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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการดําเนินงานของโรงแรมเพศทางเลือก 2) ศึกษาโครงสร้าง
องค์กรและการจดัการทรัพยากรมนุษย์ และ 3) ศึกษาการกําหนดกลยุทธ์การส่ือสารของโรงแรมเพศทางเลือก กรณีศึกษา
โรงแรม บาบิลอน กรุงเทพฯ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology)  โดยการสมัภาษณ์ผู้ ให้
ข้อมลูหลกั (Key Informant) ตําแหน่งรองผู้ จดัการ ของโรงแรม บาบิลอน  กรุงเทพฯ ผลการวิจยั พบว่า 1) แนวทางการ
ดําเนินงานของโรงแรมเพศทางเลือก กรณีศึกษาโรงแรม บาบิลอน กรุงเทพฯ เป็นการดําเนินกิจการโดยอาศยัฐานลกูค้าเดิม 
ส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจในปัจจุบนัยังคงดําเนินต่อไปอย่างราบร่ืน 2) โครงสร้างองค์กรและการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
พบว่า วิธีการดําเนินงานของโรงแรม  บาบิลอน  กรุงเทพฯ เป็นการดําเนินงานภายใต้การควบคมุของเจ้ากิจการเพียงคนเดียว
เท่านัน้ และ 3) การกําหนดกลยทุธ์การสื่อสารของโรงแรม พบว่า มีการปรับเปล่ียนรูปแบบตามความเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น 
การทําโฆษณาการตลาดทางเลือกใหม่ผ่านส่ือออนไลน์  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกบัความต้องของกลุ่มตลาดเฉพาะ 
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Abstract

The objective of this research are study about 1) Guidelines of gender alternative hotel’s 
procedure, 2) the organizational structure and human resource management, and 3)
Communication strategy of Gender Alternative Hotel. A case study of  “Babylon Hotel Bangkok” 
is qualitative research by phenomenology Methodology, for key Informant who is the Assistance 
manager of Babylon Hotel Bangkok. The research found that 1) Guidelines of Gender Alternative 
Hotel’s procedure were an old customers retention that affects the current business still continues, 
2) the organizational structure and human resource management found. How has the 
implementation of the Babylon Hotel Bangkok is operating under the control of the business 
owner only and 3) The last past of objectives in this research, Communication strategy of Gender 
Alternative Hotel business, it was found that, there are varied of communication that was 
appropriately adjusted. Such as social media marketing in order to conform niche market group.
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