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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในก ากับอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐ และมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๙ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และเพ่ือให้
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่ศึกษา วิจัย ประชุมสัมมนา ฝึกงานและฝึกปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริหารและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปรัชญาในการด าเนินงาน คือ 
Your happiness will always be my top priority “ความสุขของท่านคือสิ่งส าคัญที่สุดของเรา” และ
วิสัยทัศน์ “ยูเพลสจะเป็นสถานปฏิบัติการที่ให้การบริการห้องพัก การจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา อาหารและ
เครื่องดื่มท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล” บริหารงานโดยนายภูริชญ์  นันทะเสน รักษาการผู้จัดการ
ทั่วไปสถานปฏิบัติการ ในเดือนตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน โดยมีอัตราก าลังบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 24 คน 
 ผลการด าเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ดังนี้ ด้านการ
บริการเปิดบริการห้องพัก ให้บริการด้านห้องพัก 43 ห้อง ประกอบด้วย ห้องสุพีเรีย 6 ห้อง ห้องสแตนดาร์ด 
37 ห้อง บริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่ให้บริการโดยทีมงามืออาชีพซึ่งมี
ประสบการณ์การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง 
บริการห้องประชุมสัมมนา ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ (Grand Ballroom) จ านวน 1 ห้อง ที่สามารถ
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ถึง 1,000 – 1,500 คน และรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และงานฉลองมงคลสมรส
ที่สามารถรองรับได้ถึง 80 โต๊ะ ห้องประชุมสัมมนาขนาดเล็กจ านวน 9 ห้องย่อย (U1-9) รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ  โดยการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติส าหรับหลักสูตรการโรงแรม คณะบริหาร
ศาสตร์ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 1 รักษาการเติบโตของธุรกิจเดิม  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างแบรนด์ของสถานประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจ โดยเพ่ิมรายการอาหารเมนูใหม่ เพ่ือให้มีความ
หลากหลายสามารถรองรับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น รวมไปถึงการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินค้า/บริการ/
ประชาสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Delivery, Facebook, Line เป็นต้น พร้อมทั้งเพ่ิมการส่งเสริม
การตลาด โดยการจัดท าโปรโมชั่นที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 
2564 สถานปฏิบัติการได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ จากผลการด าเนินงานของสถานปฏิบัติการ 
พบว่า 

กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.1  เพิ่มสินค้าและบริการต่าง ๆ ของสถานปฏิบัติการฯ ให้มีความหลากหลาย 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อาหารเดลิเวอรี่และอาหารประจ าภาค ต้องมีจ านวนเมนูเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนไม่ต่ ากว่า 

5 เมนู (ปีงบประมาณ 2563 เดิม 30 เมนู) ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีเมนูอาหารเดลิเวอรี่และอาหารประจ า



 

 

ภาค จ านวน 35 เมนู  ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเริ่มจ าหน่ายเดือนมกราคม – เดือนกันยายน  
มีรายได้ท้ังสิ้น 244,912.25 บาท เป็นต้นทุนทั้งสิ้น 146,947.35 บาท เป็นก าไรสุทธิ 46,533.33 บาท 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 อาหารบุฟเฟต์ โครงการนี้เป็นโครงการเดิมที่มีอยู่  โดยจัดขึ้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
โดยเฉพาะช่วงใกล้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นักศึกษาตามคณะต่าง ๆ จะ
เข้ามาใช้บริการจัดเลี้ยง โดยในปีงบประมาร 2564 พบว่า มีการให้บริการอาหารบุฟเฟต์จ านวน 12 ครั้ง ซึ่ง
ลดลงจากปีงบประมาร 2563 เนื่อจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐได้ออกนโยบายงดนั่งทานอาหารใน
ร้าน ส่งผลให้สถานปฏิบัติการฯ ต้องปิดให้บริการในส่วนของห้องอาหาร 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 เมนูอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับประชุมสัมมนา โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 
ชุดขนมไทยน่ารัก และชุดเบเกอรี่น่าทาน จากการด าเนินงาน พบว่า สถานปฏิบัติการได้ออกเมนูอาหารว่าง
และเครื่องดื่มส าหรับงานประชุม อบรมสัมมนา จ านวนทั้งสิ้น 28 ชุด โดยราคาของอาหารว่างและเครื่องดื่มต่อ
หน่วย ต้องไม่เกินอัตราการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับทางราชการก าหนด และได้จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ยังคณะและส านักงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ห้อง Co-Working Space โดยสถานปฏิบัติการได้วางแผนจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับห้อง 
Co-Working Space จ านวน 1 ห้อง จากการด าเนินการ พบว่า  บริบทของห้องประชุมและที่ตั้งของสถาน
ปฏิบัติการยังไม่เอ้ืออ านวยในการสร้างเป็น Co-Working Space เนื่องจาก สถานปฏิบัติการฯ อยู่ห่างจากตัว
เมืองค่อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่แล้วธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจ SMEs ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง อีกท้ังบริษัทขนาด
ใหญ่ที่อยู่บริเวณรอบ ๆ มีส านักงานและห้องประชุมที่เพียงพออยู่แล้ว และจะเข้ามาใช้บริการห้องพักกับสถาน
ปฏิบัติการฯ อย่างเดียวเท่านั้น  นอกจากนี ้ภายในมหาวิทยาลัยยังมีส านักวิทยบริการที่คอยให้บริการห้อง Co-
Working Space อยู่แล้ว นักศึกษามักจะนิยมมาใช้บริการ เนื่องจากห้องมีจ านวนเพียงพอ ความพร้อมของ
อุปกรณ ์และมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 การให้บริการสปา แพคเกจโปรแกรมน าเที่ยว  จากการด าเนินการ พบว่า สถาน
ปฏิบัติการฯ ได้รับผลกระทบสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้ 
เนื่องจาก ธุรกิจท่องเที่ยวปิดตัวลงและผันตัวไปด าเนินกิจการในรูปแบบอ่ืน รวมถึงงดการจัดเทศกาลงานส าคัญ
ต่าง ๆ และให้ความส าคัญกับการดูแลป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 

ตัวชี้วัดที่ 1.6 โครงการข้าวขาหมู/กระเพาะปลานายยู (ผลงานของนักศึกษาฝึกงาน เพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการและการประกอบอาหาร ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) ผลการด าเนินงาน พบว่า โครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี แต่ต้องปิดตัวลงเนื่องจาก
โรงอาหารกลาง 2 ปิดปรับปรุง ซึ่งมีผลประกอบการจากการขายเดือนมีนาคม - เมษายน รวมทั้งสิ้น 13,000 
บาท เป็นต้นทุนด าเนินการ 7,510 บาท ก าไรสุทธิ 5,210 บาท 

ตัวชี้วัดที่ 1.7 โครงการจ าหน่ายอาหารนอกสถานที่ตั้ง ณ ตลาดนัด ม.อุบล ผลการด าเนินการ
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเป็นนักศึกษา รองลงมาคือ บุคลากร ราคาที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 30-50 บาท 
บริโภคของทานเล่นมากกว่าอาหาร ส่วนใหญ่ซื้อกลับไปทานที่บ้าน รองลงมาซื้อไว้ทานพรุ่งนี้เช้า และเพ่ือให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ราคาเหมาะสม และไม่ซ้ าซ้อนกับผู้ขายคนอ่ืน สถานปฏิบัติการจึงได้ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แซนวิชไส้ทะลักและแซนวิชโบราณ รวมทั้งน าขนมปังไส้ทะลัก พบว่า กลุ่มเป้าหมายให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ราคามีความเหมาะสม และส่วนใหญ่ซื้อเก็บไว้ทานเป็นอาหารเช้า 
ระยะเวลาในการขายทั้งสิ้น 2 เดือน มีรายได้จากการออกขายตลาดนัด ม.อุบล ทั้งสิ้น 26,267 เป็นต้นทุน
ด าเนินการ 19,507.26 ก าไรสุทธิ 6,759.74 บาท 



 

 

กลยุทธย่อยที่ 1.2 เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้า บริการ และประชาสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทาง
ออนไลน์  

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การไลฟ์และการอัป Story ใน Facebook Page ผลการด าเนินการ พบว่า สถาน
ปฏิบัติการฯ มีการโพสข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ  การขายอาหารเดลิเวอรี่ และอ่ืน ๆ ผ่านช่องทาง Facebook 
page เป็นจ านวนทั้งสิ้น 278 โพส มีการเข้าถึงโพสของเพจ Facebook ของสถานปฏิบัติการจ านวนทั้งสิ้น 
149,033 คน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 142.6% 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ โดยการด าเนินการของสถานปฏิบัติการต้องเพ่ิมยอดขายการ
สั่งอาหารเดลิเวอร์รี่ ไม่น้อยกว่า 2,000 ออร์เดอร์ ผลการด าเนินการ พบว่า สถานปฏิบัติการได้ เปลี่ยนระบบ
การขายอาหารเดลิเวอรี่แบบเดิมเป็นการน า Line My Shop และมียอดออเดอร์จากการสั่งอาหารออนไลน์ใน
ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 2,739 ออเดอร์ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 YouTube Channel ผลการด าเนินงาน พบว่า สถานปฏิบัติการฯ ได้สร้างช่อง 
YouTube Chanal ขึ้นจ านวน 1 ช่อง ชื่อ U Place Hotel at Ubon Ratchathani University เพ่ือลงสื่อ
วิดีโอที่เก่ียวข้องกับสินค้า บริการ กิจกรรมข่าวสาร และโปรโมชั่นต่าง ๆ 

กลยุทธ์ย่อย 1.3: เพิ่มการส่งเสริมการตลาด โดยการจัดท าโปรโมชั่นที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 โปรโมชั่นสินค้าและบริการต่าง ๆ ผลการด าเนินงาน พบว่า สถานปฏิบัติการได้

ด าเนินการออกโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขายทั้งหมด 12 ครั้ง เช่น  โปรโมชั่นส่วนลดห้องพักส าหรับหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก โปรโมชั่นห้องพักรายเดือน โปรโมชั่นส าหรับอาหารเดลิเวอรี่และขนม เป็นต้น 

 
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  สถานปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์ในการ

รักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในสินค้าและบริการต่าง ๆ ของ
สถานปฏิบัติการฯ โดยมีกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ดังนี้  

กลยุทธ์ย่อย 2.1 การตอบสนองลูกค้าที่แตกต่าง โดยสถานปฏิบัติการได้ด าเนินการเผยแพร่เชิงรุก
และใช้สื่ออนไลน์เข้ามาช่วย เช่น การแจกใบปลิว นิตยสารและสารสาร โทรทัศน์ facebook, line, website 
และ email เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการโน้มน้าวลูกค้าให้มีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ กล่าวคือ การมีความรู้ การเข้าใจ
ที่ถูกต้องที่จะส่งผลต่อความรู้สึกที่ดี และมีพฤติกรรมที่เป็นการสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วม ผลการด าเนินงาน 
พบว่า ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น 17 ครั้ง ซึ่งตัวชี้วัดก าหนดให้พนักงานขายลงประชาสัมพันธ์เชิงรุกจ านวน 
12 ครั้ง ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินการ 

กลยุทธ์ย่อย 2.2 ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา สถานปฏิบัติการ
ต้องได้คะแนนประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน จาก 5 คะแนน ผลการด าเนิน พบว่า 
สถานปฏิบัติได้รับคะแนนประเมินมากว่า 3 คะแนน จากการประเมินคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งบรรลุ
วัตถุประสงค์การด าเนินการ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 กิจกรรมเพื่อสังคม สถานปฏิบัติการต้องด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2564 พบว่า สถานปฏิบัติการฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมจ านวน 2 ครั้ง 
คือ การออกบูธอาหารฟรีในงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการบริจาคน้ าดื้มแก่โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 20 แพค 

 
 
 



 

 

กลยุทธ์ 3 การบริหารจัดการภายใน (ด้านงบประมาณ) สถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 9,613,447.00 บาท โดยเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายด้วย
เงินรายได้ทั้งหมด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีการเบิกจ่ายที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 8,502,454.16 บาท 

 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร สถานปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันส่งผลให้เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรที่จะก้าวไปสู่มาตรฐานใน
ระดับสากล อีกทั้งยังมีความคาดหวังให้บุคลากรของสถานปฏิบัติการฯ ได้รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน (หอพัก,
อาหารกลางวัน,ประกันสังคม,เครื่องแต่งกายพนักงาน,ค่าตอบแทนพิเศษจากการให้บริการ) โดยได้จัดการ
ฝึกอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม และโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยบุคลากรสถานปฏิบัติการฯ เข้าร่วมทั้ง 2 โครงการ ๆ ละ 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และทุกคนผ่านการทดสอบจากการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 100 

กลยุทธ์ที่ 5 การเรียนการสอน สถานปฏิบัติการฯ เป็นหน่วยปฏิบัติการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะบริหารศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และสถาบันอ่ืน ๆ ภายนอกใน 
โดยมีวัตถุประสงค์การด าเนินงาน เพ่ือให้พนักงานของสถานปฏิบัติการมีความพร้อม ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
โดยส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมให้สถานปฏิบัติการก้าวสู่
การเป็นโรงแรมที่เปิดด าเนินการบริการในระดับมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาปฏิบัติการ ดังนี้ รายวิชา 1705 225 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน  รายวิชา 1705 
270 การด าเนินงานและการจัดการงานครัว และรายวิชา 1705 375 การด าเนินงานจัดเลี้ยง (ภาคเรียนที่ 
1/2564) มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาภาคต้น จ านวนทั้งสิ้น 225 คน และในภาค
การศึกษาภาคปลาย จ านวนทั้งสิ้น 97 คน และได้จัดโครงการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา 2 โครงการ คือ สนับสนุนการจัดโครงการ  “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการ
จัดการการโรงแรมผ่านกิจกรรมภัตตาคารจ าลอง” และ โครงการ ข้าวขาหมู/ กระเพาะปลานายยู เพ่ือผลงาน
ของนักศึกษาฝึกงานในการเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาหาร ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และยังมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 63 คน จากคณะ
บริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จากผลการด าเนินงาน พบว่า สถาน
ปฏิบัติการฯ เป็นห้องปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ จ านวน 3 วิชา มีโครงการสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด 2 โครงการ และรองรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 หลักสูตร ซ่ึงยังไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ 6 การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานปฏิบัติได้ด าเนินการปรับทัศนียภาพให้
สวยงามเหมาะสมกับการเป็นโรงแรม อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานปฏิบัติการฯ ให้เป็นที่รู้จักและมี
ชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานปฏิบัติการฯ เพ่ือดึงดูดผู้รับบริการเพ่ือให้มีระบบสาธารณูปโภคที่พร้อม
ให้บริการอยู่เสมอ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมบ ารุงระบบ



 

 

สาธารณูปโภค จ านวน 2,100,000 บาท และในปีงบประมาณ 2564 สถานปฏิบัติการฯ ได้ซ่อมบ ารุงจุดที่ช ารุด
เสียหายเพ่ือให้ไม่กระทบต่อการบริการ โดยใช้งบประมาณสถานปฏิบัติการฯ เป็นค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงทั้งสิ้น 
167,994 บาท ผลการด าเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 สถานปฏิบัติการฯ ได้ด าเนินปรับปรุงสวนไป
แล้ว 1 สวน บริเวณข้างห้องอาหาร โดยท าทางเดินและประตูสวิงบานคู่ทะลุอาคารเพ่ือเข้าห้องประชุม U3, 7, 
และ U6 อีกทั้งประดับไฟสนามทางเดินในบริเวณสวน 2 จุด ดังนั้นการด าเนินการยังไม่บรรลุตัวชี้วัดในการ
ด าเนินการ และสถานปฏิบัติการฯ มีแผนการด าเนินการปรับปรุงสวนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
 

รายงานประจ าปีฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมกิจกรรมและผลการด าเนินงานของสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์กิจกรรมของหน่วยงาน และการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ  

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการได้
รับทราบข้อมูลในการด้านการด าเนินงาน และเป็นประโยชน์ต่อการได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพ
ในการให้บริการที่ดีข้ึน 
 
 

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์กร 

1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 

1.1.1 ประวัติความเป็นมาขององค์กร 
 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในก ากับของ
มหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9 /2555 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2555    
ให้สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่ศึกษา วิจัย ประชุมสัมมนา ฝึ กงานและฝึก
ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อาคารเทพรัตนสิริปภา ณ เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี  ขึ้นตรงต่ออธิการบดีมีการด าเนินงานและรูปแบบการบริหารจัดการนอกระบบราชการเพ่ือความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการด าเนินงานด้วยการจ าแนกออกเป็นทั้งหมด 5 
แผนก ได้แก่ 
 1. แผนกส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านแผนงานและงบประมาณงานพัสดุ 
งานบุคคล งานการเงินและบัญชีและการบริหารงานทั่วไป 
 2. แผนกต้อนรับส่วนหน้า มีหน้าที่ในการบริการผู้ เข้ารับบริการ และมีบทบาทในการติดต่อ
ประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ ในโรงแรมเพ่ือให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนกครัว มีหน้าที่จัดเตรียมวัตถุดิบ ปรุงประกอบอาหารและเบเกอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวม
ไปถึงการดูแลรักษาท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ ภาชนะ ให้ถูกสุขลักษณะ 
 4. แผนกแม่บ้าน มีหน้าที่ท าความสะอาดและให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของลูกค้าใน
ส่วนของห้องพักรวมไปถึงพ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอกของอาคาร 

 5. แผนกอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าในส่วนของห้องอาหาร จัดเลี้ยง วางแผนและ
ควบคุมการจัดซื้อของ ดูแลให้การจัดเตรียมอาหารเป็นไปอย่างราบรื่นโดยมีมาตรฐาน ตลอดจนก าหนดและ
ควบคุมงบประมาณ ที่เก่ียวข้องภายในแผนก 

 1.1.2 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  วิสัยทัศน์  ยูเพลสจะเป็นสถานปฏิบัติการที่ให้การบริการห้องพัก การจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา 
อาหารและเครื่องดื่มท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล 
  พันธกิจ   
   1. สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสาขาการโรงแรมคณะบริหารศาสตร์ และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ เป็นหลัก และสถานบัน
การศึกษาอ่ืนๆ 
   2. สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานหารายได้ 
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    1.1.3 โครงสร้างการบริหารของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

  1. คณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.) 

 ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี โดยอธิการบดีเป็นประธาน มีอ านาจหน้าที่ในการวางนโยบายและ
แผนงานของสถานปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานปฏิบัติการและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบ พิจารณา แผนงบประมาณ รายงานประจ าปี รายงานการเงินและบัญชีของสถานปฏิบัติการ 
ข้อบังคับและค าสังอ่ืนใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงินงบประมาณ ให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติงาน
ของผู้จัดการทั่วไป แต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการทั่วไป,ผู้สอบบัญชี รวมไปถึงการให้ค าแนะน าการบริหารรส
ถานปฏิบัติการแก่ คบส. ตามท่ีเห็นสมควรและหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

 
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

 
รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว 

คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
กรรมการ 

 

 
รศ.ดร.สุรศักดิ์ ค าคง 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
กรรมการ 

 

 
ผศ.ดร.สงวน ธาน ี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
กรรมการ 
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ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กรรมการ 

 
รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

กรรมการ 

 

 
นางเนาวรัตน์ อรุณคง 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 

 

 
นายธีรมิตร จันทร์สิงห์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

กรรมการและเลขานุการ 

 

  2. คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.)  

ซ่ึงแต่งต้ังโดยอธิการบดี โดยรองอธิการบดหีรอืผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการของสถานปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด มติคณะรัฐมนตรี และค าสั่งอื่นใดของทางราชการอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นระเบียบเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี จัดท ารายงานประจ าปี จัดท าระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และอ่ืนๆ เสนอต่อ 
(คอส.) พิจารณาเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

 
นางสาววรารัตน์ บุญแฝง 

ผู้แทนอาจารย์ประจ าคณะบริหารศาสตร์ 
กรรมการ 

 
นางสาวกันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ 

ผู้แทนอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
กรรมการ 

 
นายรัชชนนท์  แกะมา 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง
กรรมการ 

 

          
      นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ 

    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 
      กรรมการ 

     
   นายภูริชญ์ นันทะเสน 

   รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป 
  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

เลขานุการ    
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  3. แผนผังองค์กรการบริหารงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
 

 
ผังองค์กรการบริการงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผลด าเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
รายได้จากการด าเนินงานทั้งสิ้น 5,604,220.23 บาท (ห้าล้านหกแสนสี่พันสองร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสามสตางต์
ถ้วน) และมีรายจ่ายจากการด าเนินงานเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 12,760,946.84 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนหก
หมื่นเก้าร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์ถ้วน) ท าให้มีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 7,156,726.61 บาท (เจ็ด
ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางคถ์้วน) 
 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 2564 

ประเภทรายได้ 
ปีงบประมาณ 2563 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2564 

(บาท) 
ผลต่าง 
(บาท) 

ร้อยละ 

รายได-้ห้องพัก 2,046,296.97 1,499,309.26 -546,987.71 -26.73 

รายได-้อาหารเช้า ABF 396,750.00 121,020.00 -275,730.00 -69.50 

รายได-้แผนกห้องอาหาร 185,756.00 603,290.25 417,534.25 224.78 
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ประเภทรายได้ 
ปีงบประมาณ 2563 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2564 

(บาท) 
ผลต่าง 
(บาท) 

ร้อยละ 

รายได-้แผนกจัดเลี้ยง 4,667,112.00 3,353,726.00 -1,313,386.00 -28.14 

รายได้-จากการเรียนการ
สอน 

78,000.00 11,520.00 -66,480.00 -85.23 

รายได-้อ่ืนๆ 38,406.68 15,354.72 -23,051.96 -60.02 

รวม 7,412,321.65 5,604,220.23 -1,808,101.42 -24.39 

   ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
 

หมายเหตุ ค าชี้แจงผลต่างที่มีนัยส าคัญ 
1. รายได้-แผนกห้องอาหาร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 224.78 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก สถาน

ปฏิบัติการฯ ได้ด าเนินโครงการจัดหารายได้เพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยรายได้ที่หายไปอันเนื่องมาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควิด-19 เช่น โครงการขายอาหารแบบส่งถึงที่ (Delivery) ,โครงการจ าหน่ายอาหารนอกสถานที่ 
เป็นต้น 

2. รายได-้อาหารเช้า ABF ลดลงร้อยละ 69.50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก สถานปฏิบัติการ
ฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นผลให้จ านวนแขกผู้เข้าพักลดลง รายได้-อาหาร
เช้า ABF ที่ถูกคิดรวมกับค่าห้องพักจึงลดลง รวมทั้งมีการจ าหน่ายห้องพักส าหรับงานค่าย (คณะฯ/หน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัย) ที่ไม่ได้รวมค่าอาหารเช้าไว้ในราคาขาย 

 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 2564 

ประเภทรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2564 

(บาท) 
ผลต่าง 
(บาท) 

ร้อยละ 

เงินเดือน 3,334,323.52 3,168,533.20 -165,790.32 -4.97 

ค่าตอบแทน 278,400.00 338,840.00 60,440.00 21.71 

ค่าใช้สอย 1,508,432.47 1,407,190.18 -101,242.29 -6.71 

ค่าวัสดุ 2,945,315.51 2,778,733.48 -166,582.03 -5.66 

ค่าสาธารณูปโภค 992,696.89 834,988.49 -157,708.40 -15.89 

ค่าเสื่อมราคา 4,884,126.87 4,232,661.49 -651,465.38 -13.34 

รวม 13,943,295.26 12,760,946.84 -1,182,348.42 -8.48 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
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 หมายเหตุ ค าชี้แจงผลต่างที่มีนัยส าคัญ 
1. ค่าตอบแทน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.71 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 

2563 สถานปฏิบัติการฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งรองผู้จัดการฯทั้ง 2 ฝ่าย ส่งผลให้ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ในช่วงเดือน ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564  
  2. ค่าสาธารณูปโภค ลดลงร้อยละ 15.89 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 
2564 สถานปฏิบัติการฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ท าให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดที่ออกโดยรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การให้บริการภายในพ้ืนที่
สถานปฏิบัติการฯลดลง 

 
 

 
 

แผนภูมิที ่1 กราฟแสดงรายรับ-รายจ่ายเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
 

                     ในปีงบประมาณ 2564 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างานยกร่างข้อบังคับ คอส. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล และคณะท างานยกร่างข้อบังคับ คอส. ว่าด้วย 
การจัดท างบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือด าเนินการจัดท าระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่
ดี และไม่ขัดกับ กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยอุบลราธานี โดยการแต่งตั้งคณะท างานดังกล่าวได้
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  

7,412,321.65

13,943,295.26

-6,530,973.61

5,604,220.23

12,760,946.84

-7,156,726.61
-10,000,000.00

-5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

รายได้ ค่าใชจ้่าย รายไดต้ ่ากว่าค่าใชจ้่าย

2563 2564
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2.2 ผลการด าเนินงานแผนการตลาดประจ าปี 2564 

กลยุทธ์ที ่1 รักษาการเติบโตของธุรกิจเดิม 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างแบรนด์ของสถานประกอบการโรงแรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จัก และ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อธุรกิจ 
 

กลยุทธ์ย่อย 1.1:  เพ่ิมสินค้าและบริการต่าง ๆ ของสถานปฏิบัติการฯ ให้มีความหลากหลาย 

1. อาหารเดลิเวอรี่และอาหารประจ าภาค  

1.1 หลักการและท่ีมาของโครงการ :   
 เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางทั้งในและนอกประเทศลดลง หลายธุรกิจ
ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและที่พัก เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว ไม่มีการเดินทาง ส่งผลให้
รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานปฏิบัติการฯ เป็นธุรกิจให้บริการห้องพัก ประชุม อบรม สัมมนา และบริการ
จัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์ และอ่ืน ๆ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องใน
ขณะที่รายจ่ายยังคงเท่าเดิม อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคและการใช้ชีวิตประจ าวันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
หรือที่เรียกว่า การใช้ชีวิตแบบ New Normal สื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตประจ าวันมากขึ้นไม่ว่า
จะเป็น การเรียนการสอน การประชุมอบรม และการสั่งซื้อสินค้า ในรูปแบบออนไลน์มากข้ึน  สถานปฏิบัติการ
ฯ จึงเล็งเห็นว่ารายได้หลักซึ่งเป็นรายได้จากห้องพักมีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่ไม่มีรายได้เลย    
จึงต้องปรับรูปแบบวิธีการหารายได้ใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่ และศึกษากลยุทธ์
และแนวทางการปรับตัวของลักษณะรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมและที่พักจากหลาก ๆ แห่ง        
ซึ่งธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่มุ่นเน้นไปที่เรื่องของอาหารเดลิเวอรี่ เนื่องจากอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ขาด
ไม่ได้ อีกท้ังโรงแรมยังมีทรัพยากรในการผลิตอยู่แล้วนั้นก็คือแผนกครัว เพียงแค่ต้องปรับรูปแบบการให้บริการ 
และหน้าตาของอาหาร ให้มีความน่าสนใจสามารถดึงดูดลูกค้าได้ ราคาไม่แพงมากลูกค้าสามารถยอมรับได้ 
และต้องสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาสั่งเองที่ร้าน จึงได้มีแนวคิดท่ีจะท าโครงการจ าหน่ายอาหารเดลิเวอรี่
ออนไลน์  
 
 1.2 ตัวชี้วัด:  เมนูอาหารเดลิเวอรี่และอาหารประจ าภาค จ านวนเมนูเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนไม่ต่ ากว่า 5 เมนู 
(จ านวนเมนูปีก่อน 30 เมนู) เท่ากับ 35 เมนู 
 

1.3 ผลการด าเนินงาน 
1. น าเสนอโครงการจ าหน่ายอาหารเดลิเวอรี่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ 

เกี่ยวกับหลักการและแผนการด าเนินการ ซึ่งมติที่ประชุ มมีข้อเสนอแนะให้ส ารวจความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายก่อนว่ามีความคิดเห็นด้วยหรือไม่ที่สถานปฏิบัติการฯ จะเปิดจ าหน่ายอาหารเดลิเวอรี่ จากผล
ส ารวจ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 228 คน ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 3 แบบส ารวจพฤติกรรมการสั่งอาหารเดลิเวอรี่  
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 109 48% 
หญิง 118 52% 
ผลรวมทั้งหมด 227 100%    

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18 - 28 ป ี 65 29% 
29 - 39 ป ี 127 56% 
40 - 50 ป ี 25 11% 
50 ปีขึ้นไป 10 4% 
ผลรวมทั้งหมด 227 100%    

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เจ้าหน้าที ่ 80 35% 
นักศึกษา 42 19% 
อาจารย์ 105 46% 
ผลรวมทั้งหมด 227 100%    

ช่องทางการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
Facebook 17 7% 
Food Panda 20 9% 
Grab Food 70 31% 
Line Official 101 44% 
โทรศัพท ์ 19 8% 
ผลรวมทั้งหมด 227 100%    

ประเภทอาหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ฟาสต์ฟูด 11 5% 
อาหารจีน 23 10% 
อาหารไทย 122 54% 
อาหารเพื่อสุขภาพ 54 24% 
อาหารอีสาน 17 7% 
ผลรวมทั้งหมด 227 100%    

ช่วงเวลาในการสั่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
08.00 - 10.00 น. 14 6% 
10.01 - 12.00 น. 147 65% 
12.01 - 14.00 น. 40 18% 
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14.01 - 18.00 น. 21 9% 
18.01 - 20.00 น. 5 2% 
ผลรวมทั้งหมด 227 100%    

ความถี่ในการสั่งต่อสัปดาห์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ครั้ง 45 20% 
2 - 3 ครั้ง 173 76% 
4 - 6 ครั้ง 8 4% 
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 1 0% 
ผลรวมทั้งหมด 227 100%    

ราคาอาหารในการสั่งแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย จ านวน (คน) ร้อยละ 
101 - 200 บาท 55 24% 
ต่ ากว่า 100 บาท 158 70% 
มากกว่า 200 บาท 14 6% 
ผลรวมทั้งหมด 227 100%    

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่สถานปฏิบัติการฯ จะเปิดให้บริการ
อาหารเดลิเวอรี่ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย 22 10% 
เห็นด้วย 205 90% 
ผลรวมทั้งหมด 227 100% 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52 อายุ 29-39 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 56 สถานภาพอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 46 ช่องทางการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ทาง Line Official คิดเป็น
ร้อยละ 44 รองลงมา Grab Food คิดเป็นร้อยละ 31 ประเภทอาหาร อาหารไทย คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา
อาหารเพ่ือสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 24 ช่วงเวลาในการสั่ง เวลา 10.01-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา 
12.01-14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 18 ความถี่ในการสั่งอาหารต่อสัปดาห์ 2 -3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76               
ราคาอาหารในการสั่งแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยต่ ากว่า 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 และกลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยกับ
การที่สถานปฏิบัติการฯ จะเปิดให้บริการอาหารเดลิเวอรี่ คิดเป็นร้อยละ 90 
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 2. จ านวนเมนูอาหารเดลิเวอรี่และอาหารประจ าภาค 35 เมนู ดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 4 เมนูอาหารเดลิเวอรี่และอาหารประจ าภาค  
เมนูอาหาร รูปภาพ อาหาร 

เดลิเวอรี่  
อาหารประจ า
ภาค 

1. ส้มต า+ไก่ย่าง+ผักสด   

 

✓ ✓ 

2. ไก่ใต้น้ า+ผักสด  

 

✓ ✓ 

3. ต้มแซบกระดูกหมู  

 

✓  

4. ลาบหมู+ไข่ต้ม+ผักสด+ข้าวเหนียว
ขาว 

 

✓ ✓ 
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เมนูอาหาร รูปภาพ อาหาร 
เดลิเวอรี่  

อาหารประจ า
ภาค 

5. พะแนงหมู+ไข่เจียว+ข้าวไรเบอร์รี่  

 

✓  

6. สปาเก็ตตี้เบคอนผัดพริกแห้ง 

 

✓  

7. กระเพราเห็ด (มังสวิรัติ) 

 

✓  

8. ข้าวคลุกกะปิ+หมูหวาน+ไข่เจียว
ซอย 

 

✓  
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เมนูอาหาร รูปภาพ อาหาร 
เดลิเวอรี่  

อาหารประจ า
ภาค 

9. ข้าวปลาซาบะย่าง 

 

✓  

10. สเต็กไก่ทอด 

 

✓  

11. น้ าพริกกะปิ+ปลาทู+ไข่เจียวชะอม 

 

✓ ✓ 
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เมนูอาหาร รูปภาพ อาหาร 
เดลิเวอรี่  

อาหารประจ า
ภาค 

12. ปลานิลนึ่ง+แจ่วปลาร้า+ผักลวก 

 

✓  

13. น้ าพริกปลาป่น+ไข่ต้ม+ผักสด 

 

✓  

14. ข้าวไก่เบตง+น้ าจิ้มสามรส+ไข่ต้ม 

 

✓  

15. ซี่โครงหมูอบน้ าผึ้ง+ไข่ต้ม 

 

✓  
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เมนูอาหาร รูปภาพ อาหาร 
เดลิเวอรี่  

อาหารประจ า
ภาค 

16. แกงค่ัวหอยแมงภู่+ไข่เจียว 

 

✓ ✓ 

17. ข้าวผัดแหนม 

 

✓  

18. ข้าวปลานิล3รส + ไข่เจียว 

 

✓ ✓ 

19. ข้าวหมูผัดกะปิ+ไข่้เจียว 

 

✓  
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เมนูอาหาร รูปภาพ อาหาร 
เดลิเวอรี่  

อาหารประจ า
ภาค 

20. ข้าวกุ้ง5รส 

 

✓ ✓ 

21. ข้าวปลาซาบะเจี๋ยนแฮมเห็ดหอม 

 

✓  

22. ข้าวหมู3ชั้นทอดน้ าปลา 

 

✓  

23. ข้าวน้ าพริกหนุ่ม+ไส้อั่ว 

 

✓  

24. ข้าวหมูย่างซอสเทอริยากิ 

 

✓  
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เมนูอาหาร รูปภาพ อาหาร 
เดลิเวอรี่  

อาหารประจ า
ภาค 

25. ข้าวย าถั่วพู 

 

✓  

26. ข้าวคั่วกลิ้งหมูสับ 

 

✓ ✓ 

27. ข้าวผัดปลาทูน้ าพริกกะปิ 

 

✓ ✓ 

28. ข้าวหมูน้ าตกไข่เจียว 

 

✓ ✓ 
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เมนูอาหาร รูปภาพ อาหาร 
เดลิเวอรี่  

อาหารประจ า
ภาค 

29. ข้าวผัดเม็ดมะม่วง 

 

✓  

30. ต าถั่ว+หมูกรอบ+ข้าวเหนียว 

 

✓ ✓ 

31. ข้าวคั่วกลิ้งเอ็นไก่ 

 

✓ ✓ 
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เมนูอาหาร รูปภาพ อาหาร 
เดลิเวอรี่  

อาหารประจ า
ภาค 

32. ข้าวย าปลาทูไข่เจียว 

 

✓  

33. สปาเกตตี้ผัดเขียวหวานไก่ 

 

✓  

34. ข้าวหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือไข่ดาว 

 

✓  



20 
 

เมนูอาหาร รูปภาพ อาหาร 
เดลิเวอรี่  

อาหารประจ า
ภาค 

35. ตับหวาน+ข้าวเหนี่ยว 

 

✓ ✓ 

 
 3. จัดให้มีเมนูอาหารประจ าภาคเป็นรายสัปดาห์ แบ่งเป็น อาหารภาคเหนือ อาหารภาคกลาง อาหาร
อีสาน และอาหารใต้ 
 4. รูปแบบการจัดอาหารสวยงาม ปริมาณอาหารและราคาเหมาะสม โดยตั้งราคาเริ่มต้นที่ 59 บาท  
 5. นอกจากอาหารเดลิเวอรี่แล้วยังมีการจ าหน่ายอาหารในห้องอาหารของสถานปฏิบัติการในช่วงที่มี
การผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 
 6. ในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 โครงการจ าหน่ายอาหารเดลิเวอรี่ต้องหยุดไป เนื่องจาก 
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบหมายให้
สถานปฏิบัติการฯ ด าเนินการเป็นสถานที่กักตัวส าหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว             
นั้นหมายความว่าในช่วงระยะเวลาในเดือนดังกล่าวสถานปฏิบัติการจะไม่มีรายได้จากการให้บริการอาหาร                
เดลิเวอรี่ แต่สถานปฏิบัติการฯ มีรายได้จากการให้บริการห้องพักและบริการอาหารส าหรับผู้ป่วยโควิดมา
ชดเชยการปิดโครงการจ าหน่ายอาหารเดลิเวอรี่แทน คิดเป็นจ านวนเงิน 183,000 บาท 
 7. พัฒนาอาหารเดลิเวอรี่ด้านรสชาติและด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจากลูกค้าที่มีต่อการให้บริการอาหารเดลิเวอรี่ ดังตารางที่ 3   
   เกณฑ์ในการแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้  
    คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  แปลว่า  มีผลดีที่สุด  
    คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  แปลว่า มีผลดี 
    คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  แปลว่า  มีผลปานกลาง  
    คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  แปลว่า  มีผลน้อย  
    คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  แปลว่า  มีผลน้อยที่สุด  
 
ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการอาหารเดลิเวอรี่ 
เพศ จ า น ว น 

(คน) 
ร้อยละ 

ชาย 41 29% 
หญิง 101 71% 
ผลรวมทั้งหมด 142 100% 
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อาย ุ จ า น ว น 
(คน) 

ร้อยละ 

18 - 25 ป ี 23 16% 
26 - 33 ป ี 28 20% 
34 - 41 ป ี 29 20% 
42 - 49 ป ี 48 34% 
50 ปีขึ้นไป 14 10% 
ผลรวมทั้งหมด 142 100% 
สถานภาพ จ า น ว น 

(คน) 
ร้อยละ 

นักศึกษา 22 16% 
อาจารย์ 61 43% 
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 53 37% 
บุคคลทั่วไป 6 4% 
ผลรวมทั้งหมด 142 100% 
หน่วยงานที่ท่านสังกัด (คณะ หน่วยงาน ) จ า น ว น 

(คน) 
ร้อยละ 

กองการเจ้าหน้าที ่ 1 1% 
กองคลัง 6 4% 
กองบริการการศึกษา 1 1% 
ส านักงานอธิการบดี 6 4% 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 3 2% 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 1% 
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 1% 
คณะเกษตรศาสตร์ 6 4% 
คณะนิติศาสตร์ 8 6% 
คณะวิทยาศาสตร์ 17 12% 
คณะบริหารศาสตร์ 22 16% 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 10 7% 
คณะเภสัชศาสตร์ 14 10% 
คณะศิลปศาสตร์ 6 4% 
หน่วยงานที่ท่านสังกัด (คณะ หน่วยงาน ) จ า น ว น 

(คน) 
ร้อยละ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 6 4% 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 6% 
คณะรัฐศาสตร์ 5 4% 
บุคคลทั่วไป 18 13% 
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ผลรวมทั้งหมด 142 100% 
จ านวนครั้งที่ใช้บริการอาหาร Delivery จ า น ว น 

(คน) 
ร้อยละ 

1-5 ครั้ง 73 51% 
6-10 ครั้ง 22 16% 
มากกว่า 10 ครั้ง 41 29% 
ไม่เคยเลย 6 4% 
ผลรวมทั้งหมด 142 100% 

ปัจจัยที่ท่านเลือกใช้บริการด้านอาหารและหรืออาหารประเภท Delivery 
ของโรงแรมฯ 

จ า น ว น 
(คน) 

ร้อยละ 

การบริการ 32 6% 
การส่งเสริมการตลาด 23 65% 
ที่ตั้งท าเลของโรงแรมยูเพลส 29 18% 
รสชาติ 38 9% 
ราคา 20 2% 
ผลรวมทั้งหมด 142 100% 
ระดับความพึงพอใจในด้้านอาหาร ค่าเฉลี่ย แปลผล 
รสชาติอาหาร 3.74 ดี 
คุณค่าทางอาหารที่ได้รับ  3.89 ดี 
ความหลากหลายของอาหาร  3.70 ดี 
ความสะอาดของอาหาร  4.13 ดี 
ความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร 4.21 ดีมาก 
ความสด ความใหม่ ความร้อนของอาหาร  4.03 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.95 ดี 
โดยรวมแล้วอาหารที่ท่านทานมีรสชาติอย่างไร จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ควรปรับปรุง 17 12% 
ดี 125 88% 
ผลรวมทั้งหมด 142 100% 
 
ระดับความพึงพอใจในด้้านบริการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 
ระยะเวลาในการจัดส่งอาหาร 3.81 มาก 
การแต่งกายสะอาด  และสุภาพ 4.12 มาก 
การใช้วาจาสุภาพ 4.23 ดีมาก 
การให้บริการด้วยความเต็มใจ  4.25 ดีมาก 
มีความเอาใจใส่ต่อลูกค้า  4.06 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.09 มาก 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71 อายุ 42-49 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 34 สถานภาพอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 43 หน่วยงานที่ท่านสังกัดคณะบริหารศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 16 
รองลงมา บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 13 จ านวนครั้งที่ใช้บริการอาหาร Delivery 1-5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51 
รองลงมา มากกว่า 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29 ปัจจัยที่ท่านเลือกใช้บริการด้านอาหารและหรืออาหารประเภท 
Delivery ของโรงแรมฯ  การส่งเสริมการตลาด คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา ที่ตั้งท าเลของโรงแรมยูเพลส              
คิดเป็นร้อยละ 18  
 ระดับความพึงพอใจในด้านอาหาร พบว่าความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือความสะอาดของอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับดี ระดับความ
พึงพอใจในด้้านอาหาร มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95 โดยรวมแล้วอาหารที่ท่านทานมีรสชาติอย่างไร ดี คิดเป็น
ร้อยละ 88 รองลงมาคือควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 12   
 ระดับความพึงพอใจในด้านบริการ พบว่าการให้บริการด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ซึ่งอยู่
ในระดับดีมาก รองลงมาคือการใช้วาจาสุภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ซึ่งอยู่ในระดับดี้มาก โดยรวมแล้วระดับ
ความพึงพอใจในด้านบริการ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.09 ซึ่งอยู่ในระดับด ี  
 ข้อเสนอแนะด้านอาหาร 

- รสชาติอาหารต้องคงที่ ไม่ผิดเพี้ยน 
- คงคุณภาพวัตถุดิบให้สดใหม่เสมอ 
- ตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
- อาหารต้องถูกสุขลักษณะ 

 ข้อเสนอแนะด้านบริการ 
- ควรมีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
- ควรตรวจสอบออเดอร์ของอาหารก่อนจัดส่งให้ลูกค้า 
- พนักงานจัดส่งสินค้าควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

 
8. รายงานงบก าไรขาดทุนโครงการอาหารเดลิเวอรี่  
 

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
 
รายได้จากการขายอาหารเดลิเวอรี่       244,912.25 
หัก ต้นทุนขาย          146,947.35  
ก าไรขั้นต้น            97,964.90 
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร         51,431.57 
ก าไรสุทธิ            46,533.33 
 
 จากงบก าไรขาดทุนประจ าปีงบประมาณ 2564 ของสถานปฏิบัติการฯ พบว่า โครงการจ าหน่าย
อาหารเดลิเวอรี่มีผลก าไรสุทธิจ านวน 46,533.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.00 ของรายได้รวม จะเห็นได้ว่า
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ คือ ต้นทุนขาย เท่ากับ 146,947.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของรายได้รวม รองลงมา 
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คือ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 51,431.57 บาท คิดเป็น 20.00 เนื่องจาก สถานปฏิบัติการฯ ได้
ซื้อวัตถุดิบกับผู้ขายที่ให้ระยะเวลาในการช าระเงินมากกว่า 30 วัน จึงส่งผลให้ราคาวัตถุดิบค่อนข้างสูงกว่า
ผู้ขายรายอ่ืน  
 ดังนั้น สถานปฎิบัติการฯ ควรมีการส ารวจราคาวัตถุดิบจากผู้ค้าหลายราย และเปรียบเทียบราคาเพ่ือ
ท าการค้ากับผู้ขายที่ให้ราคาต่ าที่สุด 
 
  9. จ านวนการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่าน Line Official โดยหัวข้อนี้จะอยู่ใน
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.1 ในปี 2564 มีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งหมด 174 ครั้ง ได้แก่ 
  
      มกราคม    จ านวน  0 ครั้ง  
      กุมภาพันธ์    จ านวน 0 ครั้ง  
      มีนาคม     จ านวน 0 ครั้ง 
      เมษายน    จ านวน 24 ครั้ง  
      พฤษภาคม    จ านวน 24 ครั้ง  
      มิถุนายน    จ านวน 26 ครั้ง   
      กรกฎาคม    จ านวน 26 ครั้ง  
      สิงหาคม    จ านวน 27 ครั้ง  
      กันยายน    จ านวน 26 ครั้ง  

ตุลาคม     จ านวน 0 ครั้ง  
      พฤศจิกายน    จ านวน 21 ครั้ง  
      ธันวาคม    จ านวน 0 ครั้ง 

2. อาหารบุฟเฟต์ 
 2.1 หลักการและท่ีมาของโครงการ :   
 โครงการนี้เป็นโครงการเดิมที่มีอยู่ โดยจัดขึ้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะช่วงใกล้พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นักศึกษาตามคณะต่าง ๆ จะเข้ามาใช้บริการจัดเลี้ยง เช่น งาน
บายเนียร์ ทางสถานปฏิบัติการฯ จึงมีบริการอาหารบุฟเฟต์ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่
ต้องการจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้แบบเล็ก ๆ 
 2.2 ตัวช้ีวัด: การให้บริการอาหารบุฟเฟต์จ านวน 12 ครั้ง 
 2.3 ผลการด าเนินงาน  

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐได้ออกนโยบายงดนั่งทานอาหารในร้าน ส่งผลให้สถาน
ปฏิบัติการฯ ต้องปิดให้บริการในส่วนของห้องอาหาร ทั้งนี้ต้องรอให้สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ผ่อนคลาย 
จงึจะสามารถเปิดให้บริการห้องอาหารได้   

ปัจจุบัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ลดลง รัฐบาลมีการประกาศนโยบายปลดล็อกประเทศ 
ประกอบกับในช่วงเดือนธันวาคม เริ่มเข้าสู่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 สถานปฏิบัติการฯ จึงมีแผนที่จะเปิดให้บริการอาหารบุฟเฟต์ในห้องอาหารในช่วง
เดือนดังกล่าว  
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3. เมนูอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับประชุมสัมมนา 

3.1 หลักการและท่ีมาของโครงการ :   
 นอกจากการให้บริการห้องพักแล้ว สถานปฏิบัติการฯ ยังมีการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับงานประชุม อบรมสัมมนา ซึ่งให้บริการทั้งในสถานปฏิบัติการและคณะ/ส านักงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยรวมถึงงานนอกสถานที่ด้วย  จึงได้ท าการออกเมนูอาหารว่างให้มีความหลากหลาย ไม่จ าเจ 
รวมถึงรูปแบบการจัดอาหารว่างให้มีความสวยงาม น่ารับประทาน สามารถดึงดูดและสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้รับประทาน โดยแบ่งออกเป็น 2 เซต ได้แก่ เซตขนมไทยน่ารัก และเซตเบเกอรี่น่ากิน 
 3.2 ตัวช้ีวัด: 15 เมนู 
 3.3 ผลการด าเนินงาน 
  1. ออกเมนูอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับงานประชุม อบรมสัมมนา โดยออกเป็นเซตขนมไทยน่ารัก 
จ านวน 16 เมนู และเซตเบเกอรี่น่าทาน จ านวน 12 เมนู รวมทั้งสิ้น 28 เมนู  
  2. ราคาของอาหารว่างและเครื่องดื่มต่อหน่วย ต้องไม่เกินอัตราการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับทางราชการก าหนด 
  3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ยังคณะและส านักงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 
 

รูปที่ 1 สื่อประชาสัมพันธ์เมนูอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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  4. รูปแบบการจัดอาหารว่างต้องมีความสวยงาม ดูน่าทาน โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง เป็นต้น
ในการตกแต่งให้ดูสวยงามเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของอาหารว่าง รวมทั้งสามารถช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้รับ
ประทาน  
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4. เครื่องดื่มและเบเกอรี่  
4.1 หลักการและท่ีมาของโครงการ :   

 ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เกิดปรากฎการณ์ผู้คนชาวจังหวัดอุบลให้ความสนใจกับขนมปัง        
แบรนด์ดังกันอย่างล้มหลามและอย่างต่อเนื่องถึง สถานปฏิบัติการเล็งเห็นถึงโอกาสในการออกผลิตภัณฑ์          
เบเกอรี่ใหม่ เพ่ือมาตอบสนองความต้องการของลูกค้า ณ ช่วงเวลาขณะนั้น โดยได้มีการคิด ปรับปรุง และ
พัฒนาสูตรขนมปังให้มีรสชาติและหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานปฏิบัติการโดยเฉพาะไม่เหมือนใคร ราคา
สามารถยอมรับได้ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ขนมปังไส้ทะลัก ซึ่งสร้างความสนใจและได้รับความนิยมจากนักศึกษา 
บุคลากร และบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก จึงได้เพ่ิมลงในเมนูเบเกอรี่ส าหรับงานประชุมสัมมนา พร้อมทั้งน าลง
ไปจ าหน่ายคู่กับอาหารเดลิเวอรี่คู่กับน้ าสมุนไพร อีกทั้งยังมีนักศึกษาและบุคคลภายนอกมารับหิ้วขนมปังไส้
ทะลักของสถานปฏิบัติการฯ ไปจ าหน่ายต่ออีกด้วย 
 ทั้งนี้อีกหนึ่งเมนูเบเกอรี่ของสถานปฏิบัติการฯ ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบนั้นก็คือ พายไก่ 
และคุกกี้ สถานปฏิบัติการฯ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์จ าหน่ายเบเกอรี่และเครื่องดื่มสมุนไพรรวมทั้งสิ้น 14 เมนู 
ได้แก่ เมนูพาย 3 เมนู ได้แก่ พายไก่  พายสัปปะรด และพายเผือก  ขนมปังไส้ทะลัก 4 รสชาติ ได้แก่ รสนมสด            
ฮอกไกโด รสช็อกโกแลต รสชาเขียว และรสครีมสด  คุกกี้ 3 รสชาติ ได้แก่  รสกาแฟ  รสช็อกโกแลต  และ          
เนยสด  และเครื่องดื่มสมุนไพร 4 รสชาติ แก่ น้ ากระเจี๊ยบ น้ าเก๊กฮวย  น้ ามะตูม  และน้ าอัญชัญมะนาว  

4.2 ตัวช้ีวัด: 5 เมนู 
 4.3 ผลการด าเนินงาน: เมนูเบเกอรี่ 20 เมนู และเมนูเครื่องดื่มสมุนไพร 4 เมนู ได้แก่ ดังตารางที่ 4 และไป
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ในรายการ UBU 2 You ดังรูปที่ 2 
  
ตารางท่ี 6 ตารางเมนูเบเกอรี่และเครื่องดื่มสมุนไพร  

เมนูเบเกอรี่ รูปภาพ 

1. ขนมหม้อแกง 
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เมนูเบเกอรี่ รูปภาพ 

2.ขนมปังหน้าเนย 

 

3.แซนวิชโบราณ 

 

4.แซนวิชปูอัด 

 

5.ตะโก้ฟักทอง 
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เมนูเบเกอรี่ รูปภาพ 

6.ขนมปังไส้ทะลัก 

 

7.พายไก่ 

 

8.เอแคลร์ 
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เมนูเบเกอรี่ รูปภาพ 

9.พายสับปะรด 

 

10.ชิฟฟ่อนใบเตย 

 

11.ตะโก้เผือก 
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เมนูเบเกอรี่ รูปภาพ 

12.ช็อคบอล 

 

13.บราวนี่ 

 

14.คุกกี ้
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เมนูเบเกอรี่ รูปภาพ 

15.ขนมปังเนยน้ าตาล 

  

16.คัพเค้กช็อคชิพ 

 

17.เค้กชิฟฟ่อนฝอยทอง 
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เมนูเบเกอรี่ รูปภาพ 

18.ขนมปังหมูหยอง 

 

19.เค้กกล้วยหอม 

 

20.โรลเค้ก 
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เมนูเบเกอรี่ รูปภาพ 

น้ าดื่มสมุนไพร 
• น้ าอัญชัน 
• น้ าเก๊กฮวย 
• น้ ากระเจี๊ยบ 
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รูปที่ 2 ออกรายการ UBU 2 You ร่วมกับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและ

บริการของสถานปฏิบัติการฯ 
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5. ห้อง Co-Working Space 

  5.1 หลักการและท่ีมาของโครงการ  
  ด้วยสถานปฏิบัติการฯ มีแนวคิดในการหารายได้จากห้องประชุมที่ว่างและไม่มีการใช้งาน โดยมีแผนที่
จะปรับเป็นห้อง Co-Working Space เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ เปิดไว้ส าหรับนักศึกษา  บุคลากร และ
บุคคลภายนอกมาใช้บริการด้านการจัดประชุมเล็ก ๆ หรือท างานร่วมกัน สามารถเช่าเป็นรายวัน รายเดือน 
หรือรายปี มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ปลั๊กส าหรับต่อสายไฟ เครื่องปริ้นท์ WI-Fi ไป
จนถึงกระดานไวท์บอร์ดที่สามารถใช้ระหว่างการพูดคุยงาน บางแห่งอาจมีห้องประชุมส่วนตัวด้วย ซึ่งเหมาะ
กับธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจสตาร์ทอัพ, SMEs หรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการลดต้นทุนในเรื่องพ้ืนที่ในการ
ท างาน ไปจนถึงฟรีแลนซ์ที่ต้องการหาพ้ืนที่ที่เหมาะส าหรับการท างาน และมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ ๆ ใน
สายงานอาชีพที่ใกล้เคียงกันด้วย นอกจากนี้สถานปฏิบัติการฯ ยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ที่เข้ามา
ใช้บริการอีกด้วย  

5.2 ตัวช้ีวัด: 1 ห้อง  
  5.3 ผลการด าเนินงาน: ด้วยบริบทของห้องประชุมและที่ตั้งของสถานปฏิบัติการยังไม่เอ้ืออ านวยใน
การสร้างเป็น Co-Working Space เนื่องจาก สถานปฏิบัติการฯ อยู่ห่างจากตัวเมืองค่อนข้างมาก โดยส่วน
ใหญ่แล้วธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจ SMEs ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง อีกทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณรอบ ๆ 
มหาวิทยาลัยและเป็นลูกค้าหลักของสถานปฏิบัติการฯ อย่างเช่น ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขา
อุบลราชธานี มีส านักงานและห้องประชุมที่เพียงพออยู่แล้ว และจะเข้ามาใช้บริการห้องพักกับสถานปฏิบัติการ
ฯ อย่างเดียวเท่านั้น  นอกจากนี้ ภายในมหาวิทยาลัยยังมีส านักวิทยบริการที่คอยให้บริการห้อง Co-Working 
Space อยู่แล้ว นักศึกษามักจะนิยมมาใช้บริการ เนื่องจากห้องมีจ านวนเพียงพอ ความพร้อมของอุปกรณ์ และ
มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ดังนั้นจึงได้มีการปรับแผนเป็นโครงการเปิดคาเฟ่ร้านกาแฟในสถาน
ปฏิบัติการฯ จากผู้ประกอบการภายนอกที่สนใจหรือที่จะขยายสาขามาลงทุนร่วมกับสถานปฏิบัติการฯ เพ่ือ
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการในสถานปฏิบัติการ จึงได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริการสถาน
ปฏิบัติการฯ มิติเห็นชอบ และให้ด าเนินการหาผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนเปิดร้านคาเฟ่กับสถานปฏิบัติการ 
และศึกษาข้อกฎหมายและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส านักทรัพย์สินย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะไปบรรจุลงใน
แผนธุรกิจประจ าปี 2565 

6. การให้บริการสปา แพคเกจโปรแกรมน าเที่ยว  

  6.1 หลักการและเหตุผล  
  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีการคิดแผนกันในทีมบริหารช่วงก่อเกิดสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -
19 และเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจึงท าให้เกิดความไม่สะดวกในการที่จะด าเนินโครงการดังกล่าว ได้ 
เนื่องจาก ธุรกิจท่องเที่ยวปิดตัวลงและผันตัวไปด าเนินกิจการในรูปแบบอ่ืน และงดการจัดเทศกาลงานส าคัญ
ต่าง ๆ และให้ความส าคัญกับการดูแลป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจาก
ผู้อ่ืน หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ปิด สวมหน้ากากอนามัยในพ้ืนที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการอยู่สถานที่ที่มีผู้คนแออัด หรือ
รวมกลุ่มกันจ านวนมาก และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณดวงตา ปาก และจมูก จึงต้องพักโครงการ
ดังกล่าว ปัจจุบันสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย มีการเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวเริ่มออกเดินทาง
ท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักกลับมาเริ่มเปิดให้บริการกันมากขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจท่องเที่ยวและที่พักจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากตามวิถีชีวิตใหม่ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือที่เรียกว่า New Normal ประกอบกับ
สังคมไทยเริ่มเข้าสู่ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จึงได้เปลี่ยนรูปแบบของโครงการเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพแบบ
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องค์รวม ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถานปฏิบัติการฯ ซึ่งอยู่ในกระบวนการเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณ
จากกองทุนส่งเสริมปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 

7. โครงการข้าวขาหมู/กระเพาะปลานายยู (ผลงานของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเป็นผู้ประกอบการและการ
ประกอบอาหาร ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  

  7.1 หลักการและเหตุผล  
  โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บรรจุลงในแผนจัดหารายได้ ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-
19 ซึ่งแนวคิดเดิมวางแผนว่าจะน าโครงการข้าวมันไก่นายยูกลับมาจ าหน่ายอีกรอบ เนื่องจากรายได้หลักของ
สถานปฏิบัติการฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลที่ต้องหารูปแบบการหารายได้ใหม่ ๆ ให้มีความ
หลากหลายและการจ าหน่ายหลายช่องทาง เพ่ือให้มีเงินเข้ามาชดเชยรายได้หลักที่สูญเสียไปให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้  ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่แพร่ระบาดหนัก 
จึงมีการวางแผนโครงการจ าหน่ายข้าวมันไก่นายยู ณ ห้องอาหารของสถานปฏิบัติการ และน าเสนอโครงการ
ดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ (คบส.) มีมติเห็นชอบและเสนอเพ่ิมเติมให้ไป
จ าหน่ายที่โรงอาหารกลางแทนห้องอาหารสถานปฏิบัติการ เนื่องจาก มีกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมาใช้บริการ
ค่อนข้างมาก อันส่งผลให้รู้จักสถานปฏิบัติการมากขึ้น และสถานปฏิบัติการฯ จึงเสนอเพ่ิมเติมให้นักศึกษาที่
ก าลังฝึกงานกับสถานปฏิบัติการฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าว  
  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ก าลังฝึกงานกับสถานปฏิบัติการฯ เนื่องจาก 
นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมและได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการจริงในขณะเดียวกันสถานปฏิบัติการฯ มีรายได้
เพ่ิมข้ึน ดังนั้นควรจัดให้มีโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
  7.2 ผลการด าเนินงาน  
  1. จ าหน่ายข้าวขาหมูและกระเพาะปลานายยู ณ โรงอาหารกลาง ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 10.00-
13.00 น.  
  2. ด าเนินการในปลายเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 เดือน  
  3. ลงประชาสัมพันธ์ใน Website และ Facebook Page  
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  4. ผลการประกอบการโครงการ  
 
ข้าวขาหมู กระเพาะปลานายยู 
งบก าไรขาดทุน 
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 
   
  รายได้จากการขาย         13,000 
  หัก ต้นทุนผันแปร           5,490 
  ก าไรส่วนเกิน            7,510  
  หัก ต้นทุนคงท่ี            2,300  
  ก าไรสุทธิ           5,210 

8. โครงการจ าหน่ายอาหารนอกสถานที่ตั้ง ณ ตลาดนัด ม.อุบล  

  8.1 หลักการและเหตุผล 
  โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บรรจุลงในแผนจัดหารายได้ ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-
19 รอบ เนื่องจากรายได้หลักของสถานปฏิบัติการฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลที่ต้องหารูปแบบการหา
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รายได้ใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลายและการจ าหน่ายหลายช่องทาง เพ่ือให้มีเงินเข้ามาชดเชยรายได้หลักที่
สูญเสียไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  ประกอบกับโครงการจ าหน่ายข้าวขาหมู/กระเพาะปลาได้สิ้นสุดลง
ในช่วงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากมีการปิดปรับปรุงโรงอาหารกลาง จึงออกโครงการจ าหน่ายข้าวขาหมู ณ 
ตลาดนัด ม.อุบล ทุกวันจันทร์และพุธ  
  8.2 ผลการด าเนินงาน  
  1. จ าหน่ายข้าวมันไก่และข้าวขาหมู ณ ตลาดนัด ม.อุบล ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 17.30-20.00 น. 
  2. หลังจากด าเนินงานไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า สถานปฏิบัติการฯ จึงได้ท าการส ารวจพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเป็นนักศึกษา รองลงมาคือ บุคลากร ราคาที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 30-50 
บาท บริโภคของทานเล่นมากกว่าอาหาร ส่วนใหญ่ซื้อกลับไปทานที่บ้าน รองลงมาซื้อไว้ทานพรุ่งนี้เช้า  
  3. จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคสถานปฏิบัติการฯ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย ราคาเหมาะสม และไม่ซ้ าซ้อนกับผู้ขายคนอื่น โดยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แซนวิชไส้ทะลักและ
แซนวิชโบราณ รวมทั้งน าขนมปังไส้ทะลักมาจ าหน่ายด้วย เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและดึงดูดสร้างความสนใจ
ให้กับผู้บริโภคได้ จากการลงผลิตภัณฑ์ใหม่จ าหน่าย พบว่า กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจาก ราคามีความเหมาะสม และส่วนใหญ่ซื้อเก็บไว้ทานเป็นอาหารเช้า 
  4. ประชาสัมพันธ์ลงใน Facebook Page และกลุ่มตลาดออนไลน์ชาวกันเกรา 
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  5.  รวมระยะเวลาในการด าเนินโครงการจ าหน่ายอาหารนอกท่ีตั้ง ณ ตลาดนัด ม.อุบล ทั้งสิ้น 2 เดือน 
และได้หยุดโครงการดังกล่าวลงตั้งแต่เดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 
ระลอกใหม่ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายปิดตลาดนัด ม.อุบล ตั้งแต่ กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2564 
  6. ผลประกอบการ โครงการจ าหน่ายอาหารนอกที่ตั้ง ณ ตลาดนัด ม.อุบล สรุปได้ดังนี้  

 
โครงการจ าหน่ายอาหารนอกสถานที่ ณ ตลาดนัด ม.อุบล 

งบก าไรขาดทุน 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 

   
รายได้จากการขาย        26,267.00 100.00%  
หัก ต้นทุนผันแปร        14,507.26  55.23% 
ก าไรส่วนเกิน         11,759.74  44.77% 
หัก ต้นทุนคงท่ี           5,000.00   
ก าไรสุทธิ          2,759.74  10.51%   
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กลยุทธ์ย่อย 1.2:  เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้า บริการ และประชาสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ 

1. การไลฟ์และการอัป Story ใน Facebook Page  

 1.1 หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีโดยเฉพาะสื่ออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันเลยก็ว่าได้ ทุกวันนี้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้น การติดต่อสื่อสาร    
การค้นหาข้อมูลมีความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้การบริโภคสื่อของคนไทยหันไปบริโภคสื่อออนไลน์แทนการ
หนังสือในรูปแบบกระดาษมากขึ้น ดังนั้นการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการมี
ความส าคัญมากรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งมีต้นทุนไม่สูงมาก อีกทั้งผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ปัจจุบันจะเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook Line Instagram Twitter โดยไม่
ต้องเสียค่าเดินทางไปเปิดบูธแสดงสินค้าตามสถานท่ีต่าง ๆ ทุกคนอยู่บ้านสามารถก็ขายของได้ 
 1.2 ตัวช้ีวัด: จ านวนครั้งในการไลฟ์และการโพสต์ลงสื่อออนไลน์จ านวน 252 ครั้ง 
 1.3 ผลการด าเนินงาน: สถานปฏิบัติการฯ มีการโพสข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ  การขายอาหารเดลิเวอรี่ 
และอ่ืน ๆ ผ่านช่องทาง Facebook page เป็นจ านวนทั้งสิ้น 278 โพส  
 

 
 

รูปที่ 3 ภาพรวมข้อมูลเชิงลึกในปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
 
 จากรูปที่ 3 พบว่า ในปี 2564 มีการเข้าถึงโพสของเพจ Facebook ของสถานปฏิบัติการจ านวนทั้งสิ้น 
149,033 คน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 142.6% เมื่อวิเคราะห์เป็นรายเดือนการเข้าถึงของเพจ Facebook แสดง
รายละเอียดดังนี้  
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รูปที่ 4 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนตุลาคม 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
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  จากรูปที่ 4 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนตุลาคม 2563 จ านวน 10,389 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อย
ละ 145.8% เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่าวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม มีการเข้าถึงเพจสูง
ที่สุด จ านวน 9,717 คน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนตุลาคม พบว่า กิจกรรมร่วมท าบุญรับบริจาค
เครื่องส าอาง เป็นโพสที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 9,717 คน การกดถูกใจ 193 
คน การแสดงความคิดเห็น 45 ข้อความ การแชร์ 69 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 177 ครั้ง 
 

 

 

 
รูปที่ 5 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนพฤศจิกายน 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
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  จากรูปที่ 5 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 14,317 เพ่ิมขึ้นเดือนก่อนร้อย
ละ 37.8% เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่าวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีการเข้าถึงเพจ
สูงที่สุด จ านวน 2,300 คน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน พบว่า โพสรับสมัครงาน
ต าแหน่ง Sous chef เป็นโพสที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 3,600 คน การกด
ถูกใจ 20 คน การแสดงความคิดเห็น 2 ข้อความ การแชร์ 7 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 60 ครั้ง 
 

 

 

 
รูปที่ 6 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนธันวาคม 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
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  จากรูปที่ 6 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนธันวาคม 2563 จ านวน 18,278 เพ่ิมขึ้นเดือนก่อนร้อยละ 
26.7% เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่าวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีการเข้าถึง
เพจสูงที่สุด จ านวน 2,600 คน และเม่ือพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2563 พบว่า โพสแสดงความ
ยินดีกับพ่ีบัณฑิต เป็นโพสที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 2,600 คน การกดถูกใจ 
45 คน การแสดงความคิดเห็น 1 ข้อความ การแชร์ 6 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 122 ครั้ง 
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รูปที่ 7 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนมกราคม ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
 
  จากรูปที่ 7 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนมกราคม จ านวน 10,918 ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 
40.3% เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่าวันจันทร์ที่ 18 มกราคม มีการเข้าถึงเพจสูงที่สุด 
จ านวน 3,800 คน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนมกราคม พบว่า การ Live สด ประชาสัมพันธ์
เมนูอาหารเดลิเวอรี่ พร้อมทั้งมีการแจกของรางวัล โดยนักศึกษาฝึกงานและพนักงานเป็นโพสที่มีประสิทธิภาพ
ในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 1,300 คน การกดถูกใจ 58 คน การแสดงความคิดเห็น 15 ข้อความ 
การแชร์ 11 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 158 ครั้ง  
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รูปที่ 8 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
 
  จากรูปที่ 8 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 43,376 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 
302.3% เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่าวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ มีการเข้าถึงเพจสูงที่สุด 
จ านวน 21,000 คน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนมกราคม พบว่า การประชาสัมพันธ์ขนมปังไส้
ทะลักเป็นโพสที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 23,000 คน การกดถูกใจ 220 คน  
การแสดงความคิดเห็น 61 ข้อความ การแชร์ 36 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 2,400 ครั้ง  
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รูปที่ 9 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนมีนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
 
  จากรูปที่ 9 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนมีนาคม จ านวน 29,780 ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 31.7% 
เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่า วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม มีการเข้าถึงเพจสูงที่สุด จ านวน 
1,900 คน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนมีนาคม พบว่า การประชาสัมพันธ์จ าหน่ายข้าวขาหมูเป็น
โพสที่มี ประสิทธิภาพในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 1,900 คน การกดถูกใจ 59 คน การแสดง
ความคิดเหน็ 2 ข้อความ การแชร์ 6 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 61 ครั้ง  
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รูปที่ 10 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนเมษายน ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
 
  จากรูปที่ 10 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนเมษายน จ านวน 14,275 ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 
52.1% เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่า วันศุกร์ที่ 2 เมษายน มีการเข้าถึงเพจสูงที่สุด จ านวน 
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2,900 คน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนเมษายน พบว่า การประชาสัมพันธ์จ าหน่ายพายสัปปะรด
เป็น โพสที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 1,900 คน การกดถูกใจ 59 คน  การ
แสดงความคิดเห็น 2 ข้อความ การแชร์ 6 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 61 ครั้ง  

 

 

 
 

รูปที่ 11 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนพฤษภาคม ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
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  จากรูปที่ 11 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนพฤษภาคม จ านวน 3,355 ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 
78.8% เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่า วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม มีการเข้าถึงเพจสูงที่สุด 
จ านวน 901 คน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม พบว่า การประชาสัมพันธ์จ าหน่ายเซนวิ
ชลงใน Line อาหารเดลิเวอรี่ เป็นโพสที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 336 คน 
การกดถูกใจ 7คน  การแสดงความคิดเห็น 0 ข้อความ การแชร์ 0 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 4 ครั้ง 
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รูปที่ 12 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนมิถุนายน ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
 
  จากรูปที่ 12 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนมิถุนายน จ านวน 8,098 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 
147.3% เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่า วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน มีการเข้าถึงเพจสูงที่สุด 
จ านวน 1,700 คน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนมิถุนายน พบว่า โพสการกลับมาขายขนมปังไส้
ทะลักพร้อมโปรโมชั่น เป็นโพสที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 441 คน การกด
ถูกใจ 13 คน  การแสดงความคิดเห็น 0 ข้อความ การแชร์ 4 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 7 ครั้ง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ายัง
มีอีกโพสหนึ่งที่การเข้าถึงใกล้เคียงกันคือ โพสที่ท าเป็นวิดีโอขนมปังไส้ทะลัก จะเห็นได้ว่าการถึงแม้ว่าการเข้าถึง
น้อยกว่าโพสที่เป็นรูปภาพ แต่การกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น การแชร์ และการคลิกลิ้งค์มากกว่า ดังนั้น 
การคิดคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่เป็นวิดีโออาจได้รับความสนใจมากกว่ารูปภาพ  
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รูปที่ 13 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนกรกฎาคม ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
 
  จากรูปที่ 13 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนกรกฎาคม จ านวน 10,432 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 
17.8% เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่า วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม มีการเข้าถึงเพจสูงที่สุด 
จ านวน 3,200 คน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม พบว่า โพสการขายอาหารเดลิเวอรี่เป็น
โพสที่มี ประสิทธิภาพในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 2,300 คน การกดถูกใจ 91 คน  การแสดง
ความคิดเห็น 16 ข้อความ การแชร์ 14 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 100 ครั้ง จะสังเกตได้ว่าการโพสรูปอาหารแต่
ละเมนูมีผลต่อการคลิกมากกว่าการโพสรูปเมนูอาหารรวม เนื่องจากลูกค้าได้เห็นรูปอาหารชัดเจน และรูปเป็น
รูปอาหารที่ถ่ายเองไม่ใช่เป็นรูปสินค้าตัวอย่าง ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีหน้าตาเหมือนกับที่โพส  
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รูปที่ 14 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนสิงหาคม ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
 
  จากรูปที่ 14 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนสิงหาคม จ านวน 13,776 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 
32.1% เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่า วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม มีการเข้าถึงเพจสูงที่สุด 
จ านวน 2,500 คน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนสิงหาคม พบว่า โพสการขายพายไก่ เป็นโพสที่มีป
ระสิทธิภาพในการเข้าถึงมากท่ีสุดโดยมียอดการเข้าถึง 2,500 คน การกดถูกใจ 28 คน  การแสดงความคิดเห็น 
37 ข้อความ การแชร์ 4 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 266 ครั้ง เนื่องจากการขายอาหารเดลิเวอรี่แบบเดิมมีเฉพาะแค่
อาหารเท่านั้น จึงเพิ่มเบเกอรี่เข้าไปในเมนูอาหารเดลิเวอรี่เพื่อให้มีความหลากหลาย พบว่า การเพ่ิมเมนูเบเกอรี่
ในไลน์การสั่งอาหารออนไลน์มีผลต่อการเข้าถึงมากข้ึน และเป็นการกระตุ้นยอดขาย 
 



56 
 

 

 

 
 

รูปที่ 15 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนกันยายน ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
 

 จากรูปที่ 15 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนกันยายน จ านวน 18,401 เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนร้อยละ 33.7% 
เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากท่ีสุด พบว่า วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน มีการเข้าถึงเพจสูงที่สุด จ านวน 
4,300 คน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนกันยายน พบว่า โพสทานข้าวยังคะ เป็นโพสที่มีประสิทธิ
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ภาพในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 1,900 คน การกดถูกใจ 43 คน  การแสดงความคิดเห็น 2 
ข้อความ การแชร์ 2 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 119 ครั้ง จะเห็นได้ว่าการสร้างคอนเทนต์โดยใช้บุคคลเข้ามามีส่วน
ร่วมไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือพนักงานสามารถดึงดูดคนดูและการคลิกลิ้งค์ได้เพ่ิมข้ึน  
 

 

 

 
รูปที่ 16 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนตุลาคม ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
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 จากรูปที่ 16 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนตุลาคม จ านวน 3,360 ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 82% เมื่อ
พิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่า วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม มีการเข้าถึงเพจสูงที่สุด จ านวน 603 คน 
และเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนตุลาคม พบว่า โพสรับสมัครงานต าแหน่งแม่บ้าย เป็นโพสที่มีประสิทธิ
ภาพในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 603 คน การกดถูกใจ 5 คน  การแสดงความคิดเห็น 0 
ข้อความ การแชร์ 0 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 8 ครั้ง 
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รูปที่ 17 ข้อมูลการเข้าถึงเพจ Facebook เดือนพฤศจิกายน ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 64 
 
 จากรูปที่ 17 พบว่า การเข้าถึงเพจ ในเดือนพฤศจิกายน จ านวน 34,604 ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 
1,100% เมื่อพิจารณาวันที่มียอดคนเข้าถึงมากที่สุด พบว่า วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน มีการเข้าถึงเพจสูง
ที่สุด จ านวน 23,000 คน และเม่ือพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน พบว่า โพสการเปิดจองห้องพัก
ในช่วงรับปริญญา เป็นโพสที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงมากที่สุดโดยมียอดการเข้าถึง 23,000 คน การกด
ถูกใจ 111 คน  การแสดงความคิดเห็น 20 ข้อความ การแชร์ 12 แชร์ และการคลิกลิ้งค์ 1,200 ครั้ง ทั้งนี้จะ
สังเกตุได้ว่ายอดการเข้าถึงในเดือนนี้มีการเพ่ิมขึ้นสูงที่สุดเนื่องจากว่า มีการจ าหน่ายเสต็กข้างศูนย์แสดงสิ นค้า 
(ข้างประตู 1) จึงท าให้มีผู้คนสนใจและกดเข้ามาชมเป็นจ านวนมาก  
  
ตารางท่ี 7 สรุปการวิเคราะห์โพสต์ที่มีประสิทธิภาพการเข้าถึงเพจ Facebook ประจ าปี 2564  

เดือน โพสต์ที่มีประสิทธิภาพ 
การ

เข้าถึง
โพสต ์

การ
เข้าถึง

โพสเพ่ิม 
(ลด) 

ใช้
เวลา
ดัน
ยอด
หลัง 
จากที่
โพส 

ช่วงเวลา
ที่มีผล
ต่อการ
เข้าถึง 

ยอด
ไลค์ 

ความ
คิดเห็น 

การ
แชร ์

การกด
ลิ้งค ์

ต.ค.  
กิจกรรมร่วมท าบุญรับ
บริจาคเครื่องส าอาง  

9,717 0% 0 14.34 193 45 69 177 

พ.ย. รับสมัคร Sous chef  3,600 -63% 2 15.50 20 2 7 60 

ธ.ค. 
แสดงความยินดีกับพี่
บัณฑิต  

2,600 -28% 1 10.43 45 1 6 122 

 ม.ค.  
 ไลฟ์สดประชาสัมพันธ์
ขายอาหารเดลิเวอรี่   

1,300 -50% 1 10.43 58 15 11 158 

 ก.พ.   ขนมปังไส้ทะลัก   20,000 1,438% 1 
09.30-
10.00 

20 61 36 2,400 

 มี.ค.  
 ขายข้าวขาหมู ณ โรง
อาหารกลาง   

1,900 -91% 1 11.29 59 2 6 61 

 เม.ย.  
 เปิดตั วน้องใหม่พาย
สัปปะรดและเผือก   

741 -61% 0 18.00 19 2 3 24 

 พ.ค.  
 แซนวิชไส้ทะลักและ
แซนวิชโบราณ   

336 -55% 0 14.00 7 - 2 4 
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เดือน โพสต์ที่มีประสิทธิภาพ 
การ

เข้าถึง
โพสต ์

การ
เข้าถึง

โพสเพ่ิม 
(ลด) 

ใช้
เวลา
ดัน
ยอด
หลัง 
จากที่
โพส 

ช่วงเวลา
ที่มีผล
ต่อการ
เข้าถึง 

ยอด
ไลค์ 

ความ
คิดเห็น 

การ
แชร ์

การกด
ลิ้งค ์

 มิ.ย.   ขนมปังไส้ทะลัก   441 31% 1 11.14 13 - 4 7 

 ก.ค.  
 อาหารเดลิ เวอรี่ โฉม
ใหม่   

2,300 422% 0 16.38 91 16 14 100 

 ส.ค.   พายไก่เดลิเวอรี่   2,500 9% 0 16.07 28 37 4 266 

 ก.ย.   คอนเทนต์ชวนทานข้าว   1,900 -24% 0 12.05 43 2 2 119 

 ต.ค.   รับสมัครงาน   603 -68% 0 16.34 5 - - 8 

 พ.ย.  
 เปิดจองห้องพักช่วงรับ
ปริญญา   

23,000 3,714% 0 16.02 111 20 12 1,200 

 
วิเคราะห์  
    1. ควรเพิ่มการโพสต์ในรูปแบบสื่อวิดีโอหรือไลฟสด เพ่ือดึงดูดลูกค้าในการเข้าถึง   
    2. ควรมีการเพ่ิมเมนูเบเกอรี่ลงในไลน์อาหารเดลิเวอรี่ เพ่ือกระตุ้นยอดขาย   
    3. ควรโพสต์คอนเท้นต์ต่าง ๆ โดยใช้นักศึกษาฝึกงานหรือพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในภาพสื่อ  
    4. ควรมีการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่าง ๆ พร้อมจัดโปรโมชั่นก่อนช่วงเทศกาลต่าง ๆ และท า
การประชาสัมพันธ์ก่อน 1 สัปดาห์   
    5. ควรโพสรูปอาหารเป็นเมนูดีกว่าการโพสรูปเมนูอาหารแบบรวม เนื่องจากลูกค้าเห็นรูปภาพที่ชัดเจน   
    6. โพสต์กิจกรรมร่วมสนุกหรือกิจกรรม CSR เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วม    
    7. ช่วงเวลาที่มีผลต่อการเข้าถึง ได้แก่   

  เช้า     10.00-12.00 น.  
      บ่าย    มีอิทธิพลค่อนข้างน้อย   

  เย็น     16.00-18.00 น.   

  ค่ า      19.00 และ 21.15 น. 

2. การสั่งอาหารเดลิเวอรี่  

 2.1 หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องมาจากระบบการขายอาหารเดลิเวอรี่เดิมของสถานปฏิบัติการฯ เป็นระบบที่ท าด้วยมือ โดย
เริ่มต้นตั้งแต่การโพสต์เมนูอาหารผ่านทาง Facebook Page ของสถานปฏิบัติการฯ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าก็จะ
พิมพ์สั่งอาหารในคอมเม้นต์ใต้โพส ระบบจะแจ้งเตือนว่าลูกค้าท าการสั่งซื้ออาหาร จากนั้นพนักงานขายจะต้อง
สั่งอาหารแทนลูกค้า โดยเขียนใบออเดอร์สั่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งและน าไปส่งให้กับแผนกครัวเพ่ือผลิตและ
น าส่งอาหารให้กับลูกค้าตามล าดับ ทั้งนี้ระบบนี้ยังมีข้อบกพร่องจากการเขียนใบออเดอร์สั่งอาหารให้ลูกค้าด้วย
ลายมือ ได้แก่ บางใบออเดอร์พนักงานเขียนไม่ชัดเจน เขียนผิด และบางใบออเดอร์หาย  
   สถานปฏิบัติการฯ ได้มีการน าระบบ Line Official โดยใช้ระบบ Line My Shop มาใช้ในการสั่ง
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อาหารเดลิเวอรี่แบบออนไลน์ โดยให้ลูกค้าเป็นคนสั่งสินค้าเอง ทั้งนี้เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากปัญหาดังกล่าวที่
กล่าวมาข้างต้น อีกทั้งยังมีความสะดวกและความรวดเร็ ว รวมทั้งระบบ Line My Shop ยังสามารถสรุป
รายงานการขายประจ าวันให้เห็นในภาพรวม โดยแสดงเป็น Dashboard ในรูปแบบกราฟและแผนภาพไม่
ซับซ้อนอ่านแล้วเข้าใจง่าย อีกทั้งผู้ขายสามารถน าไปวิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายในวันพรุ่งนี้ได้ ทั้งนี้ระบบ
สามารถออกใบออเดอร์/ใบเสร็จรับเงินให้โดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ขายไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบใบออเดอร์  
 2.2 ตัวช้ีวัด: จ านวนออเดอร์ไม่ต่ ากว่า 2,000 ออเดอร์  
 2.3 ผลการด าเนินงาน:  
  1. เปลี่ยนระบบการขายอาหารเดลิเวอรี่แบบเดิมเป็นการน า Line My Shop เข้ามาใช้แทน  
  2. จ าหน่ายอาหารเดลิเวอรี่ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ทั้งนี้การขายต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้
ให้มีความเหมาะสม และต้องไม่กระทบก าลังพนักงานด้วย  
  3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การขายอาหารเดลิเวอรี่ก่อนที่จะเริ่มการขายทาง Line   
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  4. ยอดออเดอร์จากการสั่งอาหารออนไลน์ในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 2,739 ออเดอร์  
 
ตารางท่ี 8 คณะ/หน่วยงาน ที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่ 11 ล าดับ เรียงจากน้อยไปหามาก   

เดือน ยอด
ออ

เดอร์ 

อัตราเพิ่ม 
(ลด) 

ยอดออเดอร์ 
(%) 

จ านวนครั้งของผู้สั่ง หมายเหตุ 

ผู้ส่ัง จ านวน
ครั้งที่สั่ง 

ต.ค. 0 0    
พ.ย. 0 0    
ธ.ค. 0 0    
ม.ค. 0 0    
ก.พ. 0 0    
มี.ค. 0 0   

โควิดระลอกใหม่  
เริ่มล็อกดาวน์ 

เม.ย. 170 0 1 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์  
2 คณะเกษตรศาสตร์  
3 กองแผน ม.อุบล  
4 คณะศิลปศาสตร์  
 ส านักวิทยบริการ  
5 ส านักงานพัฒนานักศึกษา  
6 หอพักราชาวดี  
 คณะเภสัชศาสตร์  
7 คณะวิทยาศาสตร์  
8 อาคารศูนย์เครื่องมือแพทย์  
9 หอพักบุคลากร  
 หอพัก Boddresident  
 ว.แพทย์  
10 หอพักลีลาวดี (หอใน)  
 ส านักวิทยบริการ  
11 หอพักแพทย์และพยาบาล 

28 
20 
13 
10 
10 
9 
8 
8 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
3 

พ.ค. 679 299.41 1. คณะวิทยาศาสตร์  
2. โรงพยาบาล ม.อุบล  
3. คณะเภสัชศาสตร์  
4. หอพักราชาวดี (หอใน)  
5. หอพักบุคลากร  
6 .  หอ พักนั กศึ กษ าแพทย์ แ ล ะ
พยาบาล  
7. คณะศิลปศาสตร์  
   ส านักงานวิเทศสัมพันธ์  

81 
79 
59 
35 
33 
32 
 
16 
16 

โควิดระบาดหนัก 
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เดือน ยอด
ออ

เดอร์ 

อัตราเพิ่ม 
(ลด) 

ยอดออเดอร์ 
(%) 

จ านวนครั้งของผู้สั่ง หมายเหตุ 

ผู้ส่ัง จ านวน
ครั้งที่สั่ง 

8. ส านักงาพัฒนานักศึกษา  
9. ออฟฟิสโรงแรมยูเพลส  
   ร้าน Kita tea stand  
10. ว.แพทย์  
11. ส านักบริหารทรัพย์สิน 

13 
12 
12 
11 
9 

มิ.ย. 581 -14.43 1. โรงพยาบาล ม.อุบล 
2. ศิลปศาสตร์  
3. ส านักงานวิเทศสัมพันธ์  
4. คณะเภสัชศาสตร์  
5. กองคลัง  
6. หอพักบุคลากร  
7. คณะวิทยาศาสตร์  
    ออฟฟิสโรงแรมยูเพลส  
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
9. หอพักแพทย์และพยาบาล 
10. ว.แพทย์  
11. ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

58 
47 
45 
42 
20 
18 
17 
17 
16 
13 
12 
9 

ก.ค. 259 -55.42 1. ส านักงานวิเทศสัมพันธ์  
2. คณะศิลปศาสตร์  
3. กองแผน ม.อุบล  
4. คณะเกษตรศาสตร์  
5. ว.แพทย์ 
6. ส านักวิทยบริการ  
7. ส านักงานพัฒนานักศึกษา  
8. หอพักราชาวดี (หอใน)  
    คณะวิทยาศาสตร์  
9. คณะบริหารศาสตร์  
10. หอพักบุคลากร  
     หอพัก Bossresident  
11. หอพักแพทย์และพยาบาล 

28 
23 
13 
12 
11 
9 
8 
8 
8 
7 
5 
5 
3 

คลายล็อกดาวน์ 

ส.ค. 501  94.59 1. คณะเภสัชศาสตร์ 
2. ส านักวิทยบริการ   
3. คณะเกษตรศาสตร์  
4. ส านักพัฒนานักศึกษา  

44 
26 
22 
19 

เริ่มระบาดหนัก 
ท า ก า ร ป รั บ โ ฉ ม
หน้าตาของอาหาร
เดลิเวอรี่ให้มีความ
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เดือน ยอด
ออ

เดอร์ 

อัตราเพิ่ม 
(ลด) 

ยอดออเดอร์ 
(%) 

จ านวนครั้งของผู้สั่ง หมายเหตุ 

ผู้ส่ัง จ านวน
ครั้งที่สั่ง 

   ส านักวิเทศสัมพันธ์  
5. คณะศิลปศาสตร์  
6. ว. แพทย์  
7. หอพัก Top One  
8. หอพักบุคลากร  
9. หอพักแพทย์และพยาบาล  
10. ชาบูอินดี้ ม.อุบล  
     กองคลัง  
     โรงพยาบาล ม.อุบล  
11. หอลีลาสดี  
     หอพักหญิงดารุณี หน้าม.  
     บัณฑิตแมนชั่น  
     โรงงานต้นแบบ Pilot Plants 

19 
18 
13 
12 
10 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 

น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
โ ด ย จั ด เ ป็ น เ ซ ต 
ปรั บปรุ งปริ ม าณ
ข อ ง อ า ห า ร ใ ห้ มี
ความเหมาะสมกับ
ราคา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 549 9.58 1. คณะเภสัชศาสตร์  
2. ส านักวิทยบริการ  
3. แฟลตบุคลากร  
4. กองคลัง  
5. หอพักดีจริงแมนชั่น  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7. ส านักวิเทศสัมพันธ์  
8. หอพักกมลแมนชั่น  
9. ส านักงานพัฒนานักศึกษา  
10. ว.แพทย์  
     คณะพยาบาลศาสตร์  
11. หอ Top One  
     หอลีลาวดี  
     คณะศิลปศาสตร์  

52 
40 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
11 
10 
10 
9 
9 
9 

 2,739  
 
  จากตารางที่ 8 พบว่า การขายอาหารเดลิเวอรี่โดยใช้ระบบ Line My Shop เข้ามาเริ่มเดือนเมษายน
ถึงกันยายน มียอดสั่งอาหารจากระบบทั้งสิ้น 2,739 ออเดอร์ เมื่อวิเคราะห์ฐานลูกค้าที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่ 11 
ล าดับแรกโดยเรียกจากมากไปหาน้อยแต่ละเดือนมีดังนี้  
  เดือนเมษายน 2564 มียอดออเดอร์ทั้งสิ้น 170 ออเดอร์ ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากส านักงานวิเทศสัมพันธ์  
คณะเกษตรศาสตร์  และกองแผนงาน ม.อุบล  
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  เดือนพฤษภาคม 2564 มียอดออเดอร์ทั้งสิ้น 679 ออเดอร์ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 299.41 
ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากคณะวิทยาศาสตร์  โรงพยาบาลม.อุบล  และคณะเภสัชศาสตร์  
  เดือนมิถุนายน 2564 มียอดออเดอร์ทั้งสิ้น 581 ออเดอร์ ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 14.43 ลูกค้า
ส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลม.อุบล  คณะศิลปะศาสตร์  และวิเทศสัมพันธ์  
  ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เป็นช่วงที่สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดหนัก ประกอบกับ
สถานปฏิบัติการฯ มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการอาหารเดลิเวอรี่กับโรงพยาบาลม.อุบล นอกเหนือจากการ
ให้บริการอาหารโรงพยาบาล  
  เดือนกรกฎาคม 2564 มียอดออเดอร์ทั้งสิ้น 259 ออเดอร์ ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 55.42 ลูกค้า
ส่วนใหญ่มาจาก ส านักงานวิเทศสัมพันธ์  คณะศิลปะศาสตร์  และกองแผนงาน ม.อุบล  สาเหตุที่ยอดออเดอร์
ลดลง เนื่องจาก มีการคลายล็อกดาวน์ ร้านอาหารส่วนใหญ่เริ่มเปิดให้บริการนั่งรับประทานอาหารในร้านเพ่ิม
มากขึ้น ประกอบกับหน้าตาอาหารเดลิเวอรี่แบบเดิมมีข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเสนอว่า ปริมาณและราคาไม่เหมาะสม จึงได้ท าการปิดปรับปรุงและพัฒนาปริมาณ
และรูปแบบการจัดอาหารเดลิเวอรี่ให้มีความดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับราคา  ส่งผลให้ยอดสั่ง
อาหารเดลิเวอรี่ลดลง 
  เดือนสิงหาคม 2564 มียอดออเดอร์ทั้งสิ้น 501 ออเดอร์ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 94.59 ลูกค้า
ส่วนใหญ่มาจาก คณะเภสัชศาสตร์  ส านักวิทยบริการ  และคณะเกษตรศาสตร์  จากการปิดปรับปรุงรูปแบบ
อาหารเดลิเวอรี่ใหม่และเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม ยอดขายเพ่ิมขึ้น ลูกค้าให้ความสนใจและพึงพอใจใน
ความเหมาะสมของปริมาณกับราคา 
  เดือนกันยายน 2564 มียอดออเดอร์ทั้งสิ้น 549 ออเดอร์ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 9.58 ลูกค้า
ส่วนใหญ่มากจาก คณะเภสัชศาสตร์  ส านักวิทยบริการ  และแฟลตบุคลากร 
  ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มระบาดหนัก สถานปฏิบัติการฯ จึง
ได้มีการประชาสัมพันธ์โดยการแจกใบปลิว และติดโปสเตอร์ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์การให้บริการอาหารเดลิ
เวอรี่ตามหอพักนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ผลปรากฏว่า มีลูกค้าจากนักศึกษาทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน  
  ดังนั้น ในปีงบประมาณถัดไปแผนการขายอาหารเดลิเวอรี่ควรมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ตามคณะ/
ส านักงานที่มียอดสั่งอาหารเดลิเวอรี่น้อยและไม่เคยสั่งกับสถานปฏิบัติการฯ เพ่ือสร้างการรับรู้และเพ่ิมยอดขาย
อาหารเดลิเวอรี่ให้เพิ่มขึ้น  

3. YouTube Channel  

 3.1 หลักการและเหตุผล   
  ปัจจุบันช่องทางการเข้าถึงสื่อมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Twitter Tiktok 
และอีกช่องทางหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมเข้าไม่แพ้กับช่องทางที่กล่าวมาข้างต้นคือ YouTube เนื่องจากเป็น
ช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของได้ จึงได้มีการเพ่ิมช่องทางการรับรู้จากสื่อออนไลน์ YouTube โดย
การสร้างช่อง YouTube ของสถานปฏัติการฯ เพ่ือเป็นช่องทางในการลงสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ 
กิจกรรมข่าวสาร และโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อขยายการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น   
 3.2 ตัวช้ีวัด: จ านวนช่อง 1 ช่อง  
 3.3 ผลการด าเนินงาน: สร้างช่อง YouTube Chanal ของสถานปฏิบัติการ จ านวน 1 ช่อง เพื่อลงสื่อวิดีโอ
ที่เก่ียวข้องกับสินค้า บริการ กิจกรรมข่าวสาร และโปรโมชั่นต่าง ๆ ลงในช่องทางนี้  
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รูปที่ 17 ช่อง YouTube Chanal ของสถานปฏิบัติการฯ ชื่อช่อง U-Place Hotel at Ubon Ratchathani 
University 

 

 
 

รูปที่ 18 สื่อวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการ กิจกรรมข่าวสาร และโปรโมชั่น ของสถานปฏิบัติการฯ 
 
  จากรูปที่ 17-18 พบว่า สถานปฏิบัติการฯ มียอดผู้ติดตามจ านวน 31 คน และสื่อวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าบริการ กิจกรรมข่าวสาร และโปรโมชั่น จ านวน 8 สื่อ ได้แก่ โปรโมชั่นการใช้ส่วนลดอาหารเดลิเวอรี่  
เชิญชวนมาทานอาหารที่ยูเพลส,  ชวนชิมอาหารเพ่ือสุขภาพ,  ชวนชิมอาหารเดลิเวอรี่,  ขนมปังไส้ทะลัก,       
ยูเพลส ม.อุบลที่พักสะอาดอาหารอร่อย,  ยินดีกับพ่ีบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบรรยากาศห้องพัก
ของสถานปฏิบัติการฯ 
  ในปีงบประมาณถัดไป ควรเพ่ิมสื่อวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการ กิจกรรมข่าวสาร และโปรโมชั่น 
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมจ านวนคนดูและผู้ติดตามให้เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ควรลงวิดีโอลงในช่อง YouTube ก่อน
แล้วจึงแชร์ไปยัง Facebook Page เพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดคนดูและกดติดตามมากขึ้น  
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 กลยุทธ์ย่อย 1.3: เพิ่มการส่งเสริมการตลาด โดยการจัดท าโปรโมชั่นที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

1. โปรโมชั่นสินค้าและบริการต่าง ๆ 

 1.1 หลักการและเหตุผล   
  นอกจากคุณภาพของสินค้า ราคาที่เหมาะสม และความต้องการซื้อของผู้บริโภค การจัดโปรโมชั่นเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถโน้มน้าวผู้บริโภคหันมาให้ความสนในสินค้าและบริการเพ่ิมมากขึ้น กล่าวคือเป็นการ
กระตุ้นยอดขาย สถานปฏิบัติการฯ จึงได้ออกโปรโมชั่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นส าหรับห้องพัก           
ห้องประชุม และอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับสถานปฏิบัติการฯ ทั้งนี้การจัดโปรโมชั่นจะต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและด้านช่วงเวลาในการจัด
โปรโมชั่น  
 1.2 ตัวช้ีวัด: จ านวนครั้งในการออกโปรโมชั่น 12 ครั้ง   
 1.3 ผลการด าเนินงาน:  
  1. โปรโมชั่นส่วนลดห้องพักส าหรับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โปรโมชั่นนี้สืบ
เนื่องมาจาก คณะ/ส านักงานต่าง ๆ มีโครงการเปิดค่าย จึงได้มีการติดต่อขอใช้บริการห้องพักกับสถาน
ปฏิบัติการฯ ในราคาที่ต่ ากว่าราคาขาย เพ่ือเป็นการสนับสนุนคณะ/ส านักงานภายในมหาวิทยาลัย                
สถานปฏิบัติการจึงได้มีการปรับอัตราค่าบริการห้องพักใหม่ส าหรับบุคลากรภายในและหน่วยงานภาครัฐให้มี
ความเหมาะสม สามารถแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมและที่พักในบริเวณรอบนอกมหาวิทยาลัยได้ และน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ (คบส.) และคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการฯ 
(คอส.) มีมติเห็นชอบในอัตราส่วนลดห้องพักส าหรับบุคลากร/นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่ วยงาน
รัฐ/เอกชน และบุคคลทั่วไป และอัตราค่าบริการห้องประชุมสัมมนา และได้ประชาสัมพันธ์อัตราดังกล่าวผ่าน
ทาง Email บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
ตารางที่ 9 ตารางส่วนลดห้องพัก 
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รูปที่ 19 โปรโมชั่นส่วนลดห้องพัก 

 
  จากตารางที่ 6 และรูปที่ 19 ปี 2564 การขายห้องพักให้กับคณะต่าง ๆ ในราคาโปรโมชั่นดังกล่าวต้อง
ถูกยกเลิกไป เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 บางคณะเลื่อนการจัดค่ายออกไป และบางคณะเปลี่ยน
รูปแบบค่ายเป็นแบบออนไลน์ เป็นต้น  ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์เสนอโปรโมชั่นราคาห้องพักส าหรับ
สิทธิบุคลากรและนักศึกษา คณะต่าง ๆ เห็นชอบกับราคาดังกล่าว และถ้าสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19      
ผ่อนคลาย สามารถด าเนินการได้ตามปกติ ทางคณะยินดีที่จะใช้บริการห้องพักกับทางสถานปฏิบัติการฯ  
  ดังนั้น สถานปฏิบัติการฯ จึงจัดท าข้อมูลการส ารวจโครงการค่ายของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การใช้บริการห้องพักของบริษัทเอกชน และพยากรณ์รายได้จากโครงการดังกล่าว เพ่ือจะได้วาง
แผนการลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกน าเสนอโปรโมชั่นดังกล่าวกับคณะ/ส านักทราบ 
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ตารางที่ 10 โครงการเปิดค่ายของคณะ การใช้บริการห้องพักของบริษัทเอกชน และพยากรณ์รายได้ห้องพัก  
 

ชื่อโครงการ คณะ/ส านัก  ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ประมาณราย ไ ด้ห้ อ ง พัก 
(บาท)  

1. UBS Camp บริหารศาสตร์ ด าเนินการแล้ว  21,000 
2. ค่ายว่าที่นักกฎหมายรุ่น
ใหม ่

คณะนิติศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 18,000 

3. โครงการค่ายเยาวชนนัก
รัฐศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 18,000 

4. Dream to Science คณะวิทยาศาสตร์ ยังไม่ด าเนินการ 18,000 
5. Fram and Food Camp คณะเกษตรศาสตร์ ยังไม่ด าเนินการ 18,000 
6. ค่ายดอกพะยอม คณะพยาบาลศาสตร์ ยังไม่ด าเนินการ 18,000 
7. เส้นทางสู่ Gear กันเกรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่ด าเนินการ 18,000 
8. เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็น
เภสัชกร 

คณะเภสัชศาสตร์ ยังไม่ด าเนินการ 18,000 

9.  Young Arch- Young 
Design Camp 

คณะศิลปประยุกต์ ยังไม่ด าเนินการ 18,000 

10. ห้องพัก  อุบล  ไบ โอ  เ อทานอล 
จ ากัด (มหาชน) 

ด าเนินการแล้ว 30,000 

11. ห้องพัก  บริษัทบุญเยี่ยมและสหาย 
จ ากดั 

ด าเนินการแล้ว 30,000 

12. โครงการค่าย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
จ.สุรินทร์ 

ด าเนินการแล้ว 64,400  

รวม 289,400 
 
  จากตารางที่ 10 พบว่า โครงการค่ายคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีด้วยกันทั้งหมด 9 
ค่าย ได้แก่ UBS camp ของคณะบริหารศาสตร์,  ค่ายว่าที่นักกฎหมายรุ่นใหม่ ของคณะนิติศาสตร์ ,             
ค่ายโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ของคณะรัฐศาสตร์,  Dream to Science ของคณะวิทยาศาสตร์,  
Fram and Food Camp ของคณะเกษตรศาสตร์,  ค่ายดอกพะยอม ของคณะพยาบาลศาสตร์, เส้นทางสู่ 
Gear กันเกรา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์,  เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร ของคณะเภสัชศาสตร์ และ Young 
Arch-Young Design Camp ของคณะศิลปประยุกต ์
  จากที่กล่าวมาข้างต้น ในปีงบประมาณ 2565 สถานปฏิบัติการฯ ควรน าโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์
เชิงรุกไปยังตามคณะต่าง ๆ และบริษัทเอกชนอีกครั้งในช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 ผ่อนคลายแล้ว พร้อมทั้ง
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 
  2. โปรโมชั่นห้องพักรายเดือน การออกโปรโมชั่นห้องพักรายเดือน สืบเนื่องมาจากสถานการณ์เชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การขายห้องพักรายวันของสถานปฏิบัติการลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงได้ปรับรูปแบบการ
ให้บริการห้องพักรายวันเป็นรายเดือนส าหรับชั้น 1 จ านวน 13 ห้อง โดยจัดท าเป็นโปรโมชั่นห้องหักรายเดือน
แบบเหมาจ่ายเดือนละ 9,000 บาท และประชาสัมพันธ์ส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ส าหรับบริษัทที่เคยท าสัญญาใช้บริการห้องพักกับสถานปฏิบัติการเป็นประจ าอย่างเช่น บริษัทศรีตรัง, บริษัทไบ
โอเอทานอล สามารถตัดสินใจใช้บริการห้องพักเร็วขึ้น จากการด าเนินงานสถานปฏิบัติการฯ ได้โทรศัพท์ไปยัง
บริษัทที่เคยใช้บริการห้องพักเป็นประจ า เพ่ือประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นห้องพักรายเดือน ซึ่งบริษัทให้ความสนใจ
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ในราคาดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถให้ค าตอบการใช้บริการห้องพักกับทางสถานปฏิบัติงานได้อย่างแน่ชัดภายใต้
สถานการณ์เชื้อไว้รัสโควิด-19  
 

 
 

รูปที่ 20 โปรโมชั่นห้องพักรายเดือน 
 

  3. โปรโมชั่นส าหรับอาหารเดลิเวอรี่และขนม  
   การออกโปรโมชั่นของอาหารเดลิเวอรี่ คือ ส่งฟรี การให้คูปองส่วนลด สะสมสายคาดกล่อง 10 เส้น 
น ามาแลก ฟรี 1 เมนู และบัตรสะสมแต้ม ซึ่งโปรโมชั่นส่วนใหญ่จะเป็นการส่งฟรีในเขตภายใน ม.อุบล และ
รอบนอกม.อุบล ไม่เกิน 1 กิโลเมตร เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม   การแจกคูปองส่วนลด เป็นโปรโมชั่นที่
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ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาหารปลอดภัย เริ่มในเดือนพฤษภาคม  การแจกบัตรสะสมแต้มในรูปแบบ
สะสมในระบบ Line Official ในเดือนเมษายน-กรกฎาคม วิธีนี้มีจ ากัด เนื่องจาก ลูกค้าส่วนใหญ่เสนอแนะว่ามี
ความยุ่งยาก ลูกค้าบางรายไม่กดรับแต้มหรือกดรับแต้มเมื่อเลยเวลาที่ก าหนดแล้ว จึงเปลี่ยนมาเป็นโปรโมชั่น
การสะสมสายคาดกล่องแทน  และการแจกโค้ดส่วนลดส าหรับการสั่งอาหารออนไลน์เพ่ือดึงกลุ่มลูกค้าที่อยู่ใน
กลุ่มตลาดกันเกราให้เข้ามาสั่งในระบบออนไลน์มากขึ้น  ทั้งนี้ต้นทุนของอาหารเดลิเวอรี่ของสถานปฏิบัติการ
ค่อนข้างสูง ดังนั้นการจัดโปรโมชั่นแจกส่วนลดจะต้องจัดให้อยู๋ในช่วงเวลาที่เหมาะสม  ส่วนโปรโมชั่นของขนม
ปังไส้ทะลักคือ 10 ชิ้น แถม 1 ชิ้น  
 
 

  
   รูปที่ 21 โปรโมชั่นส่วนลด   รูปที่ 22 โปรโมชั่นสะสมสายคาดกล่อง 
 

 
             รูปที่ 23 โปรโมชั่นสะสมแต้ม            รูปที่ 24 โปรโมชั่นขนมปังไส้ทะลัก
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ตารางที่ 11 ตารางผลประกอบการจากการจัดโปรโมชั่น 

 
 

 
 

ม.ค. 0 0 2.08% 5,098.00     0% 0 0 0 0

ก.พ. 5 1,655  36.52% 31,435  0.0% 31,435 1         8.17% 20,017.00   293% 0 0 0 0

ม.ีค. 1 1,071  23.63% 20,344  -35.3% 20,344 1         4.07% 9,957.00     -50% 0 0 0 0

เม.ย. 0 1         7.35% 18,008.25   81% 0 0 0 0

พ.ค. 0 1         17.57% 43,038.00   139% 0 0 0 0

ม.ิย. 0 1         17.03% 41,708.00   -3% 0 0 0 0

ก.ค. 1 183     4.04% 3,449    -83.0% 3,449  1         9.02% 22,102.00   -47% 0 0 0 0

ส.ค. 1 1,027  22.66% 16,046  365.2% 16,046 1         14.01% 34,309.00   55% 0 0 0 0

ก.ย. 1 596     13.15% 11,350  -29.3% 11,350 1         20.69% 50,675.00   48% 1 0 1 0

รวม 9 4,532  100.00% 82,624  8         100.00% 244,912.25 1 0 1 0

สว่นลดหอ้งพักหอ้งพักรายเดอืน

รวม 

(ชิน้)
เดอืน 

จ านวน

ครัง้ใน

การลง

โปรโมชัน่

จ านวน

ครัง้ใน

การลง

โปรโมชัน่

รายได ้

(บาท)

รายได ้

(บาท)

อัตรา

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง)

 รายได ้

(บาท)

อาหารเดลเิวอรี่

จ านวน

ครัง้ใน

การลง

โปรโมชัน่

จ านวน

ครัง้ใน

การลง

โปรโมชัน่

รายได ้(บาท)

ชว่ง Work Form Home เนน้การขายอาหารเดลเิวอรีแ่ทน

 รายได ้

(บาท)

อัตรา

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง)

สดัสว่น

การขาย

ขนม

สดัสว่นการ

ขาย



73 
 

  จากตารางที่ 11 พบว่า ในปี 2564 สถานปฏิบัติการฯ ออกโปรโมชั่นจ านวน 19 ครั้ง ประกอบด้วย 
ขนมปัง 9 ครั้ง อาหารเดลิเวอรี่ 8 ครั้ง ห้องพักรายเดือน 1 ครั้ง และส่วนลดห้องพัก จ านวน 1 ครั้ง ส่งผลให้
ยอดขายขนมและอาหารเดลิเวอรี่มียอดขายเฉลี่ยทั้งปีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 60.1 และ 57.23 ตามล าดับ  
  โปรโมชั่นขนมปังไส้ทะลักได้รับเสียงตอบรับดีมากจากลูกค้า โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากมี
สัดส่วนการขายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.52 ในช่วงปลายเดือนมีนาคมขนมปังไส้ทะลักเริ่มถึงจุดอ่ิมตัว
ประกอบกับในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มกลับมาระบาดหนักอีกครั้ง 
สถานปฏิบัติการฯ มีนโยบายให้พนักงาน Work form home หยุดการจ าหน่ายขนมปังไส้ทะลัก และไปเน้น
การจัดโปรโมชั่นการขายอาหารเดลิเวอรี่แทน และกลับมาจ าหน่ายใหม่อีกครั้งในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป 
และจะสังเกตว่ายอดขายขนมปังไส้ทะลักในเดือนกรกฎาคมลดลงอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 83 เมื่อเทียบกับ
เดือนมีนาคม และในขณะเดียวกันยอดขายอาหารเดลิเวอรี่ เริ่มลดลงด้วยเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 47                  
สถานปฏิบัติการฯ จึงน าขนมปังไส้ทะลักลงจ าหน่ายในเมนูอาหารเดลิเวอรี่ในเดือนสิงหาคม สามารถเพ่ิม
ยอดขายขนมปังและอาหารเดลิเวอรี่ได้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 365.2 และร้อยละ 55 ตามล าดับ 
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กลยุทธ์ที ่2 กลยุทธก์ารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในสินค้ าและ
บริการต่าง ๆ ของสถานปฏิบัติการฯ  
 

กลยุทธ์ย่อย 2.1:  การตอบสนองลูกค้าที่แตกต่าง 

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ของสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ 

  1.1 หลักการและเหตุผล  
    การประชาสัมพันธ์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเป็นกิจกรรม
ของหน่วยงานเพื่อเอาชนะใจลูกค้า รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในตัวสินค้าและบริการ ข่าวสาร กิจกรรม 
และโปรโมชั่นต่าง ๆ โดยการเผยแพร่เชิงรุกและใช้สื่ออนไลน์เข้ามาช่วย เช่น การแจกใบปลิว นิตยสารและสาร
สาร โทรทัศน์ facebook, line, website และ email เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการโน้มน้าวลูกค้าให้มีทัศนคติที่ดี
ต่อธุรกิจ กล่าวคือ การมีความรู้ การเข้าใจที่ถูกต้องที่จะส่งผลต่อความรู้สึกที่ดี และมีพฤติกรรมที่เป็นการ
สนับสนุนหรือการมีส่วนร่วม  
  1.2 ตัวช้ีวัด จ านวนครั้งในการลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าหลัก 12 ครั้ง  
  1.3 ผลการด าเนินงาน: ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น 17 ครั้ง  
 
ครั้ง
ที ่

รายละเอียด จ านวน
ครั้ง 

ลักษณะการ
ประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงาน 

1 ประชาสัมพันธ์
เมนูอาหารมงคล
ส าหรับเทศกาลตรุษจีน 

5 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(ใบปลิว/โปสเตอร์)  

1. ส านักงานอธิการบดี 
2. กองคลัง 

 
2 ประชาสัมพันธ์

โครงการจ าหน่าย
อาหารนอกสถานที่ตั้ง
ภายใต้ผลงานของ
นักศึกษาเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการและการ
ประกอบอาหาร Steak 
grill 

8 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(ใบปลิว/โปสเตอร์) 

1. โรงพิมพ์ 
2. คณะวิทยาศาสตร์  
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
4. คณะบริหารศาสตร์  
5. วิทยาลัยแพทย์และสาธารณสุข 
6. นิติศาสตร์  
7. หอในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
8. คณะศิลปะศาสตร์ 
9. คณะเกษตรศาสตร์  
10. คณะเภสัชศาสตร์  
11. คณะพยาบาลศาสตร์  
12. คณะรัฐศาสตร์  
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ครั้ง
ที ่

รายละเอียด จ านวน
ครั้ง 

ลักษณะการ
ประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงาน 

13. ส านักงานอธิการบดี  
3 อาหารเดลิเวอรี่  2 หนังสือ

ประชาสัมพันธ์พร้อม
โปสเตอร์ 

ส านักงาน/คณะ ทุกคณะ ม.อุบล 
 

4 
 

ห้องพักรายเดือน ราคา
สุดคุ้มห้องเช่า
ส านักงานรายเดือน 
ราคาสุดคุ้ม 

1 Email บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5 ส านักงานรายเดือน 
ราคาสุดคุ้ม 
 

1 Email  

รวม 17   
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2. ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา  

 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจปรับปรุงและพัฒนาสินค้า
และบริการให้มีความตรงตามต้องการของผู้บริโภคให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุด ทั้งนี้ความพึงพอใจเป็นพฤติกรรม
ภายในที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างชัดเจน แต่สามารถรับรู้ได้จากการสังเกต การสอบถาม เพ่ือสื่อให้รับรู้
ได้ อาจตรงความรู้สึก ตรงตามความพึงพอใจจริงหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะนั้น ดังนั้น การวัดการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นการประเมินพฤติกรรมหรือความรู้สึกภายในของผู้ถูกประเมินให้แสดง
ออกมาให้ทราบว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการท างาน การบริการ เพ่ือให้
ทราบถึงคุณภาพของการท างานหรือการให้บริการเป็นอย่างไร มีส่วนไหนที่ดี ส่วนไหนที่ไม่ดีและต้องแก้ไข  
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 2.2 ตัวช้ีวัด ความพึงพอใจในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน จาก 5 คะแนน  
   เกณฑ์ในการแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้  
    คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  แปลว่า  มีผลดีที่สุด  
    คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  แปลว่า มีผลดี 
    คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  แปลว่า  มีผลปานกลาง  
    คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  แปลว่า  มีผลน้อย  
    คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  แปลว่า  มีผลน้อยที่สุด  
 
 2.3 ผลการด าเนินงาน  
 
ตารางท่ี 12 ความพึงพอใจห้องพักจากข้อมูลของโรงแรม  
ความพึงพอใจห้องพักมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.27 อยู่ในระดับปานกลาง  
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 90 35% 
หญิง 165 65% 
ผลรวมทั้งหมด 255 100% 
สถานภาพผู้เข้าพัก   
อาจารย์  65 25% 
เจ้าหน้าที่/บุคลากร  50 20% 
นักศึกษา 60 24% 
บุคคลทั่วไป  80 31% 
ผลรวมทั้งหมด 255 100% 
จ านวนครั้งที่เข้าใช้บริการ   
ไม่เคยเข้าพัก  82 32% 
1-5 ครั้ง  94 37% 
6-10 ครั้ง  44 17% 
มากกว่า 10 ครั้ง  35 14% 
ผลรวมทั้งหมด 255 100% 
ผลคะแนนรวมทั้งหมดจากแบบส ารวจประเมิณความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย แปลผล 
ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการห้องพัก 3.44 ดี 
ความสะอาดภายในห้องพัก 3.39 ปานกลาง 
การจัดและตกแต่งห้องพัก 3.00 ปานกลาง  
การให้บริการของพนักงาน 4.00 ดี 
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในห้องพัก 3.23 ปานกลาง  
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก 2.54 น้อย  
ผลรวมทั้งหมด  3.27 ปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 1. เครื่องปรับอากาศไม่เย็นเพียงพอ  

2. ทีวีควรเปลี่ยนระบบ เนื่องจากระบบเดิมล้าสมัยและไม่ชัด  
3. ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบดิจิตอล เครื่องท าน้ าอุ่นท างานช้า ท าให้น้ าอุ่นไม่ทัน  
4. ควรมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม อาทิเช่น รองเท้าในห้อง อุปกรณ์อาบน้ า และ
กาท าน้ าร้อน 

 
ความพึงพอใจห้องพักจากข้อมูลของ Booking 

 

 
 
รีวิวจากผู้พัก 
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ความพึงพอใจห้องพักจากข้อมูลของ Agoda 
 

 
 
 
รีวิวจากผู้พัก 
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ความพึงพอใจห้องพักจาก Traveloga 
 

 
รีวิวจากผู้พัก: ไม่มี  
 
ตารางท่ี 13 ความพึงพอใจด้านห้องประชุมสัมมนา  
ค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.46 อยู๋ในระดับ ปานกลาง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 79 29% 
หญิง 197 71% 
ผลรวมทั้งหมด 276 100% 
อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18 - 25 ป ี 64 23% 
26 - 33 ป ี 43 16% 
34 - 41ปี 65 24% 
42 - 49 ป ี 100 36% 
50 ปีขึ้นไป 4 1% 
ผลรวมทั้งหมด 276 100% 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักศึกษา 57 21% 
อาจารย์ 111 40% 
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 64 23% 
บุคคลทั่วไป 44 16% 
ผลรวมทั้งหมด 276 100% 
จ านวนครั้งที่ใช้บริการห้องอาหารและห้องประชุม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1-5 ครั้ง 136 49% 
6-10 ครั้ง 87 32% 
มากกว่า 10 ครั้ง 40 14% 
ไม่เคยเลย 13 5% 
ผลรวมทั้งหมด 276 100% 
ปัจจัยท่ีใช้บริการห้องอาหารและห้องประชุม จ านวน (คน) ร้อยละ 
การบริการ 51 18% 
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การส่งเสริมการตลาด 33 12% 
ที่ตั้งท าเลของโรงแรมยูเพลส 86 32% 
รสชาติอาหาร/ความกว้าง/การตกแต่ง/ บรรยากาศของห้องประชุม 61 22% 
ราคา 45 16% 
ผลรวมทั้งหมด 276 100% 
ระดับความพึงพอใจในด้้านอาหาร ค่าเฉลี่ย แปลผล 
รสชาติอาหาร 3.58 ดี 
ความสะอาดของอาหาร  3.49 ดี 
ความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร 3.43 ดี 
ความสด ความใหม่ ความร้อนของอาหาร  3.53 ดี 
คุณภาพของอาหารที่ได้รับ  3.50 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.51 ดี 
โดยรวมแล้วอาหารที่ท่านทานมีรสชาติอย่างไร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ควรปรับปรุง 1 1% 
ดี 275 99% 
ผลรวมทั้งหมด 276 100% 
ระดับความพึงพอใจในด้้านบริการ ค่้าเฉลี่้ย แปลผล 
ความกระตือรือร้นของพนักงานที่ให้บริการ  3.51 ดี 
การแต่งกายสะอาด  และสุภาพ 3.43 ดี  
การใช้วาจาสุภาพ 3.43 ดี 
การให้บริการด้วยความเต็มใจ  3.50 ดี 
มีความเอาใจใส่ต่อลูกค้า  3.43 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.45 ดี 
ระดับความพึงพอใจในด้้านห้องอาหาร และห้องประชุม ค่้าเฉลี่้ย แปลผล 
ห้องอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ  3.51 ดี 
ความสะอาดของโต๊ะและเก้าอ้ีของห้องอาหาร 3.43 ดี 
ความเพียงพอของโต๊ะและเก้าอ้ีของห้องอาหาร 3.43 ดี 
การจัดโต๊ะและเก้าอ้ีของห้องอาหารเหมาะสมกับพ้ืนที่  ไม่แออัด  3.50 ดี 
บรรยากาศของห้องอาหาร เหมาะส าหรับนั่งรับประทานอาหาร   3.43 ดี 
ความทันสมัยของเฟอร์นิเจอร์ของห้องประชุม 3.46 ดี 
การตกแต่งภายในและภายนอกห้องประชุม  3.49 ดี 
ความกว้างของห้องประชุม  3.42 ดี 
เครื่องมืออุปกรณ์มีความครบถ้วน  3.50 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.43 ดี 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.46 ดี 
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จากตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71 อายุ 42-49 ปี คิดเป็น            
ร้อยละ 36 สถานภาพอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 40 จ านวนครั้งที่ใช้บริการห้องอาหารและห้องประชุม 1-5 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมา 6 - 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32 ปัจจัยที่ใช้บริการห้องอาหารและห้องประชุม ที่ตั้ง
ท าเลของโรงแรมยูเพลส คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา รสชาติอาหาร/ความกว้าง/การตกแต่ง/ บรรยากาศของ
ห้องประชุม คิดเป็นร้อยละ 22  
 ระดับความพึงพอใจในด้านอาหาร พบว่ารสชาติอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
รองลงมาคือความสด ความใหม่ ความร้อนของอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ซึ่งอยู่ในระดับดี ระดับความพึง
พอใจในด้้านอาหาร มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.51 โดยรวมแล้วอาหารที่ท่านทานมีรสชาติอย่างไร ดี คิดเป็น      
ร้อยละ 99 รองลงมาคือควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 1   
 ระดับความพึงพอใจในด้านบริการ พบว่าความกระตือรือร้นของพนักงานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.51 ซึ่งอยู่ในระดับดี รองลงมาคือการให้บริการด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ซึ่งอยู่ในระดับดี้ 
โดยรวมแล้วระดับความพึงพอใจในด้านบริการ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.45 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
 ระดับความพึงพอใจในด้้านห้องอาหาร และห้องประชุม พบว่าห้องอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ซึ่งอยู่ในระดับดี รองลงมาคือการจัดโต๊ะและเก้าอ้ีของห้องอาหารเหมาะสมกับพ้ืนที่        
ไม่แออัด และเครื่องมืออุปกรณ์มีความครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ซึ่งอยู่ในระดับดี้ โดยรวมแล้วระดับ
ความพึงพอใจในด้านบริการ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.43 ซึ่งอยู่ในระดับด ี
  ข้อเสนอแนะด้านอาหาร 
    1. รสชาติอาหารต้องคงที่ ไม่ผิดเพี้ยน 
    2. อาหารควรมีความหลากหลาย 
    3. ปริมาณกับอาหารไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานต้อนรับคณะทูต อาหารน้อยมาก จาน ถ้วย แตก ก็
ยังเอามาเสิร์ฟ ปริมาณของหวานก็ไม่เหมาะกับราคา จัดไม่สวยงาม  
 ข้อเสนอแนะด้านบริการ 
    1. ควรมีการจัดส่งอาหารที่รวดเร็ว  
    2. ควรเพิ่มพนักงานรับออเดอร์ 
      3. พนักงานจัดส่งสินค้าควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
    4. ควรมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  
 ข้อเสนอแนะด้านห้องอาหาร และห้องประชุม 
    1. ควรปรับปรุงห้องอาหารให้ดูทันสมัย และใหม่ตลอดเวลา 
    2. ควรมีระบบไฟส ารองเมื่อไฟดับ 
    3. ห้องประชุมเก่า โดยเฉพาะห้องท่ีใช้ในการรับรองพระสงฆ์ ในงานพิธีเชิดชูเกียรติ 
    4. ควรปรับปรุงห้องประชุมให้มีความสวยงามและทันสมัย  

3. กิจกรรมเพื่อสังคม  

 3.1 หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibillity) หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่า CSR เป็น
แนวคิดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
องค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร เพ่ือท าให้สังคมนั้นอยู่อย่างมีความสุข ทั้งนี้กิจกรรมเพ่ือสังคมเป็น
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กิจกรรมที่มีต้นทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งผลตอบแทนที่ได้กลับมานั้นก็คือ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ว่าเป็นธุรกิจที่ห่วงใย
และรับผิดชอบต่อสังคม สร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจที่ดีในสายตาของสังคม และสามารถช่วยเพ่ิมโอกาสในการ
ขายสินค้าหรือบริการได้เพ่ิมมากข้ึน  
 3.2 ตัวช้ีวัด กิจกรรมเพื่อสังคม 1 ครั้ง  
 3.3 ผลการด าเนินงาน ในปี 2564 สถานปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมเพ่ือสังคม จ านวน 2 ครั้ง ๆ ที่ 1 คือ 
กิจกรรมบริจาคน้ าดื่มให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 20 แพ็ก และครั้งที่ 2 คือ กิจกรรม
สมทบอาหารงานสงกรานต์  
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การบริหารจัดการภายใน 

กลยุทธ์ 3 การบริหารจดัการภายใน 

ด้านงบประมาณ   
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
(UBUFMIS) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 9,613,447.00 
บาท โดยเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายด้วยเงินรายได้ ทั้งหมด 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีการเบิกจ่ายที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนงบประมาณ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 8,502,454.16 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่14 เปรียบเทียบการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 2564 

รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 2564 

(บาท) 
ผลต่าง 
(บาท) 

ร้อยละ 

เงินเดือน 3,334,323.52            3,168,533.20 -165,790.32 -4.97 

ค่าตอบแทน 278,400.00 338,840.00 60,440.00 21.71 

ค่าใช้สอย 1,508,003.47 1,407,190.18 -100,813.29 -6.68 

ค่าวัสดุ 2,880,870.34 2,752,902.29 -127,968.05 -4.44 

ค่าครุภัณฑ์ 86,000.00 - -86,000.00 -100 

ค่าสาธารณูปโภค 992,696.89 834,988.49 -157,708.40 -15.89 

รวม 9,080,294.22 8,502,454.16 -577,840.06 -6.36 

  ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
 

หมายเหตุ ค าชี้แจงผลต่างที่มีนัยส าคัญ 
 1. ค่าตอบแทน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.71 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2563 
สถานปฏิบัติการฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งรองผู้จัดการฯทั้ง 2 ฝ่าย ส่งผลให้ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในช่วงเดือน 
ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564  
 2. ค่าสาธารณูปโภค ลดลงร้อยละ 15.89 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2564 
สถานปฏิบัติการฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท าให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดที่ออกโดยรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การให้บริการภายในพ้ืนที่สถาน
ปฏิบัติการฯลดลง 
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แผนภูมิที ่2 กราฟแสดงการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
 
 

 
  

แผนภูมิที ่3 กราฟแสดงการเบิกจ่ายตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ์ ค่าสาธารณูปโภค รวม

ปีงบประมาณ 2563 (บาท) 3,334,323.5 278,400.00 1,508,003.4 2,880,870.3 86,000.00 992,696.89 9,080,294.2

ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 3,168,533.2 338,840.00 1,407,190.1 2,752,902.2 0 834,988.49 8,502,454.1
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37%

ค่าตอบแทน
4%

ค่าใช้สอย
17%

ค่าวัสดุ
32%

ค่าสาธารณูปโภค
10%

ปีงบประมาณ 2564 (บาท)

เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค



89 
 

 

 
 

แผนภูมทิี ่4 กราฟเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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แผนภูมิที ่5 กราฟเปรียบผลการด าเนินงาน (ก าไร/ขาดทุน) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร  

วัตถุประสงค์ :  
      1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันส่งผลให้เป็นแรงขับเคลื่อน

องค์กรที่จะก้าวไปสู่มาตรฐานในระดับสากล 
2. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร 
 

ตัวช้ีวัด 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจากหลักสูตรการจัดการการโรงแรมอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรได้รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน (หอพัก,อาหารกลางวัน,ประกันสังคม,เครื่องแต่งกาย

พนักงาน,ค่าตอบแทนพิเศษจากการให้บริการ) 
 

 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีบุคลากรสายบริหารและสายสนับสนุนและบุคลากร
ปฏิบัติงาน ดังรายนามดังต่อไปนี้ 

บุคลากรสายบริหาร 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  หงษ์ภักดี 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ตุลาคม 2563 -ปัจจุบัน 
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นายภูริชญ์ นันทะเสน 

รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ตุลาคม 2562 -ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

                                                    
             นางสาววิลาสินี แสงค าพระ                นายมงคล กิตติวุฒิไกร 
   รักษาการรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารงาน              รักษาการรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร 
    สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว                       สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
              มีนาคม 2563 -ปัจจุบัน                                            มีนาคม 2563 -ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 



92 
 

บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรปฏิบัติงาน 
 

ส านักงานเลขานุการ 

 

 
นางสุภาวดี ทองเกิดหลวง 

เลขานุการและสื่อสารองค์กร 

 
นางสาวพสุนาถ จูมลี 

นักวิชาการพัสดุ 

 
นายณัฐวุฒิ โพธิ์พรหม 

เจ้าหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพ
บุคลากรและฝึกอบรม 

  

 
 

 
นางสาวพรพิมล คูณสมบัติ 

เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

 

 
นางสาวพรพมิล หอมหวล 

เจ้าหน้าที่บัญชี 

 

 
นางสาวจิราภา ไทรจันทร์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
 

 

 
 

 
นายธวัชชัย วินทะไชย์ 
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อ 
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แผนกต้อนรับส่วนหน้า 
 

 
นายภาดา โคตรชารี 

ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า 

 
นายณัฐ เทินชัยภูมิ 

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 

 
นางสาวเพ็ญประภา สุรัน 
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 

 
นายสุระพงศ์ มานะบุตร 
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 

(จ้างเหมาบริการ) 
 

 
นายณัฐชนน ฤาไชยสา 

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
(จ้างเหมาบริการ) 

 
นางสาวรัตนาภรณ์ งามสวัสดิ์ 

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
(จ้างเหมาบริการ) 
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แผนกครัว 

 

 
นายวิระเดช สนุกพันธ์ 

Sous Chef 

 
นายพัฒพล พลเยี่ยม 
Chef De’ Partie 

 

 

 

 

 

 
นางชริน เทพโยธี                   นายฉัตรชัย ถินถาวร               นายขวัญชัย ดวงงาม       นางสาวกาญจนา  มีตน 
Bakery Chef                          Cook Helper                        Cook Helper                 Steward 

 
   
 



95 
 

แผนกแม่บ้าน 
 

 
นายพิชัย อุ่นเรือน 

ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 
 

 
นางค าพัน โสภาบุตร 

พนักงานท าความสะอาดห้องพัก 

   
นางสาวศิริวรรณ อุตรา 

พนักงานท าความสะอาดห้องพัก 

      
นางสาวสุวรรณ พลพ่าย 

พนักงานท าความสะอาดห้องพัก 

 
นางล าใย กุจะพันธ์ 

พนักงานท าความสะอาดพ้ืนที่ 
สาธารณะ 

 
 
 
 

 
นางรุ่งระวี ผามบน 

พนักงานท าความสะอาดพ้ืนที่
สาธารณะ 
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แผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 

 
นายวันชัย ทองเกิดหลวง 

ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
 

 
นางสาวนิตยา คงศิลา 

บริกร 

 
นางสาววิไลพร สีลา 

บริกร 

 
นายพงศธร โพธิโสภา 

บริกร 
 

อัตราก าลังของบุคลากร 

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีจ านวนบุคลากรในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้น 32 
คน โดยจ าแนกได้ตามตารางดังนี้ 

 
ตารางท่ี 15 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามสถานภาพ 

หน่วยงาน 

ข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงานสถาน
ปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

พนักงานจ้างเหมา
บริการ 

รวม 
สาย 

บริหาร 
สายสนับ 

สนุน 

บุคลากรสายบริหาร 3 - - - 3 
แผนกส านักงานเลขานุการ - - 6 1 7 
แผนกต้อนรับส่วนหน้า - - 3 3 6 
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หน่วยงาน 

ข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงานสถาน
ปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

พนักงานจ้างเหมา
บริการ 

รวม 
สาย 

บริหาร 
สายสนับ 

สนุน 

แผนกครัว - - 6 - 6 
แผนกแม่บ้าน - - 6 - 6 
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม - - 4 - 4 
รวม 3 - 25 4 32 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร 

1. ช่ือโครงการ อบรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 

วัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือให้พนักงานสถานปฏิบัติการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษา เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและการน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมของเจ้าของภาษาในบริบทที่พบ 
      3. เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้และการใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษา 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 พนักงานสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านการ
ทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ผลที่ได้รับ 
 1.พนักงานมีความรู้และทักษาะในการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสาร 
 2. พนักงานสามารถน าความรู้ที่ฝึกอบรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 3. พนักงานมีการพัฒนาในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีข้ึนกับลูกค้าชาวต่างชาติ 

2. ช่ือโครงการ อบรมการฝึกทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้พนักงานสถานปฏิบัติการฯพัฒนาระดับความรู้ให้สูงขึ้นและทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้พนักงานสถานปฏิบัติการฯน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โปรแกรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร 
3. เพ่ือให้พนักงานสถานปฏิบัติการฯได้พัฒนาศักยภาพในด้านทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 พนักงานสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านการ
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ทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ผลที่ได้รับ 
 1.พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.พนักงานได้รับความรู้จากการอบรมคอมพิวเตอร์ในการน าไปใช้ปฏิบัติงานในองค์กรได้จริง 
 3.พนักงานมีศักยภาพด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 

สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากร (รับเข้ากี่คน ลาออกกี่คน และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร) 

ตารางท่ี 16 สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 สังกัด สถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ล าดั
บ 

เดือน รับเข้า ลาออก ต าแหน่งท่ีรับเข้า ต าแหน่งท่ีลาออก 

ประ
จ า 

จ้างเหมา ประ
จ า 

จ้างเหมา 

1 เดือนตุลาคม 2563 3 - - - 1.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 1 
อัตรา 

2.สจ๊วต 2 อัตรา 

- 

2 เดือนพฤศจิกายน 
2563 

- - - - - - 

3 เดือนธันวาคม 2563 1 - 1 - Sous Chef 1 อัตรา พนักงานต้อนรับส่วน
หน้า 1 อัตรา 

4 เดือนมกราคม 2564 - - 1 - - สจ๊วต 1 อัตรา 
5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - - - - - - 
6 เดือนมีนาคม 2564 - 1 - 2 พนักงานต้อนรับส่วน

หน้า 1 อัตรา 
1.เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดซ้ือ 

1 อัตรา 
2.พนักงานต้อนรับส่วน

หน้า 1 อัตรา 
7 เดือนเมษายน 2564 - 1 - - เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดซ้ือ 1 

อัตรา 
- 

8 เดือนพฤษภาคม 2564 - - - - - - 
9 เดือนมิถุนายน 2564 - - - - - - 
10 เดือนกรกฎาคม 2564 - - - - - - 
11 เดือนสิงหาคม 2564 - - - - - - 
12 เดือนกันยายน 2564 - - 2 2 พนักงานต้อนรับส่วน

หน้า 2 อัตรา 
1.ผู้จัดการแผนก
ต้อนรับ 1 อัตรา 

2.พนักงานต้อนรับส่วน
หน้า 1 อัตรา 

รวม 4 2 4 4 
 

ข้อมูล :  30 กันยายน  พ.ศ. 2564 
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ตารางท่ี 17 ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 สังกัด สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ความเสี่ยง 
วิธีการด าเนินการเพื่อ

จัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 

1.พนักงานไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1. ออกประกาศภายใต้
ข้อบังคับสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 
2. มีการจ่าย
ค่าตอบแทนในการ
ให้บริการ(Service 
chage)ให้กับพนักงาน
ทุกเดือน 
3.จัดตั้งกองทุน
สวัสดิการพนักงาน 

1.อยู่ระหว่างการด าเนินงานยกร่างข้อบังคับ คอส. ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเทีย่ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2564 
ข้อ 2-3 ด าเนินการแล้วเสร็จและจ านวนการลาออกของ
พนักงานสถานปฏิบัติการมีจ านวนลดลง 

ที่มา : แบบ M-ปย.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผนการปรบัปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2564) 

กลยุทธ์ที่ 5 การเรียนการสอน  
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้พนักงานของสถานปฏิบัติการมีความพร้อม ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยส่งผล
ให้การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมให้สถานปฏิบัติการก้าวสู่การเป็น
โรงแรมที่เปิดด าเนินการบริการในระดับมาตรฐานสากล 

1. การเตรียมความพร้อมของผู้สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการการโรงแรม 
2. เป็นพื้นที่สนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรการจัดการการโรงแรม 
3. เป็นสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 
5.1 หลักการและเหตุผล จากผลการด าเนินการสนับสนุนผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ 

ความสามารถ ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการของหลักสูตรการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 1705 225 การด าเนินงานและการจัดการงาน
แม่บ้าน  รายวิชา 1705 270 การด าเนินงานและการจัดการงานครัว และรายวิชา 1705 375 การด าเนินงาน
จัดเลี้ยง (ภาคเรียนที่ 1/2564) มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาภาคต้น จ านวนทั้งสิ้น 225 
คน และในภาคการศึกษาภาคปลาย จ านวนทั้งสิ้น 97 คน นอกเหนือจากการจัดการการเรียนการสอน สถาน
ปฏิบัติการฯ ยังได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ  “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม
ผ่านกิจกรรมภัตตาคารจ าลอง” ในด้านการให้ค าปรึกษา แนะน า พร้อมสนับสนุนภาชนะและอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการ โดยปีงบประมาณ 2564 รายวิชา 1705 375 การด าเนินงานจัดเลี้ยง ได้จัดภัตตาคารจ าลอง 2 ครั้ง 
เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 30,000 บาท และยังได้จัดโครงการข้าวขาหมู / กระเพาะปลานายยู เพ่ือ
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ผลงานของนักศึกษาฝึกงานในการเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาหาร ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถานปฏิบัติการฯ ยังเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
หลักสูตรการจัดการการโรงแรม การบัญชี การตลาด คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนรวม 63 คน  
  5.2 ตัวชี้วัด เป็นห้องปฏิบัติการเรียนการสอนปฏิบัติการ จ านวน 3 วิชา/ 1โครงการ และสามารถ
รองรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 
3 หลักสูตร/ 2 สถาบัน 
 5.3 ผลการด าเนินงาน จากผลการด าเนินการ พบว่า สถานปฏิบัติการฯ เป็นห้องปฏิบัติการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบัติการ จ านวน 3 วิชา มีโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 2 โครงการ และรองรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จ านวน 63 คน จาก 3 หลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 6 การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถานปฏิบัติการมีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นโรงแรม อีกทั้งยัง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานปฏิบัติการฯ ให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 

1. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานปฏิบัติการฯ เพ่ือดึงดูดผู้รับบริการ 
2. เพ่ือให้มีระบบสาธารณูปโภคท่ีพร้อมให้บริการอยู่เสมอ  
 
6.1 หลักการและเหตุผล สถานปฏิบัติการฯ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค จ านวน 2,100,000 บาท เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภค
พร้อมใช้งานทั้งระบบน้ าร้อนห้องพัก ระบบช่องระบายลมของเครื่องปรับอากาศ ระบบป้องกันรั่วซึม อีกท้ังการ
ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงแรมและสวนข้างห้องอาหาร และในปีงบประมาณ 2564 สถานปฏิบัติการฯ ได้ซ่อม
บ ารุงจุดที่ช ารุดเสียหายเพ่ือให้ไม่กระทบต่อการบริการ โดยใช้งบประมาณสถานปฏิบัติการฯ เป็นค่าจ้างเหมา
ซ่อมบ ารุงทั้งสิ้น 167,994 บาท  

6.2 ตัวช้ีวัด ปรับปรุงสวนทั้งหน้าและภายในสถานปฏิบัติการ จ านวน 3 สวน 
6.3 ผลการด าเนินงาน พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 สถานปฏิบัติการฯ ได้ด าเนินปรับปรุงสวนไป

แล้ว 1 สวน บริเวณข้างห้องอาหาร โดยท าทางเดินและประตูสวิงบานคู่ทะลุอาคารเพ่ือเข้าห้องประชุม U3, 7, 
และ U6 อีกทั้งประดับไฟสนามทางเดินในบริเวณสวน 2 จุด ดังนั้นการด าเนินการยังไม่บรรลุตัวชี้วัดในการ
ด าเนินการ และสถานปฏิบัติการฯ มีแผนการด าเนินการปรับปรุงสวนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566 
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ภาคผนวก ก 

รายได้ห้องพักที่สูญเสียไป 
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เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 
ต.ค. ต.ค.-พ.ย. พ.ย. พ.ย.-ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค.-ม.ค. ม.ค. ม.ค.-ก.พ. ก.พ. ก.พ.-มี.ค. มี.ค. มี.ค.-เม.ย. เม.ย.

จ ำนวนห้องพักทั้งหมดต่อเดือน (ห้อง) 1,395     1,350     1,395      1,395     1,348     1,395       1,350       
จ ำนวนห้องพักช ำรุดสะสมทั้งเดือน (ห้อง) 201        -34% 132        -52% 63          -2% 62          2% 63          14% 72           29% 93           

จ ำนวนห้องพักที่ใชต่้อเดือน (ห้อง) 1,194     1,218     1,332      1,333     1,285     1,323       1,257       
จ ำนวนห้องที่ขำยได้ (ตำมแผน) 35% 418        426        466         467        450        463          440          
จ ำนวนห้องพักที่ลูกค้ำมำใชบ้ริกำร (ห้อง) 170        122% 377        11% 419        -92% 34          244% 117        115% 252          -15% 215          

จ ำนวนห้องพักว่ำงที่ไม่สำมำรถขำยได้ตำมแผน (ห้อง) 248        49          47          433        333        211          225          
รำยได้จำกกำรขำยห้องพักจริง (บำท) 148,048  98% 293,070  34% 392,252  -93% 28,553    220% 91,411    179% 255,090    -31% 175,405    
รำยได้กำรขำยห้องพักจำกกำรประมำณกำร 35% (บำท) 501,270  485,100  501,270  501,270  452,760  501,270    485,100    
รำยได้ที่สูญเสียไปจำกกำรประมำณกำร (บำท) (353,222) -46% (192,030) -43% (109,018) 334% (472,717) -24% (361,349) -32% (246,180)   26% (309,695)   

ห้องช ำรุดเฉล่ียต่อวัน (ห้อง) 7           4           3            2           3 3 4             

เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 
เม.ย. เม.ย.-พ.ค. พ.ค. พ.ค.-มิ.ย. มิ.ย.-ก.ค. ก.ค.-ส.ค. ส.ค.-ก.ย.

จ ำนวนห้องพักทั้งหมดต่อเดือน (ห้อง) 1,350       1,395       1,350       1,395     1,395     1,350        
จ ำนวนห้องพักช ำรุดสะสมทั้งเดือน (ห้อง) 93           -67% 31           -3% 30           830% 279        22% 341        -3% 330          

จ ำนวนห้องพักที่ใชต่้อเดือน (ห้อง) 1,257       1,364       1,320       1,116     1,054     1,020        
จ ำนวนห้องที่ขำยได้ (ตำมแผน) 35% 440          477          462          391        369        357          
จ ำนวนห้องพักที่ลูกค้ำมำใชบ้ริกำร (ห้อง) 215          -85% 33           230% 109          -60% 44          -70% 13          146% 32            

จ ำนวนห้องพักว่ำงที่ไม่สำมำรถขำยได้ตำมแผน (ห้อง) 225          444          353          347        356        325          
รำยได้จำกกำรขำยห้องพักจริง (บำท) 175,405    -82% 30,955      202% 93,533      -64% 33,921    -73% 9,300     157% 23,912      
รำยได้กำรขำยห้องพักจำกกำรประมำณกำร 35% (บำท) 485,100    501,270    485,100    501,270  501,270  485,100    
รำยได้ที่สูญเสียไปจำกกำรประมำณกำร (บำท) (309,695)   52% (470,315)   -17% (391,567)   19% (467,349) 5% (491,970) -6% (461,188)   

ห้องช ำรุดเฉล่ียต่อวัน (ห้อง) 4             1             1             9           11          11            

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 
ก.ย.-ต.ค. ต.ค.-พ.ย. พ.ย.-ธ.ค.

จ ำนวนห้องพักทั้งหมดต่อเดือน (ห้อง) 1,350        1,395      1,350      1,395      
จ ำนวนห้องพักช ำรุดสะสมทั้งเดือน (ห้อง) 330          -81% 62          10% 68          47% 100        

จ ำนวนห้องพักที่ใชต่้อเดือน (ห้อง) 1,020        1,333      1,282      1,295      
จ ำนวนห้องที่ขำยได้ (ตำมแผน) 35% 357          467        449        453        
จ ำนวนห้องพักที่ลูกค้ำมำใชบ้ริกำร (ห้อง) 32            419% 166        -18% 136        46% 199        

จ ำนวนห้องพักว่ำงที่ไม่สำมำรถขำยได้ตำมแผน (ห้อง) 325          301        313        254        
รำยได้จำกกำรขำยห้องพักจริง (บำท) 23,912      664% 182,600  -43% 103,710   91% 198,442  
รำยได้กำรขำยห้องพักจำกกำรประมำณกำร 35% (บำท) 485,100    485,100  485,100  485,100  
รำยได้ที่สูญเสียไปจำกกำรประมำณกำร (บำท) (461,188)   -34% (302,500) 26% (381,390) -25% (286,658) 

ห้องช ำรุดเฉล่ียต่อวัน (ห้อง) 11            2            3            4            

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ก.ย.
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สรุปภาพรวมห้องพักประจ าปี 2564 
 

 
 

เปรียบเทียบจ านวนหองพักตามแผนกับจ านวนห้องพักท่ีลูกค้ามาใช้บริการจริง 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เปรียบเทียบจ านวนห้องพักตามแผนกับจ านวนห้องพักที่ลูกค้ามาใช้บริการจริง

จ านวนห้องท่ีขายได้ (ตามแผน) 35% จ านวนห้องพักท่ีลูกค้ามาใช้บริการ (ห้อง) 
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เปรียบเทียบรายได้จากการประมาณการกับรายได้จากการขายห้องพักจริง 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เปรียบเทียบรายได้จากการประมาณการกับรายได้จากการขายห้องพักจริง

รายได้จากการขายห้องพักจริง (บาท) รายได้การขายห้องพักจากการประมาณการ 35% (บาท)
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รายได้ที่สูญเสียไปจากการประมาณการประจ าปี 2564

353,222 

192,030 
109,018 

472,717 

361,349 

246,180 
309,695 

470,315 
391,567 

467,349 491,970 461,188 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายได้ที่สูญเสียไป (บาท) 

4,326,600 

COVID-19 COVID-19 
ระลอกใหม่ 

COVID-19 
ระลอกใหม่ 
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 จากข้อมูลสรุปห้องพักประจ าปี 2564 พบว่า จ านวนห้องพักที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการจริงน้อยกว่า
จ านวนห้องพักจากการประมาณการทุกเดือน จะสังเกตได้ว่าในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม มีลูกค้าเข้ามาใช้
บริการห้องพักกับสถานปฏิบัติการฯ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม เนื่องจากเป็นช่วงใกล้พิธี
พระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2563 โดยยอดการขายห้องพักเริ่มเติบโตขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
ไปจนถึงเดือนธันวาคม รวมยะเวลาในการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเวา 3 เดือน เมื่อพิจารณาจ านวนห้องพักที่มี
การใช้บริการในช่วงที่เติบโตรายเดือน พบว่า เดือนพฤศจิกายน เพ่ิมขึ้น 207 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 122        
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เดือนธันวาคม เพิ่มข้ึน 42 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และในเดือน
มกราคม เริ่มมีกระแสการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 อีกครั้งและรัฐบาลยังไม่ประกาศสั่งล็อกดาวน์ การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ยังคงด าเนินกิจกรรมได้ จึงท าให้ในช่วงเดือนมกราคม ห้องพักมีผู้เข้าใจลดลง 385 ห้อง คิดเป็น
ร้อยละ 92 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเริ่มเติบโตขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ -เมษายน ต่อมาในเดือน
พฤษภาคม สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มระลอกใหม่เริ่มแพร่ระบาดหนัก อีกท้ังรัฐบาลมีนโยบาย
ประกาศล็อกดาวน์ส่งผลให้ยอดการใช้บริการห้องพักของสถานปฏิบัติการฯ ลดลง 182 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 85 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน หลังจากนั้นในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน การขายห้องพักมีทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง
สลับกันไปภายใต้สถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  ดังนั้นจงสรุปได้ว่าในปี 2564 จ านวนห้องพักท่ีลูกค้ามาใช้
บริการมากที่สุด คือ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม โดยเฉพาะในเดือน ธันวาคม มียอดสูงที่สุด ในขณะเดือนที่เดือน 
มกราคม พฤษภาคม และสิงหาคม มีจ านวนห้องพักท่ีลูกค้ามาใช้บริการน้อยที่สุด โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม 
 ในช่วงปลายเดือนกันยายนและตุลาคม มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือกับสถานปฏิบัติการฯ เป็นศูนย์ที่พักผู้ป่วยโควิด -19 เนื่องจาก 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีจ านวนเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ สถานปฏิบัติการฯ จึงได้ปิ ดระบบการ
จองห้องพักออนไลน์ งดการให้บริการห้องพักแบบปกติ และปรับห้องพักบริเวณชั้น 2 -3 เป็นห้องพักส าหรับ
ผู้ป่วยโควิด-19 จึงท าให้ในช่วงเดือนดังกล่าวสถานปฏิบัติการฯ มีรายได้จากการเปิดสถานปฏิบัติการฯ เป็น
ศูนย์ที่พักผู้ป่วยโควิด-19 มาชดเชยการขายห้องพักแบบปกติแทน คิดเป็นจ านวนห้องที่ให้บริการทั้งหมด  177 
ห้อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,800 บาท ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการห้องพัก 194,700 บาท และ
รายได้จากการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 10,100 บาท 
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ห้องประชุม อบรมสัมมนา ที่สูญเสียไป 
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ตารางสรุปรายได้จากการให้บริการห้องประชุมสัมมนา 
 

ป้ายชือ่แถว  ผลรวม ของ

 รายไดห้อ้ง

ประชุม

ผลรวม ของ สว่นลด

หอ้งประชุม เนือ่งจาก

ผูใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิาร

อาหารและอาหารวา่ง

และเครือ่งดืม่กบัยเูพลส

 ผลรวม ของ

 รายได้

อาหารวา่ง

และเครือ่งดืม่

 ผลรวม ของ

 สว่นลด

อาหารวา่ง

และเครือ่งดืม่

 ผลรวม 

ของ 

รายได้

คา่อาหาร

 ผลรวม 

ของ 

สว่นลด

คา่อาหาร

 รายไดร้วม (ไมร่วม

สว่นลดหอ้งประชุม 

เนือ่งจากผูใ้ชบ้รกิาร

ใชบ้รหิารอาหารและ

อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่กบัยเูพลส)

 รายไดร้วม (รวม

สว่นลดหอ้งประชุม 

เนือ่งจากผูใ้ชบ้รกิาร

ใชบ้รหิารอาหารและ

อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่กบัยเูพลส)

ต.ค. 11,000         126,000-                          75,870         800-              511,993      2,020-     44,235                         470,043                        

พ.ย. 21,620         216,000-                          119,160       1,410-           391,740      10,360-   264,480                       304,750                        

ธ.ค. 16,000         137,500-                          140,420       3,850-           713,215      23,035-   333,265                       705,250                        

ม.ค. -               42,555         -               1,780          100-        57,325                         44,235                          

ก.พ. 20,000         135,500-                          87,195         225-              174,290      16,780-   83,750                         128,980                        

ม.ีค. -               365,227-                          98,775         1,100-           242,990      7,400-     56,575                         31,962-                          

เม.ย. 2,500           10,000-                            29,525         -               25,300        -         100,695                       47,325                          

พ.ค. 1,500           2,500-                              31,900         -               50,350        -         65,429                         81,250                          

ม.ิย. -               7,000-                              30,205         -               29,310        2,940-     80,355                         49,575                          

ก.ค. -               24,500-                            58,800         -               44,545        2,650-     596,043                       76,195                          

ส.ค. -               10,000-                            27,492         260-              38,897        700-        520,750                       55,429                          

ก.ย. 33,500         17,000-                            26,605         -               20,250        -         842,750                       63,355                          

ผลรวมท ัง้หมด 106,120       1,051,227-                       768,502       7,645-           2,244,660   65,985-   3,045,652                    1,994,425                     

รวมสุทธิ
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