดับท่ี 18 ของ

โลก มีโรงแรมในสังกัด 33 แหง จํานวนรวม 13,400 หอง ประกอบดวยแบรนดตางๆ เปนตน

วา Merchant Court, Raffles, Swissotel เปนตน 

      เดิมเชนโรงแรม Raffles มีผูถือหุนใหญ คือ กลุม CapitalLand ของสิงคโปร ซึ่งเปนผู

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหญท่ีสุดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางไรก็ตาม ได
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ตัดสินใจขายกิจการเชนโรงแรม Raffles เมื่อกลางป 2548 ในมูลคา 40,000 ลานบาท ใหแก

กองทุน Colony Capital ของสหรัฐฯ 

      บริษัท Banyan Tree Hotels and Resorts ของสิงคโปร นับเปนอีกเชนท่ีกําลังมาแรง

โดยปจจุบันท่ีเปดดําเนินการแลว 14 แหง ประกอบดวยแบรนด Banyan Tree และ 

Angsana เนนโรงแรมในรูปแบบรีสอรทเปนหลัก โดยเร่ิมจากโรงแรมแหงแรกท่ีจังหวัดภูเก็ต 

ตอมาไดขยายธุรกิจไปยังเกาะบินตันของอินโดนีเซีย เกาะมัลดีฟส เกาะเซเชลส และ

กรุงเทพมหานคร  
 

10 อันดับโรงแรมหรูที่สุดในโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 45 

อันดับ 10 The Apeiron โรงแรมเกาะกลางทะเล ท่ีดูไบ โรงแรม Apeiron 

island จัดเปนโรงแรมระดับ 7 ดาว มีพ้ืนท่ีประมาณ 2 แสนตารางเมตร ตั้งอยูบนความสูง 

185 เมตร มีหองพักระดับหรูหรา มากกวา 350 หอง ทุกอยางท่ีอยูในโรงแรมนี้คือคํานิยาม

ของความไฮเทคที  มีระดับ มีความเปนสวนตัวสูงมาก เพราะตัวโรงแรมสรางลากูนขึ้น กลาง

น้ําเปนของตัวเอง รวมถึงหาดทรายกลางทะเล ภัตตาคารสุดหรู โรงหนัง แหลงชอปปง 

แกลลอร่ีศิลปะ สปาและอุปกรณตางๆ ท่ีทําใหการ ประชุมทางไกลกับโลกพ้ืนดินทําได

โดยสะดวก แมถูกจัดอันดับใหเปนอันดับ 10 แตก็ยังไมถูกสรางเสียที  

10 
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ภาพ 46 

อันดับ 9 Foldable hotel pods โรงแรมลอยน้ํา เม่ือตนปท่ีผานมาบริษัทยักษ

ใหญทางดานการออกแบบของอังกฤษรายนี้ไดเผยโฉมตนแบบโรงแรมยักษใหญกลางทะเล

แหงนี้ขึ้นมาในงาน Future Holiday Forum โดยชี้ใหเห็นวาดวยเทคโนโลยีการเดินทาง

สมัยใหมบวก กับการออกแบบชั้นยอด ทําใหโรงแรมชั้นเย่ียมสมัยใหม สามารถไปตั้งอยูกลาง

ทะเลท่ีไหนก็ไดท่ีบรรดาแขกอยากไป และอยูได  

 

 

 

 

 

 

ภาพ 47 

อันดับ 8 โรงแรม Burj al-Arab เม่ือตะวันออกพบตะวันตก ประเทศสหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส โรงแรมนี้จัดวาขึ้นชื่อระดับโลก เพราะกอสรางและเปดดําเนินการเรียบรอยแลว 

ถือเปนโรงแรมระดับ 7 ดาวแหงแรกของโลก ความสูงของโรงแรม อยูท่ี 321 เมตร ตัวโรงแรมนั้น

ถูกออกแบบมาใหเปนเหมือนใบพัดเรือ บนพื้นท่ีท่ีเปนเหมือนเกาะอยูหางจากหาด Jumeirah 

ประมาณ 280 เมตร ความสุดยอดของโรงแรมนี้อีกอยางหนึ่งคือการเปนเอเทร  ียมท่ีสูงท่ีสุด

ในโลก คือสูงถึง 180 เมตร มีหองพักกวา 200 หองท่ีไมซ้ํากันเลย ดวย ราคาระหวาง 1,000 

9 
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ไปจนถึงมากกวา 28,000 เหรียญสหรัฐตอคืน ในตัวโรงแรมมีภัตตาคาร 8 แหง แตละแหงมี

ท้ังบารและเลาจ ฟตเนส และ ส่ิงอํานวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 48 

อันดับ 7 Waterworld โรงแรมกลางน้ําตกยักษ ประเทศจีน แคเห็นดีไซนก็รูแลว

วานี่มันเปนโรงแรมแหงความฝนชัดๆ เพราะตัวโรงแรมเหมือนฝงไปกับน้ําตกแหงหนึ่งใน

เมืองจีน ตัวโรงแรมนี้ออกแบบ ใหมีหองพัก 400 หอง ท่ีสําคัญหองอยูใตน้ําตก ลูกเลนท่ีเปน

ทีเด็ดก็คือ ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการเลนกีฬาเอ็กซตรีมบริเวณอาวของโรงแรม ไมวา

จะเปนสระวายน้ําท่ีหรูสุดๆ หนาผาระดับพระเจาใหปนไต และบันจี้จั๊มพ รวมถึงลูกเลนอื่นๆ 

และโรงแรมนี้จะมีโอกาสสรางก็ตอเมื่อผานเร่ืองส่ิงแวดลอมแลวเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 49 

อันดับ 6 The Poseidon รีสอรทใตทะเล อยูท่ีหมูเกาะฟจิ ดวยพ้ืนท่ีใตน้ําลึกกวา 

1,200 ตารางฟุตแหงน้ีเปนรีสอรทท่ีถูกจับตามากท่ีสุดแหงหนึ่งในโลก เพราะเปนรีสอรทใตน้ํา

7 
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แหงแรกของโลกท่ีจะสราง เสร็จภายในป2009 มีหองพักสุดหรูขนาด ใหญถึง 550 ตารางฟุต 

และนักทองเท่ียวท่ีไปเย่ียมเยียนรีสอรทแหงนี้ สามารถใชบริการขับเรือดําน้ํา สามารถดําดิ่ง

ไปดูปะการังน้ําลึก ดําน้ําแบบสกูบา กีฬาทางน้ําทุกชนิดเทาท่ีนึกได แลนเรือใบพารา สํารวจ

ถ้ํา และอื่นๆ อีกมากมาย 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพ 50 

อันดับ 5 The Hydropolis : โรงแรมใตน้ําระดับ 10 ดาว แหงดูไบ เปนอีกโรงแรม

หนึ่งท่ีอาศัยทะเลเปนฉากหลังอันตระการ ตาใหกับผูมาพัก ตัวโรงแรมคาดหมายวาจะสราง

กันท่ีดูไบ โดยเฉพาะตัวโรงแรมนั้น ไดใสศูนยการคาขนาดยักษท่ีมีพ้ืนท่ีกวา 1.1 ลานตาราง

ฟุตเขาไปดวย ในตัวโรงแรมยังมีหองบอลรูมขนาดยักษ มีโรงภาพยนตดิจิตอลไฮเทค สุด

อลังการ และท่ีเจงสุดๆ ก็คือมีระบบปองกันตัวเองดวยจรวดมิสไซลท่ีอยูต่ําก วาน้ําทะเลลง

ไป 60 ฟต ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถสนุกกับเคร่ือง เลนมากมายในสถานท่ีท่ีเปน ธีมตางๆ กวา 

220 แหง ความคืบหนาลาสุดของโครงการนี้มี 150 บริษัทท่ีกระโดดเขามารวมแยงชิงกันอยู 

และกวา จะรูวาใครจะเปนผูไดดําเนินโครงการก็ประมาณปลายปนี ้
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ภาพ 51 

อันดับ 4 The Lunatic Hotel : โรงแรมบนดวงจันทร เปล่ียนบรรยากาศไปท่ี

โรงแรมบนดวงจันทรกันบางดีกวา และโครงการนี้ไมถือวาโคมลอยแตอยางใด โอกาสท่ีจะ

เปนจริงมีมากเหลือเกิน ซึ่งถาเปดใหบริการเมื่อไหรคงตองเปนขาวใหญไปท่ัวโลกแนนอน ถือ

วานี่เปนอีกความฝนของป 2050 ท่ีตองไปใหถึงเลยทีเดียว (อีกไมกี่ปเอง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 52 

อันดับ 3 Aeroscraft : โรงแรมบินสุดหรูสําหรับวันพรุงนี้ สําหรับโครงการ 

Aeroscraft บอลลูนยักษลอยฟาท่ีอัดแนนดวยพลังงานกวา 400 ตัน ทําใหสามารถนําพา

ผูโดยสารเหินไปกลางอากาศดวย ความเปนอยูท่ีหรูหราสุดยอด ท่ีมีพ้ืนท่ีเทากับสนาม

ฟุตบอลสองสนามลอยอยูบนอากาศ ดวยกาซฮีเลียมจํานวน 14ลานลูกบาศกฟุต ตามติด 

3 
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ดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดยักษและเชื้อเพลิงไฮโ ดรเจน มีพัดลมขนาดยักษ 6 ตัว 

สามารถนําผูโดยสารไปไดประมาณ 250 คน ดวย ความเร็ว 174 ไมลตอชั่วโมง ท่ีความสูง 

6,000 ไมล ในตัวโรงแรมจะมีคาสิโน ภัตตาคาร ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 53 

อันดับ 2 Galactic Suite โรงแรมอวกาศ จากความพยายามของ Xavier Claramunt ท่ี

ตองการผจญภัยในอวกาศดวยยานขนสง ซึ่งตัวยานนั้นออกแบบมาใหมีหองพัก 22 หอง 

ขนาด 7x4 เมตร พรอมหนาตางท่ีเปดใหเห็นวิวอวกาศ และส่ิงอํานวยความสะดวก คราวนี้ก็

ไมจําเปนตองไปพ่ึงนาซา หรือรัสเซียในการจายเงินท่ีแพงมากในการขึ้นไปเท่ียวรอบโลกดวย

ยานอวกาศเหมือนท่ีผานมา ตอนนี้เคร่ืองตนแบบสรางเสร็จแลว และอยูในระหวางรอนัก

ลงทุนกระเปาหนัก ท่ีมองเห็นอนาคต เขามาลงทุนเทานั้น 
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ภาพ 54 

อันดับ 1 Bigelow Aerospace, Las Vegas เคร่ืองเดินอากาศ หรือ CSS 

Skywalker โรงแรมทองบรรยากาศนอกโลก แตยังอยูในวงโคจรโลก เหมือนกับเปน

ดาวเทียมขนาดใหญดวงหนึ่ง นั่นเอง ดวยพ้ืนท่ี 1,500 ตารางเมตร และขนาดท่ีใหญถึง 1 

แสนกิโลกรัม มีโครงสรางของยานท่ีหนากวา 18 นิ้ว คาใชจายอยูท่ี $1 ลานตอคืน 

นิตยสารดานการทองเท่ียวชั้นนําของโลก “ทราเวล แอนด ลีเชอร” ประกาศรายชื่อ 

“100 โรงแรมดีที่สุดในโลก” ประจําป 2014 ขอนําเสนอเฉพาะโรงแรมท่ีติดอันดับท็อปเท็น 

และเปนท่ีนาเสียดายวาหนึ่งในนั้นไมมีโรงแรมในประเทศไทยรวมอยูดวย อยางไรก็

ตาม โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ยังคงมีคะแนนโหวตเปนอันดับตนๆ ของโลก โดยในปนี้

ติดอันดับท่ี 13 ขณะท่ีโรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท จ. เชียงใหม มาเปนอันดับท่ี 27 โรงแรม

ดาราเทวี จ. เชียงใหม อยูในอันดับท่ี 28 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ อยูใน

อันดับท่ี 48 และโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ อยูในอันดับท่ี 62 ของโลก 
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10 อันดับ โรงแรมดีที่สุดในโลก ป 2557 

 

รางวัล “World’s Best Awards 2014″ ซึ่งนิตยสาร “ทราเวล แอนด ลีเชอร” 

ไดทําการสํารวจความเห็นผูอานท้ังในหนานิตยสาร ไอแพด และทางเว็บไซต โดยพิจารณา

จาก หองพักและส่ิงอํานวยความสะดวก สถานท่ีตั้ง การบริการ อาหาร/ภัตตาคาร และความ

คุมคากับเงินท่ีเสียไป 

อันดับที่ 1 ทริปเปล ครีก แรนช เมืองดารบ้ี รัฐมอนแทนา สหรัฐอเมริกา 

คะแนนท่ีได 97.44 ปท่ีแลวติดอันดับท่ี 13 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 55 

อันดับที่ 2 นายารา สปริงส ลา ฟอรตูนา คอสตาริกา 

คะแนนท่ีได 97.00 ปท่ีแลวไมติด1 ใน 100 โรงแรมดีท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 56 
 

1 
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อันดับที่ 3 โฟรซีซั่นส โฮเต็ล เกรแชม พาเลซ บูดาเปสต ประเทศฮังการี 

คะแนนท่ีได 96.91  ปท่ีแลวติดอันดับท่ี 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 57 

อันดับที่ 4 เซาเทิรน โอเชียน ลอดจ, แกงการู ไอสแลนด, ประเทศออสเตรเลีย  

คะแนนท่ีได 96.27 ปท่ีแลวไมติด1 ใน 100 โรงแรมดีท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 58 
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อันดับที่ 5 โอเชียน เฮาส, วอทช ฮิลล, รัฐโรดไอสแลนด สหรัฐอเมริกา 

คะแนนท่ีได 96.20 ปท่ีแลวติดอันดับท่ี 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 59 

อันดับที่ 6 เดอะ แลงแอม, ชิคาโก, สหรัฐอเมริกา 

คะแนนท่ีได 96.00 ปท่ีแลวไมติด 1 ใน 100 โรงแรมดีท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 60 

5 

6 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรงแรม                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 

http://travel.mthai.com/hotel-review/90115.html/attachment/7631�
http://travel.mthai.com/hotel-review/90115.html/attachment/7632�


184 
 

อันดับที่ 7 ซิงกิตา ซาบ ีแซนด, ครูเกอร เนชั่นแนล ปารค แอเรีย แอฟริกาใต 

คะแนนท่ีได 95.82 ปท่ีแลวติดอันดับท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 61 

 

อันดับที่ 8 ลอนโดโลซี ่เกม รีเสิรฟ, ครูเกอร เนชั่นแนล ปารค แอเรีย แอฟริกาใต 

คะแนนท่ีได 95.80 ปท่ีแลวติดอันดับท่ี 39 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 62 
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อันดับที่ 9 โอเบอรอย อุทัยวิลาส อุทัยปุระ ประเทศอินเดีย 

คะแนนท่ีได 95.76 ปท่ีแลวติดอันดับท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 63 

อันดับที่ 10 ทาช เลค พาเลซ, อุทัยปุระ, ประเทศอินเดีย 

คะแนนท่ีได 95.75 ปท่ีแลวติดอันดับท่ี 29 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 64 
 

ท่ีมา: travelandleisure.com / http://paow007.wordpress.com 
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คําถามทายบท  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เชนโรงแรม (Hotel Chain) ท่ีมีโรงแรมในเครือมากท่ีสุดในโลกคือบริษัทใด         

มีโรงแรมใดบาง 

2. โรงแรมท่ีติดอันดับโลก ซึ่งไดชื่อวาหรูหราท่ีสุดอันดับท่ี 1 และ 2 คือโรงแรมอะไร        

อยูท่ีไหน และมีจุดเดนอยางไร  

 

3. โรงแรมท่ีติดอันดับสวยงามท่ีสุดในประเทศไทย 3 อันดับคือโรงแรมอะไรบาง                    

มีจุดเดนอยางไร 
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