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บทคัดย่ อ
โครงการวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์ กลางการบินสุวรรณภูมิ เป็ นแผนพัฒนา
เมืองในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิในอนาคตให้ เป็ นเมืองศูนย์กลางการบิน เพื่อช่วยใน
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้ องถิ่น ระดับภาคจนถึงระดับชาติ ทําให้ เกิดการขยายตัวของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องในพื ้นที่โดยรอบสนามบิน เกิดเป็ นพื ้นที่พาณิชยกรรม ธุรกิจโรงแรมจึงจําเป็ นต้ องมี
ขึ ้นเพื่อรองรับความต้ องการของนักท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมมีการลงทุนไม่ตํ่ากว่า 6 แสนล้ านบาท
เป็ นธุรกิ จที่ ลงทุนมากที่ สุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว นอกจากด้ านเงินลงทุน โรงแรมยังมี
ความสําคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศได้ เป็ นอย่างดี
ในปั จจุบัน (พ.ศ. 2552) การบริ หารจัดการโรงแรมในพื น้ ที่ ดังกล่าวนัน้ ยังไม่ได้ มีการ
กําหนดมาตรฐาน และไม่มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรทางกายภาพที่ชดั เจน การบริ หารจัดการที่ดี
ย่อมส่งผลต่อลักษณะกายภาพ และภาพลักษณ์ของโรงแรม และทําให้ จํานวนผู้เข้ ามาใช้ บริ การ
ของโรงแรมมีจํานวนเพิ่มขึ ้น เป็ นการสร้ างรายได้ ให้ แก่ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวด้ วย
้
2 ฝ่ าย ได้ แก่ การ
การศึกษาวิจยั นี ้ ทําการเก็บข้ อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทังหมด
สัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการโรงแรมในพื ้นที่บริเวณใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ จากการสุม่ ตัวตัวอย่างแบบ
ชัน้ (stratified random sampling) ได้ ผ้ ปู ระกอบการโรงแรมทังหมด
้
6 ราย และหลังจากนันทํ
้ าการ
เก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม กับลูกค้ าโรงแรมที่เป็ นนักท่องเที่ยวประเภททรานซิท (transit) ซึง่ เป็ น
กลุ่มลูกค้ าหลักของโรงแรมในบริ เวณนี ้ จํานวนทังหมด
้
100 ราย โดยนําข้ อมูลจากทัง้ 2 ฝ่ ายมา
วิเคราะห์ร่วมกับมาตราฐานโรงแรมไทย ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ ซึ่งมีความสําคัญ
อย่างยิ่งในการศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางการจัดการทรัพยากรกายภาพที่เหมาะสม
จากการศึกษาและเก็ บข้ อมูล พบว่ า การจัดการทรั พยากรทางกายภาพของโรงแรม
สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน ได้ แก่ ด้ านการจัดการบํารุ งรักษาอาคาร และด้ านการบริ การที่เกี่ ยวข้ อง การ
จัดการบํารุ งรักษาคืองานโครงสร้ างอาคาร งานสถาปั ตยกรรม และงานระบบต่าง ๆ ส่วนงานบริ การที่
เกี่ยวข้ องคือ ความปลอดภัย ความสะอาดและบริ การของโรงแรม เมื่อเทียบกันแล้ ว ผู้ประกอบการใช้
ความสําคัญต่องานด้ านการบริ การที่เกี่ยวข้ องมากกว่างานด้ านการจัดการบํารุ งรักษาอาคาร โดยงาน
ด้ านการบริ การที่ เกี่ ยวข้ องจะมี การระบุช่ วงและเวลาทํ างานที่ ชัดเจนทุกวันและใช้ พนักงานจาก
ต่างจากงานด้ านการจัดการบํารุงรักษาอาคารที่ใช้ การตรวจสอบหาจุด
หน่วยงานภายในตนเองทังหมด
้
(1)

ชํารุ ดเสียหาย และส่วนใหญ่จะใช้ ช่างดูแลจากหน่วยงานภายนอก เพราะมีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ทาง
ข้ อมูลลูกค้ าโรงแรม ลูกค้ ามากกว่าร้ อยละ 90 ของโรงแรมบริ เวณนี เ้ ป็ นนักท่องเที่ ยว
ประเภทนักท่องเที่ยวทรานซิท (transit) มีทงชาวต่
ั้
างชาติและคนไทย เป็ นเพศชายและเพศหญิงจํานวน
เท่า ๆ กัน โดยที่มีเกณฑ์อายุเฉลี่ยประมาณ 26-35 ปี มีการสถานะภาพส่วนใหญ่เป็ นโสด มี
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยกลุ่มลูกค้ าที่มี
จํานวนรองลงมา คือ พนักงานบริ ษัท หรื อพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่บริ ษัทหรื อโรงงาน
จองห้ องพักให้ พนักงานของตนที่มาทํางานในโรงงานรอบ ๆ บริ เวณนี ้ ประเภทของห้ องพักที่ลกู ค้ า
เลือกพักมากที่สดุ คือ ห้ องพักแบบเตียงเดี่ยว (single bedroom) ด้ านปั จจัยที่ลกู ค้ าพิจารณาในการ
ตัดสินใจเข้ าพักอันดับแรก คือ สิ่งอํานวยความสะดวกและองค์ประกอบต่าง ๆ รองลงมาคือ การรักษา
ความปลอดภัย ขนาดพื น้ ที่ ของห้ องพัก อัตราค่ าเข้ าพัก การให้ บริ การ ความสะอาด ทํ าเลที่ ตัง้
บรรยากาศและความสวยงาม ตามลําดับ สิ่งอํานวยความสะดวกส่วนกลาง 6 อันดับแรก ที่ลกู ค้ าเห็นว่า
จําเป็ นมากที่ สุด ประกอบไปด้ วย นวดแผนโบราณ จุดบริ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ร้ านซัก อบ รี ด
อินเตอร์ เนตคาเฟ่ คอฟฟี่ ชอป และห้ องคาราโอเกะ
ผลสรุปการวิจยั สามารถสรุปเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรกายภาพของโรงแรม
ในเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านทําเลที่ตงโครงการ
ั้
ปั จจัยด้ านเงินลงทุน ปั จจัย
ด้ านกลุ่มลูกค้ า และปั จจัยด้ านทรัพยากรกายภาพของโรงแรม ปั จจัยทัง้ หมดยังมีผลต่อแนวทางการ
จัดการทรัพยากรกายภาพของโรงแรมในเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ ซึ่งสรุ ปได้ 2 ด้ าน คือ ด้ าน
การปฏิบตั ิการและการบํารุงรักษา (operation and maintenance) และด้ านการจัดการบริ การที่
เกี่ยวข้ อง (facilities support service)
การศึกษาวิจยั ทังหมดข้
้
างต้ นนี ้ สามารถสรุปข้ อเสนอแนะในการประกอบการธุรกิจโรงแรม
โดยสถานที่ตงโรงแรมควรอยู
ั้
่ติดถนน เข้ าถึงง่าย สามารถเดินทางด้ วยรถยนต์จากสนามบินไม่เกิน 5
นาที ด้ านพืน้ ที่ใช้ สอย ห้ องพักควรมี ไม่ตํ่ากว่า 100 ห้ อง พืน้ ที่ ต่อห้ องประมาณ 32-34 ตารางเมตร
บริ การอินเตอร์ เนตและบริ การรับฝากของควรต้ องมีบริ การทุกโรงแรม ส่วนอื่น ๆ ของโรงแรมไม่ซบั ซ้ อน
เท่างานของโรงแรมขนาดใหญ่หรื อโรงแรมทัว่ ๆ ไป สามารถปรับประยุกต์ให้ เข้ ากับระบบการทํางานของ
แต่ละโรงแรมได้ ซึ่งนอกจากจะเป็ นประโยชน์ ในการพัฒนาโรงแรมในพื น้ ที่ เมื องศูนย์ กลางการบิ น
สุวรรณภูมิแล้ ว ยังเป็ นการให้ แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม ตลอดจนธุรกิจโรงแรมในประเทศ
และส่งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้ วย
(2)

Abstract
The Suvarnabhumi Aerotropolis development project is a plan to develop
nearby areas into an airport city of the future. This development will encourage
sustainable and continuous economical growth in local areas, provincial areas, and
finally encourage development nationally. The plan is targeting to persuade commercial
industry, the tourism industry, and other related fields to invest in the area to support
future tourism requirements; this includes an investment of at least 600 billion baht by
the hotel industry, which is deemed to be one of the most heavily invested businesses in
the tourism sector. Apart from the financial package that the hotel industry will bring, this
industry is a key factor in the good promotion of Thailand’s overall image.
Currently (2009), hotel management within the area is yet to be standardized
and still lacks direction in resource management. It is crucial to have good resource
management in any hotel as this is directly linked to the influx and demand of tourists. This
positive image consequently generates more money for all relevant commerce in the area.
The research method for this study is to analyze two sources of information:
1) stratified random sampling of 6 local hotels and interviews; 2) 100 questionnaires
given to tourists in transit, who are the focal target group of the area; alongside current
Thai hotel standards and facilities management theories. This method is crucial to the
project as it will explain consumers’ needs and will assist local businesses to have a
direction to manage appropriately the needed physical resources for the area.
From the stratified random sampling method, it was found that hotel facilities
management can be separated in to two groups, facilities operations and maintenance
and facilities support services. facilities operations and maintenance includes those
involving architectural and facilities renovation. Facilities support services relate to hotel
safety, cleanliness, and customer services. When comparing these factors, it was
discovered that entrepreneurs are more likely to concentrate on improvement of facilities
support services than to facilities operations and maintenance. Most services have
systematic working schedules and use their own personnel, while facilities operations
(1)

and maintenance renovations are carried out through inspections and hiring of external
personnel with relevant skills.
From the random sample of the questionnaires, it was found that more than
90 percent of the consumers are tourists in transit, singles aged between 26 to 35 years,
have at least university education, and are self-employed. Secondary consumers are
company or industrial employees who are located near the area as it is closer to where
they work. Most consumers would select single bedrooms and their choice is primarily
made from available facilities provided by the hotels. Other considerations include
security, room space, price, services, cleanliness, location, and environment
respectively. The 6 most required facilities from a consumer point of view are massages,
foreign exchange booths, laundry service, internet cafes, coffee shops, and karaoke
bars.
In conclusion, the important factors that affect hotel facilities management in
the Suvarnabhumi Aerotropolis consist of project location, funding availability, consumer
groups, and hotel physical resources. All factors can be divided to two aspects which
are operation and maintenance and facilities support services.
The results of this study can be summarized by the following suggestions.
Hoteliers must consider location of their site, which should be within 5 minutes from the
airport by car; the hotel should have more than 100 rooms; the room size should be
about 32-34 squaremetres; the hotel should have internet and luggage storage facilities.
Other suggestions to hoteliers are that hotels should be simple and not have design
complexity like other large hotels and they should have the flexibility that can be
modified according to consumers’ need. Thus, these suggestions will not only be
practical for continuous improvement, they will aid other hoteliers and give direction for
further developments in other areas, hence encouraging tourism in Thailand.
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ปริ ภาพ ยังมีวิทยา
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