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คํานําคํานํา  
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลพื้นฐานทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส เปนโครงการหนึ่งท่ีอยูในแผนการ
ดําเนินการของสํานักงาน ซึ่งกําหนดใหดําเนินการทุก 2 ป เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนในการจัดทําบัญชี
ประชาชาติ ใชเปนแนวทางในการศึกษาและวางแผนพัฒนากิจกรรมสาขานี้ตอไป 

รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2547 ฉบับนี้ เปนรายงานผลการ
สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาสท่ีดําเนินกิจการในรอบป 2546 ซึ่งเก็บขอมูลเกี่ยวกับรายรับ
และคาใชจายในการดําเนินกิจการขอมูลท่ีแสดงลักษณะโครงสรางอื่น ๆ ของการดําเนินกิจการ เชน ลักษณะ
การดําเนินกิจการ จํานวนหองพัก จํานวนผูท่ีมาพัก จํานวนบุคลากรประเภทตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานในโรงแรม
และเกสตเฮาส โดยนําเสนอผลในระดับภาค และระดับจังหวัด จําแนกตามขนาดของหองพัก 

การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาสครั้งนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไดรับความ   
รวมมือเปนอยางดีจากกองทะเบียน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งไดใหความอนุเคราะหใหขอมูลเกี่ยวกับ    
รายช่ือ สถานที่ตั้ง พรอมท้ังรายละเอียดตาง ๆ ของโรงแรมและเกสตเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานคร สําหรับ    
นํามาปรับปรุงกรอบตัวอยางในการสํารวจ และนอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากผูประกอบการในการ
กรอกแบบสอบถาม ซึ่งเปนผลใหการปฏิบัติงานครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  จึงใครขอแสดงความขอบคุณไว 
ณ ท่ีนี้ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้คงจะเปนประโยชนตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   
ตลอดจนผูท่ีสนใจโดยทั่วไป 
  
 
 
 



 

สารบัญแผนภูมิสารบัญแผนภูมิ  
 

 
   หนา 
แผนภูม ิ ก จํานวนหองพัก และจํานวนโรงแรมและเกสตเฮาส  ป 2536  -  2546  ฐ 
แผนภูม ิ ข รายรับ คาใชจาย และจํานวนผูเขาพักของโรงแรมและเกสตเฮาส ป 2536 - 2546 ฐ 
แผนภูม ิ ค รอยละของจํานวนคนทํางานในโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามประเภท ฒ 
แผนภูม ิ ง รายรับและคาใชจายในการดําเนินกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามภาค ฒ 
แผนภูม ิ จ รอยละของจํานวนโรงแรม/เกสตเฮาส  เปนรายภาค - 13 - 
แผนภูม ิ ฉ รอยละของหองพัก ของโรงแรมและเกสตเฮาส  เปนรายภาค - 13 - 
แผนภูม ิ ช จํานวนผูเขาพักชาวไทยและชาวตางประเทศ เปนรายภาค - 15 - 
แผนภูม ิ ซ 

 
รอยละของโรงแรมและเกสตเฮาสจําแนกตามการใชอินเทอรเน็ต วธิีเชื่อมตอ 
อินเทอรเน็ต และกิจกรรมที่ใชกับอินเทอรเน็ต 
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แผนภูม ิ ฌ รอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามการมเีว็บไซต กิจกรรม/บริการ 
ที่ดําเนินการบนเว็บไซต 
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สารบัญตารางสารบัญตาราง  
 

 
   หนา 
ตาราง ก จํานวน และรอยละของผูปฏิบัติงานในโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามเพศ  

และประเภทของผูปฏิบัติงาน 
- 14 - 

ตาราง ข จํานวน และรอยละของโรงแรม/เกสตเฮาส  จําแนกตามการมีเครื่องคอมพิวเตอร            
ใชจํานวนเครือ่งคอมพิวเตอร  จํานวนบุคลากรทีใ่ชเครื่องคอมพิวเตอรเปนรายภาค 

- 15 - 

ตาราง ค จํานวน และรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาสที่มีหองประชุมสัมมนาหรือหองจัดเลีย้ง - 18 - 
  เปนรายภาค  
ตาราง ง จํานวน และรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาสจําแนกตามลักษณะการดําเนินธรุกิจบริการ - 19 - 
  เปนรายภาค   
ตาราง จ รายรับและคาใชจายในการดําเนินกิจการของโรงแรมและเกสตเฮาส เปนรายภาค - 20 - 
ตาราง ฉ ขอมูลที่สําคัญของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส ในรอบป 2546 และ 2545 - 22 - 
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แผนภูมิ ก   จํานวนหองพัก และจํานวนโรงแรมและเกสตเฮาส ป 2536 – 2546 
 

  
แผนภูมิ ข   รายรับ คาใชจายและจํานวนผูเขาพักของโรงแรมและเกสตเฮาส ป 2536 – 2546 
  
 

 
ท่ีมา      :    การสาํรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ.  2537 – 2547   สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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บทที่ บทที่ 11  
บทนําบทนํา  

  
1.1 ความเปนมา 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินกิจการโรงแรมมาเปนประจําทุก
ป ตั้งแตป 2509 โดยในระยะแรกเปนการจัดสงขอมูลดิบท่ีรวบรวมไดใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยตรง  เพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดทําบัญชีประชาชาติ  ตอมาสํานักงาน
สถิติแหงชาติ   พิจารณาเห็นวา  หากนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานเผยแพร
แกผูสนใจทั่วไปจะเปนประโยชนมากขึ้น สําหรับผูท่ีเกี่ยวของและผูสนใจขอมูลดานนี้ สํานักงานสถิติ
แหงชาติ จึงไดเริ่มดําเนินการจัดทําเปนรายงานเผยแพรเปนครั้งแรกในป 2522 และในป 2535 ไดขยาย
ขอบขาย         การสํารวจใหคุมรวมกิจการเกสตเฮาส ซึ่งมีลักษณะการดําเนินกิจการเชนเดียวกับธุรกิจโรงแรม
ไวดวย โดยไดกําหนดแผนที่จะดําเนินการสํารวจทุก 2 ป การสํารวจครั้งลาสุดดําเนินการในป 2546 ซึ่งจัดทํา
ตามความตองการของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สําหรับการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม
และ      เกสตเฮาส พ.ศ. 2547 นี้ นับเปนการสํารวจครั้งท่ี 19 

 
1.2  วัตถุประสงค 

เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายรับและคาใชจายในการดําเนินกิจการโรงแรมและเกสต
เฮาส ตลอดจนขอมูลท่ีแสดงลักษณะโครงสรางอื่น ๆ ของการดําเนินกิจการประเภทนี้ เชน ลักษณะการดําเนิน
กิจการ จํานวนหองพัก จํานวนผูท่ีมาพัก จํานวนคนทํางาน เปนตน ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนสําหรับ
นํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาและวางแผนพัฒนากิจกรรมสาขานี้ตอไป 
 
1.3  คุมรวม 

โรงแรมที่ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478  และเกสตเฮาสท่ัวประเทศ และดําเนินกิจการ
อยูในปจจุบัน 

 
1.4  แนวคิดและคํานิยาม 
 1) โรงแรมและเกสตเฮาส 
                       หมายถึง บรรดาสถานที่ทุกชนิดท่ีจัดตั้งข้ึนเพื่อรับสินจางสําหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่
ประสงคจะหาที่อยู หรือท่ีพักชั่วคราว 
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 2) หองพัก  จําแนกออกเปน  2  ประเภท   คือ 
  (1)  หองชุด (Suite) หมายถึง หองพักที่ประกอบดวยหองนอนหนึ่งหรือสองหอง            
หองรับแขก หรือหองนั่งเลน และอาจมีหองสําหรับใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นรวมอยูดวย ไดแก หองสําหรับ    
เลขานุการ เปนตน 
  (2)  หองสามัญ  หมายถึง  หองพักอื่น ๆ ท่ีมิใชหองชุด  ไดแก  หองเตียงเดี่ยว หองเตียงคู  
และหอง 3 เตียง  เปนตน 
 

   3)  รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 
(1)  สวนบุคคล หางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล 
      หมายถึง สถานประกอบการที่มีเจาของเปนบุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน 

และใหหมายรวมถึงหางหุนสวนสามัญที่ไมจดทะเบียนเปนนิติบุคคลดวย 
(2)  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  หางหุนสวนจํากัด  
    หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งข้ึนโดยมีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพื่อ

ประกอบธุรกิจและมีความรับผิดชอบรวมกัน โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
(3)  บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 

                                   บริษัทจํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งข้ึนโดยผูริเริ่มคณะหนึ่ง และได            
จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย โดยมีผูริเริ่มกอการอยางนอย 7  คนขึ้นไป 
              บริษัทจํากัด (มหาชน) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียน          
จัดตั้งบริษัท การควบบริษัท หรือ  การแปรสภาพบริษัท และมีวัตถุประสงคท่ีจะขายหุนตอประชาชน โดยมี   
ผูริเริ่มดําเนินการตั้งแต 15 คนขึ้นไป 

(4)  รูปแบบอื่น ๆ  
    หมายถึง  สถานประกอบการที่จัดตั้งในรูปแบบอื่น ๆ  นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว

ขางตน  
 
 4) ทุนจดทะเบียน 
  หมายถึง  ทุนซึ่งผูเริ่มกอการไดระบุไวเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคล หรือทุนที่ไดรับ
อนุญาตเมื่อขอจัดตั้งเปนนิติบุคคล  ทุนนี้ไมไดแสดงถึงเงินที่ไดรับจากผูถือหุน  แตเปนการแสดงถึงความ
ประสงคของผูเริ่มกอการวาจะมีทุนดําเนินการเปนจํานวนเงินเทาใด 
 

    5)   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ 
                     (1)  เคร่ืองคอมพิวเตอร 
                               หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรท่ีสถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินกิจการ และสามารถ
ใชงานได ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (โนตบุค)  
                          ไมรวม  คอมพิวเตอรที่เสีย ใชงานไมได หรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาดประมาณ
เคร่ืองคิดเลข) 
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               (2)  การใชอินเทอรเน็ต 
      หมายถึง สถานประกอบการนั้น ๆ มีการใชอินเทอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร (แบบตั้งโตะ
หรือแบบกระเปาหิ้ว)  ท่ีเชื่อมตอสูอินเทอรเน็ตได ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมตอผานวงจรเชา (leased line) หรือการ
เชื่อมตอโดยการ “หมุนเขา” (dial – up) ผานสายโทรศัพท   
                          ไมรวม  การใชงานอินเทอรเน็ตผานอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมใชเคร่ืองคอมพิวเตอร อาทิ การใช    
อินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เปนตน 
                            (3)  การมีเว็บไซต 
                          หมายถึง สถานประกอบการนั้น ๆ มีเว็บไซต  ซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการของ  
ตนเอง อาทิ ประวัติความเปนมา ประเภทสินคาและการบริการที่มีสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ฯลฯ        
บางเว็บไซตอาจทํากิจกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือรับสั่งสินคาและ/หรือบริการผานเว็บไซตอีกดวย ขอมูล
ตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูในเว็บไซตอาจถูกเก็บอยูในเครื่องเซิรฟเวอรของสถานประกอบการนั้น ๆ เอง หรือฝากอยู
ในเครื่องเซิรฟเวอรท่ีไมใชของสถานประกอบการนั้นก็ได ไมวาจะเปนลักษณะของการเชาพื้นที่ในเซิรฟเวอร
ของผูอื่น หรือการใชพื้นที่ท่ีใหฟรี 
 

6)  จํานวนผูที่มาพัก 
     หมายถึง จํานวนผูพักคางคืนในโรงแรม/เกสตเฮาสแหงนี้ จําแนกเปน 
             (1)   คนไทย หมายถึง   ผูมาพักที่มีถิ่นที่อยูอาศัยถาวรในประเทศไทย โดยจําแนกเปน 

1.1 คนในพื้นที่  หมายถึง  ผูมาพักที่มีถิ่นที่อยูอาศัยถาวร หรือประกอบอาชีพ/ศึกษาใน 
จังหวัดท่ีโรงแรม/เกสตเฮาสท่ีทําการสํารวจนั้นตั้งอยู 

1.2 คนนอกพื้นที่  หมายถึง  ผูมาพักที่มีถิ่นที่อยูอาศัยถาวร หรือประกอบอาชีพ/ศึกษาใน 
จังหวัดอื่น ๆ ท่ีไมใชจังหวัดท่ีโรงแรม/เกสตเฮาสท่ีทําการสํารวจนั้นตั้งอยู 

                  (2)   คนตางประเทศ  หมายถึง   ผูมาพักที่มีถิ่นที่อยูอาศัยถาวร หรือประกอบอาชีพ/ศึกษา    
ในตางประเทศ 

 

7)  คนทํางาน   
      หมายถึง  ผูท่ีทํางานในโรงแรมและเกสตเฮาส   ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2546  หรือเมื่องวดสุดทาย      
(ในกรณีโรงแรมและเกสตเฮาสเลิกกิจการ หรือหยุดกิจการกอน 31 ธันวาคม 2546) ของการจายเงินเดือนใน
รอบป 2546   
       คนทํางานประกอบดวย 

              (1)   คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน  
                หมายถึง  เจาของกิจการ   หรือหุนสวนที่ทํางานใหโรงแรม/เกสตเฮาส       โดยไมไดรับคาจาง      
เงินเดือน ผูท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนของเจาของกิจการหรือบุคคลอื่นที่ทํางานใหกับโรงแรม/เกสตเฮาส อยาง
นอยสัปดาหละ 20 ชั่วโมง โดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน เปนประจํา   (ถาไดรับคาจางเงินเดือน ใหนับเปน    
ลูกจาง) 
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              (2)  ลูกจาง  
         หมายถึง ผูท่ีทํางานและดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอกโรงแรมและ

เกสตเฮาส โดยไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง เงินเดือน เปนประจํา ไดแก ผูจัดการทั่วไป ผูอํานวยการ หัวหนา
ฝายตาง ๆ  ผูจัดการ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ พนักงานตอนรับ ผูควบคุมการทําความสะอาด หัวหนาพนักงาน
ขาย พนักงานทําความสะอาด พนักงานขนของ คนทําสวน พนักงานขับรถ เปนตน โดยจําแนกเปน 4 ประเภท          
ไดแก 

2.1 ผูบริหาร  (General  Manager  and  Department  Heads)  ไดแก   ผูจัดการทั่วไป  
ผูอํานวยการ หัวหนาฝายตาง ๆ เปนตน 

2.2 รองหัวหนาฝายและผูชวยหัวหนาฝาย (Sub and Assistant Department Heads)      
ไดแก ผูจัดการฝายหรือหัวหนาแผนกตาง ๆ ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม หองพัก ตอนรับ บุคคล การเงิน ชาง    
และหัวหนาผูปรุงอาหาร เปนตน 

2.3 พนักงานผูใชเทคนิคระดับกลาง  ไดแก  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ  พนักงานตอนรับ     
พนักงานบัญชี พนักงานผสมเครื่องดื่ม ผูควบคุมทําความสะอาด เปนตน 

2.4 พนักงานที่ไมตองใชเทคนิค  ไดแก  พนักงานทําความสะอาด พนักงานขนของ  คนทํา 
สวน พนักงานขับรถ  เปนตน 
 

8) คาใชจายของสถานประกอบการ 
        หมายถึง คาใชจายในการดําเนินการ ซึ่งเปนคาใชจายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2546          
โดยจําแนกเปน 

       (1)   คาตอบแทนแรงงาน ไดแก 
1.1  คาจาง เงินเดือน 

         หมายถึง  เงินท่ีนายจางหรือสถานประกอบการจายใหลูกจาง ในระหวางเดือนมกราคม 
- เดือนธันวาคม  2546   (กอนหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนที่ลูกจาง
ตองจายคาประกันชีวิต    และรายจายอื่น ๆ ของลูกจาง) ตามขอตกลงการจางแรงงานโดยอาจจายตามเงื่อนไข
ของระยะเวลา หรือจายตามปริมาณงาน  ท้ังนี้ไมรวมคาลวงเวลา โบนัส  เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ 
คานายหนา  สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ 
  1.2   คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ คานายหนา 
          หมายถึง เงินนอกเหนือจากคาจาง เงินเดือน  ท่ีสถานประกอบการจายใหแกลูกจางเปน
คาตอบแทนในการทํางาน 

1.3  สวัสดิการคารักษาพยาบาล 
        หมายถึง   ผลประโยชนตอบแทนแรงงานที่นายจางหรือสถานประกอบการจาย หรือ 

บริการใหแกลูกจางเปนคารักษาพยาบาล 
1.4  สวัสดิการอื่น ๆ 
        หมายถึง ผลประโยชนตอบแทนแรงงานที่นายจางหรือสถานประกอบการจาย หรือ 

บริการใหแกลูกจาง ไดแก คาอาหาร คาพาหนะ เปนตน 
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1.5   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
          หมายถึง     เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเงินทดแทนสําหรับจายให  
ลูกจาง   เปนการทดแทนที่ไดประสบอันตรายจากการทํางาน  หรือเปนโรคที่เกิดข้ึนตามสภาพของงานตามที่
กฎหมายไดกําหนดชนิดของโรคไว       

1.6   เงินสมทบกองทุนการประกันสังคม 
          หมายถึง     เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนประกันสังคมเปนสวนหนึ่ง
ของคาตอบแทนแรงงานของลูกจาง  เพื่อคุมครองลูกจางในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจาก
การทํางาน คลอดบุตร พิการ ตายหรือเมื่อออกจากงาน       

1.7   คาตอบแทนแรงงานอื่น  ๆ   
       หมายถึง      เงินที่นายจางหรือสถานประกอบการจายใหแกลูกจางในรูปแบบอื่น ๆ      

นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวขางตน 
                  (2)   คาใชจายในการดําเนินงาน 
                                    หมายถึง คาใชจายทุกประเภทที่จายเพื่อบริหาร  และดําเนินงานของโรงแรม/         เกสต
เฮาส  ไดแก คาซื้อสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม คาไฟฟา คาน้ําประปา คากาซ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คา
ไปรษณีย คาโทรศัพท คาโทรสาร คาเชาท่ีดิน คาเชาอาคาร คาซอมแซมตอเติมและบํารุงรักษาอาคาร เปนตน 

9)    รายรับของสถานประกอบการ 
            หมายถึง  รายรับจากการดําเนินการตั้งแต  วันที่  1  มกราคม  ถึง  31  ธันวาคม  2546  ไดแก 
รายรับจากการขายหองพัก  รายรับจากภัตตาคาร/หองอาหาร  รายรับจากสถานบันเทิง  รายรับจากรานขายของ
ท่ีระลึก  รายรับจากการใหเชาหองประชุม/สัมมนา และรายรับอื่น ๆ  เปนตน 

10)    กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
                        หมายถึง  กรณีท่ีสถานประกอบการเปนเจาของสินทรัพย หรือหนี้สินที่กําหนดราคา  เปนมูลคา 
เงินตราตางประเทศ   ถาการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  เปนผลใหมูลคาสินทรัพยเปน
เงินตราตางประเทศมีคาเปนเงินบาทเพิ่มข้ึน  จะเรียกมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนวา  “กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราระหวางประเทศ” 

11)    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
                        หมายถึง  กรณีท่ีสถานประกอบการ  เปนเจาของสินทรัพยหรือหนี้สินที่กําหนดราคา เปนมูลคา 
เงินตราตางประเทศ  การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จะมีผลตอมูลคาสินทรัพยหรือ
หนี้สินเมื่อเทียบกับเงินบาท ถาการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  เปนผลใหมูลคา
สินทรัพยเปนเงินตราตางประเทศมีคาเปนเงินบาทลดลง จะเรียกมูลคาสวนที่ลดลงวา  “ขาดทนุจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ” 
 12)    สินทรัพยถาวร  
           หมายถึง สินทรัพยท่ีปกติมีอายุการใชงานมากกวา  1  ปข้ึนไป  ไดแก ท่ีดิน อาคาร  สิ่งกอสราง 
เครื่องจักร ยานพาหนะ เปนตน รวมถึงสวนเพิ่มเติม ดัดแปลง ปรับปรุง เพื่อยืดอายุการใชงานหรือเพิ่ม       
ประสิทธิภาพ 
 
 

สินทรัพยถาวร แบงออกเปน 
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- ท่ีดิน 
- อาคาร และสิ่งกอสราง 
- เครื่องจักร 
- ยานพาหนะ ไดแก รถยนต แทรกเตอร รถเข็น เปนตน      
- เครื่องใชในสํานักงาน (ครุภัณฑ) ไดแก เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงสํานักงาน 

เปนตน 
- เครื่องมืออื่น ๆ 
- ซอฟตแวร   ไดแก   โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ    ไดแก   โปรแกรมสําเร็จรูป   

SAS, SPSS,  MS-OFFICE,  DATA BASE,  FOXPRO,  AUTOWARE,  AUTOCAD,  PHOTO SHOP 
โปรแกรมสําหรับการจัดทํากราฟฟคตาง ๆ และโปรแกรมสําหรับการจัดทําบัญชี เปนตน 

- สินทรัพยถาวรอื่น ๆ ไดแก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เปนตน 
 

13)  คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร 
         หมายถึง    มูลคาท่ีเสื่อมสิ้นไปของสินทรัพยถาวร  ตามระยะเวลาการใชงานในงวดบัญชีป 2546 

 
14)  มูลคาซ้ือสินทรัพยถาวรใหมหรือผลิตขึ้นใชเองระหวางป 

        หมายถึง  สินทรัพยถาวรท่ีสถานประกอบการซื้อมาเพิ่มเติมหรือผลิตข้ึนใชเอง ระหวางเดือน
มกราคม - เดือนธันวาคม 2546 

- สินทรัพยถาวรใหม  หมายถึง      สินทรัพยถาวรท่ียังไมเคยถูกใชภายในประเทศมาเลย  
กอนท่ีสถานประกอบการจะซื้อมา    โดยไมคํานึงวาสินทรัพยถาวรนั้น จะถูกใชในตางประเทศมากอนหรือไม 

- สินทรัพยถาวรที่ผลิตขึ้นใชเอง    หมายถึง    คาใชจายท้ังหมดที่ใชในการสรางหรือผลิต 
สินทรัพยถาวรขึ้นเพื่อใชงานในสถานประกอบการและที่ใชในการซอมแซมใหญท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน หรือยืดอายุการใชงานของสินทรัพยถาวรนั้น คาใชจายดังกลาว    ไดแก คาแรงงาน คาวัสดุ เปนตน 
 

15)  มูลคาซ้ือสินทรัพยถาวรที่ใชแลวระหวางป 
                      หมายถึง มูลคาตามความเปนจริงท่ีไดซื้อสินทรัพยถาวรซึ่งเคยถูกใชภายในประเทศมาแลว 
กอนท่ีสถานประกอบการจะซื้อมาในชวงเดอืนมกราคม - เดือนธันวาคม 2546 
 

16)  มูลคาขายสินทรัพยถาวรที่ใชแลวระหวางป 
 หมายถึง  มูลคาตามราคาขายสินทรัพยถาวรที่ขายไประหวางเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 
2546  รวมถึงมูลคาสินทรัพยถาวรท่ีใชแลวและไดนําไปแลกเปลี่ยนเปนสินทรัพยใหม โดยการจายเงินเพิ่มข้ึน 
ใหถือวาราคาสินทรัพยเดิม คือ มูลคาขายสินทรัพยถาวรที่ใชแลว  และราคาสินทรัพยเดิมบวกจํานวนเงินที่ 
จายเพิ่มเปนมูลคาซื้อสินทรัพยถาวรท่ีสถานประกอบการซื้อมาเพิ่ม การบันทึกมูลคาสินทรัพยถาวรท่ีขาย
ระหวางนี้ ใหบันทึกตามราคาที่ขายไดจริง 
 
 17)  คาโอนกรรมสิทธิ์ 
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 หมายถึง  มูลคาของคาใชจายในการโอนสิทธิครอบครองสินทรัพย ระหวางเจาของสินทรัพย
นั้นใหกับบุคคลอื่น 
 
 18)  มูลคาสินทรัพยที่เปลี่ยนแปลง 

คํานวณโดย : มูลคาซื้อสินทรัพยถาวร 
      บวก คาโอนกรรมสิทธิ์ 
  หัก มูลคาขายสินทรัพยถาวร 

 
 19)  มูลคาเพิ่ม 

คํานวณโดย : รายรับ - คาใชจาย 

รายรับ  หมายถึง  รายรับจากการดําเนินกิจการในรอบป 2546  
                    หัก  รายรับจากการใหเชาท่ีดิน 
  ดอกเบี้ยรับ / เงินปนผลรับ 
      กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ 

คาใชจาย  หมายถึง  คาใชจายท่ีใชในการดําเนินกิจการในรอบป 2546  
 หัก   คาเชาท่ีดิน 
  ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ 
      ดอกเบี้ยจาย 
  หนี้สูญ 
 
  

 
 



บทที่ บทที่ 22  
การเก็บรวบรวมขอมูลและการประมาณผลการเก็บรวบรวมขอมูลและการประมาณผล  

 
 ในการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2547 นี้  สํานักงานสถิติแหงชาติ      
ไดสงแบบสอบถามไปยังโรงแรมและเกสตเฮาสท่ีอยูในคุมรวมจํานวน 2,547 แหง  โรงแรมและเกสตเฮาส         
ท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถามมีจํานวน 1,858 แหง หรือคิดเปนรอยละ 73.0 ของจํานวนโรงแรม        
และเกสตเฮาสท่ีอยูในคุมรวมทั้งสิ้น โดยแยกตามภาคไดดังนี้ 
 

 
ภาค 

โรงแรมและเกสตเฮาส 
ทั้งสิ้น 

โรงแรมและเกสตเฮาส 
ที่ตอบแบบสอบถาม 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ทั่วราชอาณาจักร 2,547 100.0 1,858 73.0 

กรุงเทพมหานคร 356 100.0 177 49.7 
กลาง 588 100.0 468 79.6 
เหนือ 610 100.0 461 75.6 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 328 100.0 292 89.0 
ใต 665 100.0 460 69.2 

 
2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาสท่ีอยูในคุมรวมตามบัญชีรายช่ือ    
ทําโดยวิธีสงเจาหนาท่ีซึ่งเปนขาราชการและพนักงานของสํานักงานสถิติแหงชาติออกไปทําการสัมภาษณ    
เจาของผูประกอบการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหตอบขอมูลในระหวางเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2547 
 อนึ่ง การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาสนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไดรับความ
อนุเคราะหจากกองทะเบียน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการใหรายชื่อและสถานที่ตั้งของโรงแรมและเกสต
เฮาสท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการ ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการตรวจสอบบัญชีรายช่ือ และสถานที่ตั้ง
ของโรงแรมและเกสตเฮาส และแกไขใหถูกตองกอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
2.2 วิธีการประมาณผล 
 การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2547 ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
โรงแรมและเกสตเฮาสท่ีอยูในคุมรวม แตเนื่องจากมีการเลือกโรงแรมและเกสตเฮาสตัวอยางในบางจังหวัด 
และมีโรงแรมและเกสตเฮาสบางแหงไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได จึงจําเปนตองมีการประมาณคาตามวิธี
ทางสถิติ เพื่อใหขอมูลสถิติท่ีนําเสนอเปนคาประมาณของประชากรทุกแหงท่ีอยูในคุมรวม 
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 การเสนอผลของการสํารวจ ไดเสนอผลในระดับจังหวัด และระดับภาค คือ กรุงเทพมหานคร        
ภาคกลาง (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยในแตละภาค         
ไดเสนอ ผลจําแนกตามกลุมของโรงแรมและเกสตเฮาส ซึ่งวัดดวยจํานวนหองพัก แบงออกเปน 3 กลุม  คือ 
 
 กลุมที่ 1 :   ประกอบดวยโรงแรมและเกสตเฮาสท่ีมีจํานวนหองพักนอยกวา  60  หอง 
 กลุมที่ 2 :   ประกอบดวยโรงแรมและเกสตเฮาสท่ีมีจํานวนหองพักระหวาง  60 – 149  หอง 
 กลุมที่ 3 :   ประกอบดวยโรงแรมและเกสตเฮาสท่ีมีจํานวนหองพักตั้งแต 150 หองข้ึนไป 
 
 ในการประมาณคา กําหนดให 
  k   = 1, 2, 3, …, nhij                (โรงแรมหรือเกสตเฮาสตัวอยาง) 
  j    = 1, 2, 3                      (กลุมของโรงแรมหรือเกสตเฮาส) 

  i    = 1, 2, 3, …, Ah                 (จังหวัด) 
  h   = 1, 2, 3, 4, 5              (ภาค) 
 
การประมาณคายอดรวม 

1. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของโรงแรมและเกสต 
เฮาส สําหรับจังหวัด i   ภาค h   คือ 
                                                     

             Xhi  =    ∑  Xhij              ………………(1) 
 

  โดยที่    Xhij  คือ  คาประมาณยอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X   ของโรงแรมและ
เกสตเฮาส สําหรับกลุม j    จังหวัด i    ภาค h ซึ่ง 
 

               Xhij   =            ∑ xhijk 
                         

                         xhijk  คือ  คาของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  ของโรงแรมและเกสตเฮาส k กลุม j จังหวัด 
i   ภาค h  

                         Nhij   คือ จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาสท้ังสิ้น กลุม j   จังหวัด i   ภาค h 

 nhij     คือ จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาสตัวอยางทั้งสิ้น กลุม j   จังหวัด i   ภาค h 

 Ah       คือ จํานวนจังหวัดท้ังสิ้น ในภาค h  และ    ∑ Ah    =  76 
 

3 

^ 

^ 

Nhij nhij k = 1 

5 

^ nhij 

^ 

h = 1 

 j = 1 
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j = 1  

 

3 

5 

i = 1 

i = 1 

5 3 5 3 

  2. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของโรงแรมและเกสตเฮาส  
สําหรับกลุม j  ภาค h    คือ 
   

   Xhj =  ∑ Xhij    ………………………(2) 
                        
  3. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของโรงแรมและเกสตเฮาส  
สําหรับภาค h คือ 
                                         

   Xh  =  ∑ Xhj  =    ∑ Xhi           ………………………(3)                                           
            
  4. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของโรงแรมและเกสตเฮาส  
สําหรับกลุม j ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 
 

   Xj  =  ∑ Xhj    ………………………(4) 
 
  5. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของโรงแรมและเกสตเฮาส 
 สําหรับทั่วราชอาณาจักร คือ 
                                                               

   X   =  ∑ Xh  = ∑ Xj            ………………………….(5) 
  
 

2.3 การประมวลผลขอมูล 
 แบบสอบถามที่ไดกรอกขอมูลเรียบรอยแลวของทุกจังหวัด จะถูกสงมายังสํานักงานสถิติแหงชาติใน
สวนกลาง เพื่อทําการบรรณาธิกรตรวจสอบความถูกตองครบถวน และความแนบนัยของขอมูลอยางละเอียด 
พรอมท้ังลงรหัสรายการตาง ๆ จากนั้นจะทําการบันทึกขอมูล และทําการบรรณาธิกรดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
อีกดวย เพื่อตรวจสอบและแกไขขอมูลจนถูกตองครบถวนกอนการประมวลผลในรูปตารางสถิติ 
 

2.4 ขอจํากัดของขอมูล 
 ขอมูลท่ีนําเสนอไวในรายงานฉบับนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนอยูบางดวยหลายสาเหตุ  เชน  
ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไดรับขอมูลจากโรงแรมและเกสตเฮาสไมครบทุกแหง ความคลาดเคลื่อนจากการ
ประมาณคาขอมูลท่ีขาดหายไป เปนตน อยางไรก็ดี สํานักงานสถิติแหงชาติไดพยายามขจัดความคลาดเคลื่อน
ใหเหลือนอยท่ีสุด จึงใครขอใหผูใชขอมูลคํานึงถึงเรื่องดังกลาว และใชขอมูลดวยความระมัดระวังตามสมควร 
 

2.5 การปดเศษ 
 ผลรวมของแตละจํานวนอาจไมเทากับยอดรวม ท้ังนี้เนื่องจากการปดเศษ 

^ 
h = 1 

^ ^ 
Ah 

^ ^ Ah 

^ 

^ 

  j = 1 h = 1 
^ ^ ^ 



      บทท่ี       บทที่ 33  
            สรุปผลการสํารวจสรุปผลการสํารวจ  

 
3.1 จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาส 
 ผลการสํารวจการดําเนินกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พบวา ในป 2546 มีจํานวนโรงแรมและ       
เกสตเฮาสท้ังสิ้น 2,547 แหง สวนใหญต้ังอยูในภาคใต จํานวน  665 แหง หรือประมาณรอยละ 26.1  ภาคเหนือ        
มีโรงแรมและเกสตเฮาส ต้ังอยูประมาณ   610  แหง  หรือรอยละ  23.9  ภาคกลางมีจํานวน  588 แหง หรือ    
รอยละ   23.1  สวนกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน  356  แหง และ  328  แหง หรือ
รอยละ   14.0   และ  12.9  ตามลําดับ  (แผนภูมิ  จ)  

3.2  จํานวนหองพัก 
จากการสํารวจ พบวา ในป 2546 โรงแรมและเกสตเฮาสท่ัวประเทศ มีจํานวนหองพักทั้งสิ้น 180,226 

หอง เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา กรุงเทพมหานครมีจํานวนหองพักมากที่สุด คือ 57,958  หอง หรือรอยละ 
32.2   ของจํานวนหองพักทั้งสิ้น รองลงมาคือ ภาคใต  41,428  หอง หรือรอยละ  23.0 ภาคกลางและภาคเหนือ     
มีจํานวนหองพัก  36,029  หอง และ  27,603  หอง หรือรอยละ  20.0  และ  15.3  ตามลําดับ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือมีจํานวนหองพักนอยท่ีสุด คือ 17,208  หอง หรือรอยละ  9.5 ของจํานวนหองพักทั้งสิ้น  (แผนภูมิ ฉ) 
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26.1%

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต 

กรุงเทพมหานคร 

ภาคกลาง                 ภาคเหนือ 

แผนภูมิ  จ   รอยละของจํานวนโรงแรมและเกสตเฮาส เปนรายภาค  
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แผนภูมิ ฉ   รอยละของหองพัก ของโรงแรมและเกสตเฮาส เปนรายภาค 
       รอยละ 

2,547 
  สถานประกอบการ 

ภาค 



3.3  จํานวนผูปฏิบัติงาน    

ผูปฏิบัติงานในโรงแรมและเกสตเฮาสท่ัวประเทศ ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2546  มีจํานวนทั้งสิ้น 123,555 
คน  สวนใหญเปนลูกจางจํานวน   120,660   คน หรือรอยละ  97.7  สําหรับผูปฏิบัติงานโดยไมไดรับคาจาง      
เงินเดือน (เจาของกิจการหรือสมาชิกในครัวเรือนของเจาของกิจการ) มีจํานวนเพียง  2,895 คน หรือรอยละ 2.3      
เทาน้ัน 

เมื่อพิจารณาจํานวนผูปฏิบัติงานจําแนกตามเพศ  (ตาราง ก)  พบวา  เปนหญิงรอยละ 51.0  เปนชาย    
รอยละ  49.0  โดยผูปฏิบัติงานโดยไมไดรับคาจางเงินเดือน เปนหญิงมีสัดสวนสูงกวาชาย คือ เปนหญิงรอยละ 
50.3 เปนชายรอยละ  49.7  สวนผูปฏิบัติงานเปนลูกจางหญิงมีสัดสวนสูงกวาชาย คือ เปนลูกจางหญิงรอยละ 51.0  
เปนลูกจางชายรอยละ  49.0  และเปนที่นาสังเกตวาสัดสวนของผูปฏิบัติงานระดับผูบริหาร ระดับรองหัวหนาฝาย 
และผูชวยหัวหนาฝายและผูปฏิบัติงานที่ตองใชเทคนิคระดับกลาง เปนชายมากกวาหญิง ในขณะที่ ผูปฏิบัติงานที่
ไมตองใชเทคนิค มีสัดสวนของผูปฏิบัติงานหญิงสูงกวาชาย  

 

ตาราง  ก  จํานวนและรอยละของผูปฏิบัติงานในโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามเพศและประเภทของ 
                 ผูปฏิบัติงาน 
  

รวม ชาย หญิง ประเภทของผูปฏิบัติงาน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 123,555 100.0 60,533 49.0 63,022 51.0 
ผูปฏิบัติงานโดยไมไดรับคาจางเงินเดือน    2,895 100.0 1,438 49.7 1,457 50.3 
ลูกจาง 120,660 100.0 59,095 49.0 61,565 51.0 
     ระดับบริหาร 5,246 100.0 3,061 58.3 2,185 41.7 
     ระดับรองหัวหนาฝายและผูชวย 
         หัวหนาฝาย 

8,867 100.0 4,726 53.3 4,141 46.7 

     ระดับใชเทคนิคระดับกลาง 41,486 100.0 21,625 52.1 19,861 47.9 
     ระดับที่ไมตองใชเทคนิค 65,061 100.0 29,683 45.6 35,378 54.4 
        

3.4  จํานวนผูเขาพัก 
จํานวนผูเขาพักในโรงแรมและเกสตเฮาส ในป  2546  มีจํานวนทั้งสิ้น ประมาณ  42.2  ลานคน             

ผูเขาพักเหลานี้เขาพักในโรงแรมและเกสตเฮาสในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ประมาณ  15.5  ลานคน หรือ   
รอยละ 36.7 ของจํานวนผูเขาพักทั้งสิ้น รองลงมาไดแก  ภาคใตและภาคกลาง มีจํานวนผูเขาพักใกลเคียงกัน คือ 
ประมาณ 7.9  และ  7.8   ลานคน  หรือคิดเปนรอยละ 18.7  และ 18.5    ตามลําดับ  ภาคเหนือมีจํานวนผูเขาพัก
ประมาณ  5.8  ลานคน หรือรอยละ  13.8  สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนผูเขาพักนอยท่ีสุด คือ 
ประมาณ   5.2  ลานคน หรือรอยละ  12.3  ของจํานวนผูเขาพักทั้งสิ้น 



หากเปรียบเทียบสัดสวนของผูเขาพักชาวไทยและชาวตางประเทศ พบวา เปนชาวไทยมากกวา         
ชาวตางประเทศ เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา กวาครึ่งหน่ึงของผูเขาพักในโรงแรมและเกสตเฮาสใน
กรุงเทพมหานครและภาคใตจะเปนชาวตางประเทศ ผูเขาพักในโรงแรมและเกสตเฮาสในภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญจะเปนชาวไทย  (แผนภูมิ ช) 

3.5  การมีและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 (1)  เคร่ืองคอมพิวเตอร 
                     เมื่อพิจารณาขอมูลการมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการประกอบกิจการ
ในโรงแรมและเกสตเฮาส (ตาราง ข) พบวา สวนใหญ (รอยละ 62.9) รายงานวาไมมีเครื่องคอมพิวเตอร             
ท่ีรายงานวามีการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร มีเพียงรอยละ 37.1 ในจํานวนนี้ มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมด
ประมาณ 13,434 เครื่อง และมีบุคลากรท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเปนประจํา (เฉลี่ยอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง) ประมาณ 21,809 คน โดยโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร มีสัดสวนการใชคอมพิวเตอร 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร และบุคลากรที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร มากกวาภาคอื่น ๆ 
 
ตาราง ข  จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามการมีเครื่องคอมพิวเตอรใช จํานวนเครื่อง 
                คอมพิวเตอร จํานวนบุคลากรที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร เปนรายภาค   

การมีและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ทั่ว
ราชอาณาจั

กร 
กรุงเทพ 
มหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

ภาคใต 

คอมพิวเตอร 2,547 356 588 610 328 665 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

ไมมีคอมพิวเตอร 1,602 172 407 408 226 389 
 (62.9) (48.3) (69.2) (66.8) (69.0) (58.5) 
มีคอมพิวเตอร 945 184 181 202 102 276 
 (37.1) (51.7) (30.8) (33.2) (31.0) (41.5) 
 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 13,434 7,461 1,740 1,045 687 2,501 

        ที่มีทั้งหมด (เครื่อง)       
 จํานวนบุคลากรที่ใชเครื่องฯ 21,809 11,212 3,369 1,690 1,114 4,424 

       ในการปฏบิติังาน (คน)              
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                    รวม                                          ชาวไทย                              ชาวตางประเทศ                

แผนภูมิ ช   จํานวนผูเขาพักชาวไทยและชาวตางประเทศ เปนรายภาค 
ลานคน 

ภาค 



(2)  การใชอินเทอรเน็ต 
      สําหรับการใชอินเทอรเน็ตของกิจการโรงแรมฯ  พบวา สวนใหญ  (ประมาณ 1,911 แหง หรือ

รอยละ 75.0)  รายงานวาไมมีการใชอินเทอรเน็ต ท่ีรายงานวามีการใชอินเทอรเน็ต มีเพียงประมาณ  636  แหง 
หรือรอยละ   25.0   และมีบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฎิบัติงานเปนประจํา (เฉลี่ยอยางนอยสัปดาหละ  
1 คร้ัง) ประมาณ  8,684  คน  สถานประกอบการที่รายงานวามีการใชอินเทอรเน็ตนั้น จะมีวิธีเช่ือมตอ            
อินเทอรเน็ตโดยใชอินเทอรเน็ตสําเร็จรูปมากที่สุด ประมาณรอยละ 60.8 สวนกิจกรรมท่ีใชกับอินเทอรเน็ต 
สวนใหญใชเพื่อคนหาขอมูลประมาณรอยละ 82.9 รองลงมาใชเพื่อเปนชองทางการติดตอสื่อสาร ประมาณ
รอยละ 70.5 การติดตามขาว/การเคลื่อนไหวของตลาดมีประมาณรอยละ 60.7 

                                        
แผนภูมิ  ซ   รอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส   จําแนกตามการใชอินเทอรเน็ต   วิธีเช่ือมตออินเทอรเน็ต                                                         
                     และกิจกรรมท่ีใชกับอินเทอรเน็ต                                                              
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ซ้ือสินคาและบริการ

ทําธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร

อื่น ๆ

มีการใชอินเทอรเน็ต 

ไมมีการใชอินเทอรเน็ต 

การใชอินเทอรเนต็ วิธีเช่ือมตออินเทอรเน็ต 

1. เปนสมาชิกกบัผูใหบริการ 
2. อินเทอรเน็ตสําเร็จรูป 
3. อ่ืน ๆ 

หมายเหต ุ :  โรงแรมและเกสตเฮาส 1 แหงสามารถเลือกตอบวิธีเช่ือมตอและกิจกรรมทีใ่ชกับอินเทอรเน็ตไดมากกวา 1 ขอ 

กิจกรรมที่ใชกับอนิเทอรเน็ต 



(3)  การมีเว็บไซต  
       พบวา โรงแรมและเกสตเฮาสสวนใหญไมมีเว็บไซตรอยละ 83.0 มีเว็บไซตเพียงประมาณรอยละ 17.0 

(แผนภูมิ ฌ) ในสวนของกิจกรรม/บริการที่ดําเนินการบนเว็บไซตนั้น เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ
มากที่สุดรอยละ 89.8  รองลงมาคือโฆษณาสินคา/บริการ ประมาณรอยละ 69.5 ติดตอกับลูกคาและการรับคําสั่งซื้อ/
สั่งจองสินคา/บริการ   มีสัดสวนใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ  64.2  และ  60.0   ตามลําดับ สวนการชําระเงินผาน
เว็บไซตมีเพียงเล็กนอย  คือประมาณรอยละ 11.5    
 
แผนภูมิ ฌ  รอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามการมีเว็บไซต กิจกรรม/บริการที่ดําเนินการบนเว็บไซต 
                                                           

     

 
หมายเหต ุ :  โรงแรมและเกสตเฮาส  1  แหง  สามารถเลือกตอบกิจกรรมที่ดําเนินการบนเว็บไซตไดมากกวา 1 ขอ 
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1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ                 4.   ชําระเงนิผานเว็บไซต 
2. โฆษณาสนิคา/บริการ                       5.   ติดตอกับลูกคา       
3. รับคาํสั่งซื้อ/ส่ังจองสินคา/บริการ                 6.   อื่น ๆ 

ไมมีเว็บไซต 

          การมีเว็บไซต                                                          กิจกรรม/บริการที่ดําเนินการบนเว็บไซต  

มีเว็บไซต 



3.6 การใหบริการดานอื่น ๆ 
การดําเนินกิจการของโรงแรมและเกสตเฮาสนอกจากจะใหบริการดานหองพักแลวยังมีการ

ใหบริการดานอื่น ๆ  เชน หองประชุม/สัมมนา ธุรกิจบริการตาง ๆ จากการสํารวจ พบวา โรงแรมและเกสต
เฮาส             ท่ีมีหองประชุม/สัมมนามีประมาณรอยละ 23.1 หรือประมาณ 2,166 หอง มีการจัดประชุม/
สัมมนาเฉลี่ย 195.1 ครั้ง และมีผูเขารวมประชุมเฉลี่ย  155.9   คนตอครั้ง  

ถาพิจารณาเปนรายภาคจะพบวา กรุงเทพมหานครมีโรงแรมฯ ท่ีมีหองประชุม/สัมมนามากที่สุด 
ประมาณรอยละ 34.0 รองลงมาคือภาคกลางประมาณรอยละ 23.8 สําหรับจํานวนหองประชุม/สัมมนานั้น     
ในกรุงเทพมหานครมีมากที่สุดคือประมาณ 772 หอง รองลงมาคือภาคกลางประมาณ 472 หอง ในการ         
จัดประชุม/สัมมนาโรงแรมในกรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมฯ เฉลี่ยประมาณ 467.6 ครั้งตอป สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งมีหองประชุม/สัมมนานอยท่ีสุดคือประมาณ 270 หอง แตมีการจัดประชุมฯ มากกวา
ภาคอื่นรองจากกรุงเทพมหานคร คือ เฉลี่ยประมาณ 287.2 คร้ังตอป และการจัดประชุม/สัมมนาแตละคร้ัง     
มีผูเขารวมประชุม/สัมมนาในโรงแรมฯ ของกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือเฉลี่ย 188.3 คนตอคร้ัง รองลงมา
คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยประมาณ  126.2  คนตอคร้ัง  

 

ตาราง ค  จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาสที่มีหองประชุม/สัมมนาหรือหองจัดเลี้ยงเปนรายภาค 
 

หองประชุม/สัมมนา  
ภาค 

 

จํานวนโรงแรม 

และเกสตเฮาส รอยละของ    
โรงแรมที่มี จํานวนหอง 

การจดัประชุม/
สัมมนาเฉลี่ย 

ตอโรงแรม (ครั้ง) 

ผูเขารวม  
ประชุม/สัมมนา
เฉลี่ยตอครั้ง 

ท่ัวราชอาณาจักร 2,547 23.1 2,166 195.1 155.9 
กรุงเทพมหานคร 356 34.0 772 467.6 188.3 

ภาคกลาง 588 23.8 472 70.1 111.7 

ภาคเหนือ 610 19.5 326 98.0 121.5 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 328 20.4 270 287.2 126.2 

ภาคใต 665 21.4 326 94.4 110.4 

 
สําหรับธุรกิจบริการดานอื่น ๆ จากการสํารวจ พบวา โรงแรมและเกสตเฮาสประมาณรอยละ  51.1  

มีธุรกิจบริการดานอื่น ๆ ดวย และภัตตาคาร/หองอาหารมีโรงแรมใหบริการมากที่สุดถึงประมาณรอยละ  85.4  
รองลงมาคือสถานบันเทิง และนวดแผนโบราณมีสัดสวนใกลเคียงกันคือประมาณรอยละ 34.1 และ 31.8 
บริการรถแทกซี่/รถลีมูซีน ประมาณรอยละ  26.1  บริการนําเที่ยวประมาณรอยละ  24.1  สวนรานขายของ    
ท่ีระลึก และบริการตัดผม - เสริมสวยมีเพียงประมาณรอยละ 19.7  และ 17.7 ตามลําดับ 



ตาราง ง  จํานวนและรอยละของโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามลักษณะการดําเนินธุรกิจบริการเปนรายภาค 
 

รายการ 
ทั่ว

ราชอาณา
จักร 

กรุงเทพ 
มหานคร ภาคกลาง ภาคเห

นือ 

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

ภาคใต 

จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาส 2,547 356 588 610 328 665 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)     (100.0) 
จํานวนโรงแรมฯ ที่มีธุรกิจบริการ 1,301 231 272 274 133        391 
 (51.1) (64.9) (46.3) (44.9) (40.5)         (58.8) 
                     ภัตตาคาร/หองอาหาร 1,111 220 240 204 103          344 
 (85.4) (95.2) (88.2) (74.5) (77.4)     (88.0) 
                     สถานบันเทิง   443 106 70 88 55        124 
 (34.1) (45.9) (25.7) (32.1) (41.4)     (31.7) 
                     บริการรถแทกซี/่รถลีมูซีน 339 126 54 43 12        104 
 (26.1) (54.5) (19.8) (15.7) (9.0)     (26.6) 
                     ตัดผม – เสริมสวย   230 84 38 28 17          63 
 (17.7) (36.4) (14.0) (10.2) (12.8)     (16.1) 
                     นวดแผนโบราณ 414 94 51 63 40        166 
 (31.8) (40.7) (18.8) (23.0) (30.1)     (42.5) 
                     บริการนําเที่ยว  313 80 35 81 10        108 
 (24.1) (34.6) (12.9) (29.6) (7.5)     (27.6) 
                     รานขายของที่ระลกึ  256 68 45 62 17          64 
 (19.7) (29.4) (16.5) (22.6) (12.8)     (16.4) 
                      อื่น ๆ 175 25 28 63 26          33 
 (13.4) (10.8) (10.3) (23.0) (19.5) (8.4) 
       
หมายเหตุ  :  โรงแรมและเกสตเฮาส  1  แหง สามารถเลือกตอบลักษณะการดําเนินธุรกิจบริการไดมากกวา 1 ขอ 
 

3.7   รายรับและคาใชจายในการดําเนินกิจการ 
ในป  2546  โรงแรมและเกสตเฮาส ท่ัวประเทศ มีรายรับจากการประกอบกิจการมีมูลคารวมทั้งสิ้น

ประมาณ  57,977.7  ลานบาท หรือเฉลี่ยตอกิจการประมาณ 22.8 ลานบาทตอป โดยมีรายรับจากการขาย     
หองพักประมาณ 31,262.3 ลานบาท หรือรอยละ 53.9 เปนรายรับจากภัตตาคาร/หองอาหารประมาณ   
14,149.3 ลานบาท หรือรอยละ 24.4 รายรับจากสถานบันเทิงและการใหเชาหองประชุม/สัมมนาประมาณ 
3,884.5   ลานบาท และ 1,961.8 ลานบาท หรือรอยละ 6.7  และ  3.4  ตามลําดับ สวนรายรับจากรานขายของ    
ท่ีระลึกมีเพียงประมาณ  275.6  ลานบาท หรือรอยละ  0.5   

 



 ถาพิจารณาเปนรายภาคจะพบวา รายรับมากกวาครึ่งหน่ึง (ประมาณ  34,011.2  ลานบาท หรือรอยละ 
58.7) เปนรายรับจากการดําเนินกิจการโรงแรมฯ ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาประมาณ 10,636.1 ลานบาท 
หรือรอยละ 18.3 เปนรายรับจากการดําเนินกิจการโรงแรมฯ ในภาคใต สําหรับภาคกลางและภาคเหนือ           
มีรายรับประมาณ  7,209.4  ลานบาท และ 4,126.8 ลานบาท หรือรอยละ 12.4 และ 7.1 ตามลําดับ สวนภาค         
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีรายรับจากการดําเนินกิจการนอยท่ีสุด คือประมาณ  1,994.2  ลานบาท หรือรอยละ  3.4 
 
ตาราง จ  รายรับและคาใชจายในการดําเนินกิจการของโรงแรมและเกสตเฮาส เปนรายภาค 
 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
ทั่ว

ราชอาณา
จักร 

กรุงเทพ 
มหานคร 

ภาค 
กลาง 

ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

ภาคใต 

จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาส 2,547 356 588 610 328 665 
รายรับท้ังสิ้น 57,977.7 34,011.2 7,209.4 4,126.8 1,994.2 10,636.1 
          เฉล่ียตอกิจการ 22.8 95.5 12.3 6.8 6.1 16.0 
  รายรับจากการขายหองพัก 31,262.3 17,013.9 4,177.7 2,408.8 1,079.6 6,582.3 
          เฉลี่ยตอกจิการ 12.3 47.8 7.1 4.0 3.3 10.0 
  รายรับจากภัตตาคาร/หองอาหาร 14,149.3 8,308.8 1,911.7 941.5 331.9 2,655.4 
          เฉลี่ยตอกจิการ 5.6 23.3 3.2 1.5 1.0 4.0 
  รายรับจากสถานบันเทิง 3,884.5 2,698.4 284.7 346.1 207.5 347.8 
          เฉลี่ยตอกจิการ 1.5 7.6 0.5 0.6 0.6 0.5 
  รายรับจากรานขายของที่ระลึก 275.6 134.5 29.3 20.5 14.1 77.2 
          เฉลี่ยตอกจิการ 0.1 0.4 0.1 - - 0.1 
  รายรับจากการใหเชาหองประชุม/สัมมนา 1,961.8 1,147.4 282.4 161.0 209.6 161.4 
          เฉลี่ยตอกจิการ 0.8 3.2 0.5 0.3 0.6 0.2 
  รายรับอ่ืน ๆ 6,444.2 4,708.2 523.6 248.9 151.5 812.0 
          เฉลี่ยตอกจิการ 2.5 13.2 0.9 0.4 0.5 1.2 
คาใชจายท้ังสิ้น 48,314.8 29,190.8 5,222.6 3,169.3 1,521.4 9,210.7 
          เฉล่ียตอกิจการ 19.0 82.0 8.9 5.2 4.6 13.8 
  คาใชจายดานบุคลากร 14,512.8 8,362.5 1,662.9 1,112.7 469.3 2,905.4 
          เฉลี่ยตอกจิการ 5.7 23.5 2.8 1.8 1.4 4.4 
  คาใชจายในการดําเนินงาน 33,802.0 20,828.3 3,559.7 2,056.6 1,052.1 6,305.3 
          เฉลี่ยตอกจิการ 13.3 58.5 6.1 3.4 3.2 9.5 
        

 

 



 สําหรับคาใชจายในการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส ในป 2546 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 
ประมาณ 48,314.8 ลานบาท หรือเฉลี่ยตอกิจการประมาณ 19.0 ลานบาทตอป โดยมีคาใชจายดานบุคลากร
ประมาณ  14,512.8  ลานบาท  หรือรอยละ  30.0  และเปนคาใชจายในการดําเนินงานประมาณ 33,802.0     
ลานบาท หรือรอยละ  70.0  

 เมื่อพิจารณาคาใชจายในการดําเนินกิจการเปนรายภาค พบวา กรุงเทพมหานครมีคาใชจายมากที่สุด 
คือ ประมาณ  29,190.8  ลานบาท หรือรอยละ 60.4 รองลงมาประมาณ 9,210.7 ลานบาท  หรือรอยละ 19.1 
เปนคาใชจายในการดําเนินกิจการโรงแรมฯ ในภาคใต สําหรับภาคกลางและภาคเหนือมีคาใชจายประมาณ 
5,222.6 ลานบาท และ  3,169.3  ลานบาท หรือรอยละ 10.8 และ 6.6 ตามลําดับ สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
มีคาใชจายในการดําเนินกิจการนอยท่ีสุด คือประมาณ  1,521.4  ลานบาทหรือรอยละ  3.1 
 
3.8  เปรียบเทียบการดําเนินกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส ป 2546 และป 2545 
 เมื่อเปรียบเทียบการดําเนินกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส ป 2546 และป 2545 พบวา ในป 2546           
มีจํานวนโรงแรมและเกสตเฮาสท่ัวประเทศ  เพิ่มขึ้นจากป  2545  ประมาณรอยละ  1.8 โรงแรมและเกสตเฮาส 
ท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลาง คือ มีจํานวนหองพักนอยกวา  60  หอง และ 60 - 149 หอง  มีจํานวนเพิ่มขึ้น      
ในสัดสวนใกลเคียงกันประมาณ รอยละ  2.0  และ  1.5 ตามลําดับ  ในขณะที่โรงแรมฯ ขนาดใหญท่ีมีจํานวน
หองพักต้ังแต 150 หองขึ้นไป  มีจํานวนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย  ประมาณรอยละ  0.6 

 ถาพิจารณาถึงจํานวนหองพักในโรงแรมฯ จะพบวา มีจํานวนหองพักทั้งสิ้นประมาณ 180,226 หอง    
ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2545 ประมาณรอยละ 0.5 ท้ังนี้เนื่องจากมีโรงแรมและเกสตเฮาสเพิ่มขึ้น               
ในทุกขนาดยกเวนจํานวนหองพักของโรงแรมฯ ท่ีมีขนาดตั้งแต 150  หองขึ้นไป มีจํานวนลดลง  คือประมาณ
รอยละ  0.3  

สําหรับจํานวนผูเขาพัก พบวา มีจํานวนผูมาเขาพักในโรงแรมฯทั้งสิ้น ประมาณ 42.2 ลานคน        
โดยเปนผูเขาพักชาวไทย รอยละ  55.7 และผูเขาพักชาวตางประเทศรอยละ  44.3  เมื่อเปรียบเทียบกับป 2545  
พบวา ผูเขาพักชาวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 ซึ่งเปนผลจากการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวให     
คนไทยนิยมเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศอยางตอเน่ือง สวนผูเขาพักชาวตางประเทศมีสัดสวนลดลง 
ประมาณรอยละ  3.6  ซึ่งมีผลจากการเกิดโรคซารส   จึงเปนผลกระทบใหนักเดินทางทองเที่ยวเดินทางนอยลง 

ในดานการดําเนินกิจการนั้น พบวา โรงแรมและเกสตเฮาสมีรายรับจากการดําเนินกิจการลดลง       
จากป  2545   รอยละ  4.3  แตมีคาใชจายในการดําเนินการเพิ่มขึ้นรอยละ  8.5  สําหรับการจางงาน พบวา        
มีการจางงานนอยลงรอยละ 1.7 แตในขณะเดียวกันอัตราคาจางเงินเดือนของลูกจางเฉลี่ยตอคนตอเดือน
เพ่ิมขึ้นรอยละ  5.6  เมื่อเปรียบเทียบกับป  2545   

 

 

 



ตาราง  ฉ  ขอมูลที่สําคัญของสถานประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาสในรอบป 2546  และ 2545 
 

ขอมูลที่สําคัญ ป 2546 ป 2545 รอยละของ 
การเปลี่ยนแปลง 

จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาส (แหง) 2,547 2,503 1.8 
       - นอยกวา 60 หอง 1,706 1,672 2.0 
       - 60 - 149 หอง 526 518 1.5 
       - ต้ังแต 150 หองขึ้นไป 315 313 0.6 
    

จํานวนหองพัก (หอง) 180,226 179,362 0.5 
       - นอยกวา 60 หอง 43,825 42,835 2.3 
       - 60 - 149 หอง 47,675 47,534 0.3 
       - ต้ังแต 150 หองขึ้นไป 88,726 88,993 -0.3 
    

จํานวนผูเขาพัก (ลานคน) 42.2 41.9 0.7 
       ชาวไทย (ลานคน) 23.5 22.5 4.4 
       ชาวตางประเทศ (ลานคน) 18.7 19.4 -3.6 
    

จํานวนลูกจาง (คน) 120,660 122,707 -1.7 
       เฉลี่ยตอกิจการ (คน) 47.4 49.0 -3.3 
    

คาตอบแทนแรงงาน (ลานบาท) 14,512.8 13,976.5 3.8 
        เฉลี่ยตอคนตอเดือน (บาท) 10,023.2 9,491.8 5.6 
    

รายรับในการดําเนินกิจการ (ลานบาท) 57,977.7 60,597.5 -4.3 
       เฉลี่ยตอกิจการ (พันบาท) 22,763.1 24,209.9 -5.9 
    

คาใชจายในการดําเนินกิจการ (ลานบาท) 48,314.8 44,525.9 8.5 
      เฉลี่ยตอกิจการ (พันบาท) 18,969.3 17,789.0 6.6 
    

สัดสวนคาใชจายตอรายรับ (รอยละ) 83.3 73.5 13.3 
    

 
 
 
 
 



รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาสรายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส  
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