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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคมุงเนนที่จะประยุกตใชแนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการ
ประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม รวมทั้งการคนหาปจจัยที่มีสวน
ชวยกระตุนใหธุรกิจโรงแรมมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังศึกษาวิเคราะหปจจัยที่
กําหนดคาจาง (wage determination) ในอุตสาหกรรมโรงแรม และคนหาแนวทางการการพัฒนาแรงงาน
ในอุตสาหกรรมโรงแรมที่สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ การศึกษานี้มี 4 สวนคือ
1 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมโรงแรมในอาเซียน
การประเมินประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานของโรงแรมที่
ตั้งอยูในประเทศอาเซียนที่สําคัญ 4 ประเทศ (รวม 49 แหง) คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และไทย
โดยประยุกตใชวิธี data envelopment analysis (DEA) ที่เปนแบบจําลอง slacks-based measure
(SBM) พบวา โรงแรมทั้งตั้งอยูในประเทศทั้ง 4 มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา การเพิ่มผลิตภาพแรงงานจะชวยใหโรงแรมที่ตั้งอยูใน
ทั้ง 4 ประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มประสิทธิการใชหองพักในการแสวงหารายได
ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหถึงอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานของโรงแรมทั้งตั้งอยูใน
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และไทย พบวา โรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศทั้ง 3 มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน
การดําเนินงานหรือบริหารจัดการแตกตางกัน โดยโรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศสิงคโปรมีเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมการดําเนินงานสูงกวาโรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศไทยและมาเลเซีย ตามลําดับ
2 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
การประเมินประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
และเกสตเฮาสในประเทศไทย โดยประยุกตใชวิธี data envelopment analysis ที่เปนแบบจําลอง slacksbased measure ในการวิเคราะหไดคัดเลือกขอมูลโรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูในโซนที่แตกตางกัน 8
โซน จํานวน 921 แหง จากโครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ 2555 ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนขอมูลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 2554
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ผลการศึกษา พบวา โดยโรงแรมและเกสตเฮาสที่สามารถยืดหยุนหรือปรับตัวไดดีภายในเงื่อนไข
ทางสภาพแวดลอมและธุรกิจยอมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีกวา ขณะที่
กลุมโรงแรมและเกสตเฮาสที่มีระดับราคาหองพักสูงและตั้งอยูในโซนชายทะเล โดยสวนใหญมีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่สูงกวาโรงแรมและเกสตเฮาสกลุมอื่นๆ เชน โรงแรมประเภทบูทีค
โรงแรมเครือภายในประเทศ โรงแรมที่มีระดับราคาหองพักสูงกวา 1,000 บาท/คืน โรงแรมที่มีหองประชุม เปน
ตน แตเปนที่นาสังเกตวา โรงแรมและเกสตเฮาสที่มีธุรกิจอื่นๆ ภายในโรงแรมและเกสตเฮาสเปนกลุมที่มี
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการต่ํากวากลุมอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ และ
ใชวิธี DEA ที่เปนแบบจําลอง BCC ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน และใช Malmquist productivity
approach ประเมินการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และเทคโนโลยี
ในการดําเนินงาน โดยใชวิธีทั้งสองวิเคราะหขอมูลของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในภาพรวมระดับ
จังหวัดจํานวน 75 จังหวัด จากโครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ 2551 และ
พ.ศ. 2555 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนขอมูลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554
ตามลําดับ
สวนผลการศึกษาสวนที่สอง พบวา ในชวง 5 ปที่ศึกษา (พ.ศ. 2550-2554) ธุรกิจโรงแรมและ
เกสตเฮาสในประเทศไทยมีผลิตภาพปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนผลมาจากการที่ธุรกิจ
โรงแรมและเกสต เ ฮ า ส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น แต ยั ง ขาดการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานหรือบริหารจัดการ อยางไรก็ตาม โรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้ง
หรือเปดดําเนินงานในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของไทย อยางเชน ชลบุรี (พัทยา) เพชรบุรี
(ชะอํา) ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม กระบี่ สุราษฎรธานี (เกาะสมุย)
ต า งก็ มีก ารปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการดํา เนิ น งานและการบริห ารจั ด การใหดี ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ผลิตภาพปจจัยการผลิตและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหกับตนเอง
3 การกําหนดคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม
โครงการนี้ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกแผนกบุคคลของโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว ในเชียงใหม
เชียงราย กรุงเทพฯ และใชขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 1,200 ชุด
การศึกษาปจจัยในการกําหนดคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยไดใช แบบจําลอง
กําหนดคาจางของ Mincer ที่ระบุวาคาจางแรงงานนั้นขึ้นอยุกับ 2 ปจจัยหลักคือ ประสบการณ (จํานวนป)
และการศึกษา (จํานวนปที่อยูในการศึกษา) การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาที่ตั้งของโรงแรม และประสบการณของ
คนงานเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด โรงแรมในภูเก็ตจะจายคาจางแรงงานสูงกวากรุงเทพฯ พัทยา และ
เชียงใหม ตามลําดับ (ภูเก็ต>กทม.>พัทยา>เชียงใหม) แมการศึกษาจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพล แตการจบ
การศึกษาดานการทองเที่ยวและโรงแรม และการจบการศึกษาจากตางประเทศ ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
คาจางแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ ในระดับปฏิบัติการนั้นจะอาศัยแรงงานที่ผานการฝกอบรมใน
แผนกเฉพาะของโรงแรม โดยการศึกษานั้นไมไดมีผลตอการจางงานมากนัก แตประสบการณจะเปนปจจัย
หลักในการรับเขาทํางาน โดยโรงแรมในระดับสูงจะมีการเพิ่ม คาบริการ (service charge) ให
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นอกเหนือจากคาจางขั้นต่ํา แตสําหรับโรงแรมระดับลางจะนับรวม คาบริการดังกลาวกับคาแรงใหถึง
คาจางขั้นต่ํา ในสวนการจางงานผูบริหารขั้นกลาง หรือ ขั้นสูงนั้น การศึกษาควรจะมีในขั้นต่ําคือระดับ
ปริญญาตรี แตประสบการณจะมีผลมากกวา โดยเฉพาะประสบการณในโรงแรมประเภท (เชน ในเมือง
หรือ ริมหาด) และ ระดับ (ดาว) เดียวกัน ในสวนของทักษะดานภาษานั้น ภาษาอังกฤษในดานการสื่อสาร
คือฟงและพูดนั้นเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับ พนักงานที่ตองใหบริการนักทองเที่ยว ในสวนภาษาอื่น ๆ
เชน ภาษาจีน รัสเซีย หรือ ญี่ปุนนั้น จะสรางความไดเปรียบในการสมัครงาน และ สําหรับบางโรงแรม จะ
มีคาภาษาใหโดยเฉพาะดวย ในสวนของ การอบรมนั้น มีผลอยางมากกับโรงแรมที่อยูในเครือ (Chain)
โดยเฉพาะเครือนานาชาติ ในการเลื่อนตําแหนง โดยแนวโนมปจจุบัน โรงแรมชั้นนํามีการพัฒนามากขึ้น
ในสวนของความรวมมือระหวางโรงแรมชั้นนําและสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจโรงแรมในปจจุบัน
4 ขอเสนอแนะกลยุทธระดับอุตสาหกรรมและแรงงาน
1) กลยุทธยกระดับอุตสาหกรรม
 สภาอุ ต สาหกรรม สมาคมโรงแรม หรื อ สมาคมวิ ช าชี พ ควรส ง เสริ ม ให มี ก ารทํ า การ
เปรียบเทียบสมรรถนะ การจัดการความรู (Knowledge Management) การถายทอดความรูภายในกลุม
ธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสระดับเดียวกัน เพื่อเปนการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหกับ
อุตสาหกรรมโรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางเปนระบบ เชน การ
บริการจั ดการฐานข อมูลลู กค า การบริ การจัดการอัตราการเขาพั ก การบริ การจัด การขายหอ ง การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการจัดการโรงแรม เปนตน
 ควรสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชหองพักแสวงหารายได รวมทั้งการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานมากกว า การลดค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานเพี ย งอย า งเดี ย ว โดยการใช แ นวทางการ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmark) ของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในระดับเดียวกันกระตุนใหเกิดการ
แลกเปลี่ ย นและการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ จ ะทํ า ให ธุ ร กิ จ โรงแรมและเกสต เ ฮ า ส มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งนํามาสูการยกระดับความสามารถในการแขงขันของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส
 สนับสนุนใหโรงแรมไทยมีการพัฒนานวัตกรรมที่ลดการใชแรงงานไรทักษะหรือความ
ผิดพลาดอันเกิดจากแรงงานไรทักษะ เชน การใชดิจิทัล เมนูการลดการใชพลังงาน
2) กลยุทธเติมเต็มทักษะ
สําหรับแนวทางดังตอไปนี้ รัฐควรพิจารณาใหมีการมีสวนรวมกับภาคเอกชนรวมทั้ง กร
จัดหาทุนใหภาคเอกชนไปจัดการไปจัดการฝกอบรม

พั ฒ นาการศึ ก ษาทวิ ลั ก ษณ คื อ สลั บ การเรี ย นและการฝ ก งานในแต ล ะภาค
การศึกษา และควรกระตุนให นักศึกษาวิชาการจัดการโรงแรมไดมีโอกาสฝกงานจริงในโรงแรม (โดย)
เฉพาะโรงแรมในเครือโรงแรมนานาชาติใหไดมากที่สุด
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พั ฒ นาความรู ข องแรงงาน (Knowledge) และ ทั ก ษะฝ มื อ แรงงาน (Practical
skills) เฉพาะดาน ขยายผลตามแนวทาง MRA (A Mutual Recognition Agreement) ตอเนื่องจาก Front
Office ที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานํารองกอนหนานี้

จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคคลากรโรงแรมไทย (Thailand Hotel Human Resource
Development Institute: THHRDI) เพื่อสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และ สถาบันการศึกษา
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรหลายหลายระดับทั้งระดับปริญญาและประกาศนียบัตร และมีทําเครือขายกับ
มหาวิทยาลัยภูมิภาค

เพิ่มทักษะแรงงานเกี่ยวกับการใช IT ซอฟแวร ที่ใชควบคุมตนทุน

สงเสริมการพัฒนาทักษะทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่น
ๆ ที่สําคัญเชน จีน ญี่ปุน อินเดีย รัสเซีย หรือ เมียนมาร ทั้งทางโปรแกรมอบรมรายจังหวัดแยกตาม
ลักษณะงาน

จัดตั้งหลักสูตรการอบรมฝมือแรงงาน พัฒนาทักษะผานการอบรมเฉพาะทาง จัด
ใหเปน Career path ใหแกบุคลากรโรงแรมไทย

สงเสริมการพัฒนาทัศนคติตออาชีพแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม (Attitude
toward jobs in hotels)
3) กลยุทธรุกดวยวิถีไทย

พั ฒ นาส ง เสริ ม คุ ณ ภาพและภาพลั ก ษณ ข องแรงงานโรงแรมไทยโดยให เ พิ่ ม
สมรรถนะการบริการแบบไทย (Thainess)

บูรณาการกิจกรรมที่เสริมสรางความเปนไทยใหแกแรงงานโรงแรมใหเหมาะสม
กับตําแหนงงาน
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Executive Summary

This project primarily aims at investigating 1) the efficiency and productivity of the chain
hotels both at the ASEAN region level and the (Thailand) national level, 2) factors influencing the
efficiency of hotels, 3) factors determining wages in the hotel industry of Thailand and, 4) means
to develop skills which fit the need of the hotel industry. The study has 4 parts as follows:
1 Supply Efficiency: Hotel Industry in ASEAN
The efficiency of the hotel industry (49 hotels) in 4 countries i.e. Indonesia, Malaysia,
Singapore and Thailand was assessed by applying Data Envelopment Analysis (DEA) under the
slack-base measure model. We discovered that the sectors in 4 countries were not significantly
different in term of management and the improvement in labor productivity would be more
effective in raising efficiency than increasing room productivity.
As far as technological innovation is concerned, the finding indicates that Singapore had
greater technological improvement than the other three ASEAN countries.
2 Supply Efficiency: Hotel Industry in Thailand
The National Statistical Office data of 921 hotels between 2011 – 2012 in 8 zones of
Thailand were used to assess efficiency and technological gap. The findings indicate that
premium price hotels and beach hotels, tended to have better technological and managerial
efficiency than boutique hotels, domestic - chain hotels and hotels with meeting facilities.
Moreover, hotels which have non-core businesses in hotel tended to have lower management
efficiency.
Our findings of improvement in efficiency overtime (2007 – 2011) of hotels in 75
provinces using DEA and Malmquist productivity approach indicate that there has been
managerial improvement overtime but there has not been improvement in innovation. Hotels in
v
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important tourism provinces i.e. Phattaya, Cha-am, Hua Hin, Nakhon Ratchasima, Ubon
Ratchathani, Chiang Mai Krabi and Samui and so on tended to engage in development and
improvement in efficiency. The study also suggests strategies for industry upgrading and skill
development.
3 Wage Determination in the Thai Hotel Industry
Data for this section are from in-depth interviews with hotel personnel managers in
Bangkok, Chiang Mai, and Chiang Rai and from a questionnaire survey of 1,200 respondents.
Our wage determination analysis employed the Mincer model which predicts education
(years of schooling) and work experience (number of years at work) as the major factors. Our
model further suggested that location and experience especially from abroad were important.
Hotels in Phuket pay higher wages than Bangkok, Pattaya and Chiang Mai respectively (PPhuket >
PBangkok > PPattaya > PChiang Mai). Although education in an important factor influencing wages,
degrees on hotel and tourism management made no difference to wages.
The indepth interviews reveal that at the operation level, a bachelor degree is necessary
but experience especially from other hotels of the same type (city, beach hotel) and with the
same number of stars were important. English language skill is a must while an additional
language e.g. Chinese, Japanese or Russian gives a competitive advantage during recruitment.
International chain hotels tend to value training more than local firms. The recent trend is that
leading hotels have collaborated more with education institutes and universities to develop a
curriculum which fits the needs of the industry.
4 Recommendations for Industry Upgrading and Skill Development in the Hotel Industry
1)

Industrial Upgrading

 Tourism Council of Thailand (TCT), the Thailand Hotel Association or other
tourism related and professional associations should engage in Knowledge Management,
knowledge transfer and benchmarking activities for its members to improve industry productivity
and competitiveness both in the short and the long run. The topics for transfer and exchange
include database development and services, occupancy rate management, IT for hotel
management and sales management.
 The industry should seek to improve productivity by increasing room sales more
than cost reduction. Firms may attempt to be involved in benchmarking activities (in noncustomer related areas) in order to exchange innovative ideas and methods of management
which could help improve productivity in the medium term.
vi

แผนงานนโยบายการสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทย
เพื่อรองรับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 Promote the use of innovations which reduce the use of unskilled labor or errors
from unskilled labor e.g. digital menus for restaurants, energy cost reduction and control and so
on.
2)

Skill Development Strategy
For the following recommendations, the government should seek to collaborate with
the private sector in its effort to provide training and education so that the output with meet the
needs of the industry. This can be done by providing funds for industry or professional
associations to conduct training.
 Develop a dual system of hotel education with alternate semesters in class and in
hotel and seek opportunities for students to have a chance to be trained in chain hotels as much
as possible.
 Develop specific knowledge and skill in specific areas following front office which
has been piloted in MRA earlier.
 Set up a tripartite personnel development institute with collaboration from the
government, the private sector to form a university similar to University of the Thai Chamber of
Commerce which has a variety of curricula and can offer both degrees and certificates. This
institute should also form networks with regional universities.
 Improve IT skills for SME hotel workers especially in the area of cost control.
 Develop foreign language skill not only English but also Chinese, Japanese, India,
Russia and Myanmar, produce training programs and schedules for each province.
 Create specific skill development under continuous education system to enhance
hotel personnel in their career path.
 Promote the development of better understanding about career paths in hotel
industry in order to improve attitudes towards jobs in hotel.
3)

Serve with Thainess Strategy
 Develop quality and Thai identity in hotel and restaurant services.
 Integrate activities that accentuate Thainess into specific jobs.
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บทคัดยอ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคมุงเนนที่จะประยุกตใชแนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อ
1) ประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมในเครือตางประเทศที่เปด
ดําเนินงานในภูมิภาคอาเซียน 2) คนหาปจจัยที่มีสวนชวยกระตุนใหธุรกิจโรงแรมมีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3) วิเคราะหปจจัยที่กําหนดคาจาง (Wage determination) ของแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรม และ 4) คนหาแนวทางการการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูประกอบการ
การศึ ก ษาด า นประสิ ท ธิ ภ าพโดยเลื อ กอุ ต สาหกรรมโรงแรมเป น กรณี ศึ ก ษา ได ศึ ก ษาด า น
ประสิทธิภาพทั้งในระดับอาเซียน 4 ประเทศ ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส และไทย พบวา ความไม
มีประสิทธิภาพโดยรวมแตกตางกัน แตสิงคโปรมีนวัตกรรมดานเทคโนโลยีเหนือกวาประเทศอื่น
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพในระดั บประเทศโดยใช ขอมูลป 2554 ของสํ านักงานสถิติแหงชาติของ
โรงแรม 921 แหงใน 8 โซน พบวา โรงแรมที่มีระดับราคาหองพักสูงและอยูในโซนชายทะเลมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเหนือกวากลุมอื่นๆ โรงแรมและเกสตเฮาสที่มีธุรกิจอื่นๆ ภายในโรงแรมและเกสตเฮาสเปนกลุมที่มี
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการต่ํากวากลุมอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ
สวนการประเมินการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิตในชวง 5 ปที่ศึกษา (พ.ศ. 2550-2554)
พบวา ธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทยมีผลิตภาพปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น โรงแรมและเกสตเฮาส
ที่ตั้งหรือเปดดําเนินงานในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของไทย อยางเชน ชลบุรี (พัทยา)
ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) เชียงใหม ตางก็มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการใหดีขึ้น การศึกษานี้ยังไดเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
การศึกษาปจจัยที่กําหนดคาจางแรงงานโดยใช Mincer Model ชี้ใหเห็นวาที่ตั้งของโรงแรมและ
ประสบการณโดยเฉพาะในตางประเทศเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด แมการศึกษาจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ก็จริง แตการจบปริญญาดานทองเที่ยวและโรงแรม และการจบการศึกษาตางประเทศไมใชปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอคาแรง ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะของแรงงานใหตรง
กับความตองการใชงานและแนวทางพัฒนาแรงงาน รายงานในสวนนี้ไดใหขอเสนอแนะทั้งระดับกลยุทธ
อุตสาหกรรม
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Abstract

This project primarily aims at investigating 1) the efficiency and productivity of the chain
hotels both at the ASEAN region level and the national level, 2) factors influencing the efficiency
of hotels, 3) factors determining wages in the hotel industry of Thailand, and 4) means to
develop skills for labor in the hotel industry.
The efficiency of the hotel industry (49 hotels) in 4 countries i.e. Indonesia, Malaysia,
Singapore and Thailand was assessed by applying Data Envelopment Analysis (DEA) under the
Slack-base Measure Model. We discovered that the sectors in 4 countries were not significantly
different in term of management and the improvement in labor productivity would be more
effective than increasing room productivity. As far as technological innovation is concerned, the
finding indicates that Singapore had greater technological improvement than the other 3 ASEAN
countries.
The National Statistical Office data of 921 hotels between 2011 – 2012 in 8 zones of
Thailand were used to assess efficiency and technological gap. The findings indicate that
premium price hotels and seaside hotels, tended to have better technological and managerial
efficiency than boutique hotels, domestic - chain hotels and hotels with meeting facilities.
Moreover, hotels which have non-core businesses in hotel tended to have lower management
efficiency.
Our findings of improvement in efficiency overtime (2007 – 2011) of hotels in 75
provinces using DEA and Malmquist productivity approach indicate that there has been
managerial improvement overtime but there has not been improvement in innovation. Hotels in
important tourism provinces i.e. Chon Buri (Pattaya), Prachuap Khiri Khan (Hua Hin), Chiang Mai
and so on tended to engage in development and improvement in efficiency.
Our wage determination model which suggests that experience especially experience
abroad and locations of hotel are important factors. Hotels in Phuket pay more than Bangkok,
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Pattaya and Chang Mai respectively (i.e. Phuket  Bangkok  Pattaya  Chiang Mai).
Interestingly, specialization education in hotel and tourism and education abroad are not
statistically significant factors in wage determination. The study also suggests a number of
strategies for industry upgrading and hotel work force development.
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ภาคการทองเที่ยวกลายมาเปนหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่
สําคัญของระบบเศรษฐกิจไทย และดวยความไดเปรียบเทียบในเรื่องของทําเลที่ตั้ง ความหลากหลายของ
ทรัพยากรการทองเที่ยว ความพรอมของสิ่งสนับสนุนทางดานการทองเที่ยว และการบริการที่เปนมิตรของ
คนไทย ทํ า ให ก ารท อ งเที่ ย วของไทยเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งมากว า 3 ทศวรรษ โดยในป พ.ศ. 2553
ไทยมีนักทองเที่ยวตางชาติมาเยือนมากเปนลําดับที่ 16 ของโลก หรือเปนลําดับ 4 ในภูมิภาคเอเชีย (รอง
จากจีน มาเลเซีย และฮองกง ตามลําดับ) และมีรายรับจากการทองเที่ยวมากเปนลําดับที่ 11 ของโลก หรือ
ลําดับ 3 ในภูมิภาคเอเชีย (รองจากจีน และฮองกง ตามลําดับ) (UNWTO, 2011) โดยมีจํานวนและรายรับ
จากนั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ ป ระมาณ 15.9 ล า นคน และ 5.9 แสนล า นบาท ตามลํ า ดั บ (กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา, 2554) นอกจากนี้จากการประมาณการของ World Travel & Tourism Council
(WTTC) พบวา ในป พ.ศ. 2553 ไทยจะมีมูลคาเพิ่มจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวคิดเปนรอยละ 6.2 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ และเมื่อรวมผลกระทบตออุตสาหกรรมอื่นๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวจะมีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติสูงถึงรอยละ 13.9 และจะกอใหเกิด
การจางงานประมาณ 4.0 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 10.4 ของการจางงานทั้งหมดของไทย (WTTC, 2010)
ปจจุบันประเทศในอาเซียนมีการพัฒนาการทองเที่ยวขึ้นเปนลําดับ ในอนาคตอันใกลนี้ประเทศ
เหลานี้กําลังเปนคูแขงสําคัญของไทย จึงทําใหในอนาคตการแขงขันในอุตสาหกรรมโรงแรมที่เปนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของการท อ งเที่ ย วจะทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ประกอบกั บ ต อ งเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงของอุป สงคก ารท องเที่ยวที่ เ กิ ดจากความเสี่ย งทางดา นภัยพิ บั ติ ท างธรรมชาติ (natural
disasters) การกอการราย (terrorism) โรคระบาด (outbreak) และความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองใน
ประเทศ (political instability) รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ และกลุมประเทศสหภาพยุโรป
นอกจากนี้ในระยะยาวผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจะมีผลกระทบตอการทองเที่ยวและแหลง
ทองเที่ยวอยางหลีกเลี่ยงไมได (มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ, 2552) ทําใหอุตสาหกรรมโรงแรมของไทย
1

รายงานฉบับสมบูรณ

จําเปนตองปรับปรุงระบบการดําเนินงาน/การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแทนการแขงขันดวย
การทําสงครามราคากับคูแขงที่อาจนํามาสูกับดักราคาต่ําอยางถาวรในอุตสาหกรรมโรงแรมของไทย
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งาน/การจั ด การเป น หนึ่ ง ในป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ช ว ยเสริ ม สร า ง
ความสามารถในการแขงขันของโรงแรมในระยะสั้น ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการ
ดําเนินงาน/การจัดการจะนํามาซึ่งความสามารถในการแขงขันของโรงแรมในระยะยาว (อัครพงศ อั้นทอง
และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2552) ขณะเดียวกันการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน/การจัดการภายใต
การประยุกตใชแนวคิดการเปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) ในการดําเนินงานระหวางธุรกิจ เปน
กลยุทธการบริหารที่ชวยใหธุรกิจทราบตําแหนงความสัมพันธกับธุรกิจที่มีผลิตภาพและกําไรที่สูงกวา การ
เปรียบเทียบสมรรถนะในการดําเนินงานจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการที่มีประโยชนและทําใหทราบ
ชองวางของผลประกอบการและกลยุทธในการแขงขัน รวมทั้งสามารถนํามาใชคนหาปจจัยที่จะใชพัฒนา
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จ และกระตุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาตัวเองอยางรวดเร็ว (Fuchs and
Weiermair, 2004)
นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน/การจัดการแลว อุตสาหกรรมโรงแรมจําเปนตองมี
การพัฒนากําลังแรงงานเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของตนเอง เนื่องจากอุตสาหกรรม
โรงแรมเปนอุตสาหกรรมที่มีการใชแรงงานอยางเขมขน (labor intensive) ดังนั้นการเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของอุตสาหกรรม สวนหนึ่งตองอาศัยการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (labor productivity) โดยการ
ลงทุนในทรัพยากรมนุษย (human capital) ดวยการยกระดับการศึกษา (education) หรือการฝกอบรม
(training) ใหกับแรงงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมโรงแรม อยางไรก็ตามการลงทุนดานการศึกษา ตลอดจน
การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมยังมีประเด็นปญหาที่ตองวิจัยเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
ประเด็นของการผลิตกําลังคนที่ไมสามารถตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมไดอยางแทจริง
และประเด็นของรูปแบบลักษณะการพัฒนาแรงงานที่วา ควรจะพัฒนาแรงงานในทักษะใดระหวาง general
skills หรือ specific skills ที่จะมีสวนชวยเพิ่มคุณภาพของแรงงานที่ตรงกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้ นเพื่ อเป นการยกระดับความสามารถในการแข งขันของอุ ตสาหกรรมโรงแรมให สามารถ
แขงขันไดในอนาคตภายใตสภาพการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในอนาคต โครงการวิจัยนี้จึงมุงเนนที่จะประยุกตใชแนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรใน
การศึกษาเชิงประจักษเพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรม และ
แนวทางการยกระดับคุณภาพแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเพื่อเปนแนวทางในการลงทุนพัฒนาทักษะ
ของแรงงานใหตรงกับความตองการของภาคอุต สาหกรรม ซึ่งจะนํา มาสูก ารเพิ่ม ผลิต ภาพแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทยตอไป ผลการศึกษาที่ไดเปนประโยชนตอการวางนโยบายทั้งใน
ระดับประเทศและระดับอุตสาหกรรมที่จะนํามาสูการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
โรงแรมของประเทศไทยเพื่อรองรับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการแขงขันที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking)
ในการ
ดําเนินงานของโรงแรมเปนขอมูลสําคัญที่ใชในการยกระดับผลการดําเนินงานของผูประกอบการ ขณะที่
2

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยที่กําหนดคาจางแรงงานจะเผยใหเห็นถึงทักษะแรงงานที่ตรงกับความ
ตองการของผูประกอบการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจโรงแรม
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1) ประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมในเครือตางประเทศที่
เปดดําเนินงานในภูมิภาคอาเซียน
2) คนหาปจจัยที่มีสวนชวยกระตุนใหธุรกิจโรงแรมมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3) วิเคราะหปจจัยที่กําหนดคาจาง (wage determination) ในอุตสาหกรรมโรงแรม
4) คนหาแนวทางการการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูประกอบการ
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานี้จะแบงแนวทางการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลเปน 3 สวนที่สําคัญ คือ
1) การประเมินประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางในการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
อาเซียนที่สําคัญ 4 ประเทศ ไดแก อินโดนีเ ซีย มาเลเซีย สิงคโปร และไทย โดยประยุกตใชวิธี data
envelopment analysis (DEA) ที่เปนแบบจําลอง slacks-based measure (SBM) ของ Tone (2001)
รวมกับการวิเคราะห meta-frontier ที่เสนอโดย Battese and Rao (2002) ในการวิเคราะหใชขอมูล
โรงแรมที่ ตั้ ง อยู ใ นประเทศอิ น โดนี เ ซี ย 5 แห ง มาเลเซี ย จํ า นวน 15 แห ง สิ ง คโปร 22 แห ง และไทย
12 แหง รวมทั้งหมด 54 แหง ซึ่งไดขอมูลจากฐานขอมูล Hoover และจากการสืบคนขอมูลจาก web site
ของโรงแรมที่เปนผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2556
2) การประเมินประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทย
โดยประยุกตใชวิธีการเชนเดียวกันขางตนในการประเมิน
ประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสใน
ประเทศไทยภายใตสภาพแวดลอม ทําเลที่ตั้ง และเงื่อนไขทางธุรกิจที่แตกตางกัน ในการวิเคราะหไดคัดเลือก
ขอมูลโรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูในโซนที่แตกตางกัน 8 โซน จํานวน 921 แหง จากโครงการสํารวจ
การประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ 2555 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนขอมูลการ
ดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 2554 สําหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิต (total factor
productivity) ของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทยในชวงระหวางป พ.ศ. 2550-2554 โดยการ
วิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสที่เปนขอมูลในระดับจังหวัด และใชวิธี
DEA ที่เปนแบบจําลอง BCC ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน และใช Malmquist productivity
approach ประเมินการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และเทคโนโลยี
ในการดําเนินงาน โดยใชวิธีทั้งสองวิเคราะหขอมูลของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในภาพรวมระดับ
จังหวัดจํานวน 75 จังหวัด จากโครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ 2551 และ
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พ.ศ. 2555 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนขอมูลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554
ตามลําดับ
3) การวิเคราะห wage determination ของแรงงานที่ทํางานอยูในภาคอุตสาหกรรมโรงแรม
ที่ตั้งอยูในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย 4 แหง ไดแก เชียงใหม ภูเก็ต พัทยา และกรุงเทพฯ
โดยจะคัดเลือกแรงงานตัวอยางตามระดับคุณภาพโรงแรมและลักษณะงานที่แตกตางกัน
1.4 แนวคิด และแบบจําลองที่ใชในการศึกษา
1.4.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking)
การเปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) เปนวิธีการที่ชวยใหธุรกิจ/องคกรสามารถเปรียบเทียบ
แนวทางปฏิบัติของตนเอง (performance) กับแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน (standard) หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (best practices) และสามารถนํามาใชคนหาปจจัยที่จะใชพัฒนาหรือยกระดับการ
ดําเนินงานของธุรกิจ/องคกรใหประสบความสําเร็จ รวมทั้งกระตุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาตัวเอง
อยางรวดเร็ว (Fuchs and Weiermair, 2004) วิธีการนี้จะพิจารณาศึกษาตนเองและธุรกิจ/องคกรที่มี
มาตรฐานหรือมีผลงานดีที่สุดอยางเปนระบบผานการประเมินดวยดัชนีชี้วัดในเชิงเปรียบเทียบ โดย
ชองวางหรือระยะหาง (gap) จากการประเมินจะชี้ใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนของตนเองเมื่อเทียบกับ
คูแขงหรือธุรกิจ/องคกรที่ใชเปรียบเทียบ รวมทั้งทราบทิศทางที่ธุรกิจ/องคกรตองเรงรัดพัฒนาในอนาคต
หรือแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการของตนเองใหดีขึ้น (Kozak and Nield, 2001;
Wöber, 2002; Kozak, 2004) ดังนั้นในปจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมีการประยุกตใชวิธีการ
เปรียบเทียบสมรรถนะอยางกวางขวาง เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการพัฒนาความไดเปรียบใน
การแขงขัน (Dorsch and Yasin, 1998; Kozak, 2002) และนํามาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินงานของ
ธุรกิจ/องคกร
แมวาวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะสามารถทําไดทั้งในเชิงปริมาณ (quantitative) และเชิงคุณภาพ
(qualitative) แต ส ว นใหญ นิ ย มใช วิ ธี วั ด ในเชิ ง ปริ ม าณด ว ยตั ว ชี้ วั ด ต า งๆ เนื่ อ งจากมี ค วามง า ย
ในการวัดและสามารถนําตัว ชี้วัดดังกลาวมาเปรีย บเทีย บใหเ ห็น ในเชิงประจักษได (Phillips and
Appiah-Adu, 1998) โดยทั่วไปการเปรียบเทียบสมรรถนะสามารถทําไดสอง 2 แนวทาง (Wöber, 2002)
คือ 1) การเปรียบเทียบภายใน (internal benchmarking) ที่เปนการวิเคราะหการปฏิบัติงานภายในธุรกิจ/
องคกร และ 2) การเปรียบเทียบภายนอก (external benchmarking) เปนการเปรียบกับธุรกิจ/องคกรที่
สนใจ โดยสามารถแบงเปนการเปรียบเทียบสมรรถนะกับแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (เปรียบเทียบกับกลุมที่
แตกต างกั น) การเปรี ย บเที ย บสมรรถนะการแข ง ขั น (เปรี ย บเที ย บกั บ คู แ ข ง ) และการเปรี ย บเที ย บ
สมรรถนะภายในกลุม (เปรียบเทียบกับสมาชิ กภายในกลุมที่คลายคลึงกัน ซึ่งไมจําเปนตองเปนคูแขง)
(Wöber, 2002; Lennon, Smith, Cockerell and Trew, 2006) อยางไรก็ตาม การศึกษาในอดีตนิยมใชการ
เปรียบเทียบสมรรถนะกับแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือที่เรียกวา “Generic Benchmarking” เนื่องจาก
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วิธีการนี้จะทําใหธุรกิจ/องคกรสามารถเรียนรูและปรับปรุงตัวเองภายใตการปฏิบัติตามแนวทางที่เปนเลิศที่
ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (Kozak, 2004)
การประยุกตใชการเปรียบสมรรถนะการดําเนินงานของโรงแรมที่ดําเนินงานในพื้นที่หรือประเทศที่
แตกตางกันยังคงมีอยูจํานวนนอยมาก สวนใหญเปนการเปรียบเทียบสมรรถนะการดําเนินงานของโรงแรม
ภายในประเทศเดียวกัน เชน การศึกษาของ Morey and Dittman (1995) Wöber (2002) Kaosa-ard and
Untong (2005) Untong et al. (2011) เปนตน สวนใหญนิยมเปรียบเทียบสมรรถนะดวยการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานหรือการจัดการของโรงแรมภายใตพื้นฐานแนวคิดของ Farrell (1957) ดวยการ
ประยุกตใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณที่สําคัญสองวิธี คือ data envelopment analysis (DEA) และ stochastic
frontier approach (SFA) (Cracolici and Rietveld, 2008; Untong et al., 2011) แนวทางดังกลาวเปนการ
เปรียบเทียบสมรรถนะกับแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานหรือการจัดการ
ผลลัพธที่ไดเผยใหเห็นขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานหรือการจัดการที่ไดจาก
การเปรียบเทียบกันในกลุมตัวอยาง และสามารถนําผลลัพธดังกลาวมาเปรียบเทียบและจัดลําดับความมี
ประสิทธิภาพได นอกจากนี้แนวทางดังกลาวยังแสดงใหเห็นถึงสาเหตุของความดอยประสิทธิภาพ ซึ่งเปน
ขอมูลสําคัญสําหรับใชปรับปรุงหรือยกระดับประสิทธิภาพของโรงแรม ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงประยุกตใช
แนวทางดังกลาวในการเปรียบเทียบสมรรถนะการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมที่ดําเนินงานในประเทศที่
เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียน
1.4.2 แนวคิดการวัดประสิทธิภาพภายใต frontier approach
ประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนหนึ่งในสิ่งสําคัญในการดําเนินงานของธุรกิจ (Hwang and
Chang, 2003; อัครพงศ อั้นทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2552) และนิยมใชเปนหนึ่งในดัชนีเปรียบเทียบ
สมรรถนะการแขงขันระหวางธุรกิจภายในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน (Kaosa-ard and Untong, 2005;
มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ, 2552) การประเมินประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (Relative efficiency)
ตามแนวคิดของ Farrell (1957) ทั้งวิธี data envelopment analysis (DEA) และ stochastic frontier
approach (SFA) เปนวิธีเชิงปริมาณที่นิยมใชอยางกวางขวางในปจจุบัน วิธี DEA ที่ใชสวนใหญอยูภายใต
ขอสมมติ constant returns to scale (CRS ทั่วไปเรียกวาแบบจําลอง CCR) (Charnes, Cooper and Rhodes,
1978) และ variable returns to scale (VRS ทั่วไปเรียกวาแบบจําลอง BCC) (Banker, Charnes and
Cooper, 1984) รวมทั้ง Malmquist productivity approach ที่พัฒนาบนพื้นฐานของวิธี DEA สําหรับประเมิน
การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ เทคโนโลยี และผลิตภาพปจจัยการผลิต (Färe, Grosskopf, Yaisawarng, Li
and Wang, 1990; Hwang and Chang, 2003; อัครพงศ อั้นทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2552) สวนวิธี
SFA มีทั้งที่เปนแบบจําลอง error components (Anderson, Fish, Xia and Michello, 1999; Barros, 2004)
และ technical efficient effect (มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ, 2548, อัครพงศ อั้นทอง, พนินท เครือไทย
และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2554) นอกจากนี้มีการเสนอการวิเคราะห meta-frontier สําหรับประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบในกรณีที่หนวยธุรกิจมีเทคโนโลยีการผลิตหรือการดําเนินงานที่แตกตางกัน
ภายใตอุตสาหกรรมเดียวกัน (อัครพงศ อั้นทอง, พนินท เครือไทย และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2554)
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วิธี DEA มีขอจํากัดหลายประการ เมื่อเทียบกับวิธี SFA เชน การไมมีคาคลาดเคลื่อน (error
term) หมายความวา ความคลาดเคลื่อนถูกรวมอยูใ นคาประสิทธิภาพที่ประเมินได การไมมีขอสมมติ
เกี่ยวกับการแจกแจงของคาความไมมีประสิทธิภาพ การไมมีการทดสอบทางสถิติของคาประสิทธิภาพ
ที่คํานวณได และการออนไหวตอคาสุดโตง (Barros, 2006; Barros and Dieke, 2008) อยางไรก็ตาม
วิธี DEA มีขอไดเปรียบหลายประการเมื่อเทียบกับวิธี SFA เชน สามารถใชในกรณีที่มีปจจัยนําเขาและ
ผลผลิตหลายชนิด (multiple inputs and outputs) ไมจําเปนตองคํานึงถึงรูปแบบฟงกชันฟอรม หรือ
แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร และสามารถใชในกรณีที่ขอมูลหรือกลุมตัวอยางมีจํานวนนอย [จํานวนตัวอยาง
ขั้นต่ําสําหรับวิเคราะหดวยวิธี DEA คือ 3 คูณ (จํานวนผลผลิต+จํานวนปจจัยการผลิต) (Raab and Lichty,
2002)] เปนตน ดังนั้นหากในการศึกษามีขอมูลจํานวนนอย หรือไมสามารถกําหนดแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตรหรือรูปแบบฟงกชันฟอรมที่ถูกตองและเหมาะสมได วิธี DEA จึงเหมาะสมมากกวาวิธี SFA
(อัครพงศ อั้นทอง, 2548; Barros and Dieke, 2008; Untong et al., 2011)
ดวยขอจํากัดของขอมูล และการกําหนดตัวแปรผลผลิตและปจจัยการผลิตในการดําเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรม รวมทั้งความยากในการกําหนดแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร ดังนั้นวิธี data envelopment
analysis (DEA) จึงเปนวิธีที่เหมาะสมจะนํามาประยุกตใชในกรณีนี้ (Coelli, Rao, O’Donnell and Battese,
2005; Untong, 2005; Barros and Dieke, 2008; Untong et al., 2011) โดยการศึกษานี้จะประยุกตใชวิธี
DEA ที่เปนแบบจําลอง slacks-based measure (SBM) ที่พัฒนาโดย Tone (2001) และประยุกตใชการ
วิเคราะห meta-frontier ที่เสนอโดย Battese and Rao (2002) ในการประเมินประสิทธิภาพและชองวางทาง
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการของธุรกิจโรงแรมที่เปดดําเนินงานในประเทศที่สําคัญของ
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรมและทําเลที่ตั้งแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดของ
วิธีการทั้งสองพอสังเขปในหัวขอตอไป
1.4.3 การประเมินประสิทธิภาพดวยวิธี DEA
วิธี DEA เปนที่นิยมใชประเมินประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (relative efficiency) ตามแนวคิด
ของ Farrell (1957) และมีการนําเสนอครั้งแรกโดย Charnes, Cooper and Rhodes (1978) ภายใต
ขอสมมติ constant returns to scale (CRS) โดยทั่วไปเรียกวา แบบจําลอง CCR โดยสมมติใหหนวย
ตัดสินใจ (decision making unit, DMU) ทุกหนวยดําเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสม (optimal scale)
Charnes et al. (1978) เสนอแบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับประเมินประสิทธิภาพของหนวย
ผลิต n หนวย ในวิธี DEA เรียกวา หนวยตัดสินใจ (DMU) แตละหนวยตัดสินใจใชปจจัยนําเขา m ชนิด
เพื่อผลิตผลผลิต s ชนิด
เมื่อสมมติให DMUo ใชปจจัยนําเขาชนิดที่ i จํานวน xio (xio  0) เพื่อผลิตผลผลิตชนิดที่ r จํานวน yro
(yro  0) ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของ DMUo วัดไดจากสัดสวนผลผลิตตอปจจัยนําเขาเมื่อเทียบ
กับสัดสวนดังกลาวของทุกหนวยตัดสินใจ (DMUj โดยที่ j = 1, 2,…, n)
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ประสิทธิภาพของแตละ DMU สามารถประเมินไดจากการหาคาสูงสุดของสัดสวนของผลผลิตที่
ถวงน้ําหนักตอปจจัยนําเขาที่ถวงน้ําหนักภายใตเงื่อนไขของสัดสวนดังกลาวของหนวยตัดสินใจทุกหนวยที่
พิจารณา รวมถึง DMUo คาประสิทธิภาพดังกลาวมีคานอยกวาหรือเทากับ 1 แสดงไดดังนี้ (Cooper,
Seiford and Zhu, 2004)
y
max ho (, )  r r ro
i i x io
r r y rj
1
subject to
; j = 1,…, n และ r ,  i  0 ;  i, r
(1)
i i x ij
โดยที่ xij คือ จํานวนปจจัยนําเขาที่ I ของหนวยตัดสินใจ j
y rj คือ จํานวนผลผลิตที่ r ของหนวยตัดสินใจ j
r คือ คาถวงน้ําหนักของผลผลิต r
i คือ คาถวงน้ําหนักของปจจัยนําเขา i
n คือ จํานวนหนวยผลิต
s คือ จํานวนผลผลิต
m คือ จํานวนปจจัยนําเขา
การแกปญหาโปรแกรมเชิงคณิตศาสตรของแบบจําลองที่ (1) อาจมีจํานวนอนันต หาก (*, *) คือ
คําตอบที่เหมาะสม (optimal solution) ดังนั้น (*,*) ก็เปนคําตอบที่เหมาะสมเชนเดียวกัน
m

สําหรับทุกๆ คาที่  > 0 เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาวจึงเพิ่มเงื่อนไข  i x io  1 เขาไปในแบบจําลองที่
(1) และจัดรูปใหมดังนี้ (Coelli, Rao, O’Donnell and Battese, 2005)

i 1

s

max z   r y ro

subject to

s

r 1
m

 r y rj    i x ij  0

r 1
m

i 1

  i x io  1
i 1

r ,  i  0
(2)
แบบจําลองที่ (2) เปนรูปแบบทวีคูณ (multiplier form) โดยปญหาควบคู (dual problem) ที่อยูใน
รูปแบบหอหุม (envelop form) ของแบบจําลองนี้ คือ
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min 

subject to

n

 x ij j  x io

; i  1, 2,, m;

 y rj  j  y ro

; r  1, 2,, s;

j 1
n

j1

; j  1, 2,, n
(3)
j ,  0
คา  เปนคาประสิทธิภาพของแตละหนวยตัดสินใจ โดยมีคาระหวาง 0-1 หากหนวยตัดสินใจใดมีคา
 เทากับ 1 หมายความวา หนวยตัดสินใจนั้นมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Farrell (1957)
แบบจําลองที่ (3) มีชื่อ เรีย กโดยทั่ ว ไปวา แบบจํ า ลอง CCR เป นแบบจํา ลองที่ส มมติ ใ หห นว ย
ตัดสินใจทุกหนวยดําเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสม ดังนั้นหาก DMU ดําเนินการผลิต ณ ระดับที่
ไมเหมาะสม ผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง CCR จะขาดความนาเชื่อถือและความเที่ยงตรง ดังนั้น Banker,
Charnes and Cooper (1984) จึงเสนอแบบจําลองใหมภายใตขอสมมติ variable returns to scale
(VRS) หรือเรียกวา แบบจําลอง BCC เพื่อใหมั่นใจวาเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ DMU
ขนาดเดียวกันอยางแทจริง (Untong et al., 2011) โดยเพิ่มขอจํากัดคาความโคง (convexity constraint)
n

n

j1

j 1

  j  1 เขาไปในแบบจําลอง ตอมาเปลี่ยนเปน   j  1 เพื่อใหสามารถประเมินคาประสิทธิภาพ
ในชวง non-increasing returns scale (NIRS) ได ดังนั้นแบบจําลอง BCC ที่นิยมใช คือ
*  min 
subject to

n

 x ij j  x io  0

; i  1, 2,, m;

 y rj j  y ro  0

; r  1, 2,, s;

j  1

; j  1, 2,, n

j 1
n

j 1
n

j 1

j  0
(4)
การประเมินประสิทธิภาพภายใตขอสมมติ CRS (TECRS) ประกอบดวย scale efficiency (SE) และ
pure technical efficiency (TEVRS) หากหนวยตัดสินใจดําเนินการผลิต ณ ระดับที่ไมเหมาะสม
คา TECRS และ TEVRS มีคาไมเทากัน และ TE CRS TE VRS ไดคา SE โดยคา TECRS, TEVRS และ SE มีคา
ระหวาง 0-1 โดยที่ TECRS = TEVRS  SE
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อยางไรก็ตาม DMU ที่มีประสิทธิภาพ ( *  1 ) ตามแนวคิดของ Farrell (1957) จะตองไมมี
ปจจัยการผลิตสวนเกิน (excesses in inputs, si ) และผลผลิตสวนขาด (shortfalls in output: sr )
หรือไมมี slacks (s) ดังนั้น Charnes, Clark, Cooper and Golany (1985) จึงเสนอแบบจําลองใหมเพื่อให
มั่นใจวา DMU ที่มีประสิทธิภาพจะไมมี slacks ดังนี้
 m  s 
*
  min     s i   s r 
 i1
r 1 
subject to

n

 x ij j  s i  x io

; i  1, 2,, m;

 y rj j  s r  y ro

; r  1, 2,, s;

j1
n

j 1
n

j  1
j 1

 j , s i , s r  0

;  i, j, r

(5)

เงื่อนไขจําเปนและเพียงพอสําหรับหนวยตัดสินใจ jo จะบรรลุประสิทธิภาพ คือ * = 1,
*

*

s io  s io  0 หนวยตัดสินใจ jo มีคาประสิทธิภาพเทากับ 1 หรืออยูบนเสนพรมแดน สวนคาความไมมี
ประสิทธิภาพของหนวยตัดสินใจ jo สามารถหาไดจาก xij  * x io  s io
*

*

*

และ yrj  y ro  s ro

*

เมื่อ sio คือ ปจจัยนําเขาสวนเกิน และ sro คือ ผลผลิตสวนขาดของหนวยตัดสินใจ jo
1.4.4 การประเมินประสิทธิภาพดวยวิธี slacks-based measure

คาประสิทธิภาพที่ไดจากแบบจําลอง CCR และ BCC เรียกวา ratio or radial efficiency
โดยทั่วไปแทนดวยสัญลักษณ * (Du, Liang and Zhu, 2010; Tone, 2001; 2002) โดย DMU ที่มี
คาดังกลาวเทากับ 1 ( *  1 ) เปน DMU ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หรืออยูบนเสนพรมแดน (frontier)
กรณีดังกลาว DMU จะไมมีปจจัยการผลิตสวนเกิน (excesses in inputs) และผลผลิตสวนขาด (shortfalls
in output) หรือไมมี slacks
อยางไรก็ตามแบบจําลอง CCR และ BCC เปนการวิเคราะหบนพื้นฐานของสัดสวนที่ลดลง (หรือ
เพิ่มขึ้น) ของปจจัยการผลิต (หรือผลผลิต) ไมไดพิจารณา slacks ของปจจัยการผลิตและผลผลิตโดยตรง
ดังนั้น Tone (2001) จึงเสนอแบบจําลองที่เปนวิธีวัดแบบ slacks-based measure (SBM)
ที่จัดการกับ slacks ของปจจัยการผลิตและผลผลิตโดยตรง วิธีดังกลาวยังคงใหคาประสิทธิภาพระหวาง 0-1
แบบจําลอง SBM ของ Tone (2001) มีลักษณะดังนี้
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สมมติใหมี DMU จํานวน n หนวย และแตละหนวยผลิตผลผลิต (Y) s ชนิด โดยใชปจจัยนําเขา
(X) m ชนิด เมื่อกําหนดใหหนวยผลิตที่ j เขียนแทนวา DMUj (j=1,…,n) ใชปจจัยนําเขา i
(xij; i=1,…, m) ในการผลิตผลผลิต r (yrj; r=1,…, s) ดังนั้นเมตริกซของผลผลิต คือ Y  ( y rj   sn )

และปจจัยนําเขา คือ X  ( x ij  mn ) ซึ่งมีคามากกวาศูนย (Y > 0, X > 0) โดยเซตของการผลิตที่
เปนไปได (P) มีลักษณะดังนี้
(6)
P  {( x, y ) | x  X, y  Y,   0}
โดยที่  เปนเวกเตอรของจํานวนจริงที่มีคาเปนบวก (   n )
เมื่อพิจารณาการผลิตของ DMUo(xo, yo) ที่มีจํานวนปจจัยการผลิต (xo) และผลผลิต (yo) ดังนี้
x o  X  s  และ y o  Y  s 
; ,  0, s   0, s   0
(7)

โดยที่ s เปนเวกเตอร slacks ที่เปนจํานวนจริงที่มีคาเปนบวก s   m คือ ปจจัย
การผลิตสวนเกิน และ s  s คือ ผลผลิตสวนขาด จากเงื่อนไขที่กําหนดให X  0 และ   0
ทําให x o  s  ดังนั้นจาก s  และ s  สามารถนิยามดัชนี  สําหรับประเมินประสิทธิภาพของ DMUo
ไดดังนี้
1  (1 / m) mi1 s i / x io

(8)
; 0  1
1  (1 / s rs1 s r / y ro )
จากแบบจําลองที่ (8) สามารถประเมินประสิทธิภาพของ DMUO โดยแกปญหาแบบจําลอง
คณิตศาสตรดังนี้ (Tone, 2001)
1  (1 / m) mi1 s i / x io

minimize
1  (1 / s rs1 s r / y ro )

x o  X  s 
y o  Y  s 
,  0, s   0, s   0
(9)
จากแบบจําลองที่ (9) ประยุกตใช Charnes-Cooper transformation (Charnes et al., 1978)
แปลงใหอยูในรูปแบบปญหา linear programming เมื่อแกปญหาเพื่อหาคําตอบที่เหมาะสม (optimal
solution) ทําใหทราบคา * , * , s * และ s * ณ จุดที่ DMUO มีประสิทธิภาพ คา *  1 ภายใต
subject to

เงื่อนไขที่ s * = 0 และ s  * = 0 หมายความวา ไมมีปจจัยการผลิตสวนเกิน หรือผลผลิตสวนขาด
(Tone, 2001)
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การศึกษานี้ประยุกตใชแบบจําลอง SBM ที่พิจารณาประสิทธิภาพดานปจจัย (input-oriented)
ที่เปนการจัดการกับ weighted distance ทางดานปจจัยการผลิต โดยคงไวซึ่งผลผลิตในระดับเดิม (status
quo) ดังนั้นจากแบบจําลองที่ (9) สามารถปรับปรุงแบบจําลอง SBM สําหรับใชในกรณีดังกลาวไดดังนี้
(Tone, 2001)
I* = min
1  (1 / m) mi1 s i / x io
 
 , s ,s

subject to

x o  X  s 
y o  Y
,  0, s   0

(10)
แบบจําลองที่ (10) อยูภายใตขอสมมติ constant returns to scale ซึ่งหนวยตัดสินใจทุกหนวย
ตองดําเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสม (optimal scale) ดังนั้นหากหนวยตัดสินใจที่เปนชุดตัวอยาง
ดําเนินการผลิต ณ ระดับที่ไมเหมาะสมจะตองเพิ่มขอจํากัดคาความโคง (convexity
constraint)
nj1  j  1 เขาไปในแบบจําลองที่ (10) เพื่อใหมั่นใจวาเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหนวย
ตัดสินใจขนาดเดียวกันอยางแทจริง ดังนั้นแบบจําลอง SBM ภายใตขอสมมติ variable returns to scale
มีลักษณะดังนี้
I* = min
1  (1 / m) mi1 s i / x io
 
 , s ,s

subject to

x o  X  s 
y o  Y
nj1  j  1

,  0, s   0

(11)

1.4.5 การประเมินประสิทธิภาพดวย meta-frontier

วิธี SBM ที่เสนอขางตนอาจใหคาประสิทธิภาพไมถูกตอง หาก DMU ที่เปนชุดตัวอยางมี
เทคโนโลยีในการดําเนินงานแตกตางกัน (Battese and Rao, 2002) หรือมีลักษณะทางสิ่งแวดลอม
แตกตางกัน (O’Donnell, Rao and Battese, 2008) เนื่องจากเสนพรมแดนภายใตความแตกตางของ
เทคโนโลยีและ/หรือลักษณะทางสิ่งแวดลอมที่ไมเหมือนกัน (heterogeneous) หรือไมเปนเสนพรมแดน
เดียวกัน ดังนั้น Battese and Rao (2002) จึงเสนอแนวคิดการวิเคราะห meta-frontier เพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว โดยประมาณเสน meta-frontier ที่หอหุม (envelop) เสนพรมแดนของแตละกลุม (individual
frontiers) ที่มีลักษณะไมเหมือนกัน และความแตกตางระหวางเสน meta-frontier กับ individual frontiers
คือ technology gap ratio (TGR) สามารถแสดงความสัมพันธของทั้งสามไดดังรูปที่ 1.1
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Meta-frontier

Individual frontiers

Technology gap ratio
Input X

0

ที่มา: ดัดแปลงจาก Battese, Rao and O’Donnell (2004, p.93)

รูปที่ 1.1 meta-frontier และเสนพรมแดนกลุม (individual frontiers)

ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหดวย meta-frontier มีดังนี้
1) ความแตกตางของประสิทธิภาพภายในกลุมเสนพรมแดนเดียวกันหรือภายในกลุมที่มี
เทคโนโลยีในการดําเนินงานเหมือนกัน
2) ความแตกตางของประสิทธิภาพระหวางกลุมเสนพรมแดนหรือระหวางกลุมที่มีเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงานแตกตางกันภายใต meta-frontier
3) technology gap ratio (TGR) ที่แสดงถึงอัตราสวนความแตกตางระหวางเทคโนโลยีของ
แตละกลุมกับ meta-frontier โดย TGR แสดงใหเห็นถึงชองวางทางเทคโนโลยีของหนวยผลิตที่อยูในกลุม
หรือสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน คาประสิทธิภาพที่ไดจาก meta-frontier มีคานอยกวาหรือเทากับคา
ประสิทธิภาพที่ไดจากเสนพรมแดนกลุม (individual frontiers)
การศึกษานี้ประยุกตใช SBM
รวมกับแนวคิดการวิเคราะห meta-frontier
ประมาณ
คาประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานของโรงแรมที่เปดดําเนินงาน
ในแตละประเทศอาเซียนทีส่ ําคัญ ซึ่งไดแก มาเลเซีย สิงคโปร และไทย โดยใชแบบจําลองที่ (11) ประมาณคา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของแตละโรงแรมที่ตั้งอยูในแตละประเทศที่แตกตางกัน ( *jgo ) และประมาณ

คาประสิทธิภาพการดําเนินงานของแตละโรงแรมภายใตกลุมตัวอยางทั้งหมด ( *jo )จากคาประสิทธิภาพ
ทั้งสองสามารถคํานวณหาคา TGR ที่แสดงถึงอัตราสวนความแตกตางระหวางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน
การดําเนินงานของแตละกลุมโรงแรมที่ตั้งอยูในแตละประเทศที่แตกตางกัน ดังนี้
*jo
TGR jo  *
(12)
 jgo
คา TGRjo ที่คํานวณไดมีคาระหวาง 0-1 (Battese and Rao, 2002; Battese, Rao and
O'Donnell, 2004) กรณีที่คา TGR jo มีคาเทากับ 1 แสดงวา DMUj มีระดับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
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ในการดําเนินงานระดับเดียวกับเสน meta-frontier ดังนั้นคาประสิทธิภาพของ DMUj ที่วัดภายใตเสน
meta-frontier หรือเสนพรมแดนกลุมมีคาเทากัน ( *jo  *jgo ) เมื่อไดคา TGR แลว จะทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย TGR ระหวางกลุมโรงแรมที่ตั้งอยูในและประเทศที่แตกตางกันดวยวิธีการทางสถิติ
1.4.6 การประเมินการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิต

วิธี DEA ที่นําเสนอในสวนที่ผานมาเปนวิธีที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ในเชิงสถิต (static) ภายใตขอสมมติที่กําหนดใหเวลาคงที่ หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพหรือ
เทคโนโลยีในการดําเนินงาน ซึ่งตอมาในป ค.ศ. 1990 จึงมีการพัฒนาและนําเสนอวิธี DEA ที่พัฒนา
ภายใตแนวคิด Malmquist productivity index (Malmquist, 1953) หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา Malmquist
productivity approach สําหรับประเมินการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิต (total productivity
change) การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ (technical efficiency change) และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
(technological change) (Färe et al., 1992; Hjalmarsson et al., 1992; Price and Weyman-Jones,
1996) ซึ่งมีการประยุกตใชศึกษากับโรงแรมหลายผลงาน เชน Hwang and Chang (2003), Barros and
Alves (2004), Barros (2005a), Untong, Kaosa-ard, Ramos and Rey-Maquieira (2011) เปนตน
จากแนวคิดพื้นฐานของ Farrell (1957) ตอมา Cave et al. (1982) ไดเสนอแนวคิดสําหรับ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงประสิท ธิภาพ เทคโนโลยี และผลิตภาพปจจัยการผลิต ของหนว ยตัดสินใจ
ดังแสดงในรูปที่ 1.2 ดังนี้
Y

G



D


C

F

Ft+1 ณ เวลาที่ t+1



Ft ณ เวลาที่ t




E

B

X

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Hwang and Chang (2003)

รูปที่ 1.2 การประเมินการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการจัดการที่พิจารณาทางดานผลผลิต
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จากรูปที่ 1.2 กําหนดให Ft คือ เสนพรมแดน ณ เวลาที่ t และ Ft 1 คือ เสนพรมแดน ณ เวลาที่ t+1
ขณะที่ ณ จุด A t x t , y t  และ A t 1 x t 1 , y t 1  แสดง เวกเตอรของปจจัยนําเขาและผลผลิตของหนวย
ตัดสินใจ ณ เวลาที่ t และ t+1 ตามลําดับ ดังนั้นการเปลี่ยนในประสิทธิภาพ (shift in efficiency: SIE) จาก
เวลาที่ t ถึงเวลาที่ t+1 คือ
1

BD EG 2
SIE t , t 1    
 BC EF 
และสัดสวนระหวางประสิทธิภาพของหนวยตัดสินใจ ณ เวลาที่ t+1 เทียบกับ ณ เวลาที่ t หรือ
catching-up in efficiency (CIE) คือ
BA t 1 EA t

CIE t , t 1 
BD EF
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพโดยรวม (total efficiency change) ของหนวยตัดสินใจ ณ
เวลาที่ t ถึงเวลาที่ t+1 คือ
TEC t ,t 1  CIEt ,t 1  SIEt ,t 1
จากแนวคิดขางตน Caves et al. (1982) และ Färe et al. (1992) ประยุกตใชฟงกชันระยะทาง
(distance function) ประเมินการเปลี่ยนในประสิทธิภาพจากเวลาที่ t ถึงเวลาที่ t+1 ดังนี้
SIE t ,t 1

BD EG
  
 BC EF 

1

2

 D t 1 x t 1, y t 1  D t 1 x t , y t 
  t t 1 t 1  t t t 
 D x , y  D x , y  
ขณะที่ CIE จากเวลาที่ t+1 ถึงเวลาที่ t สามารถหาไดดังนี้
BA t 1 EA t

CIE t ,t 1 
BD EF
1
 D t 1 x t 1, y t 1 


t t t
 D x , y  

1

2

(13)

 D t x t , y t  
(14)
  t 1 t 1 t 1 


D
x
,
y


สวนการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพโดยรวมของหนวยตัดสินใจ ณ เวลาที่ t ถึงเวลาที่ t+1 สามารถ
หาไดดังนี้
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TEC t , t 1  CIE t,t 1  SIE t,t 1

D x , y   D x , y  D x , y 
 t 1 t 1 t 1   t t 1 t 1  t t t 
D x , y   D x , y  D x , y  
t

t

t

t 1 t 1 t 1

t 1 t

t

1

2

 D t x t , y t 
D t 1 x t , y t   2
  t t 1 t 1  t 1 t 1 t 1 
(15)




D
x
,
y
D
x
,
y


สมการที่ (15) เหมือนกับ Malmquist productivity index ที่ใชประเมินการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิภาพของหนวยตัดสินใจ ณ เวลาที่ t ถึงเวลาที่ t+1 จากสมการดังกลาว สามารถใชแบบจําลอง
BCC ที่เสนอโดย Banker et al. (1984) ประเมินประสิทธิภาพ ณ เวลาที่ t และ t+1 ของฟงกชัน
D t x t , y t  และ D t 1 x t 1 , y t 1  สวนฟงกชัน D t 1 x t , y t  ที่แสดง ประสิทธิภาพของหนวยตัดสินใจ
ณ เวลาที่ t ที่อางอิงเสนพรมแดน ณ เวลาที่ t+1 สามารถหาไดจากแบบจําลองดังนี้
D t 1 x t , y t   min 
1

n

subject to  x ijt 1tj1  x iot  0
j 1
n

 y rjt 1tj1  y rot  0
j1
n

i  1, 2, , m;
r  1, 2, , s;

 tj1  1

j1
tj1  0

j  1, 2, , n

(16)

เช น เดี ย วกั น ฟ ง ก ชั น D t x t 1 , y t 1  ที่ แ สดงประสิ ท ธิ ภ าพของหน ว ยผลิ ต ณ เวลาที่ t+1
ที่อางอิงเสนพรมแดน ณ เวลาที่ t สามารถหาไดจากแบบจําลองดังนี้
D t x t 1 , y t 1   min 
n

subject to  x ijt tj  x iot 1  0
j1
n

 y rjt tj  y rot 1  0
j 1
n

i  1, 2, , m;
r  1, 2, , s;

 tj  1

j 1
tj  0

j  1, 2, , n
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1.4.7 Wage determination

วิธี Mincerian approach หรือ Mincerian equation เปนวิธีหรือสมการพื้นฐานที่ถูกกลาวอางถึง
เสมอเมื่อศึกษา Wage determination เนื่องจากเปนแบบจําลองพื้นฐานที่สามารถแสดงใหเห็นเชิง
ประจักษถึงความสัมพันธระหวางคาจางกับปจจัยตางๆ ที่เปนตัวกําหนดคาจาง แบบจําลองพื้นฐานที่ถูก
เสนอโดย Mincer (1974) เปนแบบจําลองที่แสดงความสัมพันธระหวางคาจางกับจํานวนปที่ศึกษา (s) และ
ประสบการณในการทํางาน (n) โดยกําหนดใหรายไดตอปไมแปรผันตามเวลา (Ys) ดังนั้นเมื่อกําหนดให
Vs คือ มูลคาปจจุบันของผลรวมของรายไดตลอดชีวิตของบุคคลตั้งแตเริ่มเขารับการศึกษา และ d แสดงถึง
สวนตางของจํานวนปที่ศึกษาระหวางบุคคล ดังนั้นรายไดของผูที่ไดรับการศึกษาจํานวน s ป คือ
Ys ( e rs  e rn )
(18)
Vs 
r
และ s-d ป คือ
Ysd (e r ( sd)  e rn )
(19)
Vsd 
r
เมื่อกําหนดให Vs = V(s-d) จะไดอัตราสวนรายไดตอปของผูมีการศึกษามากตอรายไดตอปของผูมี
การศึกษานอยดังนี้
Ys
e r ( n d s )  1
(20)
k s ,s  d 
 r ( n s )
Ys d
e
1
หากกําหนดใหบุคคลมีชวงชีวิตของการทํางาน (m) คงที่ จะไดสมการรายไดใหมดังนี้
Ys e rs (1  e rn )
Vs 
r
 r ( s d )
Ysde
(1  e rn )
Vsd 
r
r ( s d )
e
(21)
k s,sd  rs  erd
e
จากขางตนจะเห็นไดวาสวนตางของรายไดไมไดขึ้นอยูกับจํานวนปของการศึกษา หรือจํานวนป
ของการทํางาน ดังนั้นเพื่อเปนการเปรียบเทียบรายไดของผูมีการศึกษา s ป กับผูไรการศึกษา จึงสมมติให
d = s ทําใหไดสมการสัดสวนรายไดใหมดังนี้
Y
k s,0  s  ers
(22)
Y0
และสามารถเขียนใหอยูในรูปแบบฟงกชัน Logarithmic ไดดังนี้
ln Ys  ln Y0  rs
(23)
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สมการขางตนแสดงใหเห็นวาคาจางจะแปรผันตรงกับจํานวนปของการศึกษา ตอมาจึงมีการเสนอ
เพิ่มเติมวา ประสบการณในการทํางานซึ่งสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานนาจะมีความสัมพันธเชิง
บวกกับคาจาง โดยการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงานจะมีลักษณะ Concave เนื่องจากบุคคลจะมีระยะเวลา
ของการไดรับประโยชนจากการลงทุนลดลง ดังนั้นจึงมีการเพิ่มตัวแปรประสบการณในการทํางาน (E) ใน
ลักษณะของรูปแบบ Quadratic เขาไปในสมการที่ (23) ดังนี้
ln Ys  ln Y0  rs  E  E 2
(24)
จากสมการที่ (19) lnY0 คือ รายไดของบุคคลเมื่อไมมีการลงทุนใดๆ กับตนเอง หากบุคคลมี
การลงทุนโดยการศึกษา คา r จะแสดงถึง อัตราผลตอบแทนทางการศึกษาจากการลงทุนดังกลาวของ
บุคคล ขณะที่ถาคา  > 0 และ  < 0 จะสะทอนถึงผลตอบแทนจากการพัฒนาความรูความสามารถ
ระหวางการทํางาน (On the job training)
จากสมการที่ (24) ที่เปน Mincerian equation พื้นฐาน ไดมีการพัฒนาตอยอด และเพิ่มเติมตัวแปร
ตางๆ เขาไปในสมการดังกลาว เชน คุณภาพของการศึกษาและ/สถาบันการศึกษา ลักษณะพื้นฐานของ
บุคคล และ/ครัวเรือน เปนตน นอกจากกลุมตัวแปรดังกลาวแลวในโครงการนี้จะเพิ่มเติมตัวแปรในกลุมของ
General skills และ Specific skills ของแรงงานที่ทํางานอยูในธุรกิจโรงแรมรวมทั้งลักษณะงานและ
คุณลักษณะเฉพาะของโรงแรมเขาไปในสมการที่ (24)
1.5 วิธีการศึกษา

วิธีการศึกษาการศึกษาภายใตโครงการยอยที่ 2 แบงออกเปน 3 สวนหลัก ตามขอบเขตการศึกษา
ที่ไดนําเสนอไวในหัวขอที่ 1.3 โดยแบงออกเปน 1) การประเมินประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางในการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศอาเซียนที่สําคัญ 2) การประเมินประสิทธิภาพ อัตราสวนชองวาง
และการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิตในการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทย
และ 3) การวิเคราะห wage determination ของแรงงานที่ทํางานอยูในภาคอุตสาหกรรมโรงแรม โดยมี
รายละเอียดในแตละสวนพอสังเขปดังนี้
1.5.1 การประเมินประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางในการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศอาเซียนที่สําคัญ

การศึกษาสวนนี้ใชขอมูลจากชุดตัวอยางโรงแรมที่ไดจากฐานขอมูล Hoover ซึ่งจากตารางที่ 1.1
พบวา ในป พ.ศ. 2556 ฐานขอมูล Hoover มีขอมูลจํานวนโรงแรมในอาเซียนทั้งหมด 2,354 แหง แบงเปน
โรงแรมที่อยูในกลุมไมใชโรงแรมในเครือ (hotel chain) ประมาณรอยละ 80 สวนอีกรอยละ 20 เปนกลุม
โรงแรมในเครือ โดยโรงแรมกวารอยละ 41 ตั้งอยูที่ประเทศอินโดนีเซีย และอีกรอยละ 27 และ 12 ตั้งอยูที่
ประเทศสิงคโปร และไทย ตามลําดับ รองลงมาไดแก ฟลิปปนส (รอยละ 7) และมาเลเซีย (รอยละ 6)
สวนที่เหลือกระจายอยูในประเทศเวียดนาม บรูไน กัมพูชา และสหภาพเมียนมาร โดยประเทศบรูไน สหภาพ
เมียนมาร และกัมพูชา เปน 3 ประเทศที่มีโรงแรมในเครือตางประเทศนอยที่สุด ขณะที่ประเทศสิงคโปร
อินโดนีเซีย และไทย เปน 3 ประเทศที่มีจํานวนโรงแรมในเครือตางประเทศมากที่สุด
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ตารางที่ 1.1 จํานวนโรงแรมในกลุมประเทศอาเซียนแยกตามประเภทโรงแรมในเครือ
ประเทศ
อินโดนีเซีย
สิงคโปร
ไทย
ฟลิปปนส
มาเลเซีย
เวียดนาม
บรูไน
กัมพูชา
สหภาพเมียนมาร
รวม (แหง)
สัดสวน (รอยละ)

ไมใชโรงแรมในเครือ
842
512
184
154
96
86
5
4
1,883
79.99%

โรงแรมในเครือ
126
129
103
21
51
32
1
5
3
471
20.01%

รวม (แหง)
968
641
287
175
147
118
6
9
3
2,354
100.00%

สัดสวน (%)
41.12%
27.23%
12.19%
7.43%
6.24%
5.01%
0.25%
0.38%
0.13%
100.00%

ที่มา: ฐานขอมูล Hoover (2557)

จากตารางที่ 1.2 จะเห็นไดวา โรงแรมที่มีการรายงานชื่อของเครือโรงแรมตางประเทศจํานวน
332 แหง (ตารางที่ 1.2) พบวา ประมาณรอยละ 57 เปนโรงแรมในเครือ Accor รอยละ 18 และ 12 เปน
โรงแรมในเครือ International Hotel Group และ Best Western International, Inc. ตามลําดับ ดังนั้นอาจ
กลาวไดวา กวาครึ่งหนึ่งของโรงแรมในเครือตางประเทศที่เปดดําเนินงานในประเทศอาเซียนเปนโรงแรม
ในเครือ Accor
ตารางที่ 1.2 จํานวนโรงแรมในเครือที่ตั้งอยูในประเทศอาเซียน
ประเทศ

Accor

Best Western Carlson Rezidor
Four Seasons
International, Inc. Hotel Group
1
-

บรูไน
สหภาพเมียน
มาร
2
1
กัมพูชา
2
2
สปป. ลาว
4
1
สิงคโปร
6
ฟลิปปนส
1
7
2
มาเลเซีย
11
4
เวียตนาม
19
3
ไทย
56
12
5
อินโดนีเซีย
88
10
รวม (แหง)
189
40
8
สัดสวน (%)
56.93%
12.05%
2.41%
ที่มา: สืบคนจากเว็บไซตหลักของโรงแรม (สิงหาคม พ.ศ. 2557)

2
1
4
3
10
3.01%
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Hilton
Worldwide
1
1
5
2
9
2.71%

Hyatt Hotels Intercontinental
Corporation Hotel Group(IHG)
1
2
3
2
3
5
16
4.82%

1
6
5
4
8
18
18
60
18.07%

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

เนื่ อ งจากโรงแรมบางแห ง ที่ เ ป ด ดํ า เนิ น การในอาเซี ย นเป น ลั ก ษณะของการซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์
การบริหารจัดการโรงแรมในเครือตางประเทศเขามาบริหารโรงแรม ทําใหชื่อโรงแรมกับเจาของกรรมสิทธิ์
โรงแรมเปนคนละชื่อกัน นอกจากนี้ดวยขอจํากัดของขอมูลที่โรงแรมตางๆ รายงานตอสาธารณะ ทําให
ประเมินประสิทธิภาพในการศึกษานี้ จึงเปนการประเมินประสิทธิภาพของโรงแรมในการบริการจัดการ
แรงงาน (labor) และหองพัก (room) เพื่อใหไดรับรายได (revenue) สูงสุด ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีปจจัย
นําเขา 2 ชนิด คือ จํานวนหองพัก และจํานวนแรงงาน โดยมีผลผลิตเพียง 1 ชนิด คือ รายไดทั้งหมดของ
โรงแรม อยางไรก็ตาม ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ยังคงเปนตัวแปรที่มีการใชกันอยางกวางขวางในการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรม เชน งานศึกษาของ Morey and Dittman (1995) Anderson et al.
(1999) Hwang and Chang (2003) และ Untong et al. (2011) เปนตน
จากการคัดกรองขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล Hoover และจากการสืบคนขอมูลตัวแปรจํานวน
หองพักตาม web site ของโรงแรม พบวา มีจํานวนโรงแรมที่มีขอมูลสมบูรณที่สามารถนํามาใชประเมิน
ประสิทธิภาพไดจํานวน 54 โรงแรม ครอบคลุม 4 ประเทศ ตามที่ไดแสดงในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ขอมูลของโรงแรมที่เปนชุดตัวอยางในการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ประเทศ
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
สิงคโปร
ไทย

จํานวน
(แหง)
5
15
22
12

รายรับรวม
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)
78.03
2,809.79
4,279.29
339.86

จํานวนแรงงานรวม
(คน)
743
23,345
9,674
4,490

จํานวนหองรวม
(หอง)
666
11,301
10,727
5,730

ที่มา: ฐานขอมูล Hoover (2557) และจากการสืบคนจาก web site โรงแรม (สิงหาคม พ.ศ. 2557)

การวิเคราะหดวยวิธี DEA ในที่นี้พิจารณาทางดานปจจัยนําเขา (input-orientated) ภายใต
ขอสมมติ variable return to scale เนื่องจากโรงแรมมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ ดังนั้นโรงแรมแตละแหงจึง
ดําเนินงาน ณ ระดับที่ไมเหมาะสม (มิ่งสรรพ ขาวสอาด, นุกูล เครือฟู และอัครพงศ อั้นทอง, 2548;
Untong et al., 2011) นอกจากนี้เพื่อแกไขจุดออนเรื่องการออนไหวตอคาสุดโตงของวิธี DEA จึงเปลี่ยนรูป
ขอมูล (transform data) ดวย natural logarithm (อัครพงศ อั้นทอง, 2556)
สําหรับการประเมินชองวาทางเทคโนโลยีดวยการวิเคราะห meta-frontier ซึ่งตองมีจํานวน
ตัวอยางในแตละประเทศอยางนอย 9 ตัวอยาง จึงจะทําใหผลการประเมินประสิทธิภาพที่ไดมีความนาเชื่อถือ
ดังนั้นในการวิเคราะห meta-frontier จะวิเคราะหเปรียบเทียบเฉพาะโรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศมาเลเซีย
(มีจํานวนตัวอยาง 15 ตัวอยาง) สิงคโปร (มีจํานวนตัวอยาง 22 ตัวอยาง) และไทย (มีจํานวนตัวอยาง
12 ตัวอยาง) เทานั้น โดยจะตัดโรงแรมที่ตั้งอยูในอินโดนีเซีย ซึ่งมีเพียง 5 ตัวอยางออกจากการวิเคราะห
หลังจากการวิเคราะห meta-frontier แลว จะทดสอบความแตกตางระหวางคาประสิทธิภาพและชองวางทาง
เทคโนโลยีของทั้ง 3 ประเทศที่มีขนาดจํานวนตัวอยางไมเทากัน โดยประยุกตใช Levene's test for equality
of variances ที่พิจารณาจากคาสถิติ F ในการทดสอบความเทากันของความแปรปรวน กอนที่จะใชสถิติ F
(ANOVA analysis) ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
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1.5.2 การประเมินประสิทธิภาพ อัตราสวนชองวาง และการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการ
ผลิตในการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทย

การศึกษาสวนนี้แบงออกเปน 2 สวนยอย คือ สวนแรก ประเมินประสิทธิภาพและอัตราสวน
ช อ งว า งทางเทคโนโลยี ใ นการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ โรงแรมและเกสต เ ฮ า ส ใ นประเทศไทยภายใต
สภาพแวดลอม ทําเลที่ตั้ง และเงื่อนไขทางธุรกิจที่แตกตางกัน เพื่อแสดงใหเห็นวา ภายใตความแตกตาง
ดังกลาวมีสวนทําใหโรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานแตกตางกันหรือไมอยางไร กลาวคือ ความแตกตางในเรื่องของสภาพแวดลอม ทําเลที่ตั้ง
และเงื่อนไขทางธุรกิจ มีสวนทําใหโรงแรมและเกสตเฮาสมีการดําเนินงานที่แตกตางกัน ซึ่งการมองขาม
ความแตกต า งดั ง กล า วอาจนํ า มาสู ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง กว า ความเป น จริ ง และทํ า ให ค า
ประสิทธิภาพที่ประเมินไดมีความอคติ (Assaf, Barros and Josiassen, 2010; Lin, 2011; Lu and Chen,
2012; อัครพงศ อั้นทอง, พนินท เครือไทย และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2554; อัครพงศ อั้นทอง, 2556)
นอกจากนี้ในการศึกษาจะคนหาปจจัยสวนเกิน (slack) ที่ทําใหโรงแรมและเกสตเฮาสเกิดความดอย
ประสิท ธิภาพในการดําเนินงานทั้งภายในและระหวางกลุมโรงแรมและเกสตเ ฮาสที่มีเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการดําเนินงาน หรือบนสภาพแวดลอมและเงื่อนไขทางธุรกิจที่เหมือนและแตกตางกัน สวนที่ 2
ประเมินการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิต (total factor productivity) ของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส
ในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2550-2554 โดยเปนการศึกษาวิเคราะหภาพรวมระดับจังหวัด เพื่อที่จะ
ตอบคําถามวา ธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในระดับจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิต
หรือไมอยางไร และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ หรือเทคโนโลยี
ในการดําเนินงาน การศึกษาในแตละสวนมีการใชวิธีการศึกษาและขอมูล รวมทั้งขอสมมติที่แตกตางกัน
ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1) การศึ ก ษาในส ว นที่ ห นึ่ ง ที่ เ ป น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและอั ต ราส ว นช อ งว า งทาง
เทคโนโลยีในการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส ไดคัดเลือกโรงแรมและเกสตเฮาสที่เปนชุด
ตัวอยางจากขอมูลภาคตัดขวาง (cross section data) ของโครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและ
เกสตเฮาส พ.ศ. 2555 ที่ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนขอมูลการดําเนินกิจการในรอบป
พ.ศ. 2554 จํานวน 921 แหง ครอบคลุมพื้นที่ 8 โซน 13 จังหวัด ที่เปนจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญของ
ประเทศไทย (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1.4)
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ตารางที่ 1.4 จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาสที่เปนชุดตัวอยางในแตละโซนและจังหวัด
โซน/จังหวัด
1. มหานคร (เมืองหลวง)
- กรุงเทพมหานคร
2. ชายทะเลตะวันออก
- ชลบุรี (พัทยา)
3. ศูนยกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- นครราชสีมา
- ขอนแกน
4. ศูนยกลางภาคเหนือบน
- เชียงใหม
- เชียงราย
5. ชายทะเลภาคกลางตอนลาง
- เพชรบุรี (ชะอํา)
- ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน)
6. ภาคใตฝงอันดามัน
- กระบี่
- พังงา
- ภูเก็ต
7. ภาคใตฝงอาวไทยตอนบน
- สุราษฎรธานี (เกาะสมุย)
8. ภาคใตฝงอาวไทยตอนลาง
- สงขลา (หาดใหญ)
รวม
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (พ.ศ. 2555)

จํานวนโรงแรม
และเกสตเฮาส
(แหง)
129
129
223
223
79
43
36
102
39
63
74
27
47
137
61
36
40
134
134
43
43
921

จํานวน
หอง
(หอง)
17,527
17,527
28,263
28,263
6,517
3,117
3,400
9,316
4,699
4,617
5,727
2,317
3,410
10,445
4,219
2,561
3,665
9,054
9,054
4,205
4,205
91,054

จํานวน
แรงงาน
(คน)
9,021
9,021
16,120
16,120
3,879
1,675
2,204
4,931
2,623
2,308
4,665
1,540
3,125
8,121
2,595
2,355
3,171
6,472
6,472
1,886
1,886
55,095

จํานวน
ผูเขาพัก
(คน)
3,649,287
3,649,287
4,413,657
4,413,657
1,350,376
461,860
888,516
1,648,688
927,609
721,079
2,468,648
576,531
1,892,117
1,528,182
511,703
180,093
836,386
2,102,238
2,102,238
1,127,088
1,127,088
18,288,164

สัดสวนผูเขาพัก
(รอยละ)
ชาวไทย ชาวตางชาติ
50.61
49.39
50.61
49.39
27.12
72.88
27.12
72.88
90.43
9.57
93.03
6.97
87.83
12.17
68.54
31.46
57.13
42.87
79.95
20.05
70.50
29.50
88.30
11.70
52.70
47.30
25.31
74.69
28.43
71.57
21.44
78.56
26.07
73.93
31.10
68.90
31.10
68.90
59.99
40.01
59.99
40.01
52.95
47.05

ตัวแปรในแบบจําลองประกอบดวยปจจัยนําเขา 4 ชนิด ไดแก จํานวนหองพัก จํานวนแรงงาน
คาใชจายในการดําเนินงาน และสินทรัพยถาวรรวม สําหรับผลผลิตมี 1 ชนิด ไดแก รายรับ (รายรับจาก
การดําเนินงาน หัก รายรับจากการใหเชาที่ดิน ดอกเบี้ยรับ/เงินปนผลรับ กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน) (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) ทั้งนี้ตัวแปรที่ใชศึกษาอางอิงจากงานของ Morye and
Dittman (1995) Anderson et al. (1999) Hwang and Chang (2003) Untong et al. (2011)
อัครพงศ อั้นทอง พนินท เครือไทย และมิ่งสรรพ ขาวสอาด (2554) และอัครพงศ อั้นทอง (2556)
จากจํานวนปจจัยนําเขาและผลผลิต ทําใหทราบวาในการวิเคราะหดวย DEA จะตองมีจํานวนชุดตัวอยาง
ขั้นต่ํา 15 ตัวอยาง (3*(4+1) = 15)
การวิเคราะหดวยวิธี DEA ที่เ ปนแบบจําลอง SBM เปนการวิเคราะหที่พิจารณาทางดาน
ปจจัยนําเขา (input-orientated) ภายใตขอสมมติ variable return to scale (VRS) เนื่องจากโรงแรมและ
เกสต เ ฮ า ส ที่ เ ป น ชุ ด ตั ว อย า งอาจมี ก ารแข ง ขั น ที่ ไ ม ส มบู ร ณ ดั ง นั้ น โรงแรมและเกสต เ ฮ า ส แ ต ล ะแห ง
จึงดําเนินงาน ณ ระดับที่ไมเหมาะสม (มิ่งสรรพ ขาวสอาด, นุกูล เครือฟู และอัครพงศ อั้นทอง, 2548;
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Untong et al., 2011) นอกจากนี้เพื่อแกไขจุดออนเรื่องการออนไหวตอคาสุดโตงของวิธี DEA จึงเปลี่ยนรูป
ขอมูล (transform data) ดวย natural logarithm (อัครพงศ อั้นทอง, 2556)
สํ า หรั บ การประเมิ น ช อ งว า งทางเทคโนโลยี ด ว ยการวิ เ คราะห meta-frontier จะพิ จ ารณา
วิเคราะหภายใตเงื่อนไขที่แตกตางกัน 12 เงื่อนไข ตามเงื่อนไขที่นิยมใชแบงหรือจัดกลุมโรงแรม ซึ่ง
โรงแรมและเกสตเฮาสในแตละกลุมที่แบงตามเงื่อนไขดังกลาวอาจมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการ
ดําเนินงานที่แตกตาง ดังมีรายละเอียดของเงื่อนไขการแบงกลุมโรงแรมและเกสตเฮาสพอสังเขปดังนี้
ก. ความแตกตางในเรื่องของทําเลที่ตั้งหรือสภาพแวดลอม (โซน) แบงออกเปน 8 กลุม คือ
มหานคร (เมืองหลวง) ชายทะเลตะวันออก ศูนยกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยกลางภาคเหนือ
ตอนบน ชายทะเลภาคกลางตอนลา ง ภาคใตฝง อัน ดามัน ภาคใตฝง อา วไทยตอนบน ภาคใตฝงอาว
ไทยตอนลาง
ข. การแบงกลุมของอัครพงศ อั้นทอง พนินท เครือไทย และมิ่งสรรพ ขาวสอาด (2554)
ซึ่งแบงออกเปน 5 กลุม แตเนื่องจากกลุมที่ 4 (โมเต็ล) มีจํานวนตัวอยางไมเพียงพอตอการวิเคราะหดวย
meta-frontier จึงยุบรวมกับกลุมที่ 5 จึงเหลือกลุมที่ใชในการวิเคราะหเพียง 4 กลุม คือ 1) โรงแรมหรือ
เกสตเฮาสที่มีการลงทุนจากตางประเทศ 2) โรงแรมและเกสตเฮาสประเภทบูทีคหรือเครือภายในประเทศ
3) โรงแรมเพื่อ การคา /พาณิช ย /ประชุ ม และ 4) เกสต เ ฮ า ส (การสํ า รวจของสํ านั ก งานสถิ ติแ ห ง ชาติ
ไมนับรวมรีสอรท บังกะโล โมเต็ล หองชุด และโรงแรมหองชุด ดังนั้นในที่นี้จึงเปลี่ยนแปลงคํานิยามในบาง
กลุมใหม)
ค. ความสํ า คั ญ ของตลาดผู เ ข า พั ก ชาวต า งชาติ แบ ง ออกเป น 2 กลุ ม ตามเงื่ อ นไขที่ ว า
โรงแรมหรือเกสตเฮาสนั้นๆ มีจํานวนผูเขาพักชาวตางชาติเกินหรือต่ํากวารอยละ 50 ของผูเขาพักทั้งหมด
หากมีสัดสวนของผูเขาพักชาวตางชาติเกินรอยละ 50 จัดใหอยูในกลุมโรงแรมและเกสตเฮาสที่เนนตลาด
ผูเขาพักชาวตางชาติ และหากต่ํากวารอยละ 50 จัดใหอยูในกลุมโรงแรมและเกสตเฮาสที่ไมไดเนนตลาด
ผูเขาพักชาวตางชาติ
ง. ขนาดของโรงแรมและเกสตเฮาสตามจํานวนหองพักที่กําหนดในรายงานของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม คือ โรงแรมที่มีจํานวนหองพักไมเกิน 60 หอง โรงแรมที่มีจํานวน
หองพักระหวาง 60-149 หอง และโรงแรมที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 150 หอง ขึ้นไป
จ. ขนาดของโรงแรมและเกสตเฮาสตามจํานวนหองพักที่นิยมใชทั่วไป ซึ่งแบงออกเปน 3
กลุ ม เช น เดี ย วกั น คื อ โรงแรมขนาดเล็ ก ซึ่ ง มี จํ า นวนห อ งพั ก ไม เ กิ น 30 ห อ ง โรงแรมขนาดกลาง
ที่ มี จํ า น ว น ห อ ง พั ก 3 0 -1 0 0 ห อง แ ล ะ โ ร ง แ ร ม ข น า ด ใ ห ญ ซึ่ ง มี จํ า น ว น ห อ ง พั ก ม า ก ก ว า
100 หองขึ้นไป
ฉ. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย แบงออกเปน 3 กลุม คือ 1) สวนบุคคล หางหุนสว น
สามั ญ ที่ ไ ม เ ป น นิ ติ บุ ค คล 2) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ นิ ติ บุ ค คล ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด 3) บริ ษั ท จํ า กั ด
บริษัทจํากัด (มหาชน)
ช. ระดับราคาหองพักเฉลี่ย ซึ่งอางอิงจากการแบงกลุมโรงแรมตามรายงานสถิติการทองเที่ยว
ไทยที่เสนอโดยของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกรมการทองเที่ยว (เนื่องจากมีจํานวนโรงแรมที่มี
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ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

ระดับราคาหองพักต่ํากวา 200 บาท/คืน จํานวนนอย จึงไดยุบรวมกับกลุมที่สองและใชเปนระดับราคา
หองพักต่ํากวา 400 บาท/คืน) โดยสามารถแบงกลุมโรงแรมตามเงื่อนไขนี้ไดเปน 4 กลุม คือ 1) ระดับ
ราคาหองพักต่ํากวา 400 บาท/คืน 2) ระดับราคาหองพัก 400-700 บาท/คืน 3) ระดับราคาหองพัก 7011,000 บาท/คืน และ 4) ระดับราคาหองพักมากกวา 1,000 บาท/คืน
ซ. เงื่ อ นไขการมี ห อ งประชุ ม และการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายในโรงแรม ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ภัตตาคาร/หองอาหาร สถานบันเทิง สปา และนวดแผนโบราณหรือไม โดยการมีหองประชุม แบงออกเปน
2 กลุม คือ โรงแรมและเกสตเฮาสที่มีหองประชุม และไมมีหองประชุม สวนเงื่อนไขการดําเนินการธุรกิจ
แบ ง ออกเป น 3 กลุ ม ตามที่ สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ไ ด แ บ ง ไว คื อ 1) ไม มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ดั ง กล า ว
2) มีการดําเนินการธุรกิจดังกลาวดวยตนเอง และ 3) มีการดําเนินการธุรกิจดังกลาวโดยผูอื่น
หลังจากการวิเคราะห meta-frontier ตามเงื่อนไขดังกลาวแลว ตอมาจะทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาประสิทธิภาพและชองวางทางเทคโนโลยี (TGR) ภายใตเงื่อนไขทั้ง 12 เงื่อนไข ซึ่งมีขนาดจํานวน
ตัวอยางของโรงแรมและเกสตเฮาสไมเทากัน โดยประยุกตใช Levene's test for equality of variances ที่
พิจารณาจากคาสถิติ F ในการทดสอบความเทากันของความแปรปรวน กอนที่จะใชสถิติ F (ANOVA
analysis) ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโรงแรมและเกสตเฮาสที่แบงตามเงื่อนไขที่นําเสนอ
ข างต น เพื่ อทดสอบสมมติ ว า โรงแรมและเกสต เฮ าส ในแต ละกลุ มมี ค าประสิ ทธิ ภาพและช องว างทาง
เทคโนโลยีในการดําเนินงานแตกตางกันหรือไม
2) การศึกษาในสวนที่สองเปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิตของ
ธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทยที่เปนการวิเคราะหในระดับจังหวัด โดยใชขอมูล panel data ที่
เปนขอมูลภาพรวมในระดับจังหวัดในป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 จากการโครงการสํารวจการประกอบ
กิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 ที่ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ทั้งนี้
เพื่อใหสอดคลองกับการวิเคราะหในสวนแรก ในสวนที่สองก็จะใชปจจัยนําเขาและผลผลิตชุดเดียวกัน โดย
ตัวแปรในแบบจําลองประกอบดวยปจจัยนําเขา 4 ชนิด ไดแก จํานวนหองพัก จํานวนแรงงาน คาใชจายใน
การดําเนินงาน และสินทรัพยถาวรรวม สําหรับผลผลิตมี 1 ชนิด ไดแก รายรับ (รายรับจากการดําเนินงาน
หัก รายรับจากการใหเชาที่ดิน ดอกเบี้ยรับ/เงินปนผลรับ กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน)
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) นอกจากนี้ตัวแปรที่ใชในการศึกษาบางตัวแปรมีหนวยเปนมูลคา ณ ราคา
ตลาด จึงปรับมูลคาดังกลาวใหเปนราคาคงที่ดวยดัชนีราคาผูบริโภค (ป พ.ศ. 2543 เปนปฐาน) กอนนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการศึกษา
การวิเคราะหสวนนี้ยังคงเปนการวิเคราะหที่พิจารณาทางดานปจจัยนําเขา (Input-orientated)
ภายใตขอสมมติ variable return to scale (VRS) เชนเดียวกับสวนที่ผานมา และแกไขจุดออน
ในเรื่องของการออนไหวตอคาสุดโตงโดยการ natural logarithm ขอมูลที่ใชในการศึกษา
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1.5.3 การวิเคราะห wage determination ของแรงงานที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมโรงแรม

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ในการวิเคราะหสวนนี้แบงออกเปน 3 สวน คือ
ปรัชญาการวิจัยของงานนี้ เพื่อเปนการอธิบายถึงแนวทางในการทําวิจัย ซึ่งสะทอนถึงสวนตอไปที่เปนการ
ออกแบบงานวิจัย
ก. จุดยืนในปรัชญาการวิจัย (Philosophical stance of the research)
การวิจัยนั้นเป็นการค้นหาความรู้ซึ่งวิธีการในการวิจัยนั้นสามารถทําได้หลายทางขึ้นอยู่กับหลัก
ปรัชญาของการวิจัยที่นักวิจัยใช้ในการวิจัย โดยการวิจัยนี้มีจุดยืนทางปรัชญาของ critical realism ซึ่งอยู่
ระหว่างแนวคิด positivist ที่สุดโต่งในเชิงการวัดว่าสามารถวัดองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกกรณี และ
constructionism ที่ ม องว่ า องค์ ค วามรู้ นั้ น ไม่ ส ามารถวั ด ได้ ต้ อ งศึ ก ษาเป็ น กรณี ๆ ไปไม่ ส ามารถมองว่ า
องค์ความรู้สามารถวัดได้และสามารถวัดได้ และใช้แนวทางการศึกษาแบบ deductive approach นั่นคือเริ่มต้น
จากการพัฒนาแบบจําลองจากวรรณกรรมและการศึกษาที่มีอยู่แล้ว โดยมีการปรับปรุงให้เข้ากับลักษณะ และ
บริ บ ทที่ ศึ ก ษา จึ ง นํ า ไปทดสอบกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โดยผลที่ ไ ด้ นั้ น สามารถอธิ บ ายกั บ สถานการณ์ ข อง
อุตสาหกรรมโรงแรมไทยได้และอาจจะสามารถนําไปอธิบายกับบริ บทอื่น ๆ (generalization) ได้เช่นกั น
ทว่าอาจจะมีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละแห่ง
ข. การออกแบบการวิจัย
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย ออกแบบตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย แต่ ล ะข้ อ ตั้ ง แต่ ก ารสํ า รวจ
อุตสาหกรรมผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และ การสํารวจด้วยแบบสอบถามโดยมีเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย และ กลุ่มตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนตามตารางที่ 1.5 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงค

วิธี

เครื่องมือ

กลุมตัวอยาง

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ คนหาและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดคาจางงาน

การทบทวนวรรณกรรม
เชิงพรรณนา

2. ศึกษาระบบการจางงานและ 2.1 สัมภาษณ
การจายคาจางในอุตสาหกรรม
โรงแรมไทย
2.2 สํารวจระบบการจางงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมไทย

รางประเด็นการสัมภาษณแบบ ผูจัดการฝายบุคคลของโรงแรมระดับ
Semi-structure
4-5 ดาว ชุดตัวอยางจํานวน 10 ราย

3. ศึกษาปจจัยกําหนดคาจางใน
อุตสาหกรรมโรงแรมไทย

แบบสอบถามความรวมมือ

โรงแรมระดับ 4-5 ดาว
ชุดตัวอยางจํานวน 10 ราย

3.1 เก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม

แบบสอบถามปลายปดและเปด โรงแรมระดับ 4-5 ดาว
กลุมตัวอยางจํานวน 1,200 คน
3.2 พัฒนาแบบจําลองการกําหนดคาจาง Mincer Model
3.3 ทดสอบทางเศรษฐมิติ

4. จัดทําฐานขอมูล

เอกสาร งานวิจัยที่ศึกษาปจจัยที่กําหนด
คาจาง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโรงแรม

Regression Model

4.1 จัดทําฐานขอมูลออนไลน
ระบบฐานขอมูลผาน MS
4.2 จัดทําฐานขอมูลในรูปแบบ CD ROM Excel และ FileMaker

กลุมตัวอยางในการสํารวจ
กลุมตัวอยางจํานวน 1,200 คน

การเตรียมวามพรอมของไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
5. การสํารวจการรองรับการเปด 5.1 ทบทวนขอมูลการเปดเสรี
5.1 ศึกษการเตรียมความพรอมของไทย
และ สมาคมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เสรีจาก AEC
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ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

ค. การวิเคราะหขอมูล (Data analysis method)
โดยขั้นตอนการวิเคราะหปจจัยกําหนดคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยนั้นมี 10
ขั้นตอนตั้งแตการทบทวนวรรณกรรมเพื่อพัฒนาแบบจําลอง การสัมภาษณฝายบุคคลของโรงแรม 4 และ 5
ดาว การพัฒนาแบบสอบถามการเก็บขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ โดยสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1.6 นี้
ตารางที่ 1.6 ขั้นตอนการวิเคราะหปจจัยกําหนดคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค

ผลลัพธ

หมายเหตุ

1

ทบทวนเอกสารและ
เพื่อหาตัวแปรที่มีศักยภาพ ไดตัวแปรที่นาจะมีผล
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
หลักคือ ประสบการณ (ป)
และ การศึกษา (ป)

แบบจําลองหลักคือ Mincer's model
ที่มีการใชกันแพรหลาย

2

สัมภาษณฝายบุคคล
โรงแรม

เพื่อหาตัวแปรเพิ่มเติม

ไดตัวแปรที่มีผลเพิ่มคือ
ประสบการณตางประเทศ ภาษา

ตัวแปรที่ไดเพิ่มเปนตัวแปรเฉพาะใน
อุตสาหกรรมโรงแรม

3

พัฒนาแบบสอบถาม

เพื่อเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูล

แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ
ถามถูกตองทางวิชาการและความ
สอดคลองในบริบท

4

สํารวจกลุมตัวอยาง

เพื่อใหไดขอมูลในการ
ทดสอบแบบจําลอง

กลุมตัวอยางแรงงานในอุตสาหกรรม เฉพาะโรงแรม 4 และ 5 ดาว
โรงแรมไทย 1,200 ตัวอยาง
ใน 4 เมืองทองเทีย่ ว ไดแก กทม.
พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม

5

ตรวจสอบขอมูลจาก
แบบสอบถาม

เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ ขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบแลว

6

วิเคราะหเชิงพรรณนา เพื่อใหเห็นภาพรวมของ
กลุมตัวอยาง

สถิติเชิงพรรณนา

7

วิเคราะหเชิงจําแนก

ตารางเปรียบเทียบสองตัวแปร
(cross-tabulation)

8

การวิเคราะหสมการเชิง เพื่อทดสอบปจจัยกําหนด คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ศึกษาใน การทดสอบแบบ listwaise โดยเพิ่ม
เสน
คาจางแรงงาน
แบบจําลอง
ตัวแปรเขาไปทีละตัวใน Base model
(Mincer's model)

9

ตรวจสอบสมมุติฐาน
ของแบบจําลอง

เพื่อทดสอบความ
นาเชื่อถือของแบบจําลอง

ผลความนาเชื่อถือของแบบจําลอง

ใชการ plot ในโปรแกรม R เพื่อดู
ลักษณะของ residuals ที่ไดจาก
model

10

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

เพื่อหาคําอธิบายในสวน
ของผลลัพธจาก
แบบจําลอง

คําอธิบายผลไดจากตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญทั้งทางวิชาการและทาง
ปฏิบัติ

เพื่อใหเห็นความแตกตาง
ของคาจางในแตละกลุม
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ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่
อาจผิดพลาดจากการกรอกขอมูล
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1) นโยบายสําหรับกระตุนใหโรงแรมในประเทศไทยมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหกับตนเองและเพื่อรองรับการเปดเสรีดานบริการ
ของกลุมประเทศอาเซียนในป พ.ศ. 2558
2) นโยบายและกลยุทธสําหรับการยกระดับคุณภาพแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมที่สอดคลอง
กับความตองการของภาคอุตสาหกรรม
3) เกิดการเผยแพรขอมูล ซึ่งจะกระตุนใหภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยเกิดความสนใจใน
เตรียมรับมือกับการเปดเสรีภาคบริการของกลุมประเทศอาเซียนในป พ.ศ. 2558
4) ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาส ง เสริ ม ความสามารถในการแข ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมโรงแรมของไทย
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โครงการนี้มุงเนนที่จะศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรมและคนหาปจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการยกระดั บ คุ ณ ภาพแรงงานในอุ ต สาหกรรมโรงแรม ดั ง นั้ น ในส ว นของการทบทวน
วรรณกรรมจะนําเสนอในเรื่องของการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรม และการศึกษาเกี่ยวกับ
แรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม ดังมีรายละเอียดในแตละสวนพอสังเขปดังนี้
2.1 การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรม
การเปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) การดําเนินงานและการบริหารจัดการโรงแรมที่ผานมา
มีการประยุกตใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการศึกษาที่สําคัญอยู 2 เครื่องมือ คือ 1) การพัฒนาดัชนีหรือ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน และ 2) การประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แมวาผูบริหารและ
นักลงทุนจะนิยมพิจารณาตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน แตในชวงทศวรรษที่ผานมา มีการศึกษาเชิงประจักษ
ทางวิชาการหลายชิ้นนิยมเปรียบเทียบสมรรถนะการดําเนินงานและการบริการจัดการโรงแรมดวยการ
ประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโรงแรม เนื่องจากเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงานของธุรกิจ
และการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพสามารถสะทอนความสามารถในการแขงขันของธุรกิจได
การประเมินประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (relative efficiency) ตามแนวคิดของ M.J. Farrell
(1957) เปนแนวคิดสําคัญที่นิยมใชวัดประสิทธิภาพการจัดการ/การดําเนินงานของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เชน โรงแรม รานอาหาร สปา เปนตน แนวคิดดังกลาววัดประสิทธิภาพของหนวยธุรกิจแตละหนวยจากการ
เปรียบเทียบกับหนวยธุรกิจที่ดีที่สุดซึ่งอยูบนเสนพรมแดน (Frontier) ดังนั้นภายใตแนวคิดของ Farrell จึง
ตองประมาณการสมการพรมแดน เพื่อใชเปรียบเทียบกับหนวยธุรกิจที่ตองการวัดประสิทธิภาพ
วิ ธี เชิ งปริ มาณสํ าหรั บประเมิ นประสิ ทธิ ภาพตามแนวคิ ดนี้ มี การพั ฒนามาตั้ งแต ป ค.ศ. 1977
วิธีเชิงปริมาณที่นิยมใชอยางกวางขวางในการประมาณประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Farrell ไดแก
(อัครพงศ อั้นทอง, 2556)
1) วิธี data envelopment analysis (DEA) ทั้งที่เปนขอสมมติ constant returns to scale (CRS
โดยทั่วไปเรียกวาแบบจําลอง CCR) (Charnes, Cooper and Rhodes, 1978) และ variable returns to
scale (VRS โดยทั่วไปเรียกวาแบบจําลอง BCC) (Banker, Charnes and Cooper, 1984) รวมทั้ง
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Malmquist productivity approach ที่ใชประเมินการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ เทคโนโลยี และผลิตภาพ
ปจจัยการผลิต
2) วิธี stochastic frontier analysis (SFA) ทั้งที่เปนแบบจําลอง error components และ
แบบจําลอง technical efficient effect ภายใตรูปแบบการกระจายของคาความไมมีประสิทธิภาพที่
แตกตางกันออกไป
การประเมินประสิทธิภาพของโรงแรมในระยะแรก เปนการเปรียบเทียบอัตราสวนตางๆ ของ
ผลการดําเนินงาน (Baker and Riley, 1994) และการวิเคราะหการจัดการผลผลิต (Yield management)
(Brotherton and Mooney, 1992; Donaghy, McMahon and McDowell, 1995) ตอมาพบงานของ Morey
and Dittman (1995) ที่ใชการวิเคราะหตามแนวคิดของ Farrell (1957) โดยใชวิธี data envelopment analysis
(DEA) ในการศึกษา ตั้งแตนั้นมาการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานและการจัดการของ
โรงแรมตามแนวคิดของ Farrell ไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง ซึ่งกวาทศวรรษที่ผานมา มีการศึกษาเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพโรงแรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (Assaf, Barros and Josiasen, 2010; Untong, Kaosa-ard,
Ramos and Rey-Maquieira, 2011; Lu and Chen, 2012) ทั้งในระดับนานาชาติและในประเทศไทย
การศึกษาที่ผานมาโดยสวนใหญยังคงประเมินประสิทธิภาพภายใตแนวคิดของ Farrell (1957)
โดยใชเครื่องมือเชิงปริมาณที่สําคัญ 2 วิธี คือ วิธี data envelopment analysis (DEA) และวิธี
stochastic frontier approach (SFA) วิธี SFA และ DEA มีความไดเปรียบเสียเปรียบที่แตกตางกัน
ซึ่งยังไมมีขอยุติวาวิธีใดเปนวิธีที่ดีที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและขอจํากัดของขอมูลที่ใชศึกษา
วิธีทั้งสองไดรับการพัฒนาใหสามารถวิเคราะหทั้งในเชิงสถิต (static) และพลวัต (dynamic) แตยังคงอยู
ภายใต ข อ สมมติ ที่ กํ า หนดให เ ทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมในการดํ า เนิ น งานเหมื อ นกั น ต อ มาจึ ง มี ก าร
ประยุกตใชการวิเคราะห meta-frontier ที่เสนอโดย Battese and Rao (2002) ประเมินประสิทธิภาพ
โรงแรมภายใตเทคโนโลยีในการดําเนินงานที่แตกตางกันของโรงแรมในแตละกลุม
จากขอจํากัดที่สําคัญของวิธี SFA ในเรื่องการกําหนดแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรหรือรูปแบบ
ฟงกชันที่ใชศึกษา จึงนิยมใชวิธี DEA ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินของโรงแรม (Barros and Dieke,
2008; Untong et al., 2011; อัครพงศ อั้นทอง พนินท เครือไทย และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2554) เนื่องจาก
วิธีดังกลาวกําหนดเพียงปจจัยนําเขาและผลผลิตของการดําเนินงานของโรงแรมเทานั้น ที่ผานมาปจจัยนําเขา
ที่นิยมใช เชน จํานวนแรงงาน จํานวนหองพัก คาใชจายในการดําเนินงาน ตนทุนรวม เปนตน (Hwang and
Chang, 2003; Bo and Liping, 2004; Barros and Mascarenhas, 2004; Untong et al., 2011) สวนผลผลิตที่
นิยมใช เชน รายไดรวม ยอดขาย จํานวนผูเขาพัก เปนตน (Anderson, Fok and Scott, 2000; Bo and
Liping, 2004; Önüt and Soner, 2006; Untong et al., 2011)
กรณีประเทศไทยพบวา มีการประยุกตใชทั้งสองวิธีในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของโรงแรมทั้ ง ในระดั บ ประเทศ ภาค และจั ง หวั ด และพบการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดการของโรงแรมโดยใช Malmquist index รวมทั้งการใชแนวทางการวิเคราะห meta-frontier
ในการศึกษาทั้งในกรณีของการประยุกตใชวิธี SFA และ DEA ผลการศึกษาที่ผานมาแสดงใหเห็นวา โรงแรม
ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับสูง (อัครพงศ อั้นทอง, 2547; มิ่งสรรพ ขาวสอาด และ
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คณะ, 2548; 2552) และการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดําเนินงานของอุตสาหกรรมโรงแรม
และเกสตเฮาสในจังหวัดเชียงใหมกับอุตสาหกรรมโรงแรมและเกสตเฮาสของทั้งประเทศ โดยใชฟงกชัน
พรมแดนสโทแคสติก (stochastic frontier) พบวา ความดอยประสิทธิภาพในการดําเนินงานทําใหเกิดการ
สู ญ เสี ย โอกาสในการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ถึ ง 266 ล า นบาท สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมโรงแรมและเกสต เ ฮาส
ในจั งหวัดเชียงใหม และ 6,119 ล านบาท สํ าหรับ อุ ต สาหกรรมโรงแรมและเกสต เฮาส ข องทั้ง ประเทศ
(Kaosa-ard and Untong, 2005)
ทั้งนี้ยังมีการศึกษาภายใตกรณีที่โรงแรมมีเทคโนโลยีในการดําเนินงานที่แตกตางกันตามประเภท
และระดับของโรงแรม (อัครพงศ อั้นทอง พนินท เครือไทย และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2554) รวมทั้งภายใต
สภาพแวดล อ มที่ แ ตกต า งกั น (อั ค รพงศ อั้ น ทอง, 2556b) ดั ง นั้ น ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงานไมควรจะมองขามความแตกตางดานเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม นอกจากนี้ในงานศึกษาของ
อัครพงศ อั้นทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด (2552) ยังแสดงใหเห็นวา โรงแรมในจังหวัดเชียงใหมควรมีการ
ปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีในการดําเนินงาน หากตองการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใน
ระยะยาว ขณะที่งานศึกษาของอัครพงศ อั้นทอง (2556b) เสนอวา ควรสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานในแนวทางที่แตกตางกันตามสภาพแวดลอมของทําเลที่ตั้งของโรงแรม รวมทั้งกระตุนใหเกิด
การพัฒนาและแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการดําเนินงานตามพื้นฐานสภาพแวดลอม
จากตารางที่ 2.1 จะเห็นไดวา การวัดประสิทธิภาพของโรงแรมตามแนวคิดของ Farrell สวนใหญ
นิยมใชวิธี DEA ประเมินประสิทธิภาพ เนื่องจากมีขอไดเปรียบหลายประการเมื่อเทียบกับวิธี SFA เชน
สามารถใชในกรณีที่มีปจจัยนําเขาและผลผลิตหลายชนิด (multiple inputs and outputs) ไมจําเปนตอง
คํานึงถึงรูปแบบฟงกชันหรือแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร และสามารถใชในกรณีที่มีขอมูลหรือจํานวน
ตัวอยางนอย (Barros and Athanassiou, 2004; Barros and Dieke, 2008; Untong et al., 2011)
โดยจํานวนตัวอยางขั้นต่ําสําหรับการวิเคราะหดวยวิธี DEA คือ 3 คูณ (จํานวนผลผลิต+จํานวนปจจัยการผลิต)
(Raab and Lichty, 2002)
อยางไรก็ตาม วิธี DEA มีขอจํากัดหลายประการเมื่อเทียบกับวิธี SFA เชน การไมมีคา
คลาดเคลื่อน (error term) หมายความวา ความคลาดเคลื่อนถูกรวมอยูในคาประสิทธิภาพที่ประเมินได
การไมมีขอสมมติเกี่ย วกับการแจกแจงของคาความไมมีป ระสิท ธิภาพ การไมมีการทดสอบทางสถิติ
ของคาประสิทธิภาพที่คํานวณได และการออนไหวตอคาสุดโตง เปนตน (Barros, 2006; Barros and
Dieke, 2008; Untong et al., 2011; อัครพงศ อั้นทอง, 2556a)
วิธ ีทั ้ง สองยัง คงใชก ัน อยู อ ยา งกวา งขวางในงานศึก ษาทางเศรษฐศาสตร รวมทั ้ง การวัด
ประสิทธิภาพการจัดการ/การดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม ยังไมมีขอยุติวาวิธีใดเปนวิธีที่ดีที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคและขอจํากัดของขอมูลที่ใชในการศึกษานั้นๆ แมวาวิธี SFA ใหผลลัพธที่ดีกวาภายใต
เงื่อนไขในอุดมคติทางเศรษฐมิติและขอสมมติทางเศรษฐศาสตร อยางไรก็ตาม ในขอมูลบางประเภทที่ไม
สามารถกําหนดลักษณะความสัมพันธของตัวแปรในแบบจําลอง หรือเปนการวัดประสิทธิภาพของหนวย
ธุรกิจที่ไมแสวงหากําไร หรือหนวยธุรกิจที่ไมมีวัตถุประสงคของการดําเนินงานภายใตการใชตนทุนต่ําที่สุด
หรือผลิตเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด วิธี DEA จะเหมาะสมมากกวาในกรณีนี้ แตถาหากในการศึกษา
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สามารถกําหนดรูปแบบของแบบจําลองได มีจํานวนขอมูลมากพอ และขอมูลดังกลาวมีความคลาดเคลื่อน
จากการวัดสูง มีตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมไดหลายตัวแปร และตัวแปรตามมีความแปรปรวนสูง การใช
วิธี DEA อาจทําใหผลลัพธที่ไดมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงสูง เนื่องจากเสนพรมแดนที่ประมาณ
คาไดอยูสูงกวาที่ควรจะเปน ทําใหคาประสิทธิภาพที่ประเมินไดมีคาต่ํากวาความเปนจริง ดังนั้นในกรณีนี้
จึงนิยมใชวิธี SFA แทนวิธี DEA
ตารางที่ 2.1 ผลงานการศึกษาการวัดประสิทธิภาพของโรงแรมตามแนวคิดของ Farrell ที่สําคัญ
ผูแตง
การศึกษาระดับนานาชาติ
Morey and Dittman (1995)
Anderson et al. (1999)
Hwang and Chang (2003)
Bo and Liping (2004)
Barros and Mascarenhas (2004)
Sigala (2004)
Shang et al. (2008)
Barros, Peypoch and Solonanadrasana (2009)
Song, Yang and Wu (2009b)
Assaf, Barros and Josiassen (2010)
Untong, Kaosa-ard, Ramos and Rey-Maquieira (2011)
Lin (2011)
Lu and Chen (2012)
การศึกษาในประเทศไทย
อัครพงศ อั้นทอง (2547)
มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2548)
อัครพงศ อั้นทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด (2552)
อัครพงศ อั้นทอง พนินท เครือไทย และมิ่งสรรพ ขาวสอาด (2554)
อัครพงศ อั้นทอง (2556b)

วิธีการวิเคราะห

ขนาดของกลุมตัวอยาง

DEA (CRS)
SFA (error component)
Malmquist index
DEA two-stage approach
DEA (VRS) (TE, AE, EE)
DEA stepwise
DEA (Three-stage)
DEA (Luenberger index)
DEA the game cross-efficiency
DEA (meta-frontier)
Malmquist index
SFA cost-efficiency (meta-frontier)
SFA cost-efficiency (meta-frontier)

54 hotels in the U.S.
48 hotels in the U.S.
45 hotels in Taiwan.
242 hotels in California, U.S.
43 hotels in Portugal.
93 hotels in the U.K.
87 hotels in Taiwan.
15 hotels in Portugal.
23 hotels in Taiwan.
78 hotels in Taiwan.
43 hotels in Chiang Mai
62 hotels in Taiwan.
56 hotels in Taiwan.

DEA (VRS) two stage
SFA (TE effect model)
DEA (VRS) และ Malmquist index
SFA (meta-frontier)
DEA (slack base model with
meta-frontier)
ที่มา: ปรับปรุงจากจาก อัครพงศ อั้นทอง พนินท เครือไทย และ มิ่งสรรพ ขาวสอาด (2554)

477 แหง ในภาคเหนือ
1,752 แหง ในประเทศไทย
43 แหง ในจังหวัดเชียงใหม
1,799 แหง ในประเทศไทย
14 แหงในเชียงใหม
และ 34 แหงในภูเก็ต

2.2 การจางงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ในการทบทวนวรรณกรรมของ มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และอัครพงศ อั้นทอง (2557) ไดสรุปไววา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานอยางเขมขน (labor intensive) แตมีงานศึกษาในดาน
นี้นอยมากในประเทศไทย เชน การศึกษาการพัฒนาทักษะการฝกอบรมในอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งรวมถึง
อุตสาหกรรมโรงแรม (Poapongsakorn, 1991; Ariga and Brunello, 2006; สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม, 2553) เปนตน ซึ่งในงานศึกษาดังกลาวยืนยันวาธุรกิจโรงแรมมีการใชปจจัย
แรงงานสูงกวาปจจัยอื่น ทําใหแรงงานมีอํานาจตอรองสูง การขาดแคลนแรงงานทําใหมีการซื้อตัวแรงงาน
ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2553) ไดใหขอคิดเห็นวา ธุรกิจ
โรงแรมและรีสอรทมีอัตราการเขาออกงานสูง การซื้อตัวแรงงานคุณภาพไมไดแกปญหาการขาดแคลน
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แรงงานในภาพรวม จึงจําเปนตองใชแรงงานที่มีคุณภาพที่ไมตรงตามความตองการหรือดอยกวา ซึ่งสงผล
ตอคุณภาพการใหบริการ อยางไรก็ตาม ในชวงนอกฤดูทองเที่ยว (low season) กลับมีแรงงานที่วางงาน
นอกจากนี้ผลการศึกษาดานประสิทธิภาพแรงงานในภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอรท ในป พ.ศ. 2551 พบวา
ธุรกิจไมวาจะเปนขนาดเล็กหรือกลางหรือใหญ สวนใหญมียอดขายตอแรงงาน 1 คนตอป มากกวา 3 แสน
บาท และมีสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้นในชวงป พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 และ 2551 ตามลําดับ
ทั้งนี้จากการสืบคนงานวิจัยในระดับนานาชาติ พบวา การศึกษาเกี่ยวกับแรงงานโดยสวนใหญ
เปนการศึกษาในภาพรวม เชน การขาดแคลนทักษะการทํางาน (Marchante, Ortega and Pagán, 2006)
ความสามารถและทักษะของแรงงานที่ตองการ (Nolan, et al., 2010; Cobanoglu, Dede and Poorani,
2007; Kong and Baum, 2006) การขาดแคลนแรงงาน (Davidson and Wang, 2011) และความแตกตาง
ระหวางคาจางอันเนื่องมาจากเพศของแรงงาน (Munoz-Bullon, 2009) เปนตน นอกจากนี้ Chen and
Wallace (2011) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง multi-skilling และการยกระดับคุณภาพการใหบริการ
คาตอบแทน ความพอใจในการทํางาน อยางไรก็ตาม มีเพียงงานศึกษาของ Marchante, Ortega and
Pagán (2006) และ Chen and Wallace (2011) เทานั้น ที่ศึกษาเกี่ยวกับคาจางในอุตสาหกรรมโรงแรม
สําหรับการศึกษาเรื่องคาจางคาตอบแทนในอุตสาหกรรมโรงแรม พบวา คาตอบแทนยังคงเปนสิ่งที่
ชวยสรางแรงจูงใจใหกับลูกจางเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอื่นๆ (Stegman, 1991) โดยการ
เจรจาตอรองเรื่องของคาจางอาจมาจากสวนกลางหรืออยูในระดับโรงแรมก็ได (Rimmer 1991; Hawke
1998) สําหรับปจจัยมีผลตอคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมแบงออกเปน 2 กลุมที่สําคัญ คือ ปจจัย
สวนบุคคล เชน ประสบการณ การศึกษา เพศ เปนตน และปจจัยเกี่ยวกับงาน (job characteristics) เชน
ที่ตั้ง ขนาด ประเภทของโรงแรม ขนาดของโรงแรม เปนตน (Kline and Hsieh, 2007; Campos-Soria et
al., 2011; García-Pozo, Sánchez-Ollero and Marchante-Mera, 2012; García-Pozo, SánchezOllero and Benavides-Chicón, 2012)
นอกจากปจจัยทั้งสองกลุมแลว การฝกอบรมยังเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ความสําคัญตอคาตอบแทน
ของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม เนื่องจากเปนแนวทางการยกระดับทักษะการทํางาน ที่ผานมามีงาน
ศึกษาจํานวนหนึ่งใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวและพยายามศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางหรือ
โปรแกรมการฝกอบรมในอุตสาหกรรมโรงแรม เชน Lynch (1992) Breiter and Woods (1997)
Buick and Muthu (1997) Wang (2006) Pollitt (2006) เปนตน ขณะที่ Ramos, Rey-Maquieira and
Tugores (2004) ไดวิเคราะหถึงปจจัยที่กําหนดการฝกอบรมในภาคการทองเที่ยว ซึ่งแตกตางจาก Aksu
(2005)
ที่ เ นนการกําหนดรูปแบบการฝ กอบรมที่ ตองการของโรงแรมระดับหาดาว อย างไรก็ตาม
แนวการศึกษาในลักษณะนี้ยังคงมีอยูจํานวนนอยในประเทศไทย และยังขาดงานการศึกษาในอุตสาหกรรม
โรงแรมของประเทศไทย การศึกษาเกี่ยวกับแรงงานในประเทศไทยสวนใหญยังคงศึกษาในภาพรวมและ
ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ
สําหรับในประเทศไทยการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับคาจางสวนใหญเปนการศึกษาในภาพรวม
ระดับประเทศ (Hawley, 2004; Warunsiri and McNown, 2010) มากกวาที่จะศึกษาเฉพาะใน
อุตสาหกรรมโรงแรมหรือการทองเที่ยว (พนัชกร สิมะขจรบุญ, 2554) เมื่อพิจารณางานศึกษาในประเทศ
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ไทยที่เกี่ยวของกับการกําหนดคาจางในอุตสาหกรรมโรงแรมที่ผานมายังไมพบวา มีการศึกษาใดที่ทดสอบ
แบบจําลองของ Mincer (1974) อยางไรก็ตาม มีงานศึกษาบางชิ้นที่คนพบวา ตัวแปรปจจัยสวนบุคคล
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงานมีผลตอการกําหนดคาจางในอุตสาหกรรม
โรงแรม ขณะที่ตัวแปรประเภทลูกจาง ผลงานของการทํางาน จํานวนหองพัก และมาตรฐานของโรงแรม
เปนกลุมตัวแปรที่ไมมีอิทธิพลตอการกําหนดคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม (พนัชกร สิมะขจรบุญ,
2554) แมวาการศึกษานี้จะไมไดพัฒนาแบบจําลองตามแนวคิดของ Mincer (1974) แตผลการศึกษาดังกลาว
เปนการยืนยันแนวคิดของแบบจําลองการกําหนดคาจางของ Mincer (1974)
นอกจากนี้ พนัชกร สิมะขจรบุญ (2554) ยังพบวา โรงแรมที่เปนแฟรนไชสสากล พนักงานของ
โรงแรมจะเปนพนักงานประจําซึ่งจะไดรับการขึ้นเงินเดือนเปนประจําทุกป และโรงแรมจะจายคาบริการ
พิเศษ (service charges) ใหกับพนักงานประจําเปนสวนใหญ มีโรงแรมบางแหงจะมีการรับประกันคา
service charge ขั้นต่ําใหแกพนักงาน เมื่อพิจารณาถึงปญหาและอุปสรรคเรื่องคาจางในอุตสาหกรรม
โรงแรมไทย พบวา พนักงานมีความคิดวา จํานวนพนักงานมีผลตอคา service charge ที่ตนเองจะไดรับ
และในชวงที่การทองเที่ยวไดรับผลกระทบเชิงลบหรือชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว (low season) ซึ่งโรงแรม
จะมีรายไดนอยกวาที่กําหนดไวก็จะทําใหไมไดรับคา service charge ตามที่คาดไว (สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2553)
สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในประเทศไทยพบเพียงแตการศึกษา
ในภาพรวมหลายอุตสาหกรรม เชน การศึกษาการฝกอบรมในหลายภาคอุตสาหกรรมของไทย ซึ่งรวมถึง
อุตสาหกรรมโรงแรม พบวา ธุรกิจโรงแรมมีโครงสรางการใชแรงงานที่สูงกวาปจจัยการผลิตอื่น และ
ไดเปรียบเทียบการขยายตัวอยางสูงของธุรกิจโรงแรมและรีสอรทที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานที่มี
คุณภาพ และประสบการณ ทําใหแรงงานมีอํานาจในการตอรองและมีการซื้อตัวแรงงานที่มีคุณภาพและ
ประสบการณมากขึ้น (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2553)
2.3 ทักษะ การฝกอบรม และการกําหนดคาจางในอุตสาหกรรมโรงแรม
หลังจากการตีพิมพผลงานของ Jacob Mincer ในป 1974 ก็ไดมีนักเศรษฐศาสตรโดยเฉพาะ
เศรษฐศาสตรแรงงานจํานวนมากใหความสนใจในการพัฒนาแนวคิดดังกลาวมากขึ้น โดยมีการพัฒนา
ตอยอดทั้งในการพัฒนาแนวคิดทางทฤษฏีและการพัฒนาสมการคาจาง รวมทั้งการนําสมการคาจางไปใช
ในการวิเคราะห Wage determination ในอุตสาหกรรมหรือในกรณีตางๆ การศึกษาสวนใหญเนน
การวิเคราะหอิทธิพลของคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีตอคาจาง เชน เพศ (Meng, 1998; Ogloblin and
Brock, 2005) คุณลักษณะของครัวเรือน (Kessler, 1991) หรือหนวยธุรกิจ (Gruetter and Lalive, 2009;
Monteiro and Straume, 2009) และการศึกษาบางสวนไดใหความสําคัญกับการวิเคราะหบทบาทของ
การศึกษาที่มีตอคาจาง (Fleishera and Wang, 2004; Zhong, 2011) ซึ่งไดมีการประยุกตใชศึกษาในกรณี
ของประเทศไทยอยูหลายผลงาน เชน Chalamwong and Amornthum (2001) Hawley (2004) Warunsiri
and McNown (2010) เปนตน งานการศึกษาเหลานี้ไดบทสรุปที่เหมือนกันวา การศึกษามีบทบาทสําคัญตอ
การกําหนดคาจาง
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ขณะเดียวกันมีผลการศึกษาจํานวนหนึ่งใหความสําคัญกับการวิเคราะหถึงผลกระทบของทักษะ
(Skills) ที่มีตอคาจาง โดย Murnane, Willett and Levy (1995) พบวา ทักษะความรูความเขาใจพื้นฐาน
(Basic cognitive skills) เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่กําหนดคาจางที่บุคคลจะไดรับ ตอมาไดมีการวิจัยเพิ่มเติม
ในประเด็นของบทบาทของทักษะที่มีการการกําหนดคาจางในรูปแบบของทักษะที่หลากหลาย เชน ทักษะเชิง
ปริมาณ (Quantitative skills) (Mitra, 2002) ทักษะทางดานคอมพิวเตอร การเขียน และคณิตศาสตร
(Borghans and Weel, 2006) ขณะที่ Ingram and Neumann (2006) วิเคราะหถึงมิติที่แตกตางของทักษะ
เชน คณิตศาสตร ความสามารถในการพูด ทักษะในการใชงาน เปนตน แลวพบวา ทักษะตางๆ เหลานี้มีสวน
ช ว ยกํ าหนดค าจ า งอย างมี นั ย สํ าคั ญ อย า งไรก็ ตามการศึ กษาเหล านี้ ยั งไม ได ถู ก นํ ามาประยุ กต ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมโรงแรมอยางกวางขวาง
สํ าหรับในอุตสาหกรรมโรงแรม ร านอาหาร และภาคเศรษฐกิ จการใหบริ การอื่ นๆ มี การศึ กษา
เกี่ยวกับแรงงานในมุมมองที่หลายหลาย เชน การขาดแคลนทักษะการทํางาน (Marchante, Ortega, and
Pagán, 2006) ความสามารถและทักษะของแรงงานที่ตองการ (Nolan, et al., 2010; Cobanoglu, Dede, and
Poorani, 2007; Kong and Baum, 2006) การขาดแคลนแรงงาน (Davidson and Wang, 2011) เปนตน
นอกจากนี้ Chen and Wallace (2011) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง Multi-skilling และการยกระดับ
คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร ค า ตอบแทน ความพอใจในการทํ า งาน อย า งไรก็ ต ามมี เ พี ย งงานศึ ก ษาของ
Marchante, Ortega, and Pagán (2006) และ Chen and Wallace (2011) เทานั้น ที่เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
คาจางในอุตสาหกรรมโรงแรม สําหรับในประเทศไทยยังมีการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้นอยมาก สวนใหญเปน
การศึ กษาถึ งผลตอบแทนจากการศึ กษาที่ เ ป นการวิ เ คราะห ใ นภาพรวม หรื ออุ ตสาหกรรมอื่ นๆ เช น
Chalamwong and Amornthum (2001) Hawley (2004) Warunsiri and McNown (2010) จากการตรวจสอบ
ผลงานการศึกษาที่มีการตีพิมพในวารสารทางวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ ยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับ
wage determination และการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง Skill กับ Wage ในภาคอุตสาหกรรมโรงแรม
นอกจากนี้ในการศึกษาที่ผานมายังแสดงใหเห็นวา สามารถยกระดับทักษะการทํางานของแรงงานได
ดวยการฝกอบรมใหกับแรงงาน โดยผูทําการอบรมจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะใหกับแรงงาน
เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจหรือผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมได (Baum,
2006) ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขาใจถึงคุณลักษณะของการฝกอบรมที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของอุตสาหกรรมโรงแรมและภาคเศรษฐกิจการใหบริการ ซึ่งที่ผานมามีการศึกษาจํานวนหนึ่งให
ความสําคัญกับประเด็นดังกลาวและพยายามศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางหรือโปรแกรมการฝกอบรมใน
อุตสาหกรรมโรงแรม เชน Lynch (1992) Breiter and Woods (1997) Buick and Muthu (1997) Wang
(2006) Pollitt (2011) เปนตน ขณะที่ Ramos, Maquieira and Tugores (2004) ไดพยายามวิเคราะหถึง
ปจจัยที่กําหนดการฝกอบรมในภาคการทองเที่ยว สวน Aksu (2005) ไดเนนถึงการกําหนดรูปแบบการ
ฝกอบรมที่ตองการของโรงแรมระดับหาดาว อยางไรก็ตามแนวการศึกษาในลักษณะนี้ยังคงมีอยูจํานวนนอย
ในประเทศไทย สวนใหญยังคงศึกษาในภาพรวมและภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เชน Poapongsakorn (1991) ศึกษา
การฝกอบรมในอุตสาหกรรมไทย Kenn Ariga and Giorgio Brunello (2006) ศึกษาความสัมพันธระหวางการ
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ใหการศึกษาและการใหการฝกอบรมของนายจาง อยางไรก็ตามยังขาดงานการศึกษาในภาคอุตสาหกรรม
โรงแรมในประเทศไทย
2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการบริการของโรงแรม
การศึกษาในประเด็นนี้มีคอนขางนอยมากในประเทศไทย ดวยขอจํากัดของการสัมภาษณและ
เขาไปศึ กษาในภาคอุ ตสาหกรรมโรงแรม ซึ่งจากการทบทวนงานของ สไบทิพย มงคลนิมิตร (2554)
สามารถสรุปกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการบริการของโรงแรมไดพอสังเขปดังนี้
แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่นําเสนอในงานดังกลาว ซึ่งไดจากการศึกษาขั้นตอนการ
บริหารทรัพยากรมนุษยของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth Interview)
และการสนทนากลุม (focus-Group) แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) การพัฒนาทั่วไปที่เปนการให
ความรู ขอมูลเกี่ยวกับองคกร และพฤติกรรมการบริการ (excellence Behaviour) และ 2) การพัฒนา
ทางดานสายบริการ เปนการจัดใหความรูดานบริการและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน โดยโรงแรมแมน
ดารินโอเรียนเต็ลมีหลักการและแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1) การใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทางโรงแรมมีหนวยงานสําหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยซึ่งแยกมาจากฝายทรัพยากรมนุษย นั่นคือ “งานอบรมและพั ฒนาบุคลากร” ภายใน
หนวยงานจะรับผิดชอบจัดอบรมและพัฒนาความรูทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับองคกรกลุมหลักสูตรสมรรถนะ
ทั่วไป (core general/ code competency course) กลุมหลักสูตรการบริหาร (managerial course)
ภายในหนวยงานที่ เ ปนฝา ยบริ การจะต องรับ ผิดชอบการจัดอบรมและพั ฒนาในกลุ มหลักสูต รบริการ
(functional or Professional competency) องคกรมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีการพัฒนา
บุคลากรใหสอดคล องกับ วิสั ยทั ศนและเปาหมายขององคกร ทางแผนกพัฒนาบุคลากรของโรงแรมมี
นโยบายที่มุงเนนการพัฒนาพฤติกรรมการบริการ (excellence service behaviour) องคกรมีการจัดทํา
งบประมาณสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางชัดเจน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร
เปาหมายของการพัฒนาแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมบริหารซึ่งมีความสําคัญโดยตรงตอองคกร เนื่องจาก
เปนผูปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และกลุมสนับสนุน
2) เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เนนไปที่การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน พัฒนาภาวะผูนํา ความสามารถในการบริหารงานเปน
ตน บุคลากรตองเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางการบริการ ซึ่งมีความแตกตางกันตาม
แผนกบริหาร ตําแหนงงาน อายุงาน องคกรพยายามจัดการอบรมอยางตอเนื่องและกําหนดใหทุกคนตอง
ไดรับการฝกอบรมตามแผนที่กําหนดไว สํ าหรั บ เรื่องการประเมินผลจะแบงตามลําดับ ดังนี้ ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และระดับปฏิบัติการทั่วไป หัวหนาจะเปนผูติดตามการประเมินผล จากนั้น
ผลการประเมินจะถูกสงมายังแผนกพัฒนาบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการพิจารณาในการ
จัดอบรมและการพัฒนาในครั้งตอไป
3) วิธีการและการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในโรงแรม ทางโรงแรมมีวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 4 ประเภท ไดแก การฝกอบรม การศึกษา การพัฒนา และการหมุนเวียน การฝกอบรม
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ไดแก การปฐมนิเทศซึ่งเปนการแนะนําขอมูลเบื้องตนใหแกบุคลากรใหม การบรรยายเปนการใหความรูใน
หองเรียน การประชุมเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาเรื่องตางๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เปนการนําปญหาที่มีอยูมาศึกษา การศึกษาดูงานเปนการรับฟงบรรยายสรุป การฝกอบรมเปนการให
บุคคลไดลงมือปฏิบัติจริง มีการชี้แนว ถายทอดความรู และเทคนิคอยางละเอียดแบบตัวตอตัว การระดม
สมองเป น การกระตุ น ให เ กิ ด การแสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ที่ กํ า หนดให มี ก ารรวบรวมและเลื อ ก
ความคิด ที่ ดีที่ สุ ด กั บ ประเด็ นนั้นๆ และการสัม มนาเป น การเนนการอภิ ปราย การวิ เ คราะห บุค ลากร
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางอิสระและเต็มที่ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค การศึกษา ไดแก การ
ส ง ศึ ก ษาต อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ทั้ ง ในระบบการศึ ก ษาและนอกระบบการศึ ก ษา เพื่ อ เพิ่ ม ความรู แ ละ
ประสบการณใหแกบุคลากร การพัฒนา ไดแก การเปนพี่เลี้ยง (mentoring) เปนเทคนิคที่บุคลากรสามารถ
เรียนรูผานผูฝกสอนแบบตัวตอตัว กอใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง การสอนงาน (coaching) เปนการ
เรียนรูงานโดยมีผูบังคับบัญชา ผูเชี่ยวชาญเปนพี่เลี้ยงสอนงานอยางมีระบบขั้นตอน มีการประเมินผล การ
หมุนเวียนงาน (job rotation) เปนการโยกยายบุคลากรจากตําแหนงหนึ่งไปอีกตําแหนงหนึ่ง เพื่อใหเกิด
การเรียนรูงานที่มากขึ้น สําหรับการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคการงานอบรมและพัฒนา
บุคลากรเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดฝกอบรมและการประเมินผลแตละโครงการอบรม สวนงาน
วิเคราะหระบบและประเมินเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินผลการพัฒนา และสวนผลการประเมินจะถูก
สงใหงานอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปวิเคราะหและจัดทําแผนการอบรมและพัฒนาในครั้งตอไป
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บทที่ 3
ประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยี
การดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม

การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งาน/การจั ด การเป น หนึ่ ง ในป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ช ว ยเสริ ม สร า ง
ความสามารถในการแขงขันของโรงแรมในระยะสั้น ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการดําเนินงาน/การ
จัดการจะนํามาซึ่ งความสามารถในการแขงขันของโรงแรมในระยะยาว (อัครพงศ
อั้นทอง และ
มิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2552) ขณะเดียวกันการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน/การจัดการภายใตการ
ประยุกตใชแนวคิดการเปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) ในการดําเนินงานระหวางธุรกิจ เปนกลยุทธ
การบริ ห ารที่ ช ว ยให ธุ ร กิ จ ทราบตํ า แหน ง ความสั ม พั น ธ กั บ ธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลิ ต ภาพและกํ า ไรที่ สู ง กว า
การเปรี ย บเทีย บสมรรถนะในการดํ าเนิ น งาน จึง เปน เครื่ องมือสํา คัญ ในการจัด การที่มีป ระโยชนและ
ทําใหทราบชองวางของผลประกอบการและกลยุทธในการแขงขัน รวมทั้งสามารถนํามาใชคนหาปจจัย
สําหรับใชพัฒนาธุรกิจใหประสบความสําเร็จ และกระตุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาตัวเองอยาง
รวดเร็ว (Fuchs and Weiermair, 2004)
การศึกษาของ อัครพงศ อั้นทอง, พนินท เครือไทย และมิ่งสรรพ ขาวสอาด (2554) แสดงใหเห็นวา
โรงแรมในประเทศไทยมีเทคโนโลยีการดําเนินงานแตกตางกัน การมองขามความแตกตางดังกลาว หรือ
เรียกวา heterogeneous problem อาจนําไปสูการประเมินประสิทธิภาพที่สูงกวาความเปนจริง ทําใหคา
ประสิทธิภาพที่ประเมินไดมีความอคติ (Assaf, Barros and Josiassen, 2010; Lin, 2011; Lu and Chen,
2012; อัครพงศ อั้นทอง, พนินท เครือไทย และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2554) ขณะเดียวกันงานศึกษาของ
อัครพงศ อั้นทอง (2556b) ยังไดแสดงใหเห็นวา โรงแรมที่เปนกลุมเดียวกันหรืออยูในมาตรฐานเดียวกันมี
ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานที่ เ หมื อ นกั น แต มี อั ต ราส ว นช อ งว า งทางเทคโนโลยี แ ตกต า งกั น
ความแตกต างดั งกล าว ส วนหนึ่ งเกิดจากความแตกตางสภาพทํ าเลที่ตั้ งที่ สงผลให โรงแรมมีนวั ตกรรม
การดําเนินงานแตกตางกัน ดังนั้นในการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานควรมีแนวทางที่
แตกตางกันตามสภาพแวดลอมของทําเลที่ตั้งของโรงแรม และควรกระตุนใหเกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
นวัตกรรมการดําเนินงานตามพื้นฐานสภาพแวดลอม จากงานทั้งสองชิ้นแสดงใหเห็นวา การประยุกตใชวิธี
วิเคราะห meta-frontier จะทําใหสามารถประเมินประสิทธิภาพของโรงแรมที่มีเทคโนโลยีการดําเนินงาน
และสภาพแวดลอมของทําเลที่ตั้งที่แตกตางกันได โดยแบงกลุมโรงแรมตามลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน
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เชน มาตรฐานการใหบริการ จํานวนหอง ระดับราคา ลักษณะการจดทะเบียน เปนตน หรือตามลักษณะ
ความแตกตางของทําเลที่ตั้งของโรงแรม
บทนี้แบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ ผลการประเมินประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทาง
เทคโนโลยีการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศอาเซียนสําคัญ และผลการประเมินประสิทธิภาพ
และอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทย
ดังมีรายละเอียดในแตละสวนพอสังเขปดังนี้
3.1 ประสิ ท ธิ ภ าพและอั ต ราส ว นช อ งว า งทางเทคโนโลยี ก ารดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ โรงแรมใน
ประเทศอาเซียนที่สําคัญ
ปจจุบันประเทศในอาเซียนมีการพัฒนาการทองเที่ยวขึ้นเปนลําดับ ในอนาคตอันใกลนี้ประเทศ
เหลานี้กําลังเปนคูแขงสําคัญของไทย จึงทําใหในอนาคตการแขงขันในอุตสาหกรรมโรงแรมที่เปนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของการท อ งเที่ ย วจะทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ประกอบกั บ ต อ งเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงคการทองเที่ยวที่เกิดจากความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ (natural disasters)
การกอการราย (terrorism) โรคระบาด (outbreak) และความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
(political instability) รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ และกลุมประเทศสหภาพยุโรป นอกจากนี้
ในระยะยาวผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจะมีผลกระทบตอการทองเที่ยวและแหลงทองเทีย่ วอยาง
หลีกเลี่ยงไมได (มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ, 2552; Untong, 2012) ทําใหอุตสาหกรรมโรงแรมของไทย
จําเปนตองปรับปรุงระบบการดําเนินงาน/การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแทนการแขงขันดวย
การทําสงครามราคากับคูแขงที่อาจนํามาสูกับดักราคาต่ําอยางถาวรในอุตสาหกรรมโรงแรมของไทย
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพโรงแรมที่ ผ า นมาเกื อ บทั้ ง หมดเป น การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั น
ภายในประเทศเดียวกัน ที่ผานมามีการตั้งขอสังเกตวา โรงแรมที่ตั้งอยูในแตละประเทศอาจมีการบริการ
จัดการที่แตกตางกันตามสภาพแวดลอม สังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ดังนั้นอาจเปนไปไดวา
โรงแรมที่ตั้งอยูในแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีความแตกตางกันดานสังคม วัฒนธรรม และทําเล
ที่ตั้ง อาจทําใหโรงแรมเหลานี้มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการดําเนินงานแตกตางกันบนพื้นฐานของ
เงื่ อ นไขความแตกต า งในการบริ ห ารจั ด การในแต ล ะประเทศ ภายใต ม าตรฐานการให บ ริ ก ารและ
การสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา ตลอดจนการควบคุมตนทุนและคาใชจายของโรงแรมใหต่ําสุด
ดั้ ง นั้ น การศึ ก ษาในส ว นนี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ที่ จ ะประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและช อ งว า งทาง
เทคโนโลยี ใ นการดํ า เนิ น งานของโรงแรมที่ ตั้ ง อยู ใ นประเทศที่สํ าคั ญ ของอาเซี ย น ไดแ ก อิ น โดนีเ ซี ย
มาเลเซีย สิงคโปร และไทย (ตามขอจํากัดของขอมูล) โดยประยุกตใช data envelopment analysis
(DEA) ที่เปนแบบจําลอง slacks-based measure (SBM) พัฒนาโดย Tone (2001) รวมกับการวิเคราะห
meta-frontier ที่เสนอโดย Battese and Rao (2002) ผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพและ
ชองวางทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงแรมของแตละประเทศที่สําคัญในอาเซียน
ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายสําหรับกระตุนและสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการของโรงแรมรวมกันในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งกระตุนใหเกิดการสราง
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พันธมิตรภายในภูมิภาคเพื่อนํามาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่จะยกระดับและปรับปรุงการดําเนินงานหรือการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการรวมกันคิดคนพัฒนานวัตกรรมหรือปรับปรุงเทคโนโลยีใน
การดําเนินงานหรือการบริหารจัดการใหดีขึ้นบนพื้นฐานของความแตกตางทางดานสภาพแวดลอมทาง
สังคม วัฒนธรรม และทําเลที่ตั้งของแตละประเทศ ซึ่งในที่สุดจะนํามาสูการยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของโรงแรมในระยะสั้นและระยะยาวรวมกันภายในภูมิภาค นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษายัง
เปนแนวทางสําหรับเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของโรงแรมไทยใหสามารถแขงขันไดภายใต
การเปดเสรีอาเซียน รวมทั้งการสงเสริมการเรียนรูรวมกันในการบริหารจัดการโรงแรมของแตละประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน
ผลการประเมินประสิทธิภาพของโรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศอาเซียน 4 ประเทศ ดวยแบบจําลอง
SBM ที่แสดงในตารางที่ 3.1 พบวา มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพจํานวน 4 แหง (มีคาประสิทธิภาพ
เทากับ 1) หรือประมาณรอยละ 7.41 ของจํานวนโรงแรมที่เปนชุดตัวอยางทั้งหมด โดยโรงแรมที่ตั้งอยูใน
ประเทศไทยไมมีโรงแรมใดที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สําหรับ โรงแรมที่ตั้งอยูในอินโดนีเซียมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินสูงสุดเฉลี่ยรอยละ 64.41 รองลงมาไดแก โรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร
และมาเลเซีย ซึ่งมีคาประสิทธิภาพเฉลี่ยรอยละ 57.65 และ 52.02 ตามลําดับ สําหรับโรงแรมที่ตั้งอยูใน
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการดําเนินเฉลี่ยต่ําที่สุดประมาณรอยละ 44.84 อยางไรก็ตาม คาสถิติ F
(F-statistic) ที่แสดงในคอลัมนสุดทายของตารางที่ 3.1 มีคาเทากับ 2.443 และมีคา P-value เทากับ
0.075 แสดงวา โรงแรมที่ตั้งอยูในทั้ง 4 ประเทศ มีระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานเฉลี่ยไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพและองคประกอบของความดอยประสิทธิภาพ
รายการ
1. จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพ
2. ประสิทธิภาพการดําเนินงานเฉลี่ย
3. ความดอยประสิทธิภาพการดําเนินงานเฉลีย่
- จํานวนแรงงาน
- จํานวนหอง
ที่มา: จากการคํานวณ

อินโดนีเซีย
(n=5)
1
64.41
35.59
21.55
14.05

มาเลเซีย
(n=15)
1
52.02
47.98
26.45
21.53

สิงคโปร
(n=22)
2
57.65
42.35
23.23
19.12

ไทย
(n=12)
44.84
55.16
30.08
25.09

F-statistic
(P-value)
2.443 (0.075)
1.852 (0.150)
2.629 (0.060)
2.443 (0.075)

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาองคประกอบของความดอยประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมที่
แสดงในตารางที่ 3.1 พบวา โรงแรมที่ตั้งอยูในทั้ง 4 ประเทศมีความดอยประสิทธิภาพไมแตกตางกันอยาง
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 เช น เดี ย วกั น โดยจํ า นวนแรงงานเป น ป จ จั ย การผลิ ต ส ว นเกิ น (slacks)
ที่กอใหเกิดความดอยประสิทธิภาพมากกวาจํานวนหองพัก กลาวคือ โรงแรมที่ตั้งอยูในทั้ง 4 ประเทศ
ไม มีป ระสิ ท ธิภาพในการใชแรงงานเพื่อสรางรายไดใ หกับโรงแรมมากกวาการใชหองพัก ดังนั้นหาก
โรงแรมตองการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ควรมุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหมากขึ้น หรือ
กระตุนใหแรงงานมีการทํางานที่มีผลิตภาพหรือสรางรายไดใหมากกวาที่เปนอยู โดยหากโรงแรมสามารถ
กระตุนใหแรงงานหรือมีการใชแรงงานในการสรางรายไดใหมากขึ้นจนคา slacks ของตัวแปรจํานวน
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แรงงานเทากับ 0 จะทําใหประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรมที่ตั้งอยูในอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร
และไทย เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 21.55, 26.45, 23.23 และ 30.08 ตามลํ า ดั บ ขณะที่ ก ารใช ห อ งพั ก
ในการสรางรายไดใหมากขึ้นจนคา slacks มีคาเทากับ 0 จะทําใหประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรม
ที่ตั้งอยูในประเทศทั้ง 4 เพิ่มขึ้นรอยละ 14.05, 21.53, 19.12 และ 25.09 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.2 เปนผลการประเมินประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนิน
ของโรงแรมที่ตั้งอยูที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และไทย เทานั้น เนื่องจากมีจํานวนโรงแรมที่ตั้งอยูที่
ประเทศอินโดนีเซียเพียง 5 ชุดตัวอยาง ซึ่งไมเพียงพอที่จะประยุกตใชวิธี DEA ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และนาเชื่อถือ (อัครพงศ อั้นทอง, 2556a) นอกจากนี้ในการวิเคราะห meta-frontier ไดประยุกตใช
แบบจําลอง SBM
ในการประเมินคาประสิทธิภาพของโรงแรมที่ตั้งอยูในแตละประเทศ เนื่องจาก
แบบจําลอง BCC ที่เปน ratio or radial efficiency จะใหคาที่สูงกวาแบบจําลอง SBM หรือ over estimate
เพราะ เสนพรมแดนที่ไดจากวิธี SBM อยูสูงกวา BCC และทุกๆ จุดบนเสนพรมแดนที่ประมาณดวย
SBM มีคา slacks เทากับ 0 ขณะที่ทุกๆ จุดบนเสนพรมแดน BCC มีโอกาสที่คา slacks อาจไมเทากับ 0
(Du et al., 2010; Sun and Lu, 2005; Tone, 2001; 2002) อยางไรก็ตามผลลัพธที่ไดจากแบบจําลองทั้ง
สองสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันเสมอ (อัครพงศ อั้นทอง, 2556)
ตารางที่ 3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยี
มาเลเซีย
(n=15)
0.9379
ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ไดจาก group frontier
(0.0621)
0.7447
ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ไดจาก meta-frontier
(0.1527)
0.7943
อัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยี (TGR)
(0.1484)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ที่มา: จากการคํานวณ
รายการ

สิงคโปร
(n=22)
0.7600
(0.1329)
0.7461
(0.1221)
0.9841
(0.0343)

ไทย
(n=12)
0.8212
(0.1354)
0.7090
(0.1439)
0.8641
(0.0938)

F-statistic
(P-value)
0.321 (0.727)
18.121 (0.000)

ผลลัพธจากการประเมินประสิทธิภาพดวยการวิเคราะห meta-frontier ที่แสดงในตารางที่ 3.2
พบวา โรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และไทย มีระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานประมาณ
รอยละ 70.90-74.61 โดยคาสถิติ F ที่แสดงในคอลัมนสุดทายของตารางที่ 2.6 มีคาเทากับ 0.321 และมีคา
P-value เทากับ 0.727 แสดงวา โรงแรมที่เปนชุดตัวอยางซึ่งตั้งอยูในทั้งสามประเทศมีประสิทธิภาพการ
ดําเนิ นงานไม แตกต างกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ขณะที่ผลการทดสอบความแตกตางของ
อัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงาน (TGR) พบวา มีคา TGR แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ 0.01 โดยโรงแรมที่ตั้งอยูที่ประเทศสิงคโปรมีคา TGR สูงสุดถึงรอยละ 98.41 รองลงมาไดแก
โรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศไทยซึ่งมีคา TGR รอยละ 86.41 สวนโรงแรมที่ตั้งอยูที่ประเทศมาเลเซียมีคา
TGR นอยที่สุด ประมาณรอยละ 79.43 แสดงวา เมื่อเทียบกับเสนพรมแดนการดําเนินงานที่ดีที่สุด
โรงแรมที่ตั้งอยูที่ประเทศสิงคโปรมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานหรือบริหารจัดการสูงกวา
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โรงแรมที่ตั้งอยูที่ประเทศไทย และมาเลเซีย หรือมีชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานนอยกวา
โรงแรมที่ตั้งอยูที่ประเทศไทย และมาเลเซีย ตามลําดับ
โรงแรมที่เปนชุดตัวอยางที่เปดดําเนินงานในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และไทย ซึ่งมีการจด
ทะเบี ย นอย า งถู ก ต อ งและส ว นใหญ เ ป น โรงแรมในเครื อ ทั้ ง ภายในและต า งประเทศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การดําเนินงานที่เหมือนกัน แตกลับมีอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ที่แตกตางกัน ความแตกตางดังกลาวสวนหนึ่งอาจมาจากสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม และทําเล
ที่ตั้งที่แตกตางกัน ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญในการบริหารจัดการ ทําใหโรงแรมจําเปนตองมีนวัตกรรมการ
ดําเนินงานแตกตางกัน ความแตกตางของสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม และทําเลที่ตั้งระหวาง
โรงแรมในแตประเทศ ทําใหตลาดนักทองเที่ยวที่มาใชบริการอาจมีความแตกตางกัน และพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวรวมถึงการใชบริการที่พักหรือโรงแรมก็อาจแตกตางกัน ดังนั้นภายใตความแตกตางทั้งทางดาน
สภาพแวดลอมและตลาดมีสวนทําใหโรงแรมในแตละประเทศมีการดําเนินงานที่แตกตางกันเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาที่แตกตางกัน บนพื้นฐานความแตกตางทางดานสภาพแวดลอมทั้งทางสังคม
วัฒนธรรม และทําเลที่ตั้งของโรงแรมในแตละประเทศ
3.2 ประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและ
เกสตเฮาสในประเทศไทย
จากตารางที่ 3.3 พบวา โรงแรมและเกสตเฮาสที่เปนชุดตัวอยางที่ตั้งอยูในโซนภาคใตฝงอันดามันมี
ระดับราคาหองพักเฉลี่ยสูงกวาโซนอื่นๆ ยกเวน โรงแรมที่ตั้งอยูที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) ขณะที่
ขอมูลในคอลัมนมูลเพิ่มตอแรงงาน แสดงใหเห็นวา โรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูบริเวณชายทะเลอยาง
ภู เ ก็ ต ประจวบคี รี ขั น ธ (หั ว หิ น ) สุ ร าษฎร ธ านี (เกาะสมุ ย ) มี มู ล ค า เพิ่ ม ต อ แรงงานสู ง กว า พื้ น ที่ อื่ น ๆ
แสดงวา แรงงานที่ทํางานในโรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูในพื้นที่ดังกลาว สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูงกวา
พื้นที่อื่นๆ และเปนที่นาสังเกตวา โรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูในจังหวัดทองเที่ยวสําคัญอยางภูเก็ต
เชียงใหม ชลบุรี (พัทยา) สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูงกวาโรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูในพื้นที่อื่นๆ อาจ
เปนไปไดวา ธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในพื้นที่ดังกลาวมีความไดเปรียบในเรื่องของทรัพยากรทองเที่ยว
หรือสิ่งดึงดูดใจ ซึ่งถือไดวาเปนทุนสาธารณะ (public capital) ที่ทําใหโรงแรมและเกสตเฮาสในพื้นที่
ดังกลาวใชในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับตนเอง
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ตารางที่ 3.3 ราคาหองพักเฉลี่ย รายรับ มูลคาเพิ่ม และผลิตภาพการใชแรงงานและหองพัก
โซน

ราคาหองพักเฉลี่ย
(บาท/หอง)

1. มหานคร (เมืองหลวง)
- กรุงเทพมหานคร
2,402
2. ชายทะเลตะวันออก
- ชลบุรี (พัทยา)
1,758
3. ศูนยกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- นครราชสีมา
1,071
- ขอนแกน
781
4. ศูนยกลางภาคเหนือบน
- เชียงใหม
2,360
- เชียงราย
2,250
5. ชายทะเลภาคกลางตอนลาง
- เพชรบุรี (ชะอํา)
1,659
- ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน)
4,119
6. ภาคใตฝงอันดามัน
- กระบี่
3,111
- พังงา
4,765
- ภูเก็ต
3,928
7. ภาคใตฝงอาวไทยตอนบน
- สุราษฎรธานี
2,703
8. ภาคใตฝงอาวไทยตอนลาง
- สงขลา
699
ทั้งประเทศไทย
1,333
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (พ.ศ. 2555)

รายรับ
(ลานบาท)

มูลคาเพิ่ม
(ลานบาท)

มูลคาเพิ่มตอ (บาท/คน)
แรงงาน
หองพัก

24,457.02

14,293.91

357,387

176,001

15,687.18

8,714.98

414,653

187,256

2,287.52
2,191.29

1,671.97
1,304.95

448,278
433,153

420,542
218,082

8,630.38
2,993.20

6,016.01
1,295.23

323,971
309,061

289,133
147,941

1,268.56
5,235.45

700.88
3,831.49

231,019
506,551

119,270
414,016

4,088.72
2,844.24
24,439.74

3,037.03
1,926.55
9,242.06

442,009
720,412
334,318

267,757
379,522
272,926

18,149.24

12,572.50

563,961

370,925

1,715.18
149,459.30

1,144.77
85,582.64

201,990
329,096

85,982
142,542

3.2.1 ประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยี
ตารางที่ 3.3 เป น ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและอั ต ราส ว นช อ งว า งทางเทคโนโลยี ใ นการ
ดําเนินงานของโรงแรมและเกสตเฮาสภายใตเงื่อนไข 12 เงื่อนไขที่นําเสนอขางตน พบวา เฉพาะเงื่อนไข
ในเรื่องความสําคัญของตลาดผูเขาพักชาวตางชาติเทานั้นที่ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา โรงแรมและ
เกสตเฮาสที่มีสวนแบงตลาดนักทองเที่ยวตางชาติสูงหรือต่ํากวารอยละ 50 ไมมีประสิทธิภาพหรือชองวาง
ทางเทคโนโลยี ใ นการดํ า เนิ น งานแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ส ว นเงื่ อ นไขอื่ น ๆ
ที่เหลือ ซึ่งเปนเงื่อนไขที่นิยมใชแบงหรือจัดกลุมโรงแรมและเกสตเฮาส พบวา โรงแรมและเกสตเฮาส
ที่แบงกลุมตามเงื่อนไขดังกลาวมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 อยางไรก็ตาม ดวยเงื่อนไขขอจํากัดดานขอมูลที่เกี่ยวกับจํานวนตัวอยาง
ทําใหไมสามารถทดสอบและพิสูจนขอสมมติฐานไดอยางละเอียดภายใตการควบคุมตัวแปรตางๆ
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ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

จากตารางที่ 3.4 สามารถสรุปผลการทดสอบไดพอสังเขป ดังนี้
1) โรงแรมและเกสตเฮาสที่ ตั้งอยูในแตละโซนมีความประสิทธิ ภาพและอั ตราสวนชองวางทาง
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแตกตางกัน โดยโรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูชายทะเลภาคกลางตอนลาง (ชะอํา
และหัวหิน) และภาคใตฝงอาวไทยตอนบน (เกาะสมุย) มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงกวาโรงแรม
และเกสต เ ฮ า ส ที่ ตั้ ง อยู ใ นโซนอื่ น ๆ ขณะที่ โ รงแรมแรมและเกสต เ ฮ า ส ที่ ตั้ ง อยู ใ นโซนภาคใต ฝ ง
อันดามันมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานสูงกวาโรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูในโซนอื่นๆเปน
ที่นาสังเกตวา โรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทยตอนลาง (สงขลา) และชายทะเล
ตะวันออก (พัทยา) เปนกลุมโรงแรมและเกสตเฮาสที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการ
ดําเนินงานต่ําสุด ผลลัพธในสวนนี้สอดคลองกับงานศึกษาของอัครพงศ อั้นทอง (2556) และแสดงใหเห็น
วา ทําเลที่ตั้งยังคงเปนหนึ่งในเงื่อนไขและปจจัยแวดลอมที่กําหนดการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
โรงแรมและเกสต เ ฮาส ป จจัย ดั งกล าวมีสว นทํา ใหโรงแรมและเกสตเ ฮาส มีประสิท ธิภาพและมีการใช
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานและบริหารจัดการที่แตกตางกัน
2) เกสตเฮาสเปนกลุมธุรกิจที่พักที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงกวากลุมอื่นๆ อยางไรก็ตาม
โรงแรมประเภทบู ที ค หรื อ เครื อ ภายในประเทศเป น กลุ ม โรงแรมที่ มี เ ทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรม
ในการดําเนินงานสูงสุด (เปรียบเทียบกันภายในชุดตัวอยางที่ใชในการศึกษา) และเปนที่นาสังเกตวา
โรงแรมที่มีการลงทุนจากตางประเทศเปนกลุมโรงแรมที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานต่ํา และมีชองวาง
ทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานสูงกวากลุมโรงแรมประเภทอื่นๆ ผลการทดสอบดังกลาวสะทอนใหเห็นวา
ความเปนเครือขายและมาตรฐานสากลภายใตเงื่อนไขการบริหารจัดการที่คลายคลึงกันทั่วโลก ไมไดชวย
ทําใหโรงแรมในกลุมนี้มีประสิทธิภาพหรือเทคโนโลยีในการดําเนินงานสูงกวาโรงแรมประเภทอื่นๆ ขณะที่
ความมีเอกลักษณเฉพาะ และการบริหารจัดการที่ยืดหยุนตามสภาพเงื่อนไขของพื้นที่หรือขอจํากัดตางๆ
ยอมสรางโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สอดคลองกับ
ขอจํากัดหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได
3) โรงแรมและเกสตเฮาสที่มีขนาดเล็ก (พิจารณาจากจํานวนหองพักทั้งในเกณฑของสํานักงาน
เปนกลุมที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการ
สถิติแหงชาติ หรือที่ใชโดยทั่วไป)
ดําเนินงานสูงสุด ขณะเดียวกันรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายซึ่งเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงขนาด
ของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส ก็ใหผลลัพธที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน โดยโรงแรมและเกสตเฮาส
ที่มีการจดทะเบียนแบบสวนบุคคล หางหุนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล (สวนใหญเปนโรงแรมขนาดเล็กที่มี
จํานวนหองและรายรับไมสูง) มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานสูงกวาโรงแรม
และเกสตเฮาสที่จดทะเบียนในรูปแบบอื่นๆ ผลลัพธทั้งสองสวนสอดคลองกับงานศึกษาของอัครพงศ อั้น
ทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด (2552) ที่ใหขอสังเกตไววา โรงแรมขนาดเล็กมีความยืดหยุนและมีความ
คลองตัวในการบริการจัดการ สามารถลดหรือควบคุมตนทุนการผลิตไดดีกวาโรงแรมขนาดใหญ รวมทั้ง
การควบคุมแรงงานและการใชหองพักในการแสวงหารายไดที่ดีกวา จึงทําใหมีประสิทธิภาพในการจัดการ
สูงกวาโรงแรมขนาดใหญ ผลการทดสอบขางตนสะทอนใหเห็นวา ขนาดของโรงแรมและเกสตเฮาสไมวาจะ
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พิจารณาทางดานจํานวนหองพักหรือรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายเปนหนึ่งในปจจัยและเงื่อนไขที่มีผล
ตอการดําเนินงานและการบริหารจัดการ รวมทั้งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใชในดําเนินงานและบริหารจัดการ
4) โรงแรมและเกสตเฮาสที่มีระดับราคาหองพักต่ํากวา 400 บาท/คืน เปนกลุมที่มีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานสูงสุด (สอดคลองกับการศึกษาของอัครพงศ อั้นทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2552)
ขณะที่โรงแรมและเกสต เฮาสที่มีระดับราคาหองพักสูงกวา 1,000 บาท/คืน เป นกลุมที่มีช องวางทาง
เทคโนโลยีนอยที่สุดหรือมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานดีที่สุด ซึ่งอาจเปนไปไดวา โรงแรม
และเกสตเฮาสที่มีราคาหองพักต่ํามักจะเนนการบริหารจัดการและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพภายใต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไมสูงมากนัก หรือขาดการยกระดับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการ (อัครพงศ อั้นทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2552) ดังนั้นการแบงกลุมโรงแรมและเกสตเฮาสตาม
ระดับราคาจึงเปนหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญที่ใชในการพิจารณาความแตกตางในการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการ รวมทั้งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานและการบริหารจัดการดวย โดยโรงแรมและ
เกสตเฮาสที่มีระดับราคาหองพักสูงยอมมีการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการที่ดีกวาโรงแรมและเกสตเฮาสที่มีระดับราคาหองพักที่ต่ํากวา
5) โรงแรมและเกสตเฮาสที่มีหองประชุมสัมมนามีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ในการดําเนินงานและบริหารจัดการที่สูงและแตกตางกับโรงแรมและเกสตเฮาสที่ไมมีหองประชุมสัมมนา
ขณะที่โรงแรมและเกสตเฮาสที่มีธุรกิจอื่นๆ ภายในโรงแรมและเกสตเฮาส อยางเชน ภัตตาคาร/หองอาหาร
สถานบันเทิง สปา นวดแผนไทย กลับเปนกลุมโรงแรมและเกสตเฮาสที่มีประสิทธิภาพ ในการดําเนินงาน
ต่ํากวา อยางไรก็ตามโรงแรมและเกสตเฮาสกลุมนี้กลับมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการดําเนินงานดีกวา
กลุมที่ไมมีธุรกิจเหลานี้ ดังนั้นอาจกลาวไดวา การมีหองประชุมสัมมนาและการมีธุรกิจอื่นๆ ในโรงแรมและ
เกสตเฮาสเปนหนึ่งในปจจัยหรือเงื่อนไขที่ทําใหโรงแรมและเกสตเฮาส มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการที่แตกตางกัน
จากผลการทดสอบและวิ เคราะหขางตน แสดงใหเห็นวา
การที่โรงแรมและเกสต เฮาสมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการจัดการ รวมทั้งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการที่แตกตางกัน มีปจจัยที่เกี่ยวของหลายปจจัย อยางเชน สภาพแวดลอม ทําเลที่ตั้ง ประเภท
ของธุรกิจ ขนาดของโรงแรมและเกสตเฮาส รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ระดับของโรงแรมและเกสตเฮาส
ตามราคาหองพัก การมีหองประชุม หรือธุรกิจอื่นๆ ภายในโรงแรมและเกสตเฮาส ดังนั้นการประเมิน
การจัดมาตรฐาน รวมทั้งการวางนโยบายตางๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการและความสามารถใน
การแขงขันของโรงแรมและเกสตเฮาส ควรใหความสําคัญกับเงื่อนไขและปจจัยดังกลาว โดยเฉพาะในเรื่อง
ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการของโรงแรมและเกสตเฮาส เนื่องจาก
การใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเขามาบริหารจัดการภายโรงแรมและเกสตเฮาสมีความสําคัญมากขึ้น
เรื่ อ ยๆ ในยุ ค ของการแข ง ขั น การให บ ริ ก าร (ที่ ไ ม ใ ช ก ารแข ง ขั น ด ว ยราคาเพี ย งอย า งเดี ย ว) เช น
การใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง การใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายภายในโรงแรมและเกสตเฮาสในทุกๆ ที่
รวมทั้งภายในหองพัก การจัดการขอมูลลูกคาและ back office การบริการขอมูลอิเล็กทรอนิคสภายในหอง
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ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

การสั่งอาหารโดยวิธีอิเล็กทรอนิคส การคํานวณแคลอรี่และโภชนาการ ระบบการรักษาความปลอดภัย
เชน การดประตูอิเล็กทรอนิคส การใชกลองวงจรปด เปนตน
ตารางที่ 3.4 ประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงาน
จํานวน
ตัวอยาง
(แหง)
921

รายการ
1. ความแตกตางในเรื่องทําเลที่ตั้งหรือสภาพแวดลอม (โซน)
- มหานคร (เมืองหลวง)
- ชายทะเลตะวันออก
- ศูนยกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศูนยกลางภาคเหนือบน
- ชายทะเลภาคกลางตอนลาง
- ภาคใตฝงอันดามัน
- ภาคใตฝงอาวไทยตอนบน
- ภาคใตฝงอาวไทยตอนลาง
2. การแบงกลุมของ อัครพงศ อั้นทอง และคณะ (2554)

129
223
79
102
74
137
134
43
921

- มีการลงทุนจากตางประเทศ
- บูทีคหรือเครือภายในประเทศ
- โรงแรมเพื่อการคา/พาณิชย/ประชุม
- เกสตเฮาส
3. ความสําคัญของตลาดผูเขาพักชาวตางชาติ

54
544
291
32
921

- มีสัดสวนผูเขาพักชาวตางชาติมากกวารอยละ 50
- มีสัดสวนผูเขาพักชาวตางชาติต่ํากวารอยละ 50
4. ขนาดขอโรงแรมแรมและเกสตเฮาสตามจํานวนหองพัก
(แบงตามสํานักงานสถิติแหงชาติ)
- มีจํานวนหองพักนอยกวา 60 หอง
- มีจํานวนหองพักระหวาง 60-146 หอง
- มีจํานวนหองพักมากกวา 150 หอง
5. ขนาดของโรงแรมและเกสตเฮาสตามจํานวนหองพัก
(ที่นิยมใชทั่วไป)
- โรงแรมขนาดเล็ก (มีหองพักนอยกวา 30 หอง)
- โรงแรมขนาดกลาง (มีหองพักนอยกวา 30-100 หอง)
- โรงแรมขนาดใหญ (มีหองพักมากกวา 100 หอง)
6. พิจารณาตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย

551
370
921
370
383
168
921
120
523
278
917

- สวนบุคคล หางหุน สวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด
- บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)

227
118
572
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คาประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
คาเฉลี่ย
SD
F-statistic = 5.744
(P-value = 0.000)
0.7550
0.0768
0.7469
0.0531
0.7704
0.0773
0.7777
0.0861
0.7804
0.0865
0.7770
0.0732
0.7835
0.0727
0.7438
0.0555
F-statistic = 24.462
(P-value = 0.000)
0.7554
0.0773
0.7569
0.0664
0.7739
0.0727
0.8620
0.0986
F-statistic = 1.291
(P-value = 0.256)
0.7636
0.0656
0.7692
0.0829
F-statistic = 233.665
(P-value = 0.000)
0.8160
0.0723
0.7411
0.0472
0.7117
0.0532
F-statistic = 316.641
(P-value = 0.000)
0.8698
0.0690
0.7687
0.0569
0.7156
0.0483
F-statistic = 60.253
(P-value = 0.000)
0.8076
0.0770
0.7680
0.0723
0.7485
0.0643

อัตราสวนชองวาง
ทางเทคโนโลยี
คาเฉลี่ย
SD
F-statistic = 128.310
(P-value = 0.000)
0.8921
0.0564
0.8490
0.0291
0.9127
0.0418
0.9234
0.0524
0.9192
0.0519
0.9638
0.0462
0.9136
0.0356
0.7933
0.0529
F-statistic = 647.277
(P-value = 0.000)
0.8396
0.0379
0.9939
0.0257
0.9460
0.0188
0.9529
0.0637
F-statistic = 0.018
(P-value = 0.892)
0.9734
0.0309
0.9737
0.0222
F-statistic = 3,418.713
(P-value = 0.000)
1.0000
0.0004
0.8629
0.0388
0.7876
0.0406
F-statistic = 2,687.370
(P-value = 0.000)
0.9998
0.0012
0.9339
0.0233
0.8125
0.0371
F-statistic = 58.013
(P-value = 0.000)
0.9859
0.0223
0.9479
0.1087
0.9493
0.0243

รายงานฉบับสมบูรณ

ตารางที่ 3.3 (ตอ)
จํานวน
ตัวอยาง
(แหง)
921

รายการ
7. ระดับราคาหองพักเฉลี่ย
- ราคาหองพักต่ํากวา 400 บาท/คืน
- ราคาหองพักระหวาง 400-700 บาท/ คืน
- ราคาหองพักระหวาง 700-1,000 บาท/หอง/คืน
- ราคาหองพักสูงกวา 1,000 บาท/หอง/คืน
8. การมีหองประชุม

92
153
141
535
921

- มีหองประชุมสัมมนา
- ไมมีหองประชุมสัมมนา
9. การมีธุรกิจภัตตาคาร/หองอาหาร

565
356
921

- ไมมี
- มีและดําเนินการเอง
- มีและดําเนินการโดยผูอื่น
10. การมีธุรกิจสถานบันเทิง

228
647
46
921

- ไมมี
- มีและดําเนินการเอง
- มีและดําเนินการโดยผูอื่น
11. การมีธุรกิจสปา

714
180
27
921

- ไมมี
- มีและดําเนินการเอง
- มีและดําเนินการโดยผูอื่น
12. การมีธุรกิจนวดแผนไทย

705
159
57
386

- ไมมี
- มีและดําเนินการเอง
- มีและดําเนินการโดยผูอื่น
หมายเหตุ: SD คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มา: จากการคํานวณ

92
153
141

คาประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
คาเฉลี่ย
SD
F-statistic = 15.690
(P-value = 0.000)
0.8061
0.0874
0.7787
0.0798
0.7673
0.0675
0.7548
0.0666
F-statistic = 116.401
(P-value = 0.000)
0.7852
0.0744
0.7350
0.0589
F-statistic = 33.899
(P-value = 0.000)
0.7991
0.0780
0.7554
0.0681
0.7478
0.0650
F-statistic = 12.556
(P-value = 0.000)
0.7722
0.0734
0.7433
0.0633
0.7468
0.0907
F-statistic = 15.180
(P-value = 0.000)
0.7729
0.0747
0.7457
0.0650
0.7341
0.0535
F-statistic = 16.658
(P-value = 0.000)
0.7745
0.0738
0.7442
0.0658
0.7444
0.0681

อัตราสวนชองวาง
ทางเทคโนโลยี
คาเฉลี่ย
SD
F-statistic = 202.762
(P-value = 0.000)
0.9343
0.0593
0.9483
0.0213
0.9132
0.0341
0.9797
0.0256
F-statistic = 40.361
(P-value = 0.000)
0.9784
0.0729
0.9411
0.1053
F-statistic = 693.772
(P-value = 0.000)
0.9746
0.0258
0.9652
0.0261
0.8187
0.0370
F-statistic = 2,041.399
(P-value = 0.000)
0.9992
0.0092
0.8919
0.0431
0.8184
0.0703
F-statistic = 2,064.404
(P-value = 0.000)
0.9975
0.0064
0.9262
0.0397
0.8415
0.0447
F-statistic = 1,499.581
(P-value = 0.000)
0.9948
0.0122
0.8782
0.0471
0.9189
0.0414

ตารางที่ 3.5 และ 3.6 เป น ผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบความด อ ยประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ดําเนินงานภายในกลุมเดียวกัน และระหวางกลุม (เทียบกับ meta-frontier) พบวา จํานวนหองพักและ
แรงงานเปนปจจัยการผลิตสวนเกิน (slacks) สําคัญ ที่กอใหเกิดความดอยประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของโรงแรมและเกสตเฮาสที่เปนชุดตัวอยางมากที่สุด เพื่อความเขาใจขอมูลในตารางทั้งสอง ในที่นี้ขอ
ยกตั วอย างโรงแรมและเกสต เ ฮาสที่ ตั้งอยู ภาคใตฝงอันดามันที่มีเ ทคโนโลยีและบริหารจัดการดี ที่สุ ด
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ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

ซึ่งมีความดอยประสิทธิภาพประมาณรอยละ 19.13 หากโรงแรมและเกสตเฮาสที่อยูในกลุมนี้มีการใช
หองพักในการสรางรายไดใหมากขึ้น และเพิ่มผลิตภาพแรงงานจนคา slacks ของปจจัยทั้งสองเทากับ 0
จะทําใหคาประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรมและเกสตเฮาสในกลุมนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 13.53 และ
ถาหากโรงแรมในกลุมนี้เรียนรูและพัฒนาปรับปรุงตนเองจนชองวางทางเทคโนโลยี (TGR) เทากับศูนย
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ห อ งพั ก ในการสร า งรายได ใ ห ม ากขึ้ น รวมทั้ ง เพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานจน
คา slacks ของปจจัยทั้งสองเทากับ 0 จะทําใหคาประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรมในกลุมนี้
เมื่อเทียบกับระดับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ดีที่สุดของโรงแรมและเกสตเฮาสที่เปนชุดตัวอยางทั้งหมด
(meta-frontier) เพิ่มขึ้นรอยละ 15.76
จากการวิ เ คราะห ทั้ ง สองส ว นจะเห็ น ได อ ย า งชัด เจนวา การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ห อ งพั ก
ในการแสวงหารายได (เพิ่ ม อั ต ราการเข า พั ก ) และการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานจะช ว ยให โ รงแรมและ
เกสตเฮาสมีประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานเพิ่มขึ้นมากกวาการลดคาใชจายในการดําเนินงาน (หรื อ
ตนทุน) หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยในการหารายได
ตารางที่ 3.5 องคประกอบของความดอยประสิทธิภาพภายในกลุมเดียวกัน
รายการ

ความดอย
ประสิทธิภาพ

จํานวน
หองพัก

15.23
11.99
15.47
15.64
14.99
19.13
14.15
6.15

5.05
4.07
5.91
4.99
6.01
5.58
2.94
3.50

5.96
7.24
6.96
6.31
4.97
7.95
7.16
1.48

0.38
0.30
1.67
2.21
1.44
1.23
0.78
0.40

3.83
0.38
0.93
2.14
2.56
4.37
3.27
0.77

10.04
23.73
18.26
9.53

5.22
8.76
4.47
4.44

3.51
8.01
7.37
3.22

0.13
1.91
0.65
0.01

1.18
5.05
5.78
1.86

21.44
21.06

7.40
7.61

7.89
7.45

0.84
1.96

5.32
4.05

18.40
13.99
9.62

6.43
0.97
1.30

6.09
8.01
6.17

0.72
1.56
0.27

5.17
3.44
1.87

1. ความแตกตางในเรื่องทําเลที่ตั้งหรือสภาพแวดลอม (โซน)
- มหานคร (เมืองหลวง)
- ชายทะเลตะวันออก (ชลบุรี พัทยา)
- ศูนยกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศูนยกลางภาคเหนือบน
- ชายทะเลภาคกลางตอนลาง
- ภาคใตฝงอันดามัน
- ภาคใตฝงอาวไทยตอนบน
- ภาคใตฝงอาวไทยตอนลาง
2. การแบงกลุมของ อัครพงศ อั้นทอง และคณะ (2554)
- มีการลงทุนจากตางประเทศ
- บูทีคหรือเครือภายในประเทศ
- โรงแรมเพื่อการคา/พาณิชย/ประชุม
- เกสตเฮาส
3. ความสําคัญของตลาดผูเขาพักชาวตางชาติ
- มีสัดสวนผูเขาพักชาวตางชาติมากกวารอยละ 50
- มีสัดสวนผูเขาพักชาวตางชาติต่ํากวารอยละ 50
4. ขนาดขอโรงแรมแรมและเกสตเฮาสตามจํานวนหองพัก
(แบงตามสํานักงานสถิติแหงชาติ)
- มีจํานวนหองพักนอยกวา 60 หอง
- มีจํานวนหองพักระหวาง 60-146 หอง
- มีจํานวนหองพักมากกวา 150 หอง
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จํานวน
คาใชจายใน สินทรัพย
แรงงาน การดําเนินงาน รวม

รายงานฉบับสมบูรณ

ตารางที่ 3.5 (ตอ)
รายการ

ความดอย
ประสิทธิภาพ

จํานวน
หองพัก

13.00
17.66
11.83

3.65
2.86
1.61

4.57
7.18
7.49

0.36
1.62
1.73

4.42
5.99
0.99

17.99
18.66
21.14

7.74
3.35
6.37

5.35
7.34
8.85

0.55
1.90
2.32

4.35
6.07
3.60

13.65
17.96
15.88
22.87

6.07
4.17
5.66
8.22

5.48
6.96
5.68
7.79

0.09
0.73
1.94
1.87

2.01
6.10
2.59
4.99

21.31
19.52

7.72
6.59

7.54
7.03

0.96
0.77

5.10
5.13

17.99
21.71
8.60

7.71
7.40
2.24

5.60
8.08
3.53

0.43
2.76
0.70

4.25
3.47
2.13

22.70
16.47
8.63

8.75
4.84
3.03

7.38
8.11
3.86

1.38
1.41
0.05

5.18
2.11
1.70

22.50
19.31
12.57

9.10
4.78
4.92

7.12
8.66
4.37

1.10
1.17
1.53

5.18
4.70
1.75

22.12
15.14
18.75

8.66
7.59
5.57

6.86
5.16
7.92

1.35
0.24
2.64

5.24
2.16
2.62

5. ขนาดของโรงแรมและเกสตเฮาสตามจํานวนหองพัก
(ที่นิยมใชทั่วไป)
- โรงแรมขนาดเล็ก (มีหองพักนอยกวา 30 หอง)
- โรงแรมขนาดกลาง (มีหองพักนอยกวา 30-100 หอง)
- โรงแรมขนาดใหญ (มีหองพักมากกวา 100 หอง)
6. พิจารณาตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
- สวนบุคคล หางหุน สวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด
- บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)
7. ระดับราคาหองพักเฉลี่ย
- ราคาหองพักต่ํากวา 400 บาท/คืน
- ราคาหองพักระหวาง 400-700 บาท/ คืน
- ราคาหองพักระหวาง 700-1,000 บาท/หอง/คืน
- ราคาหองพักสูงกวา 1,000 บาท/หอง/คืน
8. การมีหองประชุม
- มีหองประชุมสัมมนา
- ไมมีหองประชุมสัมมนา
9. การมีธุรกิจภัตตาคาร/หองอาหาร
- ไมมี
- มีและดําเนินการเอง
- มีและดําเนินการโดยผูอื่น
10. การมีธุรกิจสถานบันเทิง
- ไมมี
- มีและดําเนินการเอง
- มีและดําเนินการโดยผูอื่น
11. การมีธุรกิจสปา
- ไมมี
- มีและดําเนินการเอง
- มีและดําเนินการโดยผูอื่น
12. การมีธุรกิจนวดแผนไทย
- ไมมี
- มีและดําเนินการเอง
- มีและดําเนินการโดยผูอื่น
ที่มา: จากการคํานวณ
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จํานวน
คาใชจายใน สินทรัพย
แรงงาน การดําเนินงาน รวม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

ตารางที่ 3.6 องคประกอบของความดอยประสิทธิภาพระหวางกลุม (meta-frontier)
รายการ

ความดอย
ประสิทธิภาพ

จํานวน
หองพัก

24.50
25.31
22.96
22.23
21.96
22.30
21.65
25.63

9.77
10.11
8.78
8.62
8.07
7.98
8.01
10.10

8.18
8.10
7.43
7.43
7.28
7.78
7.12
8.19

1.89
1.94
1.48
1.17
1.34
1.41
1.27
1.42

4.65
5.17
5.28
5.01
5.27
5.12
5.24
5.91

24.46
24.31
22.61
13.81

9.12
9.08
9.14
6.03

8.22
8.13
7.31
3.83

2.45
1.87
0.94
0.50

4.67
5.23
5.22
3.44

23.64
23.08

9.00
8.99

7.73
7.73

1.74
1.30

5.17
5.07

18.40
25.89
28.83

6.43
10.30
11.68

6.09
8.44
9.70

0.71
1.75
3.01

5.17
5.40
4.45

13.02
23.13
28.44

3.62
8.89
11.51

4.61
7.51
9.48

0.36
1.27
2.63

4.43
5.46
4.82

19.23
23.20
25.15

7.53
8.92
9.60

5.98
7.69
8.44

0.70
1.33
1.96

5.02
5.25
5.15

19.39
22.13
23.27
24.52

8.11
9.12
9.07
9.10

6.01
7.04
7.71
8.22

0.69
0.89
1.25
1.98

4.58
5.07
5.24
5.22

21.47
26.50

8.25
10.19

6.96
8.95

1.10
2.29

5.17
5.07

1. ความแตกตางในเรื่องทําเลที่ตั้งหรือสภาพแวดลอม (โซน)
- มหานคร (เมืองหลวง)
- ชายทะเลตะวันออก (ชลบุรี พัทยา)
- ศูนยกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศูนยกลางภาคเหนือบน
- ชายทะเลภาคกลางตอนลาง
- ภาคใตฝงอันดามัน
- ภาคใตฝงอาวไทยตอนบน
- ภาคใตฝงอาวไทยตอนลาง
2. การแบงกลุมของ อัครพงศ อั้นทอง และคณะ (2554)
- มีการลงทุนจากตางประเทศ
- บูทีคหรือเครือภายในประเทศ
- โรงแรมเพื่อการคา/พาณิชย/ประชุม
- เกสตเฮาส
3. ความสําคัญของตลาดผูเขาพักชาวตางชาติ
- มีสัดสวนผูเขาพักชาวตางชาติมากกวารอยละ 50
- มีสัดสวนผูเขาพักชาวตางชาติต่ํากวารอยละ 50
4. ขนาดขอโรงแรมแรมและเกสตเฮาสตามจํานวนหองพัก
(แบงตามสํานักงานสถิติแหงชาติ)
- มีจํานวนหองพักนอยกวา 60 หอง
- มีจํานวนหองพักระหวาง 60-146 หอง
- มีจํานวนหองพักมากกวา 150 หอง
5. ขนาดของโรงแรมและเกสตเฮาสตามจํานวนหองพัก
(ที่นิยมใชทั่วไป)
- โรงแรมขนาดเล็ก (มีหองพักนอยกวา 30 หอง)
- โรงแรมขนาดกลาง (มีหองพักนอยกวา 30-100 หอง)
- โรงแรมขนาดใหญ (มีหองพักมากกวา 100 หอง)
6. พิจารณาตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
- สวนบุคคล หางหุน สวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด
- บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)
7. ระดับราคาหองพักเฉลี่ย
- ราคาหองพักต่ํากวา 400 บาท/คืน
- ราคาหองพักระหวาง 400-700 บาท/ คืน
- ราคาหองพักระหวาง 700-1,000 บาท/หอง/คืน
- ราคาหองพักสูงกวา 1,000 บาท/หอง/คืน
8. การมีหองประชุม
- มีหองประชุมสัมมนา
- ไมมีหองประชุมสัมมนา
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จํานวน
คาใชจายใน สินทรัพย
แรงงาน การดําเนินงาน รวม

รายงานฉบับสมบูรณ

ตารางที่ 3.6 (ตอ)
รายการ

ความดอย
ประสิทธิภาพ

จํานวน
หองพัก

20.09
24.46
25.22

7.98
9.29
9.89

6.42
8.15
8.30

0.69
1.88
1.41

5.00
5.14
5.62

22.78
25.67
25.32

8.78
9.68
10.15

7.41
8.86
8.61

1.39
2.20
1.87

5.20
4.93
4.69

22.71
25.43
26.59

8.82
9.40
10.03

7.41
8.72
8.84

1.28
2.59
2.15

5.19
4.72
5.57

22.55
25.58
25.56

8.76
9.48
9.80

7.29
8.93
8.61

1.33
2.38
1.72

5.18
4.79
5.43

9. การมีธุรกิจภัตตาคาร/หองอาหาร
- ไมมี
- มีและดําเนินการเอง
- มีและดําเนินการโดยผูอื่น
10. การมีธุรกิจสถานบันเทิง
- ไมมี
- มีและดําเนินการเอง
- มีและดําเนินการโดยผูอื่น
11. การมีธุรกิจสปา
- ไมมี
- มีและดําเนินการเอง
- มีและดําเนินการโดยผูอื่น
12. การมีธุรกิจนวดแผนไทย
- ไมมี
- มีและดําเนินการเอง
- มีและดําเนินการโดยผูอื่น
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน
คาใชจายใน สินทรัพย
แรงงาน การดําเนินงาน รวม

3.2.2 การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิต
ผลการศึกษาวิเคราะหชอมูลดวยวิธี Malmquist productivity approach ที่แสดงในตารางที่ 3.6
พบวา เมื่อเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2550 กับ ป พ.ศ. 2554 ธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทยมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานและผลิ ต ภาพป จ จั ย การผลิ ต ดี ขึ้ น เล็ ก น อ ย แต ไ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยีในการดําเนินงาน กลาวคือ ธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทยสามารถเพิ่มและรักษา
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แตขาดการปรับปรุงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานใหดีขึ้น
ดังนั้นผลิตภาพปจจัยการผลิตที่ดีขึ้น เปนผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมและเกสตเฮาส
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายละเอียดในระดับจังหวัด พบวา โรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูใน
จังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญในแตละภูมิภาค อยางเชน กรุงเทพฯ ชลบุรี
(พัทยา) เพชรบุรี (ชะอํา)
ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม กระบี่ สุราษฎรธานี (เกาะสมุย) มีการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดําเนินงาน รวมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แสดง
วา ธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวบางแหงมีการลงทุนปรับปรุงและ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการดํ า เนิ น งานให ดีขึ้ น ซึ่ งเป น หนึ่ ง ในแนวทางสํ า หรับ เสริ มสร า งความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส (อัครพงศ อั้นทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2552)
จากผลลัพธดังกลาวแสดงใหเห็นวา ธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสสวนใหญในประเทศไทย ยังคง
รักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดีขึ้น แตยังขาดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถในการแข ง ขั น แทนการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
50

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

ดําเนินงานเพียงอยางเดียว การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานเพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขัน และทําใหโรงแรมและเกสตเฮาสมีผลิตภาพปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุมโรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่ง
มี ก ารแข ง ขั น กั น สู ง ดั ง นั้ น โรงแรมและเกสต เ ฮ า ส ใ นกลุ ม นี้ จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
เทคโนโลยีในการดําเนินงานและบริหารจัดการใหดีขึ้น เพื่อใหตนเองมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น
และเพิ่มผลิตภาพปจจัยการผลิต ทั้งนี้การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการดําเนินงานหรือการ
บริหารจัดการของโรงแรมและเกสตเฮาส อาจตองมีการวิจัยและพัฒนา (research and development: R&D)
รวมทั้ งค นหานวั ตนกรรม (innovation) ใหม ๆ มาใช ในการบริ หารจั ดการภายในโรงแรมและเกสต เฮ าส
(อัครพงศ อั้นทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด, 2552)
ตารางที่ 3.7 ประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิตของธุรกิจโรงแรมและ
เกสตเฮาสในแตละจังหวัดของประเทศไทย
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
พระนครศรีอยุธยา
อางทอง
ลพบุรี
สิงหบุรี
ชัยนาท
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแกว
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ

ป พ.ศ. 2550

ป พ.ศ. 2554

1.0000
1.0000
0.9647
0.9463
0.9553
0.9397
0.8884
0.8949
0.9162
0.8745
0.8886
0.9671
0.9973
0.9424
0.9153
0.9066
0.9535
0.9306
0.9272
0.9285
0.9328
0.9673
0.9907
0.9830
0.9813

1.0000
0.9714
0.9917
0.9512
0.9635
0.9461
1.0000
0.9815
0.9448
0.9628
0.9381
0.9166
1.0000
0.9837
0.9198
0.9612
0.9469
1.0000
0.9741
0.9749
0.9434
0.9412
0.9733
0.9751
1.0000

การเปลี่ยนแปลงทางดาน
ประสิทธิภาพใน
เทคโนโลยีในการ
ผลิตภาพ
การดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ปจจัยการผลิต
1.0000
1.0021
1.0021
0.8237
0.9964
0.8208
1.0744
0.9454
1.0157
1.0271
0.9906
1.0174
1.0456
0.9842
1.0291
1.0452
0.9831
1.0275
1.3092
0.8306
1.0874
1.1413
0.9459
1.0796
1.1161
0.9617
1.0733
1.1638
0.9241
1.0755
1.0679
0.9328
0.9962
1.0496
0.9838
1.0326
1.0188
1.0004
1.0192
1.0908
0.9961
1.0865
1.0550
0.9780
1.0319
1.1486
0.9456
1.0861
1.0138
0.9769
0.9903
1.1881
0.9837
1.1687
1.0793
0.8983
0.9696
1.0807
0.9796
1.0587
1.0402
0.9844
1.0240
0.9857
0.9863
0.9723
0.9820
0.9969
0.9789
1.0006
1.0087
1.0093
1.0490
1.0079
1.0573
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รายงานฉบับสมบูรณ

ตารางที่ 3.7 (ตอ)
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
จังหวัด
นครราชสีมา
บุรีรัมย
สุรินทร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อํานาจเจริญ
หนองบัวลําภู
ขอนแกน
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
เชียงใหม
ลําพูน
ลําปาง
อุตรดิตถ
แพร
นาน
พะเยา
เชียงราย
แมฮองสอน
นครสวรรค
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ

ป พ.ศ. 2550

ป พ.ศ. 2554

0.9529
0.9830
0.9263
0.9583
0.9419
0.9204
0.9383
0.8408
0.9454
0.9655
0.9483
0.9411
0.9534
1.0000
0.9209
0.9265
0.9640
0.9072
0.9174
0.9802
1.0000
0.9263
0.9080
0.9234
0.9036
0.9368
0.9473
0.9472
0.9413
0.9099
0.9012
0.9439
0.9380
0.9530
0.9190
0.8926

1.0000
0.9479
0.9467
0.9366
0.9409
0.9836
0.9191
0.9152
1.0000
0.9993
0.9895
0.9446
1.0000
0.9999
0.9437
0.9300
0.9328
0.9260
0.9337
0.9937
0.9748
0.9360
0.9214
0.9366
0.9163
0.9408
0.9753
0.9616
0.9485
0.9686
0.9558
0.9417
0.9455
0.9587
0.9626
0.9825

การเปลี่ยนแปลงทางดาน
ประสิทธิภาพใน
เทคโนโลยีในการ
ผลิตภาพ
การดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ปจจัยการผลิต
1.0969
1.0031
1.1004
0.9822
0.9930
0.9752
1.0568
0.9773
1.0328
0.9987
0.9698
0.9685
1.0243
1.0018
1.0262
1.1183
0.9695
1.0842
1.0209
0.9850
1.0056
1.1073
0.8815
0.9760
1.1357
0.9387
1.0661
1.0577
1.0066
1.0647
1.0740
1.0014
1.0755
1.0556
0.9313
0.9830
1.1483
0.9935
1.1408
0.9672
0.9898
0.9573
1.0740
0.9799
1.0525
1.0386
0.9586
0.9956
0.9739
0.9873
0.9615
1.0790
0.9695
1.0460
1.0578
0.9784
1.0350
1.0413
1.0104
1.0521
0.7599
0.9281
0.7053
1.0373
0.9815
1.0181
1.0606
0.9672
1.0257
1.0453
0.9796
1.0240
1.0624
0.9641
1.0242
1.0874
0.9646
1.0488
1.0705
0.9904
1.0603
1.0331
1.0061
1.0393
1.0249
0.9891
1.0138
1.0903
0.9406
1.0256
1.1594
0.9718
1.1267
0.9972
0.9793
0.9766
1.0414
0.9830
1.0236
1.0155
0.9999
1.0154
1.0830
0.9660
1.0462
1.1655
1.0082
1.1751
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ตารางที่ 3.7 (ตอ)
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
จังหวัด

ป พ.ศ. 2550

นครศรีธรรมราช
0.9389
กระบี่
0.9643
พังงา
0.9327
ภูเก็ต
1.0000
สุราษฏรธานี
0.9986
ระนอง
0.9282
ชุมพร
0.9503
สงขลา
0.9515
สตูล
0.9337
ตรัง
0.9155
พัทลุง
0.9644
ปตตานี
0.9534
ยะลา
0.9623
นราธิวาส
0.9353
ทั้งประเทศ
0.9419
ที่มา: จากการคํานวณ

ป พ.ศ. 2554
0.9563
0.9871
1.0000
1.0000
1.0000
0.9253
0.9284
0.9576
0.9651
0.9564
0.9351
1.0000
0.9441
0.9705
0.9613

การเปลี่ยนแปลงทางดาน
ประสิทธิภาพใน
เทคโนโลยีในการ
ผลิตภาพ
การดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ปจจัยการผลิต
1.0911
0.9891
1.0792
1.0464
1.0125
1.0594
1.1061
0.9896
1.0946
1.0023
0.9898
0.9921
1.0233
1.0057
1.0291
1.0268
0.9730
0.9991
0.9894
0.9996
0.9890
1.0389
1.0011
1.0400
1.0541
0.9921
1.0458
1.0763
0.9878
1.0632
0.9894
0.9883
0.9779
1.1102
0.9560
1.0613
1.0095
0.9797
0.9890
1.0888
0.9922
1.0803
1.0545
0.9763
1.0288

3.3 สรุปและขอเสนอแนะ
การประเมินประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานของโรงแรมที่
ตั้งอยูในประเทศอาเซียนที่สําคัญ 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และไทย โดยประยุกตใช
วิธี data envelopment analysis (DEA) ที่เปนแบบจําลอง slacks-based measure (SBM) ที่พัฒนาโดย
Tone (2001) รวมกับการวิเคราะห meta-frontier ที่เสนอโดย Battese and Rao (2002) ในการวิเคราะห
ใชขอมูลโรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศอินโดนีเซีย 5 แหงมาเลเซียจํานวน 15 แหง สิงคโปร 22 แหง และไทย
12 แหง รวมทั้งหมด 54 แหง ซึ่งไดขอมูลจากฐานขอมูล Hoover และจากการสืบคนขอมูลจาก web site
ของโรงแรม ที่เปนผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2556 พบวา โรงแรมทั้งตั้งอยูในประเทศทั้ง 4 มีความดอย
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา การเพิ่มผลิตภาพแรงงานจะชวยใหโรงแรมที่ตั้งอยูในทั้ง 4 ประเทศมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มประสิทธิการใชหองพักในการแสวงหารายได
ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหถึงอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานของโรงแรมทั้งตั้งอยูใน
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และไทย (รวม 49 แหง) พบวา โรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศทั้ง 3 มีเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในการดําเนินงานหรือบริหารจัดการแตกตางกัน หรืออาจกลาวไดวา โรงแรมที่ตั้งอยูใน
ประเทศทั้ง 3 มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานไมแตกตางกัน แตมีความแตกตางในเรื่องของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการ โดยโรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศสิงคโปรมีเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมการดําเนินงานสูงกวาโรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศไทยและมาเลเซีย ตามลําดับ
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จากผลการศึกษาขางตน สะทอนใหเห็นวา การดําเนินนโยบายสงเสริมความสามารถแขงขันของ
โรงแรมในแตละประเทศซึ่งมีสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม และทําเลที่ตั้ง รวมตลาดนักทองเที่ยวที่
แตกตางกัน ควรมีการดําเนินนโยบายแตกตางกันตามสภาพแวดลอมของแตละประเทศ ซึ่งถือเปนหนึ่งใน
ตัวแปรสําคัญในการกําหนดนวัตกรรมการดําเนินงานที่แตกตางกัน นอกจากนี้ควรสงเสริมการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานใหมากขึ้นกวาการเพิ่มประสิทธิภาพการใชหองพักเพื่อแสวงหารายไดแตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้
ควรใชโอกาสจากการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการประยุกตใชแนวทางการเปรียบเทียบ
สมรรถนะ (benchmark) ของโรงแรมเปนเครื่องมือในการกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนและการพัฒนา
นวัตกรรมรวมกันภายในอาเซียน เพื่อที่จะทําใหโรงแรมที่ตั้งอยูในภูมิภาคเดียวกันหรือกลุมเดียวกันมีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งนํามาสูการยกระดับความสามารถในการแขงขันของโรงแรมทั้ง
ภายในภูมิภาคหรือภายกลุมเดียวกัน
สําหรับการประเมินประสิทธิภาพและอัตราสวนชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทย ภายใตสภาพแวดลอม ทําเลที่ตั้ง และเงื่อนไขทางธุรกิจที่แตกตางกัน
ในการวิเ คราะหไ ด คัดเลือกขอมู ลโรงแรมและเกสต เ ฮาสที่ตั้งอยูในโซนที่แตกต างกั น 8 โซน จํา นวน
921 แหง จากโครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ 2555 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ซึ่งเปนขอมูลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 2554 พบวา โรงแรมและเกสตเฮาสที่มีเงื่อนไขทาง
สภาพแวดลอมและธุรกิจที่แตกตางกันยอมมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงาน
หรือการบริหารงานจัดการที่แตกตางกัน โดยโรงแรมและเกสตเฮาสที่สามารถยืดหยุนหรือปรับตัวไดดี
ภายในเงื่อนไขทางสภาพแวดลอมและธุรกิจยอมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารจัดการที่
ดีกวา ขณะที่กลุมโรงแรมและเกสตเฮาสที่มีระดับราคาหองพักที่สูงและตั้งอยูในโซนชายทะเล โดยสวน
ใหญมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่สูงกวาโรงแรมและเกสตเฮาสกลุมอื่นๆ เชน โรงแรม
ประเภทบูทีค โรงแรมเครือภายในประเทศ โรงแรมที่มีระดับราคาหองพักสูงกวา 1,000 บาท/คืน โรงแรมที่มี
หองประชุม เปนตน แตเปนที่นาสังเกตวา โรงแรมและเกสตเฮาสที่มีธุรกิจอื่นๆ ภายในโรงแรมและเกสตเฮาส
เปนกลุ มที่ มีเ ทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการดํ าเนินงานหรือการบริหารจัดการต่ํากว ากลุมอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ ทั้งนี้จากการประเมินองคประกอบความดอยประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
และเกสตเฮาสที่เปนชุดตัวอยาง แสดงใหเห็นวา การเพิ่มประสิทธิภาพการใชหองพักในการแสวงหา
รายได และการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานเป น สองป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ช ว ยให ธุ ร กิ จ โรงแรมและเกสต เ ฮ า ส มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นทั้งภายในกลุมเดียวกัน และระหวางกลุม (meta-frontier)
สวนการประเมินการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิต (total factor productivity) ของธุรกิจ
โรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทยในชวงระหวางป พ.ศ. 2550-2554 โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบ
การดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสที่เปนขอมูลในระดับจังหวัด และใชวิธี DEA ที่เปน
แบบจําลอง BCC ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน และใช Malmquist productivity approach
ประเมินการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงาน โดยใชวิธีทั้งสองวิเคราะหขอมูลของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในภาพรวมระดับจังหวัด
จํานวน 75 จังหวัด จากโครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ 2551 และ พ.ศ. 2555
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ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนขอมูลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 ตามลําดับ
พบวา ในชวง 5 ปที่ศึกษา (พ.ศ. 2550-2554) ธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทยมีผลิตภาพ
ปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนผลมาจากการที่ธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น แตยังขาดการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงาน
หรือบริหารจัดการ อยางไรก็ตาม โรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งหรือเปดดําเนินงานในจังหวัดที่เปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของไทย อยางเชน ชลบุรี
(พัทยา) เพชรบุรี (ชะอํา) ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน)
นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม กระบี่ สุราษฎรธานี (เกาะสมุย) ตางก็มีการปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยีในการดําเนินงานและการบริหารจัดการใหดีขึ้น เพื่อเพิ่มผลิตภาพปจจัยการผลิตและเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันใหกับตนเอง
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานเปนเพียงหนึ่งในปจจัยที่เสริมสรางความสามารถ
ในการแขงขันใหกับธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส ภายใตยุคของการแขงขันดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในปจจุบันทําใหการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการดําเนินงานเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญ
ที่ชวยเสริมสรางและรักษาความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสของประเทศไทย
การดําเนินนโยบายสงเสริมความสามารถในการแขงขันของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสควรอยูบน
พื้ นฐานที่ แตกต างกันของสภาพแวดลอ มและเงื่ อนไขการดํ า เนินงานทางธุ รกิจ ซึ่งเปนตัว แปรสําคั ญ
ในการกําหนดนวัตกรรมการดําเนินงานที่แตกตางกัน โดยภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมให
มีการถายทอดความรู (transferring knowledge) ในการดําเนินงานภายในกลุมธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส
ระดับเดียวกัน และควรมีการจัดการความรู (knowledge management) รวมกันระหวางกลุมธุรกิจโรงแรม
และเกสต เ ฮ า ส เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นาเทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมในการ
ดําเนินงานที่เหมาะสมทั้งภายในและระหวางกลุมธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตออุตสาหกรรม ทั้งยังเปนการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมโรงแรมและ
เกสตเฮาสในประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ควรสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชหองพักแสวงหารายได รวมทั้งการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานมากกว า การลดค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานเพี ย งอย า งเดี ย ว โดยการใช แ นวทางการ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmark) ของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในระดับเดียวกันกระตุนใหเกิดการ
แลกเปลี่ ย นและการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ จ ะทํ า ให ธุ ร กิ จ โรงแรมและเกสต เ ฮ า ส มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งนํามาสูการยกระดับความสามารถในการแขงขันของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส
ทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดําเนินงานและการบริหารจัดการที่
แตกตางกัน
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บทที่ 4
การจางงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย

โรงแรมเปนอุตสาหกรรมหลักในซัพพลายเชนของการทองเที่ยว บุคลากรในโรงแรมก็นับเปนคน
ทองถิ่นที่มีโอกาสใกลชิดและใหบริการนักทองเที่ยวมากกวาคนทองถิ่นอื่นๆ ดังนั้นความประทับใจในตัว
บุคลากรโรงแรมจะเปนสวนหนึ่งของความประทับใจของการทองเที่ยวโดยรวม ดังนั้นการคัดสรรบุคลากร
และการใหแรงจูงใจบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับภาพลักษณและผลิตภาพของ
อุตสาหกรรมโดยตรง บทนี้จึงมีวัตถุประสงคจะหาปจจัยที่กําหนดคาจางแรงงาน เพื่อหาแนวทางที่จะ
พัฒนาทักษะของแรงงานไทย คําถามที่สําคัญคําถามหนึ่งก็คือการใหการศึกษาเฉพาะทาง เชน สายการ
โรงแรมและทองเที่ยวมีผลตอคาจางแรงงานหรือไม
บทนี้แบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน คือ 1) ปจจัยที่กําหนดคาจางในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ซึ่งเปน
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ 2) ผลการประมาณคาแบบจําลอง wage determination ของแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรม และ 3) แนวทางการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ดังมีรายละเอียดใน
แตละสวนดังนี้
4.1 ปจจัยที่กําหนดคาจางในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
การศึกษาในสวนแรกวิเคราะหจากขอมูลที่ไดมากจากการสัมภาษณผูบริหารโรงแรมระดับ 3 ดาว
ถึง 5 ดาว ที่เปนชุดตัวอยาง ซึ่งตั้งอยูในแหลงทองเที่ยวสําคัญ 4 จังหวัดคือ เชียงใหม กรุงเทพฯ ภูเก็ต
และพัทยา โดยสัมภาษณเกี่ยวกับประเด็นปจจัยที่กําหนดคาจาง (wage determination) ของแรงงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรม ที่จะนํามาสูการประเมินการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและการยกระดับแรงงานในอุตสาหกรรม พบวา แตละโรงแรมมีนโยบายการบริหารทรัพยากร
มนุษย เกณฑการจางงาน ที่คลายคลึงและแตกตางกัน ดังนี้
4.1.1 การคัดสรรบุคลากร (Recruitment)
ในอุตสาหกรรมโรงแรม สวนใหญจะอาศัยการคัดสรรบุคลากรเขาทํางาน จาก 2 ปจจัยหลัก
ด ว ยกั น คื อ ป จ จั ย ด า นประสบการณ ก ารทํ า งาน และป จ จั ย ด า นการศึ ก ษา โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ประสบการณการทํางานเปนอันดับแรก สวนปจจัยดานการศึกษาเปนปจจัยรองลงมา ทั้งนี้การทํางานสาย
งานโรงแรมไมจําเปนตองสําเร็จการศึกษาดานการโรงแรมโดยตรง ซึ่งบางโรงแรมที่สัมภาษณที่เปน
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โรงแรม 5 ดาว ใหความสําคัญอยางมากตอประสบการณการทํางานมาก โดยมองวา หากสําเร็จการศึกษา
มาเฉพาะดาน หรือแมกระทั่งสําเร็จศึกษาจากตางประเทศ แตไมมีประสบการณในการทํางานมาเลย ก็
อาจจะไมไดรับเลือกพิจารณาเขาทํางานเชนกัน และในการพิจารณาประสบการณการทํางานจําเปนตองมี
ความสอดคลองกับลักษณะงานในตําแหนงที่ทางโรงแรมตองการรับเขาทํางานดวย ยกตัวอยาง เชน เอ มี
ประสบการณการทํางานมา 5 ป จากโรงแรม 5 ดาว ซึ่งเปนโรงแรมที่มุงประกอบการมีรูปแบบลักษณะ
เดียวกันกับทางโรงแรม ในขณะที่ บี มีประสบการณการทํางาน 7 ป ซึ่งมีประสบการณที่มากกวา แตเปน
ประสบการณจากการทํางานโรงแรม มีลักษณะรูปแบบการบริการที่ตรงกันขามกับลักษณะงานของทาง
โรงแรม ทําให เอ อาจจะไดรับการพิจารณามากกวา บี แตในกรณีที่ทั้ง เอ และ บี มีประสบการณการ
ทํ า งานเท ากั น ป จ จัย ด า นการศึ ก ษาจะถู กหยิ บ ยกขึ้ น มาเพื่ อ ใชใ นการประกอบการพิจ ารณา สํ าหรั บ
บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาในดานวิชาการโรงแรม ดานที่เกี่ยวของกับงานการโรงแรม เชน การจัดการ
อักษรศาสตร ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่ม หรือดานที่วิชาชีพเฉพาะที่โรงแรมตองการ เชน บัญชี การเงิน
เปนตน ก็จะไดรับเลือกพิจารณามากกวาผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาเฉพาะดานมาโดยตรง และมีผลตอการ
ตัดสินใจรับเขาทํางานเร็วกวา เนื่องจากทางโรงแรมเห็นวาจะสามารถเขาใจระบบการทํางานดานโรงแรม
ไดดีกวา ทั้งนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ ประกอบการพิจารณาคือ เปนเพศชายตองผานการเกณฑทหาร สามารถ
ปฏิบัติงานตามชวงเวลาที่โรงแรมจัดสรรได และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงานที่สมัคร เปนตน
กระบวนการในการคั ด สรรบุ ค ลากรเพื่ อ เลื่ อ นตํ า แหน ง จะเป น การคั ด สรรทั้ ง จากภายในและ
ภายนอก สว นใหญ จ ะคั ด สรรโดยพิ จารณาบุ ค คลภายในกอน หากไม มีผู ใ ดมีคุณสมบั ติเ หมาะสม จึ ง
ดํา เนินการสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้เ นื่ องจากต องการเปดโอกาสใหบุค ลากรภายในเติบ โตมีโอกาส
กาวหนาในงานของตน และยังสามารถลดปญหาในเรื่องการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมการดําเนินงาน
ของโรงแรม เพราะบุคลากรภายในยอมทราบแนวทางการดําเนินงานของโรงแรมเปนอยางดี
กระบวนการและขั้นตอนในการคัดเลือกบุคลากรสําหรับกระบวนการในการจัดหาบุคลากรเขา
ทํางานมีกระบวนการที่สําคัญดังนี้ 1) รับสมัครงานจากบุคคลภายในที่สนใจในตําแหนงที่วาง 2) ประกาศ
รับจากบุคคลภายนอก พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครจากใบสมัครวาตรงกับตําแหนงที่เปดรับหรือไม
3) นัดสัมภาษณและใหผูสมัครทําแบบทดสอบ โดยการสัมภาษณจะกระทําโดยฝายทรัพยากรบุคคลและ
หัวหนาแผนกฝายงานที่ตองการรับเขา และ 4) ประกาศผลการรับสมัคร
สวนชองทางการรับสมัครประกอบดวย 4 ชองทางหลักดวยกันคือ 1) ใหพนักงานภายในองคกร
บอกขาวการรับสมัครใหคนรูจักทราบ 2) ประกาศตามบอรดภายในโรงแรม 3) ประกาศผานทางเว็บไซต
ของโรงแรมฯ และ 4) การลงโฆษณาผานเว็บไซตจัดหางาน ซึ่งการคัดสรรบุคลากรดังกลาวขางตนเปน
การคัดสรรบุคลากรระดับทั่วไปในการปฏิบัติงาน แตการคัดสรรบุคลากรระดับสูง สวนใหญสวนกลางหรือ
บริษัทที่เปนสํานักงานใหญจะเปนผูพิจารณาเอง การดํารงตําแหนงของผูบริหารระดับสูงจะหมุนเวียนใน
เครือประมาณ 4-5 ป การเลื่อนตําแหนงของผูบริหารระดับสูง จะไมมีการเลื่อนไปอยูตําแหนงต่ํากวาเดิม
โดยมากเทียบเทาหรือสูงกวาเทานั้น การพิจารณาโอนยายผูบริหาร ก็มีทั้งโอนยายเองในเครือ และรับมา
ใหม กลาวคือรับทั้งจากภายในองคกรภายในเครือโรงแรมและภายนอกประกอบกันตามความเหมาะสม
ฝายงานที่จะเติบโตเปนผูบริหารระดับสูงในแตละโรงแรมมีลักษณะคละเคลากันเปนสวนใหญ บุคลากรจาก
ทุกแผนกมีโอกาสเติบโตเปนผูบริหาร อยางไรก็ดี การเติบโตเปนผูบริหารจากแผนกการขาย (sale) มี
58

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
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โอกาสสูง เนื่องจากผูบริหารระดับสูงเปนเสมือนตัวหลักในการวางเปาหมายการสรางรายไดใหกับองคกร
ดังนั้น ผูบริหารที่เติบโตมาจากฝายงานขาย (sale) จึงนับวาเปนตัวเลือกที่นาสนใจและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเปนอยางยิ่ง หลายโรงแรมเริ่มมองถึงขอดีในเรื่องดังกลาว เริ่มวางคุณสมบัติของผูบริหารระบบสูง
จากสายงานดานการขาย
บุคลากรหลายคนมีแนวคิดในการเลื่อนขั้นตําแหนงงานของตน โดยการโยกยายไปรับตําแหนงที่
สูงกวาจากอีกโรงแรม เพื่อหวังผลถึงความกาวหนาและตําแหนงหนาที่การงานที่สูงจากเดิม ถือเปนสิ่งที่ดี
และมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานตําแหนงนั้นๆ แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่พนักงานโรงแรมโยกยาย
จากโรงแรมเดิม ไปรับตําแหนงหนาที่ที่สูงกวาโอกาสที่จะสามารถกลับมาโรงแรมเดิมอีกครั้งในตําแหนง
ใหมที่สูงกวามีคอนขางนอย หลายโรงแรมจะไมคอยยอมรับ และจะใหตําแหนงเดิมที่เคยทําหากตําแหนง
ที่ นั้ น ยั ง ว า งอยู เพราะทางโรงแรมไม ต อ งการให พ นั ก งานโยกย า ยเป น ตั ว อย า งให พ นั ก งานคนอื่ น ๆ
ปฏิบัติตาม ที่จะนํามาแกความไมเสถียรภาพของบุคลากรในโรงแรมนั้นๆ
4.1.2 ลักษณะการจางงาน
โดยทั่วไปอุตสาหกรรมโรงแรมแบงการจางงานออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การจางงานแบบ
ประจํา และการจางงานแบบชั่วคราว การจางงานแบบประจําสวนใหญเปนพนักงานประเภทงานดาน
เทคนิค เชน การเงิน การบัญชี และพนักงานสวนที่จางมาจากบริษัทภายนอก เชน พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย สวนการจางงานแบบชั่วคราวหรือแบบสัญญาจาง สามารถแบงยอยออกเปน 2 ประเภท คือ
สัญญาจางรายเดือน รายป การจางงานลักษณะนี้สวนใหญ จะเปนสายงานทั่วไป ทั้งในสวนของพนักงาน
เสิรฟ แมบาน ซักรีด อาหารและเครื่องดื่ม และผูบริหารระดับสูง โดยตําแหนงผูบริหารระดับสูงจะมีการ
หมุนเวียนกันในเครือทุก 4-5 ป ซึ่งผูบริหารระดับสูงบางคนจะไมตอสัญญาเลยก็ได ทั้งนี้อาจจะออกไป
ประกอบธุรกิจสวนตัว หรือตองการความกาวหนา ไดงานในตําแหนงที่สูงกวาจากโรงแรมอื่น เปนตน สวน
การจางแบบรายวัน ซึ่งการจางงานในลักษณะนี้ทางโรงแรมมีการเครือขายระหวางนักศึกษาที่เคยมา
ฝกงาน ชวงฤดูการรับสมัครจะรับสมัครในชวงของ high season เทานั้น
4.1.3 การจางพนักงานตางชาติ
สวนใหญพนักงานตางชาติที่วาจาง จะเปนพนักงานจากประเทศแถบยุโรป โดยแผนกที่มีการจาง
งานตางชาติมากที่สุดคือแผนกอาหารและเครื่องดื่ม เพราะงานดานอุตสาหกรรมโรงแรมสวนใหญรองรับ
นักทองเที่ยวจากประเทศตะวันตก การปรุงอาหารจึงจําเปนตองเปนไปในลักษณะที่มีความเปนสากล พอ
ครัวใหญ (เชฟ) ของหองอาหารตาง ๆ ลวนแลวแตเปนตางชาติทั้งสิ้น เพราะพอครัวคนไทยจะมีขอจํากัด
ดา นการปรุง อาหารยุโ รป นอกจากนี้ พนั ก งานตา งชาติป ระเทศยั ง จะถูก จ า งงานในตํา แหนง ผูบ ริ ห าร
ระดับสูง อยางไรก็ดีปจจุบันหลายโรงแรมเริ่มมีการจางงานผูบริหารระดับสูงจากประเทศแถบเอเชียบาง
แล ว ได แ ก บุ ค ลากรจากประเทศสิ ง คโปร ฟ ลิ ป ป น ส และมาเลเซี ย เพราะสามารถใช ทั ก ษะด า น
ภาษาอังกฤษไดคอนขางดี และมีบุคลิกภาพที่โดดเดน กลาเจรจาตอรอง นอกจากนี้ยังมีความชํานาญและ
เกงดานคณิตศาสตรการทําบัญชี ซึ่งถือวาเปนคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่อยางยิ่ง สวน
ประเด็นการจางงานแรงงานประเทศเพื่อนบาน ปจจุบันโรงแรมในเครือและโรงแรม 3 ดาว ถึง 5 ดาว ยัง
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ไมนโยบายรับงานแรงงานประเภทดังกลาว อยางไรก็ดีในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยน หากมีกฎหมาย
รองรับ เนื่องดวยในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียน มีการเปดเสรีในการโยกยาย
แรงงานบางประเภทขามประเทศ และแรงงานประเทศเพื่อนบานก็มีจุดแข็งในดานความอดทนในการ
ทํางาน ผนวกกับความสามารถและทักษะการใชภาษาอังกฤษที่คอนขางจะดีกวาแรงงานประเทศไทย
4.1.4 คาจางแรงงานและคาตอบแทนอื่นๆ
จากที่รัฐไดอนุมัติหลักการใหปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา คาจางสําหรับลูกจางรายเดือน สงผลใหดาน
อุตสาหกรรมโรงแรมทุกแหงปรับคาจางพื้นฐานใหกับพนักงานขั้นต่ําวันละ 300 บาท ทั้งนี้แตละโรงแรมก็
จะมีเกณฑในการกําหนดอัตราคาจางแรงงานในแตละระดับแตกตางกันไปตามการวางแผนนโยบายของ
แตละโรงแรม และมีเกณฑการเลื่อนระดับพนักงานเขามาทํางานในองคกรที่แตกตางกันไปตามอายุงาน
และความสามารถความเชี่ยวชาญของงานนั้นๆ หลายโรงแรมมีการแบงระดับความสามารถในการทํางาน
โดยแบงออกเปนสูงสุดถึง 6 ระดับ เชน สําหรับอัตราคาจางพนักงานในอุตสาหกรรมโรงแรมขั้นฐานเริ่มตน
ที่เดือนละ 9,000 บาท สวนในระดับผูบริหารทุกโรงแรมจะมีการกําหนดอัตราการจางงานเปนอีกระดับ
โดยอัตราคาจางเริ่มตนอยูที่ 11,000-25,000 บาท ตามลําดับ ฉะนั้นรายไดจะมากหรือนอยจึงขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพการทํางานในระดับขั้นที่สามารถปฏิบัติงานไดของแตละบุคคล ตามแผนนโยบายโรงแรม
นั้นๆ นอกจากนี้ทุกโรงแรมจะมีการปรับอัตราคาจางขึ้นใหกับพนักงานทุกสิ้นป
สวนรายไดเพิ่มเติมที่บุคลากรงานโรงแรมจะไดรับที่นอกเหนือจากคาแรงพื้นฐาน ประกอบดวย
รายไดจากความสามารถดานภาษาที่ 3 เริ่มตนอยูที่ภาษาละ 300 บาท ในขณะที่บางโรงแรมที่เปนโรงแรม
ขนาดใหญ 5 ดาว จะเพิ่มใหสูงกวามากเชน อยูที่ประมาณ 5,000 บาท ภาษาที่ 3 ที่กําลังเปนที่ตองการ
ประกอบดวย ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปนุ ภาษาฝรั่งเศส โดยจีนเปนภาษาที่สําคัญมากเปนลําดับ
แรก สําหรับความสามารถดานภาษาที่ 3 จะมีทดสอบการใชเบื้องตนผานการสัมภาษณทั้งจากหัวหนางาน
หรือบางแหงมีเจาของภาษาทําการทดสอบโดยตรง ในขณะที่บางแหงใหปฏิบัติจริงสื่อสารกับลูกคาที่เขา
มารั บ บริ ก ารหากลู ก ค า เข าใจ สามารถสื่ อ สารกั น ได ก็จ ะได รั บ เงิ น ส ว นนี้ ทั้ ง นี้ ต อนสมั ค รหากยั ง ไม มี
ความสามารถดานภาษาที่ 3 แตขณะปฏิบัติงานไดมีการพัฒนาความสามารถของตนเอง สามารถแจงทาง
โรงแรมใหเพิ่มคาภาษาที่ 3 ไดเชนกัน และนอกจากนี้บุคลากรงานโรงแรมยังมีรายไดเพิ่มเติมอีกจากเงิน
คา service charge เชน บางโรงแรมการันตี service charge อยูที่ 5,000 บาท เงินสวนนี้แตละโรงแรมจะ
เพิ่ม 10% ไปในบิลเมื่อใหบริการกับลูกคา ทําใหโรงแรมที่มีขนาดใหญและมีผูใชบริการมาก มีรายไดจาก
เงินสวนนี้มากกวาโรงแรมขนาดเล็ก การให service charge จะมอบใหพนักงานเทียบเทากันทุกคนตั้งแต
ระดับลางถึงระดับสูงสุด แตบางแหงมีขอจํากัดโรงแรมจะให service charge เฉพาะพนักงานที่เปน
พนักงานประจําเทานั้น พนักงานโรงแรมขนาดใหญอาจมีรายไดจาก service charge อยูที่เดือนละประมาณ
2,000-10,000 บาท ขณะที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลจะไดรับเงินสวนนี้สูงถึงเดือนละประมาณ 23,00030,000 บาท สวนคาทิปที่ลูกคาใหพิเศษแตละโรงแรมจะมีลักษณะการบริหารจัดการที่แตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับสวนงาน ฝาย แผนก เชนบางแหงใครไดรับทิปก็ใหเก็บเปนรายไดเพิ่มตัวสวนตัวเปนรายบุคคล
บางแหงมีกลองสําหรับใสทิปรวม กลาวคือใครไดทิปมาก็จะนําเงินที่ไดมารวมกันและแบงกัน อาจจะเปน
รายวัน รายกะ เปนตน และยังมีคาโอที ซึ่งโดยสวนใหญแทบทุกโรงแรม จะใหโอทีพนักงานเปนวันหยุด
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เชน วันคริสตมาส ปใหม ลอยกระทง แทนการจายเปนจํานวนเงิน แตก็มีบางโรงแรมจายคาโอทีเปนราย
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 35 บาท
4.1.5 สวัสดิการโรงแรม
โรงแรมมีดาวจะมีเครื่องแบบสําหรับพนักงาน บริการซักรีดใหเรียบรอย มีอาหารใหรับประทาน 23 มื้อ มีบางแหงมีหองอาหารแยกใหพนักงาน ทั้งหมดนี้คือสวัสดิการเบื้องตนทั่วไปที่เพิ่มจากรายไดใหกับ
พนักงานบุคลากรโรงแรม
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจคือ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล เปนโรงแรม
ที่มีการใหสวัสดิการที่ดีแกพนักงานซึ่งแตกตางจากโรงแรมทั่วไป คือนอกจากพนักงานจะไดรับสวัสดิการ
พื้นฐานเหมือนที่อื่นแลวยังมีสวัสดิการอื่นๆ เชน เรื่องของการรักษาพยาบาล ใหพนักงานประจําสามารถ
เลือกเขารับบริการในโรงพยาบาลเอกชน 2 แหง จากรายชื่อโรงพยาบาลเอกชน 23 แหง ที่ทางโรงแรมได
คัดสรรติดตอทําสัญญาเพื่อใหบริการแกบุคลากรของทางโรงแรม โดยการรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงคู
สมรสและบุตร มีคาประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ชวยเหลือชีวิตและ
ครอบครัว และยังมีเงินชวยเหลือคลอดบุตรสําหรับบุคลากรโรงแรม สูงสุดจํากัดที่ 3 คน ในอัตราคนละ
2,500 บาท หากเปนพนักงานชายก็จะไดรับเงินจุนเจือภรรยา 2,500 บาท แตยังไมมีระเบียบหรือกฎของ
ทางโรงแรมที่ใหพนักงานชายลาเพื่อไปชวยภรรยาเลี้ยงบุตรได (ซึ่งในโรงแรมเชนในตางประเทศมีแลว) มี
การชวยเหลืองานศพ สําหรับสามีหรือภรรยา 10,000 บาท บิดามารดาและบุตร 8,000 บาท การเงิน
ชวยเหลืออื่นๆ อีกมากมาย และโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลยังมี incentive ในเรื่องอายุงาน อาทิ
บุคลากรทานใด ปฏิบัติงาน 5 ปขึ้นไป อาจมีเงินชวยเหลือให 2,000 บาทตอป โดย incentive ของโรงแรม
เรื่องอายุงานแบงออกเปนอีก 4 ระดับคือ consistently strong, competent, significant และ action required
3 ระดับแรก incentive จะไดรับเทากัน ขนาดของ incentive แลวแตผลประกอบการของโรงแรมอีกที และ
การปนผลประกอบการปลายปมีเงินโบนัสให สําหรับบุคลากรที่สถิติการทํางานดี ไมลาขาด ลากิจ ลาปวย
อีกดวย
4.1.6 การเพิ่มทักษะแรงงาน
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ยกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม วิธีการที่ถูก
นํามาใชพัฒนาประสิทธิภาพ แบงออกเปน 4 แบบหรือลักษณะ ดังนี้คือ หนึ่ง การเปดหลักสูตรสําหรับการ
โรงแรมโดยโรงแรม กอนเขาทํางาน บางโรงแรมยังมีโรงเรียนวิชาการที่เปดสอนเฉพาะดานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานสายงานโรงแรมโดยตรง เชน โรงเรียนวิชาการโรงแรมแหงโรงแรมโอเรียนเต็ล OHAP ซึ่งเปด
มาแลวประมาณ 24 ป เปดขึ้นเนื่องจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
ประเทศไทย การเปดรับสมัครรับจํานวนไมมาก โดยหลักสูตรที่เปดสอน ประกอบดวย สาขาพนักงาน
ตอนรับสวนหนา สาขาการปฏิบัติการฝายแมบานและพนักงานตนหอง สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย สาขาการทําขนมและขนมปง สาขาการปฏิบัติการหองอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
และสาขาบริ หารการครัว ไทย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพรองรับงานดานอุตสาหกรรม
โรงแรม นอกจากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลแลวยังมีการเปดสอนของเครือดุสิต รีเจนท เปนตน
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สอง หลังเขารับทํางานแลวจะมีการฝกอบรมมีทั้งจากภายในและภายนอกองคกร องคกรภายนอก
ที่เขามามีบทบาทบาทเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพแรงงานประกอบดวย สวนงานราชการ กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน และมหาวิทยาลัย โดยแตละโรงแรมจะมีหลักสูตรเฉพาะที่มีการกําหนดวา พนักงานในระดับ
ใด สายงานใด ตองเขาฝกอบรมในหลักสูตรไหน ตองเก็บจํานวนชั่วโมงเทาใด การเขารับการฝกอบรมยัง
สามารถเปนตัวชี้วัดประกอบการเลื่อนระดับตําแหนงงานสําหรับเพิ่มอัตราคาจางไดอีกดวย
สาม สําหรับการฝกอบรมของโรงแรมในเครือสวนใหญจะใชหลักสูตรรวมกันระหวางโรงแรม การ
ฝกอบรม มีทั้งอบรมลักษณะการฟงบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝกอบรม สวนใหญจะจัดขึ้นทุก
เดือน ทั้งนี้เนื่องจากทุกโรงแรมมีพนักงานใหมเขามาตลอด ในการฝกอบรมสวนใหญจะเริ่มตนดวยการ
ปฐมนิเทศพนักงาน เกี่ยวกับขอมูลองคกร ประวัติ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการทํางาน ทั้งนี้เพื่อสราง
ความตระหนักในหนาที่และสิ่งที่พนักงานตองปฏิบัติ และใหรูสึกภูมใิ จในองคกร นอกจากนี้การฝกอบรมยัง
มีวัตถุประสงคเพื่อสานสัมพันธของบุคลากรภายในองคกร สําหรับบุคลากรโรงแรมที่เขามามีหนาที่ในสวน
งานนี้โดยตรงคือฝายบริหารงานบุคคล และหัวหนาแผนกฝายงานนั้นๆที่รับพนักงานเขามารวมงานใหม
จากนั้นก็จะเปนการฝกอบรมภาควิชาการความรูเฉพาะสายงาน ซึ่งอาจจะเปนภาคทฤษฎี หรือภาคการ
ปฏิบัติการ อาทิเชน โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล มีหลักสูตรเฉพาะชื่อวาหลักสูตร “Move In” เปนการ
อบรมที่มาจากภายในองคกร R&D เปนหลัก และก็จะมีหัวหนาแผนกพูดคุย และฝายบุคลากร (HR) ก็จะ
มาอธิบายกฎระเบียบ ซึ่งจะเปนหัวขอที่เกี่ยวกับหลายๆดาน ทั้งการบริการ สุขวิทยาสวนบุคคล เนื่องจาก
มีความสําคัญกับบุคลากรที่ทํางานสายงานโรงแรม โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
มี ค วามจํ า เป น ต อ งดู แ ลรั ก ษาความสะอาดสุ ข ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล ตลอดจนเรื่ อ งความปลอดภั ย ขณะ
ปฏิบัติงาน คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุตางๆขึ้น ขณะการปฏิบัติงานจะมีวิธีการแกไขอยางไรในกรณีเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้น เปนตน
สี่ มาตรฐานเฉพาะ นอกจากนี้บางโรงแรม เชน แมนดารินโอเรียนเต็ลยังมีมาตรฐานเฉพาะที่
เรียกวา LQE = Legendary Quality Experience ซึ่งหมายถึงมาตรฐานของโรงแรม มีทั้งหมด 11 ขอ เปน
หัวใจสําคัญของการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงแรม ดังจะยกตัวอยางตอไปนี้ ในการรับแขกพนักงานตอง
ทักทาย ยิ้มแยม แจมใส มีการสบสายตา และเมื่อแขกถามทางไปหองน้ํางดเวนจากการชี้นิ้วบอก ทั้งนี้ตอง
ไปสงแขกถึงที่ หรือตองรับโทรศัพทภายในเสียงเรียกที่ 4 เปนตน การอบรม หนาที่หลักของเทรนเนอรคือ
ขั้นแรกชี้แจงรายละเอียดของกฎทั้ง 11 ขอใหผูเขารับการอบรมรับทราบ และสองหาเทคนิคที่จะทําให
พนักงานทราบและเขาใจโดยไมใชวิธีการทอง ซึ่งเปนความคาดหวังของทางโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลที่
LQE จะเปนสัญลักษณการบริการ ที่ลูกคาของทางโรงแรมจะไดรับการเอาใจใสปฏิบัติตอ ไมวาจะไปใช
บริการโรงแรมแมนดารินสาขาไหนก็ตาม ทั้ง 30 กวาสาขาทั่วโลก นอกจากนี้แตละแผนกก็จะมีมาตรฐาน
การใชเวลาของแผนกยอย เชน แผนก front office ในการ check in จะตองนํากระเปาเขาหองแขก
ภายใน 4 นาที เปนตน ทั้งนี้ในการปฏิบัติงาน มีฝายตรวจสอบและติดตามประเมินผล ทั้งไปตรวจสอบ
เองและมีแบบสอบถามเพื่อวัดการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีฝายตรวจสอบจากทางสํานักงานใหญเขามา
ตรวจดวยเชนกัน จึงเปนเหตุผลใหทางโรงแรมตองมีการฝกอบรมพนักงานอยูตลอดเวลา เพื่อกอเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตามพันธกิจ และจุดมุงหมายของโรงแรมในการใหบริการลูกคา
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สวนการพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานแบบที่ 3 คือ การศึกษา เชน การสงไปศึกษาตอ ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความตองการของบุคลากรดวยวาเต็มใจ และตองการพัฒนาตนเองหรือไม เนื่องจากบุคลากรบางคนก็
ชอบที่ จ ะทํ า งานตํ า แหน ง เดิ ม การส ง ไปศึ ก ษาต อ ก อ ให เ กิ ด การเลื่ อ นขั้ น งาน ส ง ผลให ห น า ที่ ค วาม
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นมาดวย ซึ่งบุคลากรบางทานไมตองการเชนนั้น
การพัฒนาบุคลากรแบบที่ 4 คือ การพัฒนา ประกอบดวย การสอนงาน การหมุนเวียนงานเปน
รูปแบบการพัฒนาที่ผูบริหารตองการใหมีในองคการเพิ่มมากขึ้นแตรูปแบบดังกลาวมีการกําหนดอยาง
ชัดเจน เชน มีการทําเปนเอกสาร คูมือ โดยมักจะมีรูปแบบเปนพฤติกรรมหรือวิธีการปฏิบัติมากกวาเปน
รูปแบบที่เขียนไวอยางชัดเจน
ตารางที่ 4.1 สรุปจุดแข็งและจุดออนของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยจาการสัมภาษณและ
การเขารวมประชุมกับผูประกอบการ
จากการสัมภาษณนี้สรุปไดวา 1) ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะของแรงงานให
ตรงกับความตองการเพื่อทดแทนประสบการณของแรงงานที่เพิ่งจบการศึกษา สนับสนุนงบประมาณกลุม
โรงแรมใหบริหารจัดการการฝกอบรมเอง 2) ควรกระตุนให นักศึกษาวิชาการจัดการโรงแรมไดมีโอกาส
ฝกงานจริงในโรงแรม (โดย) เฉพาะโรงแรมในเครือใหไดมากที่สุด เพื่อเปนการเรียนรูงานจริงและสราง
ทัศนคติที่ดีสําหรับงานบริการโรงแรมซึ่งมีความสําคัญมากกวาการจบจากตางประเทศหรือการจบจาก
หลักสูตรการโรงแรมโดยเฉพาะ และ 3) รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมที่ตองการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เชน การจัดอบรมทักษะการดับเพลิง การชวยเหลือผูประสบภัย
ตารางที่ 4.1 สรุปจุดแข็งและจุดออนของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
สมรรถนะ
(Competency)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

ภาพรวม

บุคลิกของคนไทยมีอัธยาศัยที่ดี มีจิตใจบริการ
เหมาะกับงานในโรงแรม มีโรงแรมจํานวนมาก
และหลากหลายประเภทเปนภาคสวนที่
สามารถรองรับการพัฒนาบุคลากรไดดี

บุค คลากรไทยยั ง ขาดความเป น สากลและความ
เปนมืออาชีพ อาศัยประสบการณทํางานเปนหลัก
อาชีพในโรงแรมยังไมไดรับการยอมรับเทากับงาน
ในสายอื่น ๆ เชน การเงิน

1) ความรู
(Knowledge)

แรงงานมีความรูเกี่ยวกับพื้นที่ของตนเองสูง
เนื่องจากสวนใหญมักจะทํางานในพื้นที่
โดยเฉพาะในภาคเหนือ สวนในภาคใตมักจะ
เปนแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขาดแคลนแรงงาน (ป พ.ศ.2554 มีความตองการ
แรงงานโรงแรม ภั ต ตาคาร และร า นอาหารกว า
2,696,524 ตําแหนงโดยเฉพาะที่มีความรูเฉพาะ
ดานของตําแหนงงาน, มากกวาภาคบริการอื่นๆ
เชน โลจิสติกส (~1 ลานคน) ทองเที่ยว (~6 หมื่น
คน) แตในพื้นที่ที่การทองเที่ยวเติบโตอยางรวดเร็ว
นั้น มีแรงงานโรงแรมขาดแคลนในหลายตําแหนง
โดยเฉพาะระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารส ว นหน า ช า ง หรื อ
พนักงานบัญชี โดยในพื้นที่ภาคใตในป พ.ศ. 2554
พบวามีตําแหนงงานวางกวา 5,000 ตําแหนง
องคความรูของแรงงานสวนใหญอาศัยการเรียนรู
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สมรรถนะ
(Competency)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)
ระหวางทํางาน (On the job training) ซึ่งขาด
ความเปนมาตรฐาน

2) ทักษะ
(Skills)

แรงงานโรงแรมไทยที่มีประสบการณจะมีทักษะ ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะตําแหนง
เฉพาะทางสูง
แรงงานสวนใหญมีทกั ษะทางดานภาษาในระดับต่ํา
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาหลักอื่น ๆ เชนภาษาจีน
ภาษารั ส เซี ย เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศสมาชิ ก
ASEAN ในกลุม ASEAN5 ที่มีความสามารรถทาง
ภาษาเหนือกวาไทยมากโดยเฉพาะ ฟลิปปนส ที่
สอน 4 ภาษารวมทั้งมาเลเซีย และสิงคโปร ที่มี
ทักษะทางการจัดการที่ดีไมนอยกวาไทย
หลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวะ หรือ อุดมศึกษา
ยัง ไม สะทอ นความต อ งการของผูป ระกอบการที่
มุ ง เน น ให บั ณ ฑิ ต มี ป ระสบการณ และ มี ค วาม
ตองการแรงงานในระดับปฏิบัติการมากกวา ทวา
สถาบั น การศึ ก ษากลั บ ผลิ ต ด า นการบริ ห ารซึ่ ง มี
ตําแหนงงานนอยกวา รวมทั้งยังขาดการเสริมสราง
ประสบการณจริงใหแกนักศึกษา
ขาดความรวมมือระหวางผูป ระกอบการ ภาครัฐ
และ สถาบันการศึกษา

3) บุคลิกภาพ
และทัศนคติ
(Attitudes)

ภาพลักษณการบริการที่เปนมิตร (Hospitality) แรงงานรุนใหม โดยเฉพาะ Gen Y ขาดทัศนคติ
ของแรงงานไทย
ของงานบริการ มีความอดทนต่ํา เปลี่ยนงานบอย

4.2 ผลการประมาณคาแบบจําลอง wage determination ของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม
ขอมูลที่ไดรับกลับมาจากการสํารวจ มีจํานวนทั้งสิ้น 1,200 ตัวอยาง เปนขอมูลที่สามารถใชได
เทากับ 921 ตัวอยาง คิดเปนอัตรา response rate ที่รอยละ 76.75 ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ใกลเคียงกับ
งานวิจัยลักษณะเดียวกันในที่มี อัตราเฉลี่ยในยุโรป ของสหภาพยุโรปที่รอยละ 78.5 และอยูระหวาง อัตรา
ขั้นต่ํารอยละ 60 อัตราที่ยอมรับไดรอยละ 70 โดยการกระจายของตัวอยาง (ตามสัดสวนประชากร) ใน 4
เมืองทองเที่ยวที่ทําการสํารวจนั้น ไดแก กรุงเทพฯ จํานวน 377 ตัวอยาง (รอยละ40.93) เชียงใหม
จํานวน 190 ตัวอยาง (รอยละ21.63) ภูเก็ต จํานวน 159 ตัวอยาง (รอยละ17.26) พัทยา จํานวน 194
ตัวอยาง (รอยละ21.06) การวิเคราะหลักษณะทั่วไปของขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อใหเห็นภาพรวม
ของขอมูล โดยสถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด ความเบ และ ความ
โดงของขอมูล รวมทั้งการสรางภาพแทนลักษณะการกระจายของขอมูล โดยขอมูลมีรูปแบบตามสถิติเชิง
พรรณนาดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 สถิติเชิงพรรณนาของกลุมตัวอยาง
จํานวน
(number)

คาเฉลี่ย
(mean)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation)

คาต่ําสุด
(Min)

คาสูงสุด
(Max)

ความเบ
(Skew)

ความโดง
(Kurtosis)

คาจาง (บาท/เดือน)

1200

20593.03

10487.42

1700

87000

2.9

10.54

ประสบการณ (ป)

1200

6.49

6.62

0

36

1.95

3.71

เพศ (หญิง)

1200

0.56

0.5

0

1

-0.23

-1.95

การศึกษา (ป)

1200

10.37

2.76

6

16

0.11

-0.41

ที่มา: จากการสํารวจ

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาคาจางแรงงานนั้นจะมีความแตกตางตามปจจัยตาง ๆ ใน
สวนนี้ไดทําการแบงกลุมตัวอยางและเปรียบเทียบพบวา คาจางเฉลี่ยของแรงงานแยกตามเมืองทั้ง 4
พบวา ภูเก็ตมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (26,434.59 บาท/เดือน) รองลงมาคือ พัทยา (21,879.69บาท/เดือน)
กรุงเทพ (20,187.36 บาท/เดือน) และ เชียงใหม (15,366.33 บาท/เดือน)
ตารางที่ 4.3 คาจางแรงงานแยกตามเมืองที่ตั้งและแผนก
ปจจัย

คาจาง (บาท/เดือน)
20628.26

เฉลี่ยรวม
เมือง
ภูเก็ต
พัทยา
กรุงเทพ
เชียงใหม

26,434.59
21,879.69
20,187.36
15,366.33
แผนก

บริหาร
ชาง
อาหารและเครื่องดืม่ (ไมรวมครัว)
การเงิน
การจัดการสวนหนา
แมบาน
ทรัพยากรมนุษย
ครัว
จัดซื้อ
ดูแลผูเขาพัก
ฝายขาย

30,334.73
16,205.63
19,318.40
20,442.27
18,217.56
16,002.48
24,300.59
24,234.48
28,436.36
17,395.44
24,880.00

ที่มา: จากการสํารวจ

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า จ า งของแต ล ะแผนกแยกตามระดั บ ของตํ า แหน ง งานจะเห็ น ได ชั ด เจนว า
ประเภทและระดับของตําแหนงงานมีผลตอคาจางอยางมากดังตารางที่ 4.4 คาจางเฉลี่ยที่สูงที่สุดในระดับ
65

รายงานฉบับสมบูรณ

ปฏิบัติการคือฝายขาย การเงิน และครัว ในระดับปฏิบัติรายไดสูงสุดอยูที่ฝายจัดซื้อ ครัว และชาง ระดับ
บริหารรายไดสูงสุดอยูที่ฝายบริหาร
ตารางที่ 4.4 คาจางตามแผนก และ ระดับของตําแหนงงาน
แผนก
บริหาร
ชาง
อาหารและเครื่องดืม่ (ไมรวมครัว)
การเงิน
การจัดการสวนหนา
แมบาน
บุคลากร
ครัว
จัดซื้อ
ดูแลผูเขาพัก
ฝายขาย
รวม

ระดับปฏิบัติการ

ระดับจัดการ

ระดับผูบริหาร

17,791
15,606
16,265
18,658
16,607
14,562
15,601
18,080
17,800
15,582
19,695
16,733

28,529
30,000
29,470
26,381
26,148
27,025
26,369
35,059
41,200
27,914
29,081
29,089

60,808
NA
55,134
55,000
NA
20,000
54,550
55,279
NA
NA
40,387
53,527

ที่มา: จากการสํารวจ

เมื่อพิจารณาวาการจบปริญญาดานการทองเที่ยวหรือโรงแรมมีผลตอคาจางหรือไมก็พบวาผูไมมี
ปริญญาเฉพาะดานโรงแรมและทองเที่ยวมีรายไดสูงกวาดวยซ้ํา ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบคาจางของแตละแผนกเทียบระหวางการมีปริญญาดานการทองเที่ยว
หรือโรงแรม
แผนก
บริหาร
ชาง
อาหารและเครื่องดืม่ (ไมรวมครัว)
การเงิน
การจัดการสวนหนา
แมบาน
บุคลากร
ครัว
จัดซื้อ
ดูแลผูเขาพัก
ฝายขาย
รวม

ที่มา: จากการสํารวจ
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ไมมี

มี

31,215
16,323
19,440
19,822
18,342
16,023
26,230
24,717
28,436
17,429
25,239
20,814

17,133
13,500
17,457
31,200
16,600
15,778
16,857
17,967
16,667
22,244
18,262
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว า แบบจํ า ลองที่ ใ ชใ นการกํ า หนดค า จ า งที่ เ ป น ที่ นิย มมากคื อ
แบบจําลองของ Mincer ซึ่งเปนแบบจําลองที่มีตัวแปรหลักในการพยากรณคือ ประสบการณ (จํานวนป)
ในการทํางาน และ การศึกษา (จํานวนป) ในสถาบันการศึกษา ในแบบจําลอง ตัวแปรตาม คือ คาจาง
(wage) หมายถึง รายไดเดือนที่เปนตัวเงินทั้งหมด เนื่องจากเปนเปนตัวแปรที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงจาก
ประสบการณและระดับการศึกษาจากการพัฒนาแบบจําลองของ Mincer และไดรับการยืนยันจากการ
สัมภาษณเชิงลึกในงานวิจัยนี้ และ อยูในรูป natural logarithmโดยกําหนดใหตัวแปรควบคุม (control
variable) คือ เพศ (ชาย หรือ หญิง) โดยกําหนดใหเปนตัวแปรหุน (dummy variable) และ ตัวแปรตน
(independent variables) คือ ประสบการณ (experience) และ การศึกษา (schooling)
ในการประมวลผลแบบจําลอง Multiple Regression จะใชวิธีการประมวลแบบเพิ่มตัวแปรไปทีละ
ตัวโดยเริ่มจาก ตัวแปรจากแบบจําลองของ Mincer(1974) ประสบการณ ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
ผลเชิงเสนตรง (Linear effect) และผลเชิงทวี (Curvilinear effect) ของประสบการณตามแบบจําลองของ
Mincer และ การศึกษา ในแตละขั้นนั้นจะมีการทดสอบนัยสําคัญของแบบจําลองที่เพิ่มตัวแปรดวยการ
ทดสอบ ANOVA (R> anova(model1, model2) ระหวางแบบจําลองโดยการประมวลผลนั้นไดใช
โปรแกรม R version 3.1.1 (R Core Team, 2014) และ Rstudio version 0.98.1074 (Rstudio, 2014)
ไดผลการวิเคราะห (R> summary(model)) มีการแบงประเภทของตัวแปรดังนี้
ผลการศึกษาในแบบจําลองยืนยันวาเพศ การมีปริญญาโรงแรม การจบจากตางประเทศ ไมใชตัว
แปรที่มีผลตอรายได ตัวแปรที่สําคัญไดแก การศึกษา จังหวัดที่ตั้งของโรงแรม
ประสบการณใน
ตางประเทศ
ตารางที่ 4.6 ตัวแปรที่ใชวิเคราะหในแบบจําลอง
ตัวแปรควบคุม
(Control variables)

ตัวแปรตาม
1

2

3

ประกอบดวย
เพศ
คาจางรวม (บาทตอเดือน)
คาจางประกอบดวยเงินเดือน และ คาตอบแทน
ทั้งหมดที่เปนจํานวนเงิน หรือ สามารถตีคาเปน ประเภทโรงแรม
จํานวนเงินได ประกอบดวย •เงินเดือน – แปรผัน
- Service charge (เฉลี่ยตลอด 12 เดือนที่ผานมา)
- คาลวงเวลา
เมือง
- สวัสดิการตาง ๆ เชน ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
- Tip
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ตัวแปรตน
(Independent variables)
การศึกษา (ป)

ประสบการณ (ป)

การอบรม

รายงานฉบับสมบูรณ

ตารางที่ 4.7 ผลการประมาณคาแบบจําลอง Wage determination
ตัวแปร
คาคงที่
ประสบการณ
ประสบการณ*ประสบการณ
การศึกษา
เพศหญิง
ผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารระดับสูง
เพศหญิง*ผูบริหารระดับกลาง
เพศหญิง*ผูบริหารระดับสูง
พัทยา
กรุงเทพฯ
ภูเก็ต
แผนกแมบาน
แผนกดูแลแขก
การมีปริญญาดานโรงแรม
จํานวนการรับการอบรม
มีประสบการณตางประเทศ
จบจากตางประเทศ
Adjusted R2

คาสัมประสิทธิ์
9.130
0.007
0.000
0.035
0.014
0.097
0.171
0.030
0.139
0.161
0.152
0.185
-0.076
-0.039
0.021
0.019
0.244
0.024
0.818

SE
0.028
0.003
0.000
0.003
0.013
0.027
0.051
0.030
0.054
0.018
0.016
0.020
0.021
0.022
0.022
0.0002
0.031
0.024

t-value
330.963
2.265
2.883
13.247
1.047
3.645
3.379
0.993
2.597
9.024
9.777
9.441
-3.571
-1.782
0.935
11.092
7.770
1.010

P-value
0.000
0.024
0.004
0.000
0.295
0.000
0.001
0.321
0.010
0.000
0.000
0.000
0.000
0.075
0.350
0.000
0.000
0.313

4.3 สรุป
การศึกษาปจจัยที่กําหนดคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยเปนการวิเคราะหบน
พื้นฐานของ แบบจําลองกําหนดคาจางของ Mincer (1974) ที่ระบุวาคาจางแรงงานนั้นขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย
หลักคือ ประสบการณ (จํานวนป) และ การศึกษา (จํานวนปที่อยูในการศึกษา) การศึกษาสวนนี้ได
สัมภาษณเชิงลึกกับแผนกบุคคลของโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาวทั่วประเทศ และใชขอมูลจาก
แบบสอบถามจํานวน 1,200 ชุดเพื่อยืนยันแบบจําลองที่พัฒนาจากงานของ Mincer (1974)
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ พบวา การจางงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยแบงออกเปน 3
กลุม ไดแก ระดับปฏิบัติการนั้นจะอาศัยแรงงานที่ผานการฝกอบรมในแผนกเฉพาะของโรงแรม เชน
แมบาน โดยการศึกษานั้นไมไดมีผลตอการจางงานมากนัก แตประสบการณจะเปนปจจัยหลักในการ
รับเขาทํางาน และ อัตราคาจางจะเปนไปตามคาจางขั้นต่ําของประเทศ (300 บาทตอวัน) โดยโรงแรมใน
ระดับสูงจะมีการเพิ่ม คาบริการ (service charge) ใหนอกเหนือจากคาจางขั้นต่ํา แตสําหรับโรงแรมระดับ
ลางกวาจะนับรวม คาบริการดังกลาวใหถึงคาจางขั้นต่ํา ในสวนการจางงานผูบริหารขั้นกลาง หรือ ขั้นสูง
นั้ น การศึ ก ษาควรจะมี ใ นขั้ น ต่ํ า คื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แต ป ระสบการณ จ ะมี ผ ลมากกว า โดยเฉพาะ
ประสบการณในโรงแรมประเภท (เชน ในเมือง หรือ ริมหาด) และ ระดับ (ดาว) เดียวกัน ในสวนของทักษะ
ดานภาษานั้น ภาษาอังกฤษในดานการสื่อสารคือฟงและพูดนั้นเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับ พนักงานที่ตอง
ใหบริการนักทองเที่ยว ในสวนภาษาอื่น ๆ เชน ภาษาจีน รัสเซีย หรือ ญี่ปุนนั้น จะสรางความไดเปรียบใน
การสมัครงาน และ สําหรับบางโรงแรม จะมีคาภาษาโดยเฉพาะใหดวย โดยภาษานั้นขึ้นอยูกับพื้นที่ตั้ง
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และ กลุมตลาดหลักของแตละโรงแรม ในสวนของ การอบรมนั้น มีผลอยางมากกับโรงแรมที่อยูในเครือ
(chain) โดยเฉพาะเครือนานาชาติ ในการเลื่อนตําแหนง สําหรับโรงแรมประเภทอื่นๆ การอบรมจะเปนไป
ตามความตองการโดยเฉพาะ โดยแนวโนมปจจุบัน โรงแรมชั้นนํามีการพัฒนามากขึ้นในสวนของความ
รวมมือระหวางโรงแรมชั้นนําและสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับความตองการของธุรกิจโรงแรมในปจจุบัน
ข อ เสนอจากผลของแบบจํ า ลองนี้ พบว า ประสบการณ ใ นการทํ า งานมี ผ ลต อ ค า จ า งสู ง มาก
ซึ่ ง เป น ผลจากการสั ม ภาษณ แ ละแบบจํ า ลองเชิ ง สถิ ติ โดยประสบการณ ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด จะสะท อ นจาก
ตําแหนงและโรงแรมที่เคยทํางานงานมากอน รวมทั้งการอบรมทักษะเฉพาะตําแหนงนั้น ๆ เชนทักษะการ
เสิรฟไวนสําหรับพนักงานหองอาหารตะวันตก หรือ ทักษะดานคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการที่จําเปน
สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ กลาง และ ทั ก ษะการจัด การในสถานการณ วิ กฤตที่ มีค วามสํ า คั ญกั บ ผู บ ริ ห าร
ระดับสูงเพราะฉะนั้นจะตองมีประสบการณที่สามารถแสดงไดใน resume ควรมีการผลักดันมีการพัฒนา
ฝมือแรงงานตั้งแตขณะที่เรียนผานการฝกงานจริง กับโรงแรมที่มีมาตรฐานทั้งในประเทศและตางประเทศ
โดยเฉพาะประสบการณฝกงานในตางประเทศจะใหผลตอคาจางที่สูงกวาการฝกงานในประเทศ โดยที่
แผนกที่มีทักษะสูงมากก็คือ แผนกอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งแผนกขาย ในสวนของประสบการณจาก
ตางประเทศก็มีผลคอนขางมากโดยเฉพาะโรงแรมที่เปน chain ดังนั้นการที่จะกาวสูการเปนโรงแรมที่มี
ทักษะในการจัดการที่เปนนานาชาติไดจะตองใหแรงงานของเรามีประสบการณในการทํางานตางประเทศ
อาจจะเปนการแลกเปลี่ยนฝมือแรงงาน เชนในสวนของสหกิจศึกษาที่มีการดําเนินอยูในบางสถาบัน หากมี
การสนับสนุนใหทําสหกิจศึกษาในตางประเทศไดก็จะมีผลคอนขางดี
การพัฒนา career path อุตสาหกรรมโรงแรมมีคาจางในการเริ่มตนไมคอยสูงมากนัก แตถาเกิด
พัฒนาฝมือแรงงานได จนสามารถขามไปสูขั้น management หรือ executiveได ซึ่งก็ใชเวลาประมาณ 816 ป สําหรับ executive และก็ 9-12 ปสําหรับ management ชวงแรกรายไดอาจจะไมสูงมากแตอนาคต
ถาสามารถขาม ขึ้นไปสู executive และก็ management ไดก็จะมีคาจางที่เทียบกับอุตสาหกรรมอื่นได สิ่ง
ที่ควรไดรับการพัฒนาคือการอบรมทักษะซึ่งแบบจําลองของงานวิจัยนี้พบวาถาหากแรงงานไดรับการ
อบรมมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะไดรับคาจางที่สูงขึ้นดวย รวมทั้งประสบการณการทํางานในตางประเทศก็มีผล
อยางมากตอความเจริญกาวหนาในตําแหนงงานและเพิ่มคาจางได
ตารางที่ 4.8 การวิเคราะหปจจัยภายนอกที่สงผลตอสถานการณแรงงานไทย
PESTLE Framework
1) Political Factors
(ปจจัยทางการเมือง)

โอกาส (Opportunities)
- รัฐบาลปจจุบันใหความสําคัญเรื่องการพัฒนา
ทองเที่ยวและแรงงาน

ภัยคุกคาม (Threats)
- ความขัดแยงในระดับนานาชาติสรางความตึงเครียด
กับอุตสาหกรรมโรงแรม

2) Economic Factors - กลุมเศรษฐกิจที่กําลังเติบโต (Emerging market)
- เศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวอาจจะมีผลใหความตองการ
(ปจจัยทางเศรษฐกิจ)
โดยเฉพาะตลาดใหมที่สําคัญ ไดแก จีน อินเดีย และ
แรงงานโรงแรมลดลง
รัสเซีย มีสัดสวนของนักทองเที่ยวเพิม่ ขึ้น
- นโยบายคาจางแรงงานขัน้ ต่ํา 300 ทําใหโครงสราง
- มีการขยายตัวของโรงแรมระดับ 4-6 ดาวเพิ่มมากขึ้น คาจางแตละจังหวัดสะเทือน เกิดการปรับการจางาน
- การเขาสู AEC เปดโอกาสใหแรงงานไทยสามารถ
ออกไปทํางานในประเทศสมาชิก AEC ไดสะดวกมากขึ้น
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PESTLE Framework
3) Social Factors
(ปจจัยทางสังคม)

โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม (Threats)

- อาชีพการโรงแรมไดรับการยอมรับมากขึ้น
โดยเฉพาะอาชีพการประกอบอาหาร

- สังคมสมัยใหมใหความนิยมการเปนเจาของกิจกการ
มากกวาการทํางานเปนลูกจาง

4) Techno-logical
- แรงงานงานมีโอกาสในการเรียนรูพัฒนาตนเองดวย - เทคโนโลยีสมัยใหม สามารถทดแทนการจางงาน
Factors
เทคโนโลยีตาง ๆ เชน online learning
มนุษยไดเชน ระบบการจัดการตาง ๆ ทั้งการจอง
(ปจจัยทางเทคโนโลยี)
หองพัก การจัดการระบบบัญชี
5) Legal Factors
(ปจจัยทางระเบียบ
กฎหมาย)

- กฎหมายแรงงานมีการสนับสนุนใหนายจางมีการ
พัฒนาฝมือแรงงาน และ ใหสวัสดิการแรงงาน
โรงแรมที่ดี

6) Environmental
Factors
(ปจจัยทางดาน
สิ่งแวดลอม)

- ความใสใจทางดานสิ่งแวดลอม ทําใหมีความตองการ - การเปลี่ยนแปลงของสภาภูมิอากาส อาจจะสรางแร
แรงงานโรงแรมที่มีทักษะในการจัดการสิ่งแวดลอมที่
งกดันใหมีการลดกิจกรรมที่ไมจําเปนลง และ ลดการ
เกิดจากกิจกรรมของโรงแรม เชน การจัดการน้ําเสีย
จางงาน
การบริหารการใชไฟฟา หรือ มลพิษอื่น ๆ

- ระเบียบทางดาน MRA ยังขาดความชัดเจน
โดยเฉพาะเจาภาพที่เหมาะสม วาควรเปนกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา (ตามที่ผานมา) และ บทบาท
ของกระทรวงแรงงาน

จากการวิเคราะห SWOT ในตารางที่ 4.1 และ PESTLE ตารางที่ 4.8 สามารถนํามาพิจารณา
สังเคราะหเปนกลยุทธ โดยเปรียบเทียบปจจัยภายในและปจจัยภายนอกไขวกันนั้นสามารถจําแนกเปน
แนวทางการพัฒนากลยุทธการพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยได 4 แนวทาง (ตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.9 กรอบแนวคิดการวิเคราะห TOWS Matrix ของแรงงานไทย
โอกาส (Opportunity)

จุดแข็ง
(Strength)

จุดออน
(Weakness)

ภัยคุกคาม (Threats)

กลยุทธเชิงรุก (ขยายผล)
S-O Strategy
- ใชศักยภาพเดน (จุดแข็ง) ที่ตนเองมีอยู เมื่อเทียบ
กับคูแขงอื่น ๆ
- เพื่อแสวงหาประโยชนจากโอกาสที่เขามาจาก
ภายนอก

กลยุทธคงตัวหรือตั้งรับ
S-T Strategy
- ใชศักยภาพประจําตัวที่มีความโดดเดน
- เพื่อจัดการกับปญหาและอุปสรรคจากภายนอก

กลยุทธลดจุดออน
W-O Strategy
- อาศัยโอกาสที่ดีจากภายนอกมาพัฒนาจุดออนของ
ตนเองใหมีศักยภาพที่เทียบเทาหรือดีกวาคูแขง

กลยุทธตั้งรับปรับตัว
1. ในประเด็นที่ไดรับผลกระทบทางลบจากปจจัยภายนอก
- และขาดศักยภาพภายในที่จะรองรับผลกระทบเหลานั้น
- จะตองมีการเตรียมรับแรงกระแทกใหมีผลกระทบนอย
ที่สุด
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ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

ตารางที่ 4.10 แนวทางการพัฒนากลยุทธการพัฒนาคุณภาพแรงงานไทย
กลยุทธ

หนวยงานรัฐ

ภาคเอกชน

1.

กลยุทธรุก ดวยวิถีไทย (Serve with Thainess)

1.1

พัฒนาสงเสริมคุณภาพและภาพลักษณของแรงงานโรงแรมไทยที่มีการ กระทรวงการทองเที่ยวและ
ตอนรับขับสู (Thainess)
กีฬา

สมาคมโรงแรมไทย

1.2

บูรณาการกิจกรรมที่เสริมสรางความเปนไทยใหแกแรงงานโรงแรมตาม กระทรวงการทองเที่ยวและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน
กีฬา

สภาอุตสาหกรรการ
ทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย
สมาคมโรงแรมไทย

2.

กลยุทธดานการศึกษาและเพิ่มทักษะ

2.1

พัฒนาความรูของแรงงาน (Knowledge)
และ ทักษะฝมือแรงงาน (Practical skills) เฉพาะดาน ขยายผลตาม
แนวทาง MRA ตอเนื่องจาก Front Office ที่กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬานํารองกอนหนานี้

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา

สภาอุตสาหกรรการ
ทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย
สมาคมโรงแรมไทย

2.2

รวมกับภาคเอกชนจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคคลากรโรงแรมไทย
(Thailand Hotel Human Resource Development Institute:
THHRDI) เพื่อสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา โดยอาจจะมีลักาษณะการดําเนินงานคลายกับ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มีการพัฒนาหลักสูตรหลายหลายระดับทั้งระดับปริญญาและ
ประกาศนียบัตร และมีทําเครือขายกับมหาวิทยาลัยภูมภิ าค

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.)

สภาอุตสาหกรรการ
ทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย
สมาคมโรงแรมไทย
มหาวิทยาลัยทองถิ่น

3.

กลยุทธลดจุดออน Multi-language proficiency

3.1

สงเสริมการพัฒนาทักษะทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอื่น ๆ ที่สําคัญเชน จีน ญี่ปุน อินเดีย รัสเซีย หรือ พมา ทั้งทาง
โปรแกรมอบรมรายจังหวัดแยกตามลักษณะงาน

กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
กระทรวงศึกษาธิการ

สภาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย

3.2

จัดตั้งหลักสูตรการอบรมฝมือแรงงาน พัฒนาทักษะผานการอบรม
เฉพาะทาง จัดใหเปน Career path ใหแกบุคลลากรโรงแรมไทย

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สมาคมโรงแรมไทย
สังคม

4.

กลยุทธตั้งรับปรับตัว

4.1

สงเสริมการพัฒนาทัศนคติตออาชีพแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา / กระทรวงวัฒนธรรม

สมาคมโรงแรมไทย

4.2

ออกระเบียบกฎหมายเพื่อปกปองอาชีพโรงแรมใหกับแรงงานไทย โดย กระทรวงการทองเที่ยวและ
กําหนดใน MRA รวมทั้งออกเปนกฎหมายกําหนดสัดสวนขั้นต่ําในการ กีฬา
รับแรงงานตางชาติ และ สงเสริมใหมีการพัฒนาแรงงานของตนเอง
(Own-grown staff)

สมาคมโรงแรมไทย
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บทที่ 5
บทสรุป

ประเทศไทยเปนประเทศที่โรงแรมเชน (Chain hotels) นานาชาติใหความสนใจมากที่สุดใน
อาเซียน เพราะเปนประเทศที่มีนักทองเที่ยวเขามาเยือนมากที่สุดประเทศไทยจึงมีจํานวนโรงแรมเชนเขา
มาลงทุนมากที่สุด (มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ 2558) ทําใหอุตสาหกรรมโรงแรมไทยมีชื่อเสียงไปทั่วไป
ทั่วโลก ดังนั้น การศึกษาดานประสิทธิภาพของโรงแรมไทย และแรงจูงใจของพนักงานจึงเปนประเด็น
สําคัญในการที่จะรักษาความสามารถในการแขงขันและชื่อเสียงใหยั่งยืน รวมทั้งบงชี้แนวทางการพัฒนาใน
อนาคตแนวทางการพัฒนาในอนาคต การศึกษานี้เนนการวิจัยใน 3 ประเด็น ซึ่งมีขอสรุปและขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
5.1 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมโรงแรมในอาเซียน
การประเมินประสิทธิภาพและชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานของโรงแรมที่ตั้งอยูใน
ประเทศอาเซียนที่สําคัญ 4 ประเทศ (รวม 49 แหง) คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และไทย โดย
ประยุกตใชวิธี data envelopment analysis (DEA) ที่เปนแบบจําลอง slacks-based measure (SBM)
พบวา โรงแรมทั้งตั้งอยูในประเทศทั้ง 4 มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา การเพิ่มผลิตภาพแรงงานจะชวยใหโรงแรมที่ตั้งอยูในทั้ง 4
ประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มประสิทธิการใชหองพักในการแสวงหารายได
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ วิ เ คราะห ช อ งว า งทางเทคโนโลยี ใ นการดํ า เนิ น งานของโรงแรมทั้ ง ตั้ ง อยู ใ นประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร และไทย พบวา โรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศทั้ง 3 มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการ
ดํ า เนิ น งานหรื อ บริ ห ารจั ด การแตกต า งกั น โดยโรงแรมที่ ตั้ ง อยู ใ นประเทศสิ ง คโปร มี เ ทคโนโลยี ห รื อ
นวัตกรรมการดําเนินงานสูงกวาโรงแรมที่ตั้งอยูในประเทศไทยและมาเลเซีย ตามลําดับ
5.2 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
การประเมินประสิทธิภาพและชองวางทางเทคโนโลยีในการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและเกสต
เฮาสในประเทศไทย โดยประยุกตใชวิธี data envelopment analysis ที่เปนแบบจําลอง slacks-based
measure ในการวิเคราะหไดคัดเลือกขอมูลโรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้งอยูในโซนที่แตกตางกัน 8 โซน จํานวน
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921 แหง จากโครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ 2555 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ซึ่งเปนขอมูลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 2554
ผลการศึกษา พบวา โรงแรมและเกสตเฮาสที่สามารถยืดหยุนหรือปรับตัวไดดีภายในเงื่อนไขทาง
สภาพแวดลอมและธุรกิจยอมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีกวา ขณะที่กลุม
โรงแรมและเกสตเฮาสที่มีระดับราคาหองพักที่สูงและตั้งอยูในโซนชายทะเล โดยสวนใหญมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่สูงกวาโรงแรมและเกสตเฮาสกลุมอื่นๆ เชน โรงแรมประเภทบูทีค โรงแรม
เครือภายในประเทศ โรงแรมที่มีระดับราคาหองพักสูงกวา 1,000 บาท/คืน โรงแรมที่มีหองประชุม เปนตน แต
เปนที่นาสังเกตวา โรงแรมและเกสตเฮาสที่มีธุรกิจอื่นๆ ภายในโรงแรมและเกสตเฮาสเปนกลุมที่มีเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการต่ํากวากลุมอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ และใชวิธี DEA
ที่เปนแบบจําลอง BCC ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน และใช Malmquist productivity approach
ประเมินการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพปจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงาน โดยใชวิธีทั้งสองวิเคราะหขอมูลของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในภาพรวมระดับจังหวัด
จํานวน 75 จังหวัด จากโครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ 2551 และ พ.ศ.
2555 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนขอมูลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554
ตามลําดับ
สวนผลการศึกษาสวนที่สอง พบวา ในชวง 5 ปที่ศึกษา (พ.ศ. 2550-2554) ธุรกิจโรงแรมและ
เกสตเฮาสในประเทศไทยมีผลิตภาพปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนผลมาจากการที่ธุรกิจ
โรงแรมและเกสต เ ฮ า ส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น แต ยั ง ขาดการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดําเนินงานหรือบริหารจัดการ อยางไรก็ตาม โรงแรมและเกสตเฮาสที่ตั้ง
หรือเปดดําเนินงานในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของไทย อยางเชน ชลบุรี (พัทยา) เพชรบุรี
(ชะอํา) ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม กระบี่ สุราษฎรธานี (เกาะสมุย)
ตา งก็ มีก ารปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการดํ า เนิ น งานและการบริห ารจั ด การใหดี ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ผลิตภาพปจจัยการผลิตและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหกับตนเอง
5.3 การกําหนดคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม
การศึกษาสวนนี้ไดสัมภาษณเชิงลึกกับแผนกบุคคลของโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาวในจังหวัด
ทองเที่ยวหลักคือ กทม. เชียงใหม และเชียงราย โดยใชขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 1,200 ชุด
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ พบวา ระดับปฏิบัติการนั้นโรงแรมจะอาศัยแรงงานที่ผานการ
ฝ ก อบรมในแผนกเฉพาะของตน เช น แม บ า น โดยการศึ ก ษาไม มี ผ ลต อ การจ า งงานมากนั ก แต
ประสบการณ จะเปนปจจัยหลักในการรับเขาทํางาน และอั ตราคาจางจะเปนไปตามคาจ างขั้นต่ําของ
ประเทศ (300 ตอวัน) โรงแรมในระดับสูงจะมีการเพิ่มคาบริการ (service charge) ใหนอกเหนือจาก
คาจางขั้นต่ํา แตสําหรับโรงแรมระดับลางกวาจะนับรวม คาบริการดังกลาวใหถึงคาจางขั้นต่ํา ในสวนการ
จางงานผูบริหารขั้นกลางและขั้นสูง การศึกษาควรจะมีในขั้นต่ําคือระดับปริญญาตรี แตประสบการณจะมี
ผลมากกวา โดยเฉพาะประสบการณในโรงแรมประเภท (เชน ในเมือง หรือ ริมหาด) และระดับ (ดาว)
เดียวกัน ในสวนของทักษะดานภาษานั้น ภาษาอังกฤษในดานการสื่อสารคือฟงและพูดเปนสิ่งที่สําคัญมาก
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สําหรับพนักงานที่ตองใหบริการนักทองเที่ยว สวนภาษาอื่นๆ เชน ภาษาจีน รัสเซีย หรือญี่ปุน จะสรางความ
ไดเปรียบในการสมัครงาน และสําหรับบางโรงแรมจะมีคาภาษาใหโดยเฉพาะดวย โดยภาษาขึ้นอยูกับพื้น
ที่ตั้ง และกลุมตลาดหลักของแตละโรงแรม สวนของการอบรมมีผลอยางมากกับ โรงแรมที่อยูในเครื อ
(chain) โดยเฉพาะเครือนานาชาติ ในการเลื่อนตําแหนง สําหรับโรงแรมประเภทอื่นๆ การอบรมจะเปนไป
ตามความตองการโดยเฉพาะ โดยแนวโนมปจจุบัน โรงแรมชั้นนํามีการพัฒนามากขึ้นในสวนของความ
รวมมือระหวางโรงแรมชั้นนําและสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับความตองการของธุรกิจโรงแรมในปจจุบัน
การพัฒนาอาชีพ career path อุตสาหกรรมโรงแรมมีคาจางในการเริ่มตนไมคอยสูงมากนัก แตถา
เกิดพัฒนาฝ มือแรงงานได จนสามารถขามไปสูขั้นผูจัดการและผูบ ริหารระดับ สู งได ทั้งนี้ สําหรับ ขั้น
ผูจัดการจะใชเวลาประมาณ 9-12 ป สําหรับขั้นผูบริหารก็ใชเวลาประมาณ 8-16 ป ชวงแรกรายไดอาจจะ
ไม สู ง มาก แต อ นาคตถ า สามารถข า มขึ้ น ไปสู ขั้ น ผู บ ริ ห ารและขั้ น ผู จั ด การก็ จ ะมี ค า จ า งที่ เ ที ย บกั บ
อุตสาหกรรมอื่นได สิ่งที่ควรไดรับการพัฒนาคือการอบรมทักษะซึ่งแบบจําลองของงานวิจัยนี้พบวาถาหาก
แรงงานไดรับการอบรมมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะไดรับคาจางที่สูงขึ้นดวย รวมทั้งประสบการณการทํางานใน
ตางประเทศก็มีผลอยางมากตอความเจริญกาวหนาในตําแหนงงานและเพิ่มคาจางได
การศึกษาปจจัยที่กําหนดคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยเปนการวิเคราะหบน
พื้นฐานของแบบจําลองกําหนดคาจางของ Mincer (1974) ที่ระบุวาคาจางแรงงานนั้นขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยหลัก
คือ ประสบการณ (จํานวนป) และ การศึกษา (จํานวนปที่อยูในการศึกษา)
ผลการศึกษาจากประมาณคาแบบจําลอง Wage Determination ยืนยันขอสรุปจากการสัมภาษณ
ดังนี้
1) ที่ตั้งของโรงแรมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญโดยจังหวัดที่จายคาแรงสูงสุดตามลําดับไดแก
ภูเก็ต กทม. ชลบุรี (พัทยา) และเชียงใหม
2) การศึกษามีผลตอการกําหนดคาจางแรงงานก็จริง แตวิชาทองเที่ยวและโรงแรมไมมี
อิทธิพลตอคาจาง
3) ประสบการณในการทํางานมีผลตอคาจางสูงมาก โดยประสบการณที่สําคัญที่มาจาก
ตําแหนงและโรงแรมที่เคยทํางานงานมากอน รวมทั้งการอบรมทักษะเฉพาะตําแหนงนั้นๆ เชน ทักษะการ
เสิรฟไวนสําหรับพนักงานหองอาหารตะวันตก หรือทักษะดานคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการที่จําเปน
สําหรับผูบริหารระดับกลาง และทักษะการจัดการในสถานการณวิกฤตที่มีความสําคัญกับผูบริหารระดับสูง
โรงแรมที่มีมาตรฐานทั้งในประเทศและตางประเทศใหความสําคัญกับประสบการณฝกงานโดยการ
ฝกงานในตางประเทศจะมีผลตอคาจางที่สูงกวาการฝกงานในประเทศ โดยแผนกที่ตองการแรงงานที่มี
ทักษะสูงมากก็คือ แผนกอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งแผนกขาย ในสวนของประสบการณจากตางประเทศ
ก็มีผลคอนขางมากโดยเฉพาะโรงแรมที่เปน chain ดังนั้นการที่จะกาวสูการเปนโรงแรมที่มีทักษะในการ
จัดการที่เปนนานาชาติไดจะตองสนับสนุนใหแรงงานไทยมีประสบการณในการทํางานตางประเทศ อาจจะ
เปนการแลกเปลี่ยนฝมือแรงงาน เชนในสวนของสหกิจศึกษาที่มีการดําเนินอยูในบางสถาบัน หากมีการ
สนับสนุนใหทําสหกิจศึกษาในตางประเทศไดก็จะมีผลคอนขางดี
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จากผลการศึกษานี้มีขอเสนอแนะภาครัฐควรใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะของแรงงานให
ตรงกับความตองการเพื่อทดแทนประสบการณของแรงงานที่เพิ่งจบการศึกษาและควรกระตุนให นักศึกษา
วิชาการจัดการโรงแรมไดมีโอกาสฝกงานจริงในโรงแรม (โดย) เฉพาะโรงแรมในเครือใหไดมากที่สุด เพื่อ
เปนการเรียนรูงานจริงและสรางทัศนคติที่ดีสําหรับงานบริการโรงแรมซึ่งมีความสําคัญมากกวาการจบจาก
ตางประเทศหรือการจบจากหลักสูตรการโรงแรมโดยเฉพาะซึ่งไมมีนัยสําคัญในแบบจําลอง
5.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.4.1 ขอเสนอแนะกลยุทธระดับอุตสาหกรรมและแรงงาน
1) กลยุทธยกระดับอุตสาหกรรม
 สภาอุ ต สาหกรรม สมาคมโรงแรม หรื อ สมาคมวิ ช าชี พ ควรส ง เสริ ม ให มี ก ารทํ า การ
เปรียบเทียบสมรรถนะ การจัดการความรู (knowledge management) การถายทอดความรู (transferring
knowledge) ภายในกลุมธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสระดับเดียวกัน เพื่อเปนการเสริมสรางความสามารถ
ในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมโรงแรมและเกสตเฮาสในประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางเปน
ระบบ เชน การบริการจัดการฐานขอมูลลูกคา การบริการจัดการอัตราการเขาพัก การบริการจัดการขายหอง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการจัดการโรงแรม เปนตน
 ควรสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชหองพักแสวงหารายได รวมทั้งการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานมากกว า การลดค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานเพี ย งอย า งเดี ย ว โดยการใช แ นวทางการ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmark) ของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาสในระดับเดียวกันกระตุนใหเกิดการ
แลกเปลี่ ย นและการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ จ ะทํ า ให ธุ ร กิ จ โรงแรมและเกสต เ ฮ า ส มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งนํามาสูการยกระดับความสามารถในการแขงขันของธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส
 สนับสนุนใหโรงแรมไทยมีการพัฒนานวัตกรรมที่ลดการใชแรงงานไรทักษะหรือความ
ผิดพลาดอันเกิดจากแรงงานไรทักษะ เชน การใชดิจิทัล เมนูการลดการใชพลังงาน
2) กลยุทธเติมเต็มทักษะ
สําหรับแนวทางดังตอไปนี้ รัฐควรพิจารณาใหมีการมีสวนรวมกับภาคเอกชนรวมทั้ง กร
จัดหาทุนใหภาคเอกชนไปจัดการไปจัดการฝกอบรม

พั ฒ นาการศึ ก ษาทวิ ลั ก ษณ คื อ สลั บ การเรี ย นและการฝ ก งานในแต ล ะภาค
การศึกษา และควรกระตุนให นักศึกษาวิชาการจัดการโรงแรมไดมีโอกาสฝกงานจริงในโรงแรม (โดย)
เฉพาะโรงแรมในเครือโรงแรมนานาชาติใหไดมากที่สุด

พั ฒ นาความรู ข องแรงงาน (Knowledge) และ ทั ก ษะฝ มื อ แรงงาน (Practical
skills) เฉพาะดาน ขยายผลตามแนวทาง MRA (A mutual recognition agreement) ตอเนื่องจาก Front
Office ที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานํารองกอนหนานี้

จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคคลากรโรงแรมไทย (Thailand Hotel Human Resource
Development Institute: THHRDI) เพื่อสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และ สถาบันการศึกษา
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เพื่อการพัฒนาหลักสูตรหลายหลายระดับทั้งระดับปริญญาและประกาศนียบัตร และมีทําเครือขายกับ
มหาวิทยาลัยภูมิภาค

เพิ่มทักษะแรงงานเกี่ยวกับการใช IT ซอฟแวร ที่ใชควบคุมตนทุน

สงเสริมการพัฒนาทักษะทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่น
ๆ ที่สําคัญเชน จีน ญี่ปุน อินเดีย รัสเซีย หรือ เมียนมาร ทั้งทางโปรแกรมอบรมรายจังหวัดแยกตาม
ลักษณะงาน

จัดตั้งหลักสูตรการอบรมฝมือแรงงาน พัฒนาทักษะผานการอบรมเฉพาะทาง จัด
ใหเปน Career path ใหแกบุคลากรโรงแรมไทย

สงเสริมการพัฒนาทัศนคติตออาชีพแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม (Attitude
toward jobs in hotels)
3) กลยุทธรุกดวยวิถีไทย

พั ฒ นาส ง เสริ ม คุ ณ ภาพและภาพลั ก ษณ ข องแรงงานโรงแรมไทยโดยให เ พิ่ ม
สมรรถนะการบริการแบบไทย (Thainess)

บูรณาการกิจกรรมที่เสริมสรางความเปนไทยใหแกแรงงานโรงแรมใหเหมาะสม
กับตําแหนงงาน
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ภาคผนวก ก
(ตัวแปรและขอมูลของธุรกิจโรงแรมในแตละจังหวัด)
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รายงานฉบับสมบูรณ

ตารางภาคผนวกที่ 1 ตัวแปรและขอมูลของธุรกิจโรงแรมในแตละจังหวัดในป พ.ศ. 2550
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อางทอง
ลพบุรี
สิงหบุรี
ชัยนาท
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแกว
นครราชสีมา
บุรีรัมย
สุรินทร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อํานาจเจริญ
หนองบัวลําภู
ขอนแกน
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร

รายรับ
(บาท)
37,903,461,377
42,359,229
17,702,890
98,544,842
15,302,146
38,180,464
10,221,589
14,914,000
29,926,932
4,656,040,567
91,704,540
106,839,445
14,160,603
67,895,472
40,980,607
7,683,066
103,436,298
289,020,283
59,728,079
86,465,282
62,640,856
268,124,511
27,782,767
52,750,549
8,801,502
18,326,800
1,044,943,888
401,473,741
12,971,944
147,874,416
121,986,912
100,699,275
48,113,042
106,383,133
59,394,375
51,408,334

จํานวนหองพัก
(หอง)
60,738
140
211
630
348
791
279
242
853
12,993
1,452
1,290
518
516
803
125
1,247
2,626
529
753
512
2,016
301
511
179
236
4,008
2,207
243
1,314
338
1,078
338
754
736
501
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จํานวนแรงงาน
(คน)
45,561
113
74
295
83
235
89
56
289
8,758
436
594
86
220
219
30
528
931
217
407
315
969
168
294
52
56
3,740
2,082
40
717
485
431
214
306
416
330

คาใชจายในการ สินทรัพยถาวรรวม
ดําเนินงาน (บาท)
(บาท)
22,433,638,300
81,936,885,610
32,013,133
1,582,002
4,686,170
25,399,091
43,871,729
851,694,012
5,551,181
182,768,600
19,818,813
153,795,222
5,458,971
77,354,871
9,140,220
171,838,000
5,538,211
173,444,934
1,963,291,586
9,818,154,421
33,838,171
491,544,669
65,918,754
714,842,409
7,365,994
36,364,118
27,913,854
128,362,471
16,178,935
175,931,808
4,243,007
12,411,375
46,610,364
746,849,332
121,152,051
1,485,580,529
14,654,124
100,684,443
45,252,228
411,447,214
24,254,776
103,833,696
124,112,874
3,063,156,673
11,869,359
114,025,842
16,011,545
731,631,393
6,417,140
127,951,094
5,928,664
36,996,556
547,125,813
3,605,918,207
206,412,248
2,007,215,209
7,844,514
41,431,000
70,389,571
334,044,429
44,670,495
228,858,452
62,925,767
457,937,625
29,545,349
118,721,080
33,658,500
322,140,828
32,498,081
489,417,782
20,422,321
654,373,784

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ)
รายรับ
(บาท)
เชียงใหม
2,095,316,279
ลําพูน
3,466,313
ลําปาง
118,271,776
อุตรดิตถ
67,906,022
แพร
71,865,682
นาน
39,316,350
พะเยา
18,719,862
เชียงราย
417,331,754
แมฮองสอน
147,615,662
นครสวรรค
202,388,662
อุทัยธานี
16,352,649
กําแพงเพชร
28,993,036
ตาก
155,318,960
สุโขทัย
103,004,690
พิษณุโลก
381,249,564
พิจิตร
41,572,384
เพชรบูรณ
40,391,716
ราชบุรี
80,648,461
กาญจนบุรี
235,988,153
สุพรรณบุรี
173,764,795
นครปฐม
245,229,785
สมุทรสาคร
81,018,899
สมุทรสงคราม
3,205,070
เพชรบุรี
1,036,796,710
ประจวบคีรีขันธ
479,265,333
นครศรีธรรมราช
83,089,089
กระบี่
404,769,197
พังงา
78,622,377
ภูเก็ต
9,822,826,876
สุราษฏรธานี
2,244,969,336
ระนอง
51,554,417
ชุมพร
167,564,165
สงขลา
560,217,882
สตูล
27,514,086
ตรัง
245,149,138
พัทลุง
25,398,600
ปตตานี
84,141,396
ยะลา
238,163,716
นราธิวาส
121,978,181
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2551)
จังหวัด

จํานวนหองพัก
(หอง)
9,466
37
1,252
885
881
494
535
3,131
1,826
1,667
267
400
890
1,028
2,165
406
907
1,338
961
1,409
1,738
1,005
159
4,142
2,213
1,506
1,713
642
15,440
6,632
681
1,764
5,692
313
2,196
340
526
2,073
1,617
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จํานวนแรงงาน
(คน)
5,295
9
567
375
365
213
88
1,492
547
780
66
272
458
410
1,366
190
365
351
897
357
1,133
335
20
2,585
1,219
497
1,322
246
16,817
4,553
227
566
2,254
87
901
74
376
791
851

คาใชจายในการ สินทรัพยถาวรรวม
ดําเนินงาน (บาท)
(บาท)
917,945,044
12,990,223,821
285,126
10,923,727
56,807,978
906,816,683
40,777,627
477,144,505
34,201,275
432,906,732
25,056,857
179,116,254
4,269,723
178,293,313
272,274,458
1,223,173,598
56,285,926
809,680,038
98,127,619
1,035,167,430
9,092,720
34,824,617
16,398,606
151,926,076
108,475,450
370,625,599
52,663,337
326,739,702
185,876,906
1,606,513,258
18,303,726
239,354,224
29,608,400
232,209,937
31,187,905
562,590,221
109,746,345
520,704,227
54,216,596
405,614,713
142,206,851
428,409,289
38,852,257
231,148,578
757,023
52,006,000
368,319,073
3,975,418,568
145,886,498
2,865,204,364
36,891,757
305,654,521
166,014,739
2,633,590,672
30,553,109
562,437,465
4,533,966,959
20,934,007,646
746,042,669
7,753,852,534
24,860,362
178,852,198
60,926,563
970,630,590
300,833,798
2,647,203,262
8,380,147
144,336,922
167,005,462
2,615,794,370
4,644,492
143,445,425
29,863,238
274,024,211
111,696,229
486,594,082
49,298,732
1,095,218,405

รายงานฉบับสมบูรณ

ตารางภาคผนวกที่ 2 ตัวแปรและขอมูลของธุรกิจโรงแรมในแตละจังหวัดในป พ.ศ. 2554
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อางทอง
ลพบุรี
สิงหบุรี
ชัยนาท
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแกว
นครราชสีมา
บุรีรัมย
สุรินทร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อํานาจเจริญ
หนองบัวลําภู
ขอนแกน
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร

รายรับ
(บาท)
32,442,351,330
300,324,150
552,049,169
353,088,263
390,481,507
29,363,603
93,845,804
37,622,838
59,806,807
15,935,751,365
2,173,952,276
372,240,531
1,168,075,967
167,939,906
869,099,317
392,038,022
176,108,401
2,359,742,455
102,530,846
218,339,598
62,229,576
489,418,063
140,520,025
143,542,254
44,504,635
24,639,244
2,224,267,082
1,162,374,534
231,854,931
538,628,387
287,063,297
265,334,871
112,215,996
123,424,572
103,803,237
121,189,055

จํานวนหองพัก
(หอง)
80,077
2,369
2,317
2,254
2,328
405
1,141
476
772
45,711
10,311
3,749
5,847
1,358
2,430
1,836
1,826
6,191
1,024
1,525
771
4,189
720
2,103
921
297
5,413
3,461
2,668
3,020
1,008
1,850
1,030
1,139
1,029
1,211
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จํานวนแรงงาน
(คน)
48,372
1,027
1,023
874
1,510
89
303
188
229
24,872
5,570
1,253
3,193
433
1,123
999
507
3,038
296
699
277
1,257
302
497
128
55
3,035
2,179
611
498
707
651
384
427
427
497

คาใชจายในการ สินทรัพยถาวรรวม
ดําเนินงาน (บาท)
(บาท)
13,562,629,031
99,644,625,863
139,524,537
579,687,823
240,014,006
805,019,142
130,948,320
2,260,931,841
191,322,900
598,912,816
9,118,124
114,204,100
23,183,829
325,339,355
13,751,135
166,686,282
22,599,520
714,970,841
7,071,709,132
27,767,589,241
838,055,888
5,138,365,086
218,111,063
2,933,621,879
372,835,334
6,285,235,300
75,814,449
635,623,162
270,696,830
1,320,000,208
163,392,094
854,148,147
78,643,492
283,665,253
636,636,886
4,890,498,569
24,567,877
907,340,750
103,155,173
877,150,222
24,039,180
285,032,191
170,605,628
3,343,055,049
50,247,431
982,537,830
60,239,450
1,173,788,382
18,399,369
319,925,000
8,811,251
18,198,405
901,020,222
5,598,643,725
395,272,236
3,945,397,463
67,178,214
1,353,650,988
56,137,832
1,837,451,182
104,723,825
891,817,543
111,832,496
1,439,972,317
53,378,188
668,124,216
51,516,401
753,781,188
45,496,984
721,422,550
46,267,475
752,057,235

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)
รายรับ
(บาท)
เชียงใหม
9,697,771,657
ลําพูน
102,814,694
ลําปาง
190,555,911
อุตรดิตถ
119,241,573
แพร
102,780,488
นาน
105,770,306
พะเยา
89,342,726
เชียงราย
3,112,034,867
แมฮองสอน
471,298,776
นครสวรรค
313,446,318
อุทัยธานี
92,775,843
กําแพงเพชร
286,558,527
ตาก
247,985,826
สุโขทัย
281,230,378
พิษณุโลก
837,882,355
พิจิตร
65,852,725
เพชรบูรณ
365,885,077
ราชบุรี
227,551,734
กาญจนบุรี
1,203,137,521
สุพรรณบุรี
244,966,239
นครปฐม
477,656,464
สมุทรสาคร
206,929,318
สมุทรสงคราม
23,320,550
เพชรบุรี
2,115,647,061
ประจวบคีรีขันธ
5,714,844,040
นครศรีธรรมราช
897,604,721
กระบี่
4,542,570,151
พังงา
3,021,387,561
ภูเก็ต
25,414,667,036
สุราษฏรธานี
20,026,374,918
ระนอง
125,354,557
ชุมพร
285,320,718
สงขลา
2,114,716,074
สตูล
237,811,312
ตรัง
762,756,440
พัทลุง
154,472,445
ปตตานี
174,546,724
ยะลา
237,650,435
นราธิวาส
316,869,967
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2555)
จังหวัด

จํานวนหองพัก
(หอง)
30,637
586
1,863
1,190
1,269
1,532
903
11,571
3,118
2,764
1,096
2,080
2,605
2,102
4,863
507
3,502
2,126
7,401
2,046
2,201
1,739
232
6,537
11,487
6,351
13,897
6,292
48,280
38,989
2,001
3,735
14,416
1,917
3,262
1,572
590
2,034
2,393
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จํานวนแรงงาน
(คน)
15,952
261
790
576
445
421
253
5,092
1,196
936
234
588
999
855
2,370
196
1,717
1,094
3,536
755
1,347
687
44
4,298
8,345
1,863
8,233
5,707
37,964
28,546
491
1,025
5,821
491
1,946
473
482
618
943

คาใชจายในการ
ดําเนินงาน (บาท)
3,626,442,163
53,960,477
91,672,559
61,587,124
33,673,225
42,503,024
35,197,721
1,742,119,479
112,578,652
150,248,587
28,524,627
100,189,314
103,107,428
122,405,921
346,246,143
27,787,573
76,954,034
106,491,837
799,640,029
89,052,093
248,342,092
74,970,680
2,631,910
868,548,916
1,615,288,270
406,100,842
1,256,290,772
1,027,250,261
15,804,325,700
6,411,236,975
54,178,821
97,585,925
897,013,298
55,114,452
420,091,906
65,627,826
102,117,496
172,836,033
115,991,810

สินทรัพยถาวรรวม
(บาท)
23,700,541,294
353,473,268
911,238,032
835,970,141
593,744,035
932,747,567
403,548,959
9,215,072,443
6,459,594,437
1,152,447,969
210,017,066
1,136,867,584
1,167,383,607
1,265,193,878
3,325,675,312
181,328,908
1,046,099,001
907,146,054
6,179,350,573
527,171,494
1,245,050,020
1,012,317,476
64,889,028
9,794,022,800
17,023,523,839
3,585,521,154
18,222,723,999
13,261,882,714
55,934,537,018
68,042,283,333
779,656,082
2,484,616,410
10,562,877,106
977,295,444
2,866,821,420
830,614,565
203,037,805
653,519,618
777,765,160
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ภาคผนวก ข
(ประเด็นในการสัมภาษณ)
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ประเด็นในการสัมภาษณ เพื่อเปนขอมูลในงานวิจยั
เรื่อง การยกระดับจางในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (นสธ.)
ดวยการสนับสนุนจาก สภาวิจัยแหงชาติ และ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
รายการคําถาม
(1) โรงแรมมีการแบงโครงสรางการจางงานอยางไรบาง
(เชน พนักงานประจํา, ชั่วคราว, part time หรือ outsource)
(2) พนักงานโรงแรมจะไดรับคาจางในรูปแบบใดบาง เชน เงินเดือนประจําTip Service charge สวัสดิการ
(3) ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันชีวิต หรือ สวัสดิการอื่น ๆ
(4) โรงแรมมีการระประกันเงินเดือน (รายได) ขั้นต่ําหรือไม
(5) มีการทําสัญญากับพนักงานในรูปแบบใดบาง
(6) ความถี่ในการเปลี่ยนพนักงานในแตละระดับ (ระดับปฏิบัติการ และ ผูระดับบริหาร)
(7) คาจางแรงงานขั้นต่ําของพนักงานในระดับโรงแรมมีปจจัยอะไรบางที่มีผลตอการกําหนดเงินเดือน
(8) ประสบการณในการทํางานมีผลตอเงินเดือน หรือ คาจาง หรือไมอยางไร
(9) ประสบการณทํางานจากโรงแรมเครือของไทย หรือ เครือนานาชาติ (Thai or International chain)
(10) ประสบการณทํางานในตางประเทศ / ประสบการณทํางานในธุรกิจอื่น ๆ เชน รานอาหาร บริษัททัวร
(11) ระดับการศึกษามีผลตอเงินเดือน หรือ คาจาง หรือไมอยางไร
(12) การจบการศึกษาดานการทองเที่ยวโดยตรง / การจบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียง
(13) การจบการศึกษาดานการทองเที่ยวจากตางประเทศ
(14) ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ เชน อังกฤษ จีน ญี่ปนุ เกาหลี ฯลฯ
(15) ระดับการศึกษา (อดีต หรือ เพิ่มเติม)
(16) ประสบการณทํางาน / การฝกอบรม / ผลงานในอดีต
(17) การจัดอบรมใหพนักงาน ทั้ง โดยโรงแรมเอง และ โดยวิทยากร ภายใน หรือ ภายนอก
(18) ความรวมมือกับภาครัฐ เชน กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(19) ทางโรงแรมมีนโยบายในการรับมือการเปด AEC อยางไรบางโดยเฉพาะดานแรงงาน
(20) ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจางงานของโรงแรม
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แบบสอบถาม
เรื่อง การยกระดับจางในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (นสธ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดวยการสนับสนุนจาก สภาวิจัยแหงชาติ และ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
คําชี้แจง
ก) คําถามมีทั้งหมด 4 สวน ไดแก (1) เกี่ยวกับงานของทาน (2) เกี่ยวกับรายไดของทาน
(3) เกี่ยวกับตัวทาน (4) เกี่ยวกับความนาเชื่อถือของขอมูล
ข) คําตอบของทานนั้นถือเปน “ความลับสูงสุด” ที่จะนําไปใชวเิ คราะหทางวิชาการเทานั้น และจะ
ไมมีการเผยแพรเพื่อการอื่นใด อยางเด็ดขาด
ค) ขอมูลของทานมีความสําคัญอยางมากที่จะทําใหงานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จ ในการชวย
พัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเที่ยวของประเทศไทย จึงขอความกรุณาทานตอบ
คําถามใหไดมากที่สุดเทาทีท่ านจะสามารถทําได
ง) คําถามแตละขอนั้นไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิดแตอยางใด ขอใหทา นเพียงแคตอบใหตรงกับ
ความคิดเห็นของทานเทานัน้
แบบตอบรับยินยอมในการใหขอมูล
1. ขาพเจายินดีที่จะตอบคําถามในแบบสอบถามนี้ดวยความเต็มใจ
2. ยินยอมใหนักวิจัยนําเอาขอมูลนี้ไปใชในงานวิจัยทางวิชาการดวยความเต็มใจ

ลงชื่อ …...................................................................
(
)
วันที่ …....... เดือน …......................... ป พ.ศ. ….............
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สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานของทาน
1.1 ชื่อของโรงแรมที่ทานทํางานอยูในปจจุบัน ....……...……...…….........……...…...…...……...…….
1.2 โรงแรมที่ทานทํางานอยูในปจจุบันตัง้ อยูในจังหวัด (เมือง)ใด
กรุงเทพฯ เชียงใหม พัทยา ภูเก็ต อื่นๆ (โปรดระบุ) .................……............
1.3 ตําแหนงงานของทานในปจจุบัน .............……...……...……...……...…...
แผนก ….................................... อยูในระดับ ปฏิบัติการ ผูบริหาร ผูบริหารระดับสูง
1.4 ทานทํางานในตําแหนงปจจุบันนี้เปนเวลาทั้งสิ้น
............... ป .................. เดือน
1.5 ทานมีประสบการณทํางานอยูในธุรกิจโรงแรมทั้งสิ้น
............... ป .................. เดือน
1.5.1 ประสบการณในโรงแรมแบบเครือโรงแรมไทย
............... ป .................. เดือน
1.5.1 ประสบการณในโรงแรมแบบเครือโรงแรมตางประเทศ ............... ป .................. เดือน
1.5.1 ประสบการณในโรงแรมแบบบริหารเอง
............... ป .................. เดือน
1.6 ทานมีประสบการณทํางานอยูในธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งสิ้น .......... ป ........... เดือน
1.7 ทานเคยมีประสบการณทํางานโรงแรมในตางประเทศหรือไม ไมมี มี ทั้งสิ้น ..... ป .....เดือน
สวนที่ 2: คาจางและรายไดอื่น ๆ
2.1 ทานไดทําสัญญาการจางงานกับโรงแรมหรือไม
ไมมีสัญญา
มีสัญญา เปนระยะเวลา ....... เดือน ….. ป
สัญญาเปด
2.2 ณ โรงแรมแหงนี้ทานทํางานสัปดาหละกี่วัน ......... วัน ตอ สัปดาห
2.3 ทานมีรายไดเฉลี่ยรวมทั้งหมดเดือนละ ................. บาท ตอ เดือน แบงเปนรายไดจากทางตาง ๆ ดังนี้
(1) เงินเดือน ............................ บาท ตอ .............. เดือน (หรือ ตอ …............)
(2) ทานไดคาลวงเวลางานปกติ (Overtime / OT / โอที) ............................ บาท ตอ เดือน
หรือ แลกวันลาไดเทากับ
1 เทา 1.5 เทา หรือ ………………. เทา
(3) ทานไดคาบริการพิเศษ (Service charge) ประมาณ ............................ บาท ตอ เดือน
(4) ทานไดรับทิปเฉลีย่ ............................ บาท ตอ …......... (วัน / เดือน)
(5) ทานไดรับ Officer check เดือนละ ............................. บาท ตอ เดือน
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2.4 เงินเดือนของทานเปนอัตราเดียวตลอดป หรือ เปลี่ยนตามชวงฤดูกาล
เปนอัตราเดียวตลอดทั้งป เทากับ …....................... บาท/เดือน
แบงเปนตามฤดูกาล
ชวงลูกคานอย (Low season)
….................... บาท/เดือน
ชวงลูกคามาก (High season)
….................... บาท/เดือน
ชวงลูกคามากพิเศษ (Peak season) ...................... บาท/เดือน
สวนที่ 3: เกี่ยวกับทาน
3.1 เพศ
ชาย
หญิง
อื่น ๆ
3.2 อายุ .................. ป
3.3 สถานะภาพสมรส
โสด
แตงงาน หมาย
อื่น ๆ (โปรดระบุ) …........................
3.4 ทานมีภูมิลําเนา (บานเกิด) ณ จังหวัด .................……...…….....……...........................................
3.5 ระดับการศึกษาสูงสุดของทานคือ?
อนุบาล
ประถมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรชั้นตน (ปวช.)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...............................................................
3.6 ทานเคยไดรับการศึกษา หรือ การฝกอบรมในตางประเทศหรือไม?
ไมเคย
เคย โดย ชื่อหลักสูตรที่ไดศึกษา/อบรม คือ …...................................................
3.7 ทานเคยไดรับการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวหรือไม
ไมเคย
เคย โปรดระบุสาขาที่ไดรับการศึกษา การพัฒนาการทองเที่ยว
การจัดการโรงแรม
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ….............................................
ชื่อหลักสูตรที่ไดศกึ ษาคือ …..................................................................................................
ชื่อสถาบัน ….......................................................................................................................
3.8 สถาบันการศึกษาทีท่ านจบการศึกษาสูงสุด
ชื่อสถาบัน …..............................................................................................................................
ที่ตั้ง ในประเทศไทย
ตางประเทศ (โปรดระบุประเทศ) …..........................................
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3.9 ทานสามารถใชภาษาตางประเทศใดไดบาง
ภาษา
ที่ใชงานได

ฟง
พอใช

ดี

พูด
ดีมาก พอใช

ดี

อาน
ดีมาก พอใช

ดี

เขียน
ดีมาก พอใ
ช

ดี

ดีมาก

อังกฤษ
จีน
ญี่ปุน
เกาหลี
ฝรั่งเศส
เยอรมัน

อื่นๆ
….................
อื่นๆ
….................
3.10 ทานไดรับการอบรมใดบางที่เกี่ยวของกับงานของทาน (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
การอบรมภายในโรงแรม โดย เจาหนาที่ของโรงแรม
จํานวน …......................... ครั้ง
การอบรมภายในโรงแรม โดย วิทยากรภายนอกจํานวน จํานวน …......................... ครั้ง
การอบรมภายในโรงแรม โดย ภาคราชการ
จํานวน …......................... ครั้ง
อื่น ๆ (โปรดระบุ) …............................
จํานวน …......................... ครั้ง
อื่น ๆ (โปรดระบุ) …............................
จํานวน …......................... ครั้ง
######################################################
สวนที่ 4: คําถามตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
4.1 ทานเขาใจคําถามในแบบสอบถามนีม้ ากนอยเพียงใด
เขาใจมากที่สุด เขาใจมาก
เขาใจบาง
ไมคอยเขาใจ
ไมเขาใจเลย
4.2 ทานมีความมั่นใจในคําตอบที่ทานใหในแบบสอบถามนี้มากนอยเพียงใด
มั่นใจมากที่สุด
มั่นใจมาก
มั่นใจบาง
ไมคอยมั่นใจ
ไมมั่นใจเลย
=================================================================
ขอบพระคุณอยางสูงที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามนี้อยางครบถวนสมบูรณ
=================================================================
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