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บทคัดย่อ 

การศึกษาการจัดจ้างผู้ด าเนินการแทนของโรงแรมในประเทศไทย อุตสาหกรรมต้อนรับและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของไทยและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเหตุจูง
ใจในการวิจัยครั้งนี้ สองมุมมองทางทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจจัดจ้างผู้ด าเนินการแทนประกอบด้วย 
ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์และมุมมองด้านทรัพยากรทางการจัดการเชิง กลยุทธ์ ผลการศึกษา
ระบุว่าประสบการณ์การจัดจ้างผู้ด าเนินการแทนมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญกับการเลือกด าเนินการจัดจ้าง 
ผลต่างระหว่างความคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจริงจากการจัดจ้างผู้ด าเนินการแทนมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ตัวแปร เช่น ความคาดหวังของประโยชน์จากการจัดจ้าง การคัดเลือกผู้ให้บริการ การบริหารจัดการ
ผู้ด าเนินการแทนและการวางแผนจัดจ้างผู้ด าเนินการแทนในอนาคตมีอิทธิพล อย่างเด่นชัดกับ
ประสบการณ์การจัดจ้างผู้ด าเนินการแทนของโรงแรม นอกจากนี้ยังพบว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานที่วัดจากอัตราส่วนรายได้ต่อสินทรัพย์ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมโรงแรม การบริหารจัดการ การจัดจ้างผู้ด าเนินการแทน ประเทศไทย 
 
Abstract 

A study of the outsourcing by hotels in Thailand was conducted. The importance 
of the hospitality and tourism industry in the Thai economy and its rapid growth 
provided motivation in this research area. Two theoretical perspectives helped explain 
outsourcing decisions which consisted of the transaction cost theory (TCT) of economics 
and resource-based view (RBV) of strategic management. Results indicated that 
outsourcing experience had a significant influence on the spread of choices of 
outsourced functions. There were significant gaps between expectations and realizations 
of benefits. Variables such as expectation of benefits, selection of providers, outsourcing 
management and future plan on outsourcing are clearly influenced by the outsourcing 
experience of hotels. Performance improvement attributable to outsourcing was also 
found to be related to the financial result measured by the revenue to asset ratio.  
Keywords: Performance, Hotel Industry, Management, Outsourcing, Thailand 
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บทน า  
 การเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่ผ่านมามีอัตราสูง  จาก 
14.1 ล้านคนในปี 2009 เป็น 24.8 ล้านคนในปี 2014 (Tourism Authority of Thailand, 2014) และ
ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจาก 5 แสนล้านบาทถึงหนึ่งล้านล้านบาท 
จากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว รวมทั้งทางการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในประเทศได้ส่งผลต่ออัตรา
การขยายตัวอย่างมากของจ านวนโรงแรมในประเทศไทยซึ่งในปี  2014 มีโรงแรมจ านวน  10,018 แห่ง  
และจ านวนห้อง 457, 029 ห้อง (National Statistical Office Thailand, 2014) ข้อมูลทางสถิติของ
ประเทศยังบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการที่มีขนาดใหญ่และมีบทบาทส าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ
โรงแรมที่ส าคัญ (Tuntirattanasoontorn, 2008) ดังนี้คอื ประการแรก ธุรกิจโรงแรมก าลังประสบปัญหา
การแข่งขันที่รุนแรงจากทั้งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ ประการที่สอง ความคาดหวังและความ
ต้องการจากลูกค้าที่จะได้รับบริการดีขึ้น ประการที่สาม การพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งน าไปสู่การลงทุนที่เพ่ิม
สูงขึ้นของโรงแรมภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัด อุตสาหกรรมโรงแรมจึงมีการพ่ึงพากลยุทธ์การจัดจ้าง
ผู้ด าเนินการแทนเพ่ือลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพ เพ่ิมความยืดหยุ่น และความสามารถในการแข่งขัน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจกลยุทธ์การจัดจ้างผู้ด าเนินการแทนของโรงแรมในประเทศไทย  

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการท างานของกลยุทธ์การจัดจ้างผู้ด าเนินการ
แทนจากมุมมองการรับรู้และผลการด าเนินงานทางด้านการเงิน 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

การจัดจ้างเป็นแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งด้าน
บริการ Gonzalez, Llopis, and Gasco (2011) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือตรวจสอบการวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดจ้างในธุรกิจโรงแรม Wan and Su (2010) ศึกษาการจัดจ้างของโรงแรมในไต้หวันและพบว่ากล
ยุทธ์การจัดจ้างของโรงแรมไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร สองมุมมองทางทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจ
จัดจ้างประกอบด้วย ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์ (TCT) และมุมมองด้านทรัพยากร (RBV) 
ทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Espino-Rodriguez and Padron-Robaina, 2005; Kang and Wu, 2009) 
ตามทฤษฎีต้นทุนธุรกรรมองค์กรอาจมีกิจกรรมที่ใช้พนักงานภายในหรือผู้ด าเนินการแทนขึ้นอยู่กับการท า
ธุรกรรมขององค์กรและผลที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ขณะที่มุมมองด้านทรัพยากรอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า
องค์กรใช้ประโยชน์จากการจัดจ้างเมื่อไม่สามารถใช้ทรัพยากรภายในขององค์กร การศึกษาของ 
Promsivapallop, Jones, and Roper (2015) เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดจ้างของโรงแรมในประเทศไทย
ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรมพบว่าแนวคิดเชิงต้นทุนธุรกรรมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอส าหรับการอธิบาย
พฤติกรรมการตัดสินใจจัดจ้างของโรงแรมในประเทศไทย การศึกษารูปแบบการจัดจ้างของโรงแรมใน
ประเทศมาเลเซีย (Sani, Dezdar, and Ainin, 2013) ชี้ให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงของซัพ
พลายเออร์เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการจัดจ้างเช่นเดียวกับการเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพ Kettapan 
and Vachajitpan (2014) ได้ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดจ้างฯ ของโรงแรมในประเทศไทย
และพบลักษณะบางอย่างเช่น ประสบการณ์การจัดจ้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกในขณะที่ระดับดาวของ
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โรงแรมไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจัดจ้าง และสรุปได้ว่าการตัดสินใจจัดจ้างของโรงแรมอยู่บนพ้ืนฐาน
ทั้งเหตุผลของค่าใช้จ่ายและไม่ใช่ค่าใช้จ่าย  

Bolat and Yilmazo (2009) ศึกษาโรงแรมในตุรกี ผลการศึกษาพบว่าการจัดจ้างส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร ขณะเดียวกันการจัดจ้างยังส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อบริษัท
ด้วยเช่น การสูญเสียความสามารถในการควบคุมกิจกรรมการจัดจ้างและการขาดความเป็นอิสระของ
องค์กร (Espino-Rodriguez and Padron-Robaina, 2004; Beumont and Sohal, 2004; Handley 
2012) ผลเสียที่องค์กรได้รับจากการจัดจ้างได้กลายเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลท าให้องค์กรไม่เลือกที่จะ 
จัดจ้าง (Hiamey and Amenumey, 2013) Lam and Han (2005) ศึกษากลยุทธ์การจัดจ้างของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศจีนและชี้ให้เห็นการท างานร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมของโรงแรมและผู้ขาย
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ และผลการศึกษายังระบุว่ากฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
เป็นอุปสรรคในการจัดจ้าง 

การคัดเลือกผู้ด าเนินการแทนและการบริหารจัดการผู้ด าเนินการแทนเป็นปัจจัยส าคัญของ
ความส าเร็จแต่ยังไม่มีการศึกษาเพียงพอ อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกันหลาย
ประการกับการคัดเลือกซัพพลายเออร์และการบริหารจัดการการจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีการ
ศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวาง การวิเคราะห์เกณฑ์การคัดเลือกและการประเมินการด าเนินงานของซัพ
พลายเออร์ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้ปฏิบัติจ านวนมาก ในการศึกษาของ Dickson (1966) ได้
ท าการส ารวจโดยส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการคัดเลือก ซัพพลายเออร์ส่งไปยัง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อขององค์กรเชิงพาณิชย์ในสหรัฐ ผลการส ารวจระบุว่าปัจจัยที่ส าคัญในการคัดเลือกซัพ
พลายเออร์ตามล าดับดังนี้ คุณภาพ ราคา การส่งมอบ การบริการ ความสามารถทางเทคนิค ความมั่นคง
ทางการเงิน ท าเลที่ตั้ง ชื่อเสียงขององค์กรและการเตรียมการ Cheragehi, Dadashzadeh, and 
Subramanina (2004) ศึกษาปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญส าหรับการคัดเลือกซัพพลายเออร์ โดยศึกษาจาก
งานวิจัยระหว่างปี 1966 ถึง 2001 ผลการศึกษาสรุปได้ว่าเกณฑ์การคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลงตามการ
ขยายความของการให้ความส าคัญของคุณภาพ การวิจัยจ านวนมากได้เน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรและซัพพลายเออร์  

สมมติฐานที่ได้รับการพัฒนาส าหรับการศึกษาดังต่อไปนี้ 
H1: ความคาดหวังของผู้จัดการโรงแรมในประโยชน์ทีได้รับจากการจัดจ้างมีอิทธิพลต่อการ

คัดเลือกผู้ด าเนินการแทนและการบริหารจัดการผู้ด าเนินการแทน 
H2: การคัดเลือกผู้ด าเนินการแทนมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการผู้ด าเนินการแทนและ

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงแรม 
H3: การบริหารจัดการผู้ด าเนินการแทนมีอิทธิพลต่อประโยชน์ที่ได้รับจริงจากการจัดจ้างและ

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงแรม 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามซึ่งพัฒนาจากการศึ กษา แนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการโรงแรม ในเบื้องต้นหลังจากได้ศึกษาแนวคิด
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ทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ติดต่อและสัมภาษณ์ผู้จัดการ
โรงแรม 9 แห่งโดยการใช้ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับการจัดจ้าง ข้อมูลที่ได้ถูกน ามาใช้ในการพัฒนา
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยที่ควรจะต้องพิจารณา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตัวเลือก (Checklist)  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการจัดจ้างของโรงแรมกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 37 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ Likert คือ น้อยที่สุด
ถึงมากท่ีสุด โดยค าถามแต่ละข้อเป็นการวัดตัวแปรแต่ละตัว  

ส่วนการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง ด้วย
การน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรมจ านวน 10 ราย ตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและได้ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นหรือความสอดคล้องภายในด้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการของโรงแรมท่ีเป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ซึ่งอยู่

ในต าแหน่งระดับผู้จัดการโรงแรม จ านวนโรงแรมละ 1 คนเพ่ือเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล โดยส่ง
แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 190 ราย โดย 
30 รายได้เก็บออกจากการประเมินผลเนื่องจากแบบสอบถามไม่มีความสมบูรณ์ อัตราการตอบสนองคิด
เป็นร้อยละ 20 ของตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ (Babbie, 2002)  
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ได้จากผู้จัดการของโรงแรมที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยจ านวน 
160 ราย โดยตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโรงแรมในกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของโรงแรม จ านวน 160 ราย 
ระดับดาว 1ดาว (3) 2 ดาว (5) 3 ดาว (78) 4ดาว(62) 5 ดาว (12) 
จ านวนห้อง น้อยกว่า 60 ห้อง (59) 60 -150 ห้อง (59) มากกว่า 150 ห้อง (42) 
อัตราค่าห้องพัก (บาท) น้อยกว่า 1,000(9) 1,000-1,999(61) 2,000-2,999(34)  

3,000-3,999(28) 4,000-4,999(7) มากกว่าเท่ากับ 5,000 (21) 
สถานท่ี ย่านธุรกิจ(34) สถานท่ีท่องเที่ยว(105) ย่านชุมชนที่พักอาศัย(18)  
ท าเลที่ตั้ง ภาคเหนือ (14) ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (10) ภาคตะวันตก (9)  

ภาคตะวันออก (38) ภาคใต้ (77) ภาคกลาง (12) 
ประเภทของโรงแรม โรงแรมอิสระ (129) โรงแรมเครือข่าย (31) 
เจ้าของ คนไทย(147)  ชาวต่างชาติ(8)  
จ านวนพนักงาน น้อยกว่า 60คน (69) 60-100คน (37) 101-150คน (26)  

มากกว่า 150 คน (28) 
จ านวนปีด าเนินงาน น้อยกวา่ 5 ปี (27) 5-10ปี (62) มากกว่า10 ปี (71) 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ประสบการณ์การจดัจ้างผูด้ าเนินการแทน น้อยกว่า 3 ปี (56) 3- 5ปี (32) มากกว่า 5ปี (72) 
การวางแผนจัดจ้างผู้ด าเนินการแทน เพิ่มขึ้น (38) คงที(่93) ลดลง (29) 
จ านวนกิจกรรมการจดัจ้าง 
ผู้ด าเนินการแทน  

1 กิจกรรม (64) 2 กิจกรรม (37) 3 กิจกรรม (17)  
4 กิจกรรม (8) 5 กิจกรรม (6) มากกว่า 5กิจกรรม (28) 

 หมายเหต:ุ ตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคอื จ านวนโรงแรม 
 

โรงแรมในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มักมีการจัดจ้างในกิจกรรมรักษาความปลอดภัย การซ่อม
บ ารุง ระบบสารสนเทศและแม่บ้าน (ภาพประกอบที่ 1) เช่นเดียวกับโรงแรมในไต้หวัน Wan and Su 
(2010) ตามรายงานของ (Kettapan and Vachajitpan, 2014) แสดงให้เห็นว่าระดับดาว ขนาดโรงแรม 
ประเภทของโรงแรม จ านวนพนักงานและระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจมีอิทธิพลอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติกับจ านวนกิจกรรมการจัดจ้างฯ  
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ภาพประกอบที่ 1 การเลือกและความถ่ีของกิจกรรมที่ใช้ผู้ด าเนินการแทน 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการวางแผนในอนาคตกับความแตกต่างของกลุ่ม 
การวางแผนการจัดจ้าง

ผู้ด าเนินการแทน 
รวม ระดับดาว จ านวนปีท่ีให้บริการ ประเภทของโรงแรม 

1-3 4-5 10 10 อิสระ เครือข่าย 
เพิ่มหรือคงที ่ 131  

(82%) 
68 

(79%) 
63 

(85%) 
73 

(82%) 
58 

(82%) 
105 

(81%) 
26 

(84%) 
การลดลง 29 

(18%) 
18 

(21%) 
11 

(15%) 
16 

(18%) 
13 

(18%) 
24 

(19%) 
5 

(16%) 
 
 
 

การจัดจ้างผู้ด าเนินการแทน 
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การวางแผนการ
จัดจ้าง 

จ านวนพนักงาน ประสบการณ์การจดัจ้าง จ านวนกิจกรรมการจดัจ้าง 
 100  100  5 ปี 5 ปี 1-3 4 

เพิ่มหรือคงที ่ 86 
(81%) 

45 
(83%) 

67 
(76%) 

64 
(89%) 

92 
(78%) 

39 
(93%) 

การลดลง 20 
(19%) 

9 
(17%) 

21 
(24%) 

8 
(11%) 

26 
(22%) 

3 
(7%) 

 
ตารางที่ 2 แบ่งกลุ่มโรงแรมตามลักษณะที่แตกต่างกันเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดจ้าง 

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ากลุ่มโรงแรมทั้งหมดมีการวางแผนที่จะเพ่ิมหรือคงที่ระดับการจัดจ้าง  และระดับ
ดาว จ านวนปีที่ให้บริการ ประเภทของโรงแรม และจ านวนพนักงานไม่มีผลต่อการวางแผนการจัดจ้างใน
อนาคต ขณะที่ประสบการณ์และจ านวนกิจกรรมการจัดจ้างมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจัดจ้างในอนาคต  
 

ตารางท่ี 3 ความคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดจ้างผู้ด าเนินการแทน (n = 160)  
ประโยชน์ท่ีได้รับของการจดัจ้างผูด้ าเนินการแทน ความคาดหวัง (E) ประโยชน์ท่ีได้   

รับจริง(R) 
ความแตกต่าง 

 (E-R) 
1. ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3.04 2.89 0.16* 
2. มุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมหลัก 3.46 3.09 0.36** 
3. ปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม 3.61 3.26 0.34** 
4. ลดภาระหรือลดความเสี่ยงในกิจกรรมทีไ่ม่ถนัด 3.79 3.25 0.54** 
5. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของโรงแรม 3.39 3.06 0.34** 
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการโรงแรม 3.69 3.24 0.46** 
7. เพิ่มบุคลากรทีม่ีความช านาญในการปฏิบัติงาน 3.77 3.25 0.52** 
8. เพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 3.79 3.36 0.43** 
9. สนับสนุนกิจกรรมของโรงแรมและนวัตกรรม 3.51 3.09 0.41** 
10. เพิ่มรายได้ให้แก่โรงแรมด้วยผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  3.20 2.88 0.32** 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.52 3.14 0.39** 

**ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 *ระดับนัยส าคัญที่ 0.05  

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดจ้างผู้ด าเนินการแทน 
ค่าเฉลี่ยความคาดหวัง

ประโยชน์จากการจัดจ้าง
(E) 

ค่าเฉลี่ย ประสบการณ ์
การจัดจ้าง 

จ านวนกิจกรรม 
ที่จัดจ้าง 

แผนการจดัจ้างในอนาคต 

  5 ปี 5 ปี 1-3 4 ลด เพิ่มหรือคงที ่

E1 3.04 2.91   3.21* 3.03 3.07 2.83 3.09 

E2 3.46 3.38 3.56 3.44 3.50 3.24 3.50 

E3 3.61 3.41 3.85** 3.47 4.00** 3.28 3.68* 

E4 3.79 3.61 4.01** 3.75 3.90 3.62 3.83 
E5 3.39 3.23 3.60** 3.25 3.79** 3.21 3.44 
E6 3.69 3.55   3.88* 3.60 3.95** 3.55 3.73 
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ตารางท่ี 4 ต่อ 
ค่าเฉลี่ยความคาดหวัง

ประโยชน์จากการจัดจ้าง
(E) 

ค่าเฉลี่ย ประสบการณ ์
การจัดจ้าง 

จ านวนกิจกรรม 
ที่จัดจ้าง 

แผนการจดัจ้างในอนาคต 

  5 ปี 5 ปี 1-3 4 ลด เพิ่มหรือคงที ่

E7 3.77 3.58 4.00** 3.66 4.07** 3.55 3.82 
E8 3.79 3.60 4.01** 3.73 3.95 3.59 3.83 
E9 3.51 3.52 3.49 3.44 3.69 3.48 3.51 
E10 3.20 3.23 3.17 3.11   3.45* 3.24 3.19 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.53 3.40 3.68** 3.45 3.74** 3.36 3.56 

**ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 *ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ของความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม 
 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดจ้างผู้ด าเนินการแทน 

ค่าเฉลี่ยประโยชน์
ที่ได้รับจาก     

การจัดจ้าง (R) 

ค่าเฉลี่ย ประสบการณ์        
การจัดจ้าง 

จ านวนกิจกรรม       
ที่จัดจ้าง 

แผนการจดัจ้างในอนาคต 

  5 ปี 5 ปี 1-3 4 ลด เพิ่มหรือคงที ่

R1 2.89 2.73 3.08** 2.86 2.98 2.69 2.93 

R2 3.09 2.91 3.32** 3.03 3.26 3.03 3.11 

R3 3.26 3.13 3.43** 3.22 3.38 3.07 3.31 

R4 3.25 3.07 3.47** 3.22 3.33 3.17 3.27 
R5 3.06 2.91 3.24** 2.95  3.36** 2.97 3.08 
R6 3.24 3.14 3.36* 3.18 3.40 3.10 3.27 
R7 3.25 3.13 3.40* 3.20 3.38 3.10 3.28 
R8 3.36 3.23 3.51* 3.33 3.43 3.28 3.37 
R9 3.09 3.02 3.18 3.07 3.17 3.10 3.09 
R10 2.88 2.82 2.96 2.83   3.02* 2.76 2.91 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.14 3.00 3.30** 3.09 3.27 3.03 3.16 

**ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 *ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ของความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม 

ตารางที่ 3 ถึง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติในส่วนที่สองของแบบสอบถามซึ่งเป็นความคิดเห็น
จากการรับรู้จากประสบการณ์ ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวัง ประโยชน์ที่ได้รับจริงและผลต่าง
ระหว่างความคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจริง ผลการศึกษาพบว่าประโยชน์จากการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายมี
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด และผลต่างระหว่างความคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจริงมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โรงแรมที่มีประสบการณ์การจัดจ้างที่นานกว่า จ านวนกิจกรรมการจัดจ้างมากกว่า และโรงแรมที่มีการ
วางแผนที่จะเพ่ิมหรือคงที่ระดับการจัดจ้างมีทั้งความคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจริงจาการจัดจ้างสูง 
(ตารางท่ี 4 และ 5) 
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การให้ความส าคัญในการคัดเลือกผู้ด าเนินการแทนดูได้จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 6 โรงแรม
ที่มีประสบการณ์การจัดจ้างที่นานกว่า แผนที่จะเพ่ิมหรือคงที่ระดับการจัดจ้างในอนาคตให้ความส าคัญ
สูงขึ้นในการคัดเลือกผู้ด าเนินการแทน 

 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการคัดเลือกผู้ด าเนินการแทน 

การคัดเลือกผูด้ าเนินการแทน (S) ค่าเฉลี่ย ประสบการณ์          
การจัดจ้าง 

แผนการจดัจ้างใน
อนาคต 

  5 ปี 5 ปี ลด เพิ่มหรือคงที ่

ค่าใช้จ่าย/ค่าจ้างส าหรับการจดัจ้าง 3.72 3.63 3.83 3.55 3.76 
คุณภาพของงานท่ีผ่านมา 3.88 3.77 4.00 3.83 3.89 
ความสามารถทางเทคนิคของผูร้ับจ้าง 3.90 3.82 4.00 3.72 3.94 
เงื่อนไขในสัญญาที่ชัดเจนและรดักมุ  3.79 3.69 3.90 3.62 3.82 
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับจา้ง  3.65 3.60 3.71 3.55 3.67 
ความสามารถ/ก าลังการผลติของผู้รับจ้าง  3.72 3.70 3.74 3.52 3.76 
ได้รับรองระบบคณุภาพ เช่น ISO 9001  3.01 3.09 2.90 2.90 3.03 
มีการคัดเลือกผู้รับจ้างอย่างเป็นระบบ   3.37 3.24 3.53* 3.34 3.37 

*ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ของความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม 
 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการบริหารการด าเนินการแทน 

การบริหารการด าเนินการแทน 
 (M) 

ค่าเฉลี่ย ประสบการณ์      
การจัดจ้าง 

แผนการจดัจ้างใน
อนาคต 

 5 ปี 5 ปี ลด เพิ่มหรือคงที ่

มีการประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้รับจ้าง 3.24 3.08 3.44* 3.41 3.21 
มีการตดิตามความคืบหนา้ของงานอย่างเป็นระบบ 3.37 3.13 3.67** 3.41 3.36 
มีการประสานงานอย่างมปีระสิทธิภาพกับผู้รับจ้าง 3.45 3.25 3.69** 3.52 3.44 
มีการวิเคราะหส์ัญญาและค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 3.44 3.30 3.61* 3.59 3.40 
มีการเสนอแนะระหว่างการปฏิบัตงิาน 3.49 3.31 3.71** 3.59 3.47 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.40 3.21 3.63** 3.50 3.38 

**ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 *ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ของความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม 
 
เพ่ือที่จะสนับสนุนความส าเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจ การบริหารจัดการที่เหมาะสมของการจัดจ้าง

โรงแรมที่มีประสบการณ์การจัดจ้างที่นานกว่าได้ให้ความสนใจกับการบริหารการจัดจ้างที่สูงกว่า (ตารางที่ 
7)  อย่างไรก็ตาม โรงแรมที่มีการวางแผนเพ่ือจะลดการจัดจ้างมีระดับคะแนนของการบริหารจัดการ
ผู้ด าเนินการแทนสูงกว่า  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงแรมซึ่งเป็นผลจากการจัดจ้างจะแสดงในตารางที่ 8 
ผลการศึกษาประสบการณ์การจัดจ้างที่นานกว่าหรือแผนที่จะเพ่ิมหรือคงที่ระดับกิจกรรมการจัดจ้างใน
อนาคตให้คะแนนผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานสูงกว่า 
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน (P) ค่าเฉลี่ย ประสบการณ์    

การจัดจ้าง 
แผนการจดัจ้างใน

อนาคต 
  5 ปี 5 ปี ลด เพิ่มหรือคงที ่

P1  การคัดเลือกผู้รับจ้างอย่างเปน็ระบบ 3.42 3.26 3.61* 2.97 3.52** 
P2  การบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3.53 3.45 3.61 3.21 3.60* 
P3  การควบคุมต้นทุนรายจ่ายที่มปีระสิทธิภาพ 3.47 3.42 3.53 3.17 3.53* 
P4 การวางแผนการบริหารความเสี่ยง 3.44 3.39 3.51 3.34 3.47 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.47 3.38 3.57 3.17 3.53* 

**ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 *ระดับนัยส าคัญที ่0.05 ของความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม 
 
 การศึกษาการจัดจ้างของโรงแรม ผลรับที่ได้จากแบบสอบถามในมุมมองการรับรู้ของผู้จัดการ
โรงแรม เนื่องจากผลการด าเนินงานและการปรับปรุงการด าเนินงานได้รับการประเมินจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดังนั้นเพ่ือยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานจาการรับรู้กับผลการด าเนินงานที่
เกิดข้ึนจริง แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่โรงแรมจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และสินทรัพย์
ที่ได้มีการบันทึกอย่างเป็นทางการ (Department of Business Development, 2014) แต่ก็ยังพบว่า
โรงแรมหลายแห่งมีการด าเนินงานภายใต้ชื่อทางธุรกิจที่แตกต่างกันและมีเพียง 80 จาก 160 โรงแรมใน
ตัวอย่างเดิมที่ได้ระบุชื่อตรงกัน เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบของสรรพากร อัตราส่วนระหว่างรายได้ต่อ
สินทรัพย์ (RAR) ถูกน ามาเป็นตัวชี้วัดทางการเงินของประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงแรม ตัวแปรนี้
ได้รับเลือกใช้แทนอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เนื่องจากก าไรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น 
การลงทุนและนโยบายการจัดจ าหน่าย จากความผิดปกติของข้อมูลที่บันทึกไว้เช่น ก าไรมากอย่างฉับพลัน
หรือขาดทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการใช้ข้อมูลก าไร เพ่ือที่จะลดความผันผวนของค่า 
RAR รายได้และสินทรัพย์ส าหรับสองปีสุดท้าย (2010-2012) จึงถูกน ามาใช้ในการค านวณค่าเฉลี่ยของ 
RAR โดยเริ่มต้นจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มของการจัดจ้างฯ ที่แสดงในตารางที่ 9 
นอกจากนี้ยังพบอีกว่าค่า RAR สูงของโรงแรมที่มีประสบการณ์การจัดจ้างฯ มากขึ้น หรือจ านวนของการ
จัดจ้างที่สูงขึ้นหรือแผนที่จะเพ่ิมหรือคงที่ระดับการจัดจ้าง 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ต่อสินทรัพย์กับความแตกต่างของกลุ่ม 
ตัวแปร ประสบการณ์การจดัจ้าง จ านวนกิจกรรมทีจ่ัดจ้าง แผนการจดัจ้างในอนาคต 

 5  5 1-3 4 ลด เพิ่มหรือคงที ่

อัตราส่วนรายได้ต่อสินทรัพย ์ 0.39 0.56 0.41 0.56 0.44 0.50 
 
 สุดท้าย การวิเคราะห์ Regression เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพ (P) และ RAR 
ดังสมการต่อไปนี้ (นัยส าคัญที่ 0.028 ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ RAR) 
Performance = 3.274+0.387 RAR 
 ดังนั้นยืนยันได้ว่าการรับรู้การบริหารจัดการและการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของโรงแรมกับกลยุทธ์การจัดจ้างผู้ด าเนินการแทนมีความสัมพันธ์ที่เป็นบวกกับผลทางการเงิน
ที่ได้รับจริงซึ่งเป็นผลจากการวัดของ RAR  
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สรุปและอภิปรายผล  
กลยุทธ์การจัดจ้างของโรงแรมในประเทศไทยพบข้อสังเกตที่น่าสนใจที่จะเป็นประโยชน์กับทั้ง

ผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ให้บริการ ผลการวิจัยและผลกระทบสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดจ้างที่พบมากที่สุดคือการรักษาความปลอดภัย การซ่อมบ ารุง ระบบสารสนเทศและ

แม่บ้าน ประสบการณ์การจัดจ้างแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระจายหน้าที่ของการจัดจ้าง 
2. โรงแรมไทยมีการด าเนินงานโดยผู้ด าเนินการแทนจ านวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายและ

ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายตามทฤษฎีต้นทุนธุรกรรมและมุมมองทรัพยากรตามที่ กล่าวถึงใน
วรรณกรรม  

3. โรงแรมที่มีประสบการณ์การจัดจ้างที่ยาวนานกว่ามีแนวโน้มในการจัดจ้างในหลากหลายด้าน
มากกว่า ส่วนโรงแรมที่มีประสบการณ์ในการจัดจ้างน้อยกว่ามักจะเลือกอยู่ในงานที่เป็นที่นิยม 

4. การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าโดยส่วนใหญ่โรงแรมมีการวางแผนที่จะเพ่ิมหรือคงระดับการจัด
จ้าง จึงสามารถระบุได้ว่าการด าเนินการจัดจ้างมีการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย 

5. ความคาดหวังประโยชน์จากการจัดจ้างมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับจริงจากการจัดจ้าง 
ผลต่างอาจบ่งชี้ถึงระดับความพึงพอใจของการจัดจ้างซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ประโยชน์จากการ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นความคาดหวังที่มีคะแนนสูงสุดแต่มุมมองด้านทรัพยากรมีบทบาทที่โดดเด่น
มากกว่าในการตัดสินใจจัดจ้าง 

6. โรงแรมที่มีประสบการณ์การจัดจ้างที่นานกว่าและโรงแรมที่มีแผนที่จะเพ่ิมหรือคงที่ระดับการ
จัดจ้างมีประสิทธิภาพทางธุรกิจที่สูงกว่า มุมมองของผู้จัดการโรงแรมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
พบว่ามีความเก่ียวข้องกับผลการวัดทางการเงิน (รายได้ต่อสินทรัพย์: RAR) ของโรงแรม 

7. ปัจจัยส าคัญที่ เป็นตัวก าหนดความส าเร็จของกลยุทธ์การจัดจ้าง การบริหารจัดการ
ผู้ด าเนินการแทนต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าโรงแรมที่มี
ประสบการณ์การจัดจ้างที่นานกว่ามีระดับคะแนนในการบริหารจัดการผู้ด าเนินการแทนที่สูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงแรมควรจะต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ด าเนินการแทนให้มี

ความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของโรงแรมให้มากท่ีสุด 
2. ผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงแรมควรท าการวิเคราะห์ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจาก

การจัดจ้างผู้ด าเนินการแทนก่อนท าการจัดจ้างผู้ด าเนินการแทน 
3. โรงแรมจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการที่เป็น

ระบบ 
 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ที่ให้การแนะน าท าให้การวิจัยในครั้งนี้
ประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณสมาคมโรงแรมไทยในการให้การสนับสนุนข้อมูลรายชื่อสมาชิก
สมาคมโรงแรมในประเทศไทย รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและผู้จัดการโรงแรมที่ให้ความร่วมมือใน
การกรอกข้อมูลในครั้งนี้ 
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