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บทคัดย่อ
การจั ด จ้ า งผู้ ด าเนิ น การแทน (Outsourcing) เป็ น กลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง ที่
อุตสาหกรรมโรงแรมนามาใช้เพื่อลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานขององค์กร การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
จัดจ้างผู้ดาเนินการแทนในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย การวิจัยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้จัดการของโรงแรมที่ เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรม
ไทยจานวน 796 รายและมีการตอบกลับมาจานวน 160 คิดเป็นร้อยละ 20% ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ ผลการวิ จั ย พบว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด จ้ า งผู้ ด าเนิ น การแทน
มี ค วามสาคั ญ ต่ อ การบริ ห ารโรงแรม เมื่ อ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบพบว่ า
สามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 6 กลุ่ม ซึ่งกาหนดชื่อเรียงลาดับตามค่าน้าหนัก ได้แก่
(1) การบริ ห ารจัดการผู้ ดาเนิน การแทน (2) การคั ดเลื อ กผู้ ดาเนิ นการแทน (3)
ผลเสียและอุปสรรคในจากการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน (4) ประโยชน์ที่ได้รับจริง
จากการจัดจ้ างผู้ ด าเนิ น การแทน (5) ความคาดหวัง ประโยชน์ จากการจัดจ้า ง
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2
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ผู้ดาเนินการแทน และ (6) ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการดาเนินธุรกิจ โรงแรมจะ
ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจได้ดีขึ้นจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อกลยุทธ์
และการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน องค์ประกอบที่สาคัญที่
น าเสนอจึ ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ การก าหนดแนวทางการจัด จ้างผู้ ดาเนิ น การแทนใน
อุ ต สาหกรรมโรงแรมและเพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การจั ด จ้ า ง
ผู้ดาเนินการแทนของโรงแรม
ค าส าคั ญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ การจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน โรงแรม
ประเทศไทย
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Abstract
Outsourcing is a strategy used by hotels to reduce cost,
expenditure and increase efficiency in the organizational operations. This
study intended to investigate outsourcing by Thai hotels. Data collection
was carried out by 796 questionnaires sent to managers of Thai Hotels
Association. Only 160 of them (20%) were completed and returned will was
acceptable. Results from the analysis showed that outsourcing is important
in managing hotels. By using Factor Analysis it was found that there were
six factors ranked according to their loadings. They are: (1) Management
of outsourcing, (2) Selection of providers, (3) and obstacles in outsourcing,
(4) Realization of benefits from outsourcing, (5) Expectation of benefits, and
(6) Improvement of business performance. It was concluded that hotels
must pay important attention to the strategy and operations in outsourcing.
The factors which influence hotel outsourcing will be useful for practical
purposes and to the future study and research.
Keywords: Factor analysis, Outsourcing, Hotel, Thailand
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บทนา
แนวคิ ด การจั ด จ้ า งผู้ ด าเนิ น การแทนมั ก จะถู ก มองว่ า เกิ ด ขึ้ น กั บ
อุตสาหกรรมการผลิตมากกว่าอุต สาหกรรมบริ การ แต่ปัจจุบันพบว่าไม่ได้ เ ป็ น
เช่นนั้น การแข่งขันได้แพร่ขยายมายังอุตสาหกรรมการบริการเพิ่มขึ้น แม้ว่ารายได้
ส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมการบริการจะได้รับการขับเคลื่อนด้วยความต้องการ
ภายในประเทศ ในขณะที่การประสบความสาเร็จของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศจะต้องประกอบด้วย การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริ การที่ดี
ซึ่งจะนาไปสู่ค่าตอบแทนที่ดีและการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอกับความ
ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค และเพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น
Esichaikul and Baum (1998) กลยุทธ์การจ้างงานผู้ดาเนิน การแทนจึงกลายเป็น
กลยุทธ์ที่มีความโดดเด่นในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงาน เพิ่มคุณภาพในการบริการ รวมถึงการลดความเสี่ยงจากการดาเนินการ
ทางธุรกิจ
การเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ที่ ผ่า นมามี อั ต ราสู ง จาก 22.4 ล้ า นคนในปี 2012 เป็ น 29.8 ล้ า นคนในปี 2015
จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว รวมทั้งทางการขยายตัวของนักท่องเที่ยว
ในประเทศได้ส่งผลต่ออัตราการขยายตัว อย่างมากของจานวนโรงแรมในประเทศ
ไทยซึ่ ง ในปี 2009 มี จ านวนโรงแรม 5,420 แห่ ง เพิ่ ม เป็ น 10,234 ในปี 2012 และ
จานวนห้องพักจาก 14,150 ในปี 2009 เพื่อ 22,354 ในปี 2012 (Tourism Authority
of Thailand, 2015) ข้ อ มู ลทางสถิติ ของประเทศยัง บ่ งชี้ว่ าอุ ตสาหกรรมโรงแรม
เป็ น หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมบริ ก ารที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละมี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีผลต่อสภาพแวดล้อมทาง
ธุ ร กิ จ ของโรงแรมที่ สาคั ญ (Tuntirattanasoontorn, 2008) ดั ง นี้ คื อ ประการแรก
ธุรกิจโรงแรมกาลังประสบปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงจากทั้งโรงแรมในประเทศและ
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ต่างประเทศ ประการที่สอง ความคาดหวังและความต้องการจากลูกค้าที่จะได้รับ
บริการดีขึ้น ประการที่สาม การพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งนาไปสู่การลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
ของโรงแรมภายใต้ทรัพยากรที่จากัด ด้วยเหตุ เหล่านี้อุตสาหกรรมโรงแรมจึงมีการ
พึ่งพากลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนเพื่อลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ เพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น และความสามารถในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
(Senturk, 2012)
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง น าไปสู่ ก ารศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารจั ด จ้ า ง
ผู้ดาเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด จ้ า งผู้ ด าเนิ น การแทนในอุ ต สาหกรรม
โรงแรมไทย
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับ กลยุทธ์การจัดจ้าง
ผู้ดาเนินการแทนในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงแรมสามารถนาผลการศึกษาองค์ประกอบ
ที่เสนอมาไปกาหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงานของโรงแรม
โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดขององค์ประกอบกลยุทธ์การจัด
จ้างผู้ดาเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงแรม
สามารถกาหนดกลยุทธ์ของโรงแรมในประเทศไทยในการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน
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ทบทวนวรรณกรรม
วัตถุประสงค์หลักของการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน ประกอบด้วย การลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพบริการ การเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ การลดความไม่แน่นอนของบริการ และการลด
ความเสี่ ย งในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ (Lam and Han, 2005; Kremic et al., 2006;
Lammininmaki, 2011) ปัจจุบันพบว่าธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีการแข่งขันกัน
สูง จึงส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมต่างต้องมีการปรับตัวในการบริหารจัดการ เพื่อสร้าง
ความได้เ ปรี ยบทางการแข่ งขัน (ปรารถนา หลี ก ภั ย , เกิ ด ศิ ริ เจริ ญ วิ ศาล, ชาลี
ไตรจันทร์, และโสภิณ จิระเกียรติกุล, 2014) สาเหตุของการจัดจ้างผู้ดาเนินการ
แทนมักประกอบไปด้วยเหตุผลทางด้านยุทธวิธี เช่น การลดค่าใช้จ่าย และด้าน
ยุทธศาสตร์ เช่น การปรับปรุง ประสิทธิภาพการดาเนินงาน(Espino-Rodríguez
and Padrón-Robaina, 2005) สองมุมมองทางทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจ
จัดจ้างผู้ดาเนินการแทนประกอบด้วย ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost
Theory: TCT) ทางเศรษฐศาสตร์ และมุมมองด้านทรัพยากร (Resource-Based
View: RBV) ทางการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Espino-Rodrı́guez and PadrónRobaina, 2004; Kang and Wu, 2009) จุดประสงค์ที่สาคัญของการทาธุรกรรมคือ
การได้ รั บ ประโยชน์ แ ลกกั บ ค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น (Byramjee et al., 2010) ขณะที่
มุมมองด้านทรัพยากร (Resource Based View: RBV) เป็นทฤษฎีที่ให้ความสาคัญ
กับทรัพยากร(Resources) และความสามารถ(Capabilities)ขององค์กร โดยปัจจัย
ภายในดั ง กล่ า วเป็ น พื้ น ฐานหลั ก ในการสร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น
(Thomas, 2009) แนวคิ ด มุ ม มองด้ า นทรั พ ยากรจึ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ ส ร้ า งความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องต้นทุนที่ต่า (Espino-Rodríguez and
Padrón-Robaina, 2005) การศึกษาโดย Promsivapallop et al. (2012) เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนพบว่า แนวคิดเชิงต้นทุนธุรกรรม
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เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสนับสนุน พฤติกรรมการตัดสินใจจัดจ้างผู้ดาเนินการ
แทนของโรงแรมในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากมีการแข่งขันระดับต่าในตลาดของ
ผู้รับจ้างภายใต้การศึกษา
การศึ ก ษาปั จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจจั ดจ้ างผู้ ด าเนิ น การแทน
ของโรงแรมในประเทศไทยพบว่ า ความพร้ อ มของผู้ รั บ จ้ า ง ประสบการณ์ ข อง
โรงแรมและขนาดของโรงแรมมีอิทธิพลต่อการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนใน 3 ด้าน
ได้ แ ก่ แผนกอาหาร ซั ก รี ด และการรั บ ส่ ง แขก (Promsivapallop et al., 2012)
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Lamminmaki (2007) และ Kettapan and
Vachajipan (2014) ที่ระบุว่า บางปัจจัย เกี่ยวกับตัวโรงแรมมีผลต่อการตัดสินใจ
จั ด จ้ า งผู้ ด าเนิ น การแทน ขณะที่ Donada and Nogatchewsky (2009) พบว่ า
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจ้าง
ผู้ดาเนินการแทน การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนของ
โรงแรมในประเทศไทย (Kettapan and Vachajipan, 2014) พบว่ า มีการจัดจ้าง
ผู้ดาเนินการแทนในกิจกรรมโดยคานึงถึงประโยชน์ ทั้งด้านต้นทุนและด้านที่ไม่ใช่
ต้นทุนและมีความคาดหวัง ประโยชน์สูงกว่าที่ได้รับ นอกจากนี้การศึกษาค้นพบว่า
กิจกรรมสาคัญ 4 ประเภทที่มีการจ้างผู้ดาเนินการแทนสูงสุดคือ การรักษาความ
ปลอดภัย การซ่อมบารุง ระบบสารสนเทศและงานแม่บ้าน ซึ่งตรงกับการศึกษาของ
Wan and Su (2010) ในไต้หวัน
ในขณะที่มีการชี้ถึงประโยชน์ ห ลากหลาย นักวิชาการหลายท่านก็ ได้
กล่ า วถึ ง ผลเสี ย ที่ อ งค์ ก รโดยทั่ ว ไปอาจได้ รั บ จากการจั ด จ้ า งผู้ ด าเนิ น การแทน
ตัวอย่างเช่น Espino-Rodriguez and Padrón-Robaina (2004), Beaumont and
Sohal (2004) และHandley (2012) ระบุผลกระทบในด้านลบที่องค์กรอาจได้รับ
จากการจั ด จ้ า งผู้ ด าเนิ น การแทน อาทิ เ ช่ น การสู ญ เสี ย ความเป็ น เอกลั ก ษณ์
การสูญเสียความยืดหยุ่นในการดาเนินการ การสูญเสียการความสามารถในการ
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ควบคุ ม กิ จ กรรมหรื อ ความเสี่ ย งในการลดประสิ ท ธิ ภาพความสามารถในการ
ดาเนินงานของผู้ดาเนินการแทน และกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร (Lam and
Han, 2005) ผลเสียที่องค์กรได้รับจากการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนได้กลายเป็น
สาเหตุที่ส่งผลทาให้องค์กรไม่เลือกที่จะจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน (Hiamey and
Amenumey, 2013) หรือลดลง (Kettapan and Vachajipan, 2014) เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Lai (2007) ในไต้หวันที่มีการลดระดับการจัดจ้างลงเนื่องจากความ
ไม่แน่นอนของคุณภาพการให้บริการของผู้ดาเนินการแทน
การคัดเลือกและการบริหารจัดการผู้ดาเนินการแทนเป็นประเด็นสาคัญ
แต่ยังไม่ได้มีการศึกษาเพียงพอในอดีต ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกัน
หลายประการเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ของการ
จัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมซึ่งมีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวาง เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ล้มเหลวจากการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ที่ไม่ เหมาะสม การคัดเลือกซัพพลาย
เออร์เป็นกลยุทธ์สาคัญในการกาหนดคุณสมบัติและเสาะหาซัพพลายเออร์เพื่อลด
ความเสี่ยงในการจัดซื้อ พัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาว (Pal et al., 2013) และ
เพื่ อ สร้ า งความได้เปรี ยบในการแข่ งขัน ให้ กับองค์กร (Mushanyuri, 2012) ด้ วย
บทบาทที่มีความสาคัญเพิ่มขึ้ นของซัพ พลายเออร์ ส่งผลให้นักวิชาการได้ เ สนอ
เกณฑ์สาหรับการคัดเลือกซัพ พลายเออร์ โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 2 เกณฑ์คือ
เกณฑ์คุณภาพ เช่น การส่งมอบ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถด้านเทคนิค
(Amin and Razmi, 2009) และเกณฑ์ ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น การลดต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
(Bhutta and Huq, 2002) ส่วน Abdolshah (2013) พบว่าเกณฑ์ด้านคุณภาพเป็น
เกณฑ์ที่สาคัญที่สุดสาหรับการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง สารวจ ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย นี้ คื อ
ผู้ จั ด การของโรงแรมที่ เ ป็ น สมาชิ ก สมาคมโรงแรมไทยจ านวน 796 แห่ ง (Thai
Hotels Association, 2014) โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการวิจัยดังนี้
การสร้างแบบสอบถาม
โดยเริ่มจากขั้นตอนการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรม
หรือบทความเชิงวิชาการและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง รวมกับการสัมภาษณ์จาก
ผู้ บ ริ ห ารระดับสู งหรื อผู้ จัดการโรงแรมจานวน 9 แห่ ง ในระดับ 3 ดาวถึง 5 ดาว
และมีจานวนห้องตั้งแต่ 74 ถึง 280 ห้องโดยการใช้คาถามปลายเปิดเกี่ยวกับการ
จัดจ้างผู้ดาเนินการแทนเช่น เหตุผล ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรค เกณฑ์ในการ
คัดเลือก ตัวชี้วัดผล และแผนกที่ใช้ผู้รับจ้างดาเนินการแทน ข้อมูลที่ได้ถูกนามาใช้
ในการพั ฒ นาสร้ า งแบบสอบถาม และให้ ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม
จานวน 5 ท่าน เพื่อกาหนดคุณลักษณะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดจ้างผู้ดาเนินการ
แทนของโรงแรมไทยได้ ทั้ ง สิ้ น 37 ตั ว แปร ประกอบด้ ว ย ประเด็ น หั ว ข้ อ ความ
คาดหวังจากการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน ประโยชน์ที่ได้รับจริงจากการจั ดจ้าง
ผู้ดาเนินการแทน การบริหารจัดการผู้ดาเนินการแทน การคัดเลือกผู้ดาเนินการ
แทนและประสิทธิภาพการดาเนินงานของโรงแรม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ประเมินค่า (Likert Scale) 5 ระดับคือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) ถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง
(5) และนาแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มทดลอง (Pilot Test) จานวน 10 ชุด ตาม
ค าแนะน าของ Baker (1994) ขนาดกลุ่ ม ที่ใช้ในการทดลอง 10% ถึ ง 20% ของ
ประชากรทั้งหมดถือว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ และผู้วิจัยได้ทาการทดสอบ
หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) หรื อ ความสอดคล้ อ งภายในด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.91 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นได้ (Hills,
2008; Hair et al., 2010)
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ สมาชิ ก สมาคมโรงแรมไทย
ที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยส่งแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้นจานวน 190 ชุด
และเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จานวน 160 ชุดคิดเป็นร้อยละ 20 ของกลุ่ม
ตั ว อย่ า งทั้ ง หมดซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ (Babbie, 2002) ผู้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป SPSS วิ เ คราะห์ แ ละการตรวจสอบเงื่ อ นไขเบื้ อ งต้ น ในการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ (Hills, 2008; Hair et al., 2010) 3 ข้อดังนี้ ข้อ1.ขนาดตัวอย่างควรจะ
ใช้ผู้ตอบ 5 รายต่อพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า 1 ตัว หรือขนาดตัวอย่าง
อย่างต่า 50 ราย ข้อ2. ความสัมพันธ์ (Correlation) เบื้องต้นระหว่างตัวแปรสูงกว่า
0.3 และ ข้ อ 3. ค่ า KMO สู ง กว่ า 0.6 และค่ า Bartlett’s Test of Sphericity มี ค่ า
นัยสาคัญทางสถิติ จากการตรวจสอบคุณสมบัติทางสถิติตามเงื่อนไขพบว่าตัวแปร
ที่นามาศึกษาทั้งหมดในแบบสอบถาม 37 ตัวแปรมีแค่ 27 ตัว (ตารางที่ 2) ที่มี
ความสัมพันธ์สูงกว่า 0.3 และเหมาะสมสาหรับนามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลการวิจัย
ในส่วนนี้จะแยกผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นผลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการของโรงแรม ส่วนที่สองเป็นผล
จากการศึกษาเชิงประจักษ์ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ส่ ว นแรก ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ จั ด การและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
โรงแรม 9 แห่งในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยแยกเป็นประเด็นดังนี้ (1) โรงแรมโดย
ส่วนใหญ่นิยมจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนในแผนกรักษาความปลอดภัย การซ่อมบารุง
และแม่ บ้ า น สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Wan and Su (2010) ในไต้ ห วั น
(2) การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ น งาน การลดค่ าใช้จ่า ยและการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเป็นสาเหตุลาดับต้นๆ สาหรับการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน

110

Outsourcing Strategy of Hotel Industry in Thailand

Journal of Management Sciences

Komonmanee Kettapan, Porpan Vachajitpan

Vol.33 No.1 January-June 2016

(3) โรงแรมส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนในอนาคต
(4) การลดลงของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเป็นประโยชน์ที่โรงแรม
ได้รับจากการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนที่เด่นชัดที่สุด (5) การไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ของผู้ดาเนินการแทนเป็นปัญหาที่โรงแรมได้รับจากการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน แต่
อย่างไรก็ตามโรงแรมได้มีมาตรการสาหรับแก้ปัญหาอาทิเช่น การยกเลิกสัญญา
การกาหนดเกณฑ์สาหรับคัดเลือกผู้ดาเนินการแทน และการเพิ่มความเข้มข้นใน
การควบคุ ม ผู้ ด าเนิ น การแทน (6) โรงแรมมั ก จะคัด เลื อ กผู้ ด าเนิ น การแทนโดย
พิจารณาจากประวัติการดาเนินงาน ความสัมพันธ์ ความน่าเชื่อถือและราคา
ส่วนที่สอง ผลจากการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของโรงแรมในตัวอย่าง
ทั้ ง หมด 160 แห่ ง พบว่ ามีสถิติตามที่แ สดงในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 แสดง
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลสาหรับตัวแปรที่จะใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของโรงแรม จานวน 160 ราย
ระดับดาว
จานวนห้อง
ประเภทของโรงแรม
จานวนพนักงาน
จานวนปีดาเนินงาน
ประสบการณ์การจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน
แผนการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน
ในอนาคต
จานวนกิจกรรมการจัดจ้างผู้ดาเนินการ
แทน

1ดาว (3) 2 ดาว (5) 3 ดาว (78) 4ดาว(62) 5 ดาว (12)
น้อยกว่า 60 ห้อง (59) 60-150 ห้อง (59)
มากกว่า 150 ห้อง (42)
โรงแรมอิสระ (129) โรงแรมเครือข่าย (31)
น้อยกว่า 60 คน (69) 60-100 คน (37) 101-150คน (26)
มากกว่า 150 คน (28)
น้อยกว่า 5 ปี (27) 5-10 ปี (62) มากกว่า 10 ปี (71)
น้อยกว่า 3 ปี (56) 3- 5 ปี (32) มากกว่า 5 ปี (72)
เพิ่มขึ้น (38) คงที(่ 93) ลดลง (29)
1 กิจกรรม (64) 2 กิจกรรม (37) 3 กิจกรรม (17) 4
กิจกรรม (8)
5 กิจกรรม (6) มากกว่า 5กิจกรรม (28)

หมายเหตุ: ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บคือ จานวนโรงแรมที่ตอบแบบสอบถาม

111

วารสารวิทยาการจัดการ

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

กลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดำ�เนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
โกมลมณี เกตตะพันธ์, พอพันธ์ วัชจิตพันธ์

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดจ้าง
ผู้ดาเนินการแทน
กลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน
ความคาดหวังในการปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม
ความคาดหวังในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ความคาดหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ความคาดหวังในการเพิ่มบุคลากรที่มคี วามชานาญ
ประโยชน์ในการปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม
ประโยชน์ในการเพิ่มบุคลากรที่มคี วามชานาญในการปฏิบัตงิ าน
ประโยชน์ในการเพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินงาน
ประโยชน์ในการสนับสนุน เช่น การตลาด การขาย บุคลากร
การรักษาความลับข้อมูลของโรงแรม
การไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงของผู้วา่ จ้าง
การแสวงหาผลประโยชน์เกินข้อตกลงในสัญญา
ยากต่อการควบคุมการปฏิบตั งิ านของผู้รับจ้าง
ยากต่อการเปลี่ยนแปลงและดาเนินงาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้าง
การติดตามความคืบหน้าของงานอย่างเป็นระบบ
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้รับจ้าง
การวิเคราะห์สัญญาและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
การเสนอแนะระหว่างกันในการปรับปรุงการปฏิบัตงิ าน
คุณภาพของงานทีผ่ า่ นมา
ความสามารถทางเทคนิคของผู้รับจ้าง
เงื่อนไขในสัญญาที่ชดั เจนและรัดกุม
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับจ้าง
ความสามารถ/กาลังการผลิตของผู้รับจ้าง
การคัดเลือกผู้รับจ้างอย่างเป็นระบบ
การบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนธุรกิจประจาปี
การควบคุมต้นทุนรายจ่ายที่มีประสิทธิภาพ
การวางแผนการบริหารความเสี่ยง
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ค่าเฉลีย่
3.61
3.39
3.69
3.76
3.26
3.25
3.26
3.09
2.86
2.79
2.68
2.92
2.92
3.24
3.37
3.45
3.44
3.49
3.88
3.90
3.79
3.65
3.72
3.37
3.42
3.53
3.44

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.89
0.84
0.84
0.88
0.88
0.73
0.77
0.84
0.85
1.02
0.99
0.94
0.88
0.96
0.98
0.89
0.84
0.86
0.81
0.81
0.87
0.90
0.81
0.92
0.87
0.82
0.91
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โปรแกรม SPSS ถู ก ใช้ ใ นการสกั ด องค์ ป ระกอบ โดยใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์
ตั ว ประกอบหลั ก (Principal Component Analysis) และก าหนดให้ แ ต่ ล ะ
องค์ประกอบไม่มีความสัมพันธ์กัน จึงเลือกหมุนแกนแบบมุมฉาก ด้วยวิธี Varimax
โดยแสดงค่าไอเกน มีค่าสูงกว่า 1 และไม่แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Factor
Loading) ที่น้อยกว่า 0.4 จากการสกัดองค์ประกอบพบว่าค่าไอเกนที่ได้มากกว่า 1
มี 6 องค์ประกอบ (ตารางที่ 3) และเมื่อวิเคราะห์ Scree Plot ก็พบข้อสรุปที่ตรงกัน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกจะกาหนดองค์ประกอบในการวิเคราะห์จานวน 6 องค์ประกอบ
ตารางที่ 3 องค์ประกอบจากการวิเคราะห์โปรแกรม SPSS1
Compnent

Initial Eigenvalues

% of
Cum.%
Var.
1
9.224 34.162 34.162
2
3.482 12.896 47.058
3
2.283 8.457 55.515
4
1.742 6.451 61.966
5
1.673 6.197 68.163
6
1.204 4.459 72.622
7
.789 2.922 75.545
8
.702 2.598 78.143
.
.
.
.
.
.
.
.
27
.091
.338 100.000
1
Extraction Method: Principal Component
Total

Extraction Sums of
Squared Loadings
% of
Total
Cum.%
Var.
9.224 34.162 34.162
3.482 12.896 47.058
2.283 8.457 55.515
1.742 6.451 61.966
1.673 6.197 68.163
1.204 4.459 72.622
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Rotation Sums of Squared
Loadings
% of
Total
Cum.%
Var.
3.906 14.465 14.465
3.827 14.173 28.638
3.346 12.394 41.032
3.237 11.990 53.022
2.771 10.264 63.286
2.521 9.337 72.622
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน
ตัวแปร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
การติดตามความคืบหน้าของงานอย่างเป็นระบบ
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้รับจ้าง
การวิเคราะห์สัญญาและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
การเสนอแนะระหว่างกันในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ความสามารถทางเทคนิคของผู้รับจ้าง
เงื่อนไขในสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุม
คุณภาพของงานที่ผ่านมา
ความสามารถ/กาลังการผลิตของผู้รับจ้าง
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับจ้าง
การคัดเลือกผู้รับจ้างอย่างเป็นระบบ
การไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงของผูว้ ่าจ้าง
การแสวงหาผลประโยชน์เกินข้อตกลงในสัญญา
ยากต่อการควบคุมการปฏิบัตงิ านของผู้รับจ้าง
ยากต่อการเปลี่ยนแปลงและดาเนินงาน
การรักษาความลับข้อมูลของโรงแรม
ประโยชน์ในการเพิ่มบุคลากรที่มีความชานาญ
ประโยชน์ในการปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม
ประโยชน์ในการเพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินงาน
ประโยชน์ในการสนับสนุน เช่น การตลาด การขาย บุคลากร
ความคาดหวังในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ความคาดหวังในการปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม
ความคาดหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ความคาดหวังในการเพิ่มบุคลากรที่มคี วามชานาญ
การควบคุมต้นทุนรายจ่ายที่มีประสิทธิภาพ
การวางแผนการบริหารความเสี่ยง
การบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนธุรกิจประจาปี
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.711

5

6

.828
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.783
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การวิเคราะห์เพื่อสกัดองค์ประกอบไม่แสดงค่า Factor Loading ทีต่ ่ากว่า
0.4 เนื่องจากการสร้างองค์ประกอบควรมีค่าน้าหนักไม่ต่ากว่า 0.4 (Hair et al.,
2010) ทาให้ตัวแปร 27 ตัวที่นามาจาแนกองค์ประกอบได้ 6 กลุ่ม แสดงในตาราง
ที่ 4 โดยมี สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient)
เท่ากับ 0.91 โดยพิจารณาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันแต่ละองค์ประกอบ จะสามารถ
ตั้งชื่อองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ให้ชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การบริหารจัดการผู้ดาเนินการ
แทน” มี 5 ตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.93
องค์ประกอบที่ 2 ให้ชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การคัดเลือกผู้ดาเนินการแทน”
มี 6 ตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.88
องค์ประกอบที่ 3 ให้ชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ผลเสียและอุปสรรคที่ อ าจ
เกิดขึ้นจากการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน” มี 5 ตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เท่ากับ 0.87
องค์ประกอบที่ 4 ให้ชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ประโยชน์ที่ได้รับจริงจากการ
จัดจ้างผู้ดาเนินการแทน” มี 4 ตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ 0.90
องค์ประกอบที่ 5 ให้ชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ความคาดหวังประโยชน์จาก
การจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน” มี 4 ตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ 0.83
องค์ประกอบที่ 6 ให้ชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ประสิทธิภาพการดาเนินงาน”
มี 3 ตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.84
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บทสรุปและวิจารณ์
ผลการวิ จั ย นี้ พ บว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของงานวิ จั ย ในการ
ทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมและความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงแรมโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้วิจัยในการสร้างแบบสอบถาม
การวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนในอุตสาหกรรม
โรงแรมไทยพบว่ากลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างผู้ดาเนินการ
แทนในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยสามารถจาแนกองค์ประกอบได้ 6 กลุ่ม ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 เป็นองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalues) สูงสุด
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการผู้ดาเนินการแทนได้แก่ การประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ รั บ จ้ า ง การติ ด ตามความคื บ หน้ า ของงานอย่ า งเป็ น ระบบ
การประสานงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกั บ ผู้ รั บ จ้ า ง การวิ เ คราะห์ สั ญ ญาและ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและการเสนอแนะระหว่างกันในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
โดยหลั ก แล้ ว ในการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การจัด จ้า งผู้ ด าเนิ น การแทนที่ ป ระสบ
ผลส าเร็ จ ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสมและเป็ น ธรรม มี ค วามใกล้ ชิ ด
ประสานงาน รวมถึงการประเมินผลและการเสนอแนะปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
องค์ ป ระกอบที่ 2 เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารคั ด เลื อ กผู้ ด าเนิ น การแทน
ประกอบด้วย การพิจารณาความสามารถของผู้ดาเนินการแทนโดยพิจารณาจาก
ผลงานของผู้ดาเนินการแทน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้ดาเนินการแทน
รวมทั้งการพิจารณาการคัดเลือกผู้ดาเนินการแทนอย่างเป็นระบบ โรงแรมควรต้อง
มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ดาเนินการแทนให้มีความเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของโรงแรมมากที่สุด ในองค์ประกอบนี้ผู้บริหารโรงแรมได้ให้ความสาคัญ
กั บ ความสามารถทางเทคนิค ของผู้ รั บจ้ างมากที่สุด ซึ่งเป็ น เกณฑ์ด้านคุณภาพ
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Amin and Razmi (2009) ระบุ 2 เกณฑ์ที่ใช้สาหรับ
การคัดเลือกผู้ดาเนินการแทนคือ เกณฑ์คุณภาพ เช่น การส่งมอบ ความน่าเชื่อถือ
และความสามารถด้ า นเทคนิ ค และเกณฑ์ ค่ า ใช้ จ่ า ย โดย Abdolshah (2013)
พบว่าเกณฑ์ด้านคุณภาพเป็นเกณฑ์ที่ สาคัญที่สุด สาหรับการตัดสินใจเลือกซัพ
พลายเออร์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ที่ โ รงแรมให้ ค วามส าคั ญ ในการคั ด เลื อ ก
ผู้ ด าเนิ น การแทนจากการศึ กษาครั้ งนี้ นอกจากนี้ ความสั มพั น ธ์ ที่ดี ก็ไม่อาจจะ
มองข้ามได้ซึ่งควรมีสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุม
องค์ ป ระกอบที่ 3 เกี่ ย วกั บ ผลเสี ย และอุ ป สรรคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการ
จัดจ้างผู้ดาเนินการแทน องค์ประกอบนี้มีความแตกต่างจากองค์ประกอบทั้งหมด
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลในด้านลบต่อ โรงแรม เช่น การไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา การแสวงหาผลประโยชน์เกินข้อตกลงและการรักษาความลับ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Espino-Rodriguez and Padrón-Robaina (2004), Beaumont
and Sohal (2004) และHandley (2012) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดจ้างผู้ดาเนินการ
แทนพบว่ า การสู ญ เสี ยความเป็น เอกลั ก ษณ์ การสู ญ เสี ยความยืด หยุ่นในการ
ดาเนินการ การสูญเสียการความสามารถในการควบคุมกิจกรรมหรือความเสี่ยง
ในการลดประสิทธิภาพความสามารถในการดาเนินงานของผู้ดาเนินการแทน และ
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรเป็นผลกระทบในด้านลบที่องค์กรอาจได้รับจากการ
จัดจ้างผู้ดาเนินการแทน ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการบริหารจัดการและการคัดเลือก
ผู้ดาเนินการแทนที่ไม่มีความซือ่ สัตย์หรือไม่เหมาะสมกับโรงแรม ทาให้โรงแรมไม่ได้
รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน บางครั้งสาเหตุของปัญหาอาจ
เกิดจากกฎระเบียบทั่วไปหรือข้อบังคับขององค์กรตามที่ได้มีการศึกษาแล้ว
องค์ประกอบที่ 4 เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดจ้างผู้ดาเนินการ
แทนเป็นความสามารถของผู้ดาเนินการแทนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของโรงแรม เช่น เพิ่มบุคลากรที่มีความชานาญ การปรับปรุงบริการของโรงแรม
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และความคล่องตัวในการดาเนินงาน เนื่องจากการแข่งขันที่เข้มข้นและความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความคล่องตัวและความรวดเร็วในการปรับปรุงบริการของ
โรงแรมจะเป็นตัวเร่งให้เกิดความจาเป็นเพิ่มขึ้นในการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนซึ่งประกอบด้วย
เหตุ ผลทางด้ า นยุ ท ธวิ ธี เช่ น การลดค่ า ใช้ จ่ า ย และด้ า นยุ ท ธศาสตร์ เช่ น การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน(Espino-Rodríguez and Padrón-Robaina,
2005)
องค์ประกอบที่ 5 คือความคาดหวังประโยชน์จากการจัดจ้างผู้ดาเนินการ
แทนเป็นความคาดหวังที่โรงแรมจะได้รับประโยชน์จากการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน
เช่ น การคาดหวั ง ที่ จ ะได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น การคาดหวั ง ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพการด าเนิ น งานและความคาดหวั งในการเพิ่ ม บุ ค ลากรที่ มีความ
ชานาญ ความคาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับควรสอดคล้องกับประโยชน์ที่ได้รับจริง
จากการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน โรงแรมควรมีมาตรการสาหรับ ประเมินผลและ
ควบคุมการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
โรงแรมให้มากที่สุดเพื่อประสิทธิผลในการดาเนินงานของโรงแรม อย่างไรก็ตาม
อุปสรรคอาจจะเกิดจากความไม่สมดุลย์ของอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่สนับสนุนการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนในงานโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kettapan and Vachajipan (2014) พบว่ามีการจัดจ้างผู้ดาเนินการ
แทนในกิจกรรมโดยคานึงถึงประโยชน์ทั้งด้านต้นทุนและด้านที่ไม่ใ ช่ต้นทุนและมี
ความคาดหวังประโยชน์สูงกว่าที่ได้รับ
สุ ด ท้ า ย องค์ ป ระกอบที่ 6 คื อ ประสิ ท ธิ ภาพการด าเนิ น งานซึ่ง น าไปสู่
การประสบความส าเร็ จ ของโรงแรมโดยประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ เช่ น
ความสามารถในการควบคุมต้นทุน การบริหารความเสี่ยงและการบรรลุเป้าหมาย
ทางธุ ร กิ จ นอกจากการควบคุ ม ต้ น ทุ น รายจ่ า ยซึ่ ง เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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การดาเนินงานได้ชัดเจน โรงแรมยังต้องลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ แนวปฏิ บั ติ ที่ ได้ ผลคื อ การด าเนิ น การอย่ า งมีแ ผนและเป้ า หมาย
ที่ชัดเจนรวมทั้งการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน
พบว่าองค์ประกอบทั้ง 6 กลุ่ม สามารถช่วยชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์และกิจกรรมที่สาคัญ
ต่ อ การจั ดจ้ างผู้ ด าเนิ น การแทนและเป็ น ประโยชน์ ต่อ การกาหนดแนวทางการ
จัดจ้างผู้ดาเนินการแทนในอุตสาหกรรมโรงแรม หรือการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติม
ในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดาเนินการแทนของอุตสาหกรรม
โรงแรมในประเทศไทยได้ ข้ อ ค้ น พบที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน โดยข้อเสนอแนะจากการวิ จั ย
มี 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัย ไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการ
วิจัยต่อไปดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้จัดการของโรงแรมจาต้องให้ความสาคัญอย่าง
สูงต่อการคัดเลือกและการบริหารจัดการผู้ดาเนินการแทนเพื่อให้ได้ ผู้ดาเนินการ
แทนที่มีความเหมาะสมและให้ประโยชน์ตรงกับความคาดหวังของโรงแรม
2. โรงแรมจาต้องมีระบบการติดตามประเมินผลรวมถึงการพยายามลด
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดจ้างผู้ดาเนินการ
แทนและผลที่ได้รับจริง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1. การศึกษานี้มีข้อจากัดในด้านข้อมูลซึ่งได้จากผู้ จัดการของโรงแรม
ที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยเท่านั้น ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐาน
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ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในกลุ่มของอุตสาหกรรมโรงแรมที่ไม่ใช่
สมาชิ ก ของสมาคมโรงแรมไทยเพื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด จ้ า ง
ผู้ดาเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
2. เนื่องจากยังขาดการวิจัยในโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่าง ๆ ในการจัดจ้างผู้ดาเนินการแทน ข้อมูลแต่ละองค์ประกอบที่ค้นพบในการวิจัย
ครั้งนี้ควรจะมีการนาไปศึกษาต่อในการสร้างโมเดลสมการโครงสร้างเพื่อทดสอบ
หาความสัมพันธ์เ ชิงเหตุและผล ผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดและ
ดาเนินกลยุทธ์เพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุดในอุตสาหกรรมโรงแรม
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