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 1.  แผนการสุ่มตัวอย่าง 
 แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Systematic Sampling โดยมีจังหวัดเป็นสตราตัม 
โรงแรมและเกสต์เฮาส์เป็นหน่วยตัวอย่าง 

1.1 การจัดสตราตัม 
    กรุงเทพมหานครและจังหวัดเป็นสตราตัม รวมทั้งสิ้นมี 77 สตราตัม ในแต่ละสตราตัมได้
จัดโรงแรม/เกสต์เฮาส์ออกเป็น 3 สตราตัมย่อย ตามขนาดของโรงแรม/เกสต์เฮาส์ ซึ่งวัดด้วยจํานวนห้องพัก 
ดังนี้ 
 

ขนาดของโรงแรม/เกสต์เฮาส์ 1 2 3 

จํานวนห้องพัก (ห้อง) < 60 60 – 149  150 ขึ้นไป 
 

1.2 การเลือกตัวอย่าง 
   ในแต่ละสตราตัมย่อย ได้ทําการเลือกโรงแรม/เกสต์เฮาส์ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ               
มีระบบ อย่างอิสระต่อกัน ได้จํานวนโรงแรม/เกสต์เฮาส์ตัวอย่างทั้งสิ้น 4,145 แห่ง จากทั้งสิ้น 9,865 แห่ง 
ซึ่งกระจายไปตามภาค และขนาดของโรงแรม/เกสต์เฮาส์ เป็นดังนี้ 
 

ขนาดของโรงแรม/เกสต์เฮาส์ 
ภาค ทั้งสิ้น 

1 2 3 
กรุงเทพมหานคร 
กลาง 
เหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ใต้ 

529 
1,166 
772 
484 

1,194 

138 
623 
465 
331 
735 

156 
251 
168 
97 
272 

235 
292 
139 
56 
187 

ทั่วราชอาณาจักร 4,145 2,292 944 909 
 
2. วิธีการประมาณผล 
  การเสนอผลของการสํารวจได้เสนอผลในระดับจังหวัดและระดับภาค คือ กรุงเทพมหานคร  
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในระดับภาคน้ัน มีการจําแนกตามขนาด
ของโรงแรม/เกสต์เฮาส์ ซึ่งวัดด้วยจํานวนห้องพัก ออกเป็น 3 ขนาด คือ 
 

ขนาดของโรงแรม/เกสต์เฮาส์ 1 2 3 

จํานวนห้องพัก (ห้อง) < 60 60 – 149  150 ขึ้นไป 
 
   



 

 

 

ในการประมาณค่า  กําหนดให้ 
            k   =   1 , 2 , 3 , … , hijn  (โรงแรม/เกสต์เฮาส์ตัวอย่าง) 

   j    =   1 , 2 , 3      (ขนาดของโรงแรม/เกสต์เฮาส์) 
   i    =   1 , 2 , 3 , ... , Ah    (จังหวัด) 

h   =   1 , 2 , 3 , 4 , 5    (ภาค)  
 
2.1  การประมาณค่ายอดรวม 
 1) สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา X  สําหรับขนาดของ

โรงแรม/เกสต์เฮาส์  j  จังหวัด i  ภาค  h  คือ 
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hijkx  คือ ค่าของลักษณะที่ต้องการศึกษา X  ของโรงแรม/เกสต์เฮาส์ตัวอย่าง  k 
ขนาดของโรงแรม/เกสต์เฮาส์  j   จังหวัด i   ภาค  h   

hijw  คือ ค่าถ่วงน้ําหนักสําหรับโรงแรม/เกสต์เฮาส์ที่มีขนาดของโรงแรม/เกสต์
เฮาส์ j   จังหวัด i  ภาค  h   ซึ่ง                
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hijN  คือ จํานวนโรงแรม/เกสต์เฮาส์ทั้งสิ้นที่มีขนาดของโรงแรม/เกสต์เฮาส์  j  
จังหวัด i  ภาค  h 

hijn  คือ จํานวนโรงแรม/เกสต์เฮาส์ที่แจงนับได้ทั้งสิ้นที่มีขนาดของโรงแรม/เกสต์
เฮาส์ j    จังหวัด i   ภาค  h 

2) สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ตามระดับการนําเสนอผล คือ 
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่อยู่ในคุ้มรวมตามบัญชีรายช่ือ   
ทําโดยวิธีส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการและพนักงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติออกไปทําการสัมภาษณ์      
เจ้าของผู้ประกอบการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตอบข้อมูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2555 
 อนึ่ง การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์นี้ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับความ
อนุเคราะห์จากสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในการให้รายชื่อ        
และสถานที่ต้ังของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการ ซึ่งสํานักงานสถิติแห่งชาติได้ทําการ
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อและสถานที่ต้ังของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ และแก้ไขให้ถูกต้องก่อนดําเนินการ         
เก็บรวบรวมข้อมูล 

4. ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 
 ข้อมูลที่นําเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างด้วยหลายสาเหตุ เช่น  
ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากได้รับข้อมูลจากโรงแรมและเกสต์เฮาส์ไม่ครบทุกแห่ง ความคลาดเคลื่อน             
จากการประมาณค่าข้อมูลที่ขาดหายไปเป็นต้น อย่างไรก็ดีสํานักงานสถิติแห่งชาติได้พยายามขจัดความ
คลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยที่สุด จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้ข้อมูลคํานึงถึงเรื่องดังกล่าว และใช้ข้อมูลด้วยความ
ระมัดระวังตามสมควร 

5. การปัดตัวเลข 
 ผลรวมของแต่ละจํานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปัดเศษ 
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  แนวคิดและคํานยิาม 

 1. โรงแรมและเกสต์เฮาส์ 
                       หมายถึง บรรดาสถานที่ทุกแห่งที่จัดต้ังขึ้นเพื่อรับสินจ้างสําหรับคนเดินทาง หรือบุคคล
ที่ประสงค์จะหาที่อยู่ หรือที่พักช่ัวคราว 

 2. ห้องพัก จําแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1  ห้องชุด (Suite) หมายถึงห้องพักที่ประกอบด้วยห้องนอนหนึ่งหรือสองห้อง ห้องรับแขก 
หรือห้องนั ่ง เล่น  และอาจมีห้องสําหรับใช้เพื ่อวัตถุประสงค์อื ่นรวมอยู ่ด้วยได้แก่ ห้องสําหรับ
เลขานุการ เป็นต้น 
 2.2  ห้องสามัญ  หมายถึง ห้องพักอื่น ๆ ที่มิใช่ห้องชุด ได้แก่ ห้องเตียงเดี่ยว ห้องเตียงคู่ 
และห้อง 3 เตียง เป็นต้น 

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 
3.1 ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
       หมายถึง สถานประกอบการที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน  

รวมกันและให้หมายรวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย 
3.2  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  

     หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังขึ้นโดยมีบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป รวมทุนกัน              
เพื่อประกอบธุรกิจและมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

3.3  บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
           บริษัทจํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังขึ้นโดยผู้ริเริ่มคณะหนึ่ง  และได้
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผู้รเิริ่มก่อการอย่างน้อย 7  คนขึ้นไป 
      บริษัทจํากัด (มหาชน) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังขึ้นโดยการจดทะเบียน
จัดต้ังบริษัท การควบบริษัท หรือการแปรสภาพบริษัท และมีวัตถุประสงค์ที่จะขายหุ้นต่อประชาชน                   
โดยมีผู้ริเริ่มดําเนินการตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป 

3.4  รูปแบบอื่น ๆ  
   หมายถึง  สถานประกอบการที่จัดต้ังในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

 4. ทุนจดทะเบียน 
         หมายถึง ทุนซึ่งผู้เริ่มก่อการได้ระบุไว้เมื่อจดทะเบียนจัดต้ังเป็นนิติบุคคลหรือทุนที่ได้รับ
อนุญาตเมื่อขอจัดต้ังเป็นนิติบุคคลทุนนี้ไม่ได้แสดงถึงเงินที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นแต่เป็นการแสดงถึง        
ความประสงค์ของผู้เริ่มก่อการว่าจะมีทุนดําเนินการเป็นจํานวนเงินเท่าใด 

 



 

 

5. จํานวนผู้ที่มาพัก 
     หมายถึง จํานวนผู้พักค้างคืนในโรงแรม/เกสต์เฮาส์แห่งนี้ จําแนกเป็น 
          5.1 คนไทย หมายถึง ผู้มาพักที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในประเทศไทยโดยจําแนกเป็น 
 -  คนในพื้นที่  หมายถึง ผู้มาพักที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร หรือประกอบอาชีพ/ศึกษา
ในจังหวัดที่โรงแรม/เกสต์เฮาส์ที่ทําการสํารวจนั้นต้ังอยู่ 
 - คนนอกพืน้ท่ี หมายถึง ผู้มาพักที่มีถิ่นที่อยูอ่าศัยถาวร หรอืประกอบอาชพี/ศึกษาใน
จังหวัดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดที่โรงแรม/เกสต์เฮาส์ที่ทําการสํารวจนั้นต้ังอยู่ 

              5.2 คนต่างประเทศ หมายถึง ผู้มาพักที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร หรือประกอบอาชีพ/ศึกษา
ในต่างประเทศ 

6. คนทํางาน   
      หมายถึง ผู้ที่ทํางานในโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 หรือเมื่องวด
สุดท้าย (ในกรณีโรงแรมและเกสต์เฮาส์เลิกกิจการ หรือหยุดกิจการก่อน 31 ธันวาคม 2554) ของการจ่าย
เงินเดือนในรอบปี 2554 คนทํางานประกอบด้วย 

   6.1 คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน  
                         หมายถึง เจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนที่ทํางานให้โรงแรม/เกสต์เฮาส์ โดยไม่ได้รับ
ค่าจ้างเงินเดือนผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนของเจ้าของกิจการหรือบุคคลอ่ืนที่ทํางานให้กับโรงแรม/เกสต์เฮาส์  
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้าง เงินเดือนเป็นประจํา (ถ้าได้รับค่าจ้างเงินเดือน ให้
นับเป็นลูกจ้าง) 

 6.2  ลูกจ้าง  
                     หมายถึง ผู้ที่ทํางานและดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงแรม

และเกสต์เฮาส์โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง เงินเดือน เป็นประจํา ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ผู้อํานวยการ  
หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ ผู้ควบคุมการทําความสะอาด 
หัวหน้าพนักงานขาย พนักงานทําความสะอาด พนักงานขนของ คนทําสวน พนักงานขับรถ เป็นต้น             
โดยจําแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

 - ผู้บรหิาร ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เป็นต้น 

 - รองหัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายหรือหัวหน้าแผนกต่าง ๆ 
ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ห้องพัก ต้อนรับ บุคคล การเงิน ช่าง และหัวหน้าผู้ปรุงอาหาร เป็นต้น 

- พนักงานผู้ใช้เทคนิคระดับกลาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ 
พนักงานบัญชี พนักงานผสมเครื่องดื่ม ผู้ควบคุมทําความสะอาด เป็นต้น 

-  พนักงานที่ไม่ต้องใช้เทคนคิ ได้แก่ พนักงานทําความสะอาด พนักงานขนของ คนทําสวน 
พนักงานขับรถ เป็นต้น 

 

 

 



 

 

7. ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ 
        หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม  2554 โดยจําแนกเป็น 

7.1  ค่าตอบแทนแรงงาน ได้แก่ 
-   ค่าจ้าง เงินเดือน 

   หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง ในระหว่างเดือน 
มกราคม - เดือนธันวาคม 2554 (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            
ในส่วนที่ลูกจ้างต้องจ่ายค่าประกันชีวิตและรายจ่ายอ่ืน ๆ ของลูกจ้าง) ตามข้อตกลงการจ้างแรงงาน              
โดยอาจจ่ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาหรือจ่ายตามปริมาณงานทั้งนี้ไม่รวมค่าล่วงเวลา โบนสั เงินรางวลัพเิศษ 
เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่านายหน้า สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ 
 -   ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่านายหน้า 
          หมายถึง เงินนอกเหนือจากค่าจ้าง เงินเดือน  ที่สถานประกอบการจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
เป็นค่าตอบแทนในการทํางาน 
 -   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
         หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายหรือ
บริการให้แก่ลูกจ้างเป็นค่ารักษาพยาบาล 
 -   สวัสดิการอื่น ๆ 

       หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายหรือ
บริการให้แก่ลูกจ้าง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น 
 -   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
 หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนสําหรับจ่ายให้       
ลูกจ้างเป็นการทดแทนที่ได้ประสบอันตรายจากการทํางาน หรอืเป็นโรคที่เกิดขึ้นตามสภาพของงานตามที่
กฎหมายได้กําหนดชนิดของโรคไว้    

-   เงินสมทบกองทุนการประกันสังคม 
       หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่าตอบแทนแรงงานของลูกจ้าง เพื่อคุ้มครองลูกจ้างในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่
เนื่องจากการทํางาน คลอดบุตร พิการ ตายหรือเมื่อออกจากงาน      

-   คา่ตอบแทนแรงงานอืน่  ๆ   
     หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้แก่ลูกจ้างในรูปแบบอ่ืน ๆ                

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
     7.2  ค่าใช้จา่ยในการดาํเนนิงาน 
                           หมายถึง ค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่จ่ายเพื่อบริหารและดําเนินงานของโรงแรม/เกสต์เฮาส์ 
ได้แก่ ค่าซื้อสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าก๊าซ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  ค่าไปรษณีย์ 
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคาร ค่าซ่อมแซมต่อเติมและบํารุงรักษาอาคาร เป็นต้น 

8. รายรับของสถานประกอบการ 
              หมายถึง รายรับจากการดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2554 ได้แก่ 
รายรับจากการขายห้องพัก รายรับจากภัตตาคาร/ห้องอาหาร รายรับจากสถานบันเทิง รายรับจากร้านขาย
ของที่ระลึก รายรับจากการให้เช่าห้องประชุม/สัมมนา และรายรับอื่น ๆ เป็นต้น 



 

 

9. กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ 
                     หมายถึง กรณีที่สถานประกอบการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่กําหนดราคา             
เป็นมูลค่าเงินตราต่างประเทศถ้าการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นผลให้มูลค่า
สินทรัพย์เป็นเงินตราต่างประเทศมีค่าเป็นเงินบาทเพิ่มขึ้นจะเรียกมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นว่า “กําไรจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ” 

10. ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ 
                     หมายถึง กรณีที่สถานประกอบการ เป็นเจ้าของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่กําหนดราคาเป็น
มูลค่าเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะมีผลต่อมูลค่า
สินทรัพย์หรือหนี้สินเมื่อเทียบกับเงินบาท ถ้าการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็น
ผลให้มูลค่าสินทรัพย์เป็นเงินตราต่างประเทศมีค่าเป็นเงินบาทลดลงจะเรียกมูลค่าส่วนที่ลดลงว่า “ขาดทุน
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ” 

11. มูลคา่สนิทรัพย์ถาวรทีซ่ื้อหรือผลิตขึน้ใชเ้องระหวา่งปี 
   หมายถึง  สินทรัพย์ถาวรใหม่และสินทรัพย์ถาวรที่ใช้แล้วที่สถานประกอบการซื้อมา
เพิ่มเติมหรือผลิตขึ้นใช้เอง ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2554 
                               - สินทรัพย์ถาวรใหม่ หมายถึง สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่เคยถูกใช้ภายในประเทศมาเลย
ก่อนที่สถานประกอบการจะซื้อมาโดยไม่คํานึงว่าสินทรัพย์ถาวรจะถูกใช้ในต่างประเทศมาก่อนหรือไม่ 

     - สินทรัพย์ถาวรที่ผลิตขึ้นใช้เอง หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างหรือ
ผลิตสินทรัพย์ถาวรขึ้นเพื่อใช้งานในสถานประกอบการและที่ ใช้ในการซ่อมแซมใหญ่ที่สามารถ                 
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน หรือยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่  
ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ เป็นต้น 

12. มูลคา่สนิทรัพย์ถาวรทกุประเภททีข่ายระหว่างป ี
      หมายถึง มูลค่าตามราคาขายสินทรัพย์ถาวรที่ขายไประหว่างเดือนมกราคม - เดือน
ธันวาคม 2554 รวมถึงมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่ใช้แล้วและได้นําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ใหม่ โดยการ
จ่ายเงินเพิ่มขึ้น ให้ถือว่าราคาสินทรัพย์เดิม คือ มูลค่าขายสินทรัพย์ถาวรที่ใช้แล้ว และราคาสินทรัพย์เดิม
บวกจํานวนเงินที่จ่ายเพิ่มเป็นมูลค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรที่สถานประกอบการซื้อมาเพิ่ม การบันทึกมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรที่ขายระหว่างปี ให้บันทึกตามราคาที่ขายได้จริง 

 13. คา่โอนกรรมสิทธิ ์
 หมายถึง มูลค่าของค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิครอบครองสินทรัพย์ระหว่างเจ้าของสินทรัพย์
นั้นให้กับบุคคลอ่ืน 

   14. สินทรัพย์   

          หมายถึง ทรัพย์สินของสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับ
สถานประกอบการในอนาคต  

1. สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่คาดว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 
อันสั้น ซึ่งมักใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี โดยรายการสินทรัพย์ที่แสดงนั้นจะเรียงลําดับตามสถาพคล่องในการ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วหรือมีความคล่องตัวสูงก่อน คือ 



 

 

                  1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร หมายถึง เงินสดในมือประกอบด้วย ธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ์ เงินสดย่อย ธนาณัติ ต๋ัวแลกเงิน ไปรษณีย์ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน และออมทรัพย์ที่ไม่มี
ภาระผูกพัน 

1.2  เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด หมายถึง สินทรัพย์ที่มี
ความคล่องตวัตํ่ากว่าเงินสดและเงินฝากธนาคาร แต่ยังมีสภาพคล่องสูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น ๆ เพราะเป็น
การลงทุนระยะสั้น และสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายกว่า 

  1.3 ลูกหนี้การค้า หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกค้าเป็นหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการด้วย
เงินเชื่อ รวมทั้งหนี้ที่ทําสัญญาใช้เงินเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ต๋ัวเงินรับ 

2. สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่เปลีย่นเป็นเงินสดได้ช้า ได้แก่ 

2.1 เงินลงทุนระยะยาวจะแตกต่างจากเงินลงทุนระยะสั้นตรงที่มีสภาพคล่องต่ํากว่า ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้ากว่า เช่น ลงทุนในหุ้นทุนหรือหุ้นกู้ของสถานประกอบการอื่น และเงินให้
กู้ยืมที่เกินกว่า 1 ปี 

                 2.2 ท่ีดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้สํานักงาน (ครุภัณฑ์)
เครื่องมืออื่น ๆ และสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เป็นสินทรัพย์ที่อายุ  
การใช้งานนานกว่า 1 ปี และมีไว้ใช้ดําเนินธุรกิจไม่ได้มีไว้สําหรับขาย 

  15. มูลคา่ตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวร 

 หมายถึง มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ตามบัญชี เมื่อได้หักค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอตาม
ระยะเวลาการใช้งานจนถึงวันสิ้นงวดบัญชีปี 2554 หรือ 31 ธ.ค. 2554 มูลค่าสินทรัพย์รวมถึงมูลค่าการต่อ
เติมดัดแปลง และปรับปรุงในระหว่างปี เพื่อยืดอายุการใช้งานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

 16. หนีส้ิน  

   หมายถึง ภาระผูกพันที่สถานประกอบการต้องชําระในภายหน้า 

1. หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินระยะสั้นที่สถานประกอบการต้องชําระภายในเวลา 1 ปี หรือ
ภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติของบริษัท การเรียงลําดับในรายการก็เช่นเดียวกับสินทรัพย์
หมุนเวียน คือ จะเรียงลําดับตามอํานาจเรียกร้องของฝ่ายเจ้าหนี้ ดังนี้ 

                   1.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หมายถึง เงินที่สามารถเบิกเกินจากยอดบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันตามเงื่อนไขที่ตกลงกับธนาคารที่มีบัญชีอยู่    

              1.2 เจ้าหนี้การค้าและต๋ัวเงินจ่าย ได้แก่  

                              - เจ้าหนี้การค้า หมายถึง สถานประกอบการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าบริการในรูปเงินเช่ือ 

                           - ต๋ัวเงินจ่าย หมายถึง ต๋ัวแลกเงินที่สถานประกอบการสัญญาว่าจะจ่ายในอนาคต
หรือต๋ัวสัญญาใช้เงินที่สถานประกอบการจ่าย 

                   1.3 หนี้ระยะยาวที่ครบกําหนดชําระใน 1 ปี หมายถึง หนี้สินระยะยาว เช่น เงินกู้ระยะยาว 
เฉพาะส่วนที่ครบกําหนด ชําระภายใน 1 ปี หรือ 1 รอบบัญชี 



 

 

   1.4 เงินปันผลค้างจ่าย หมายถึง หลังจากที่สถานประกอบการได้ประกาศจ่ายเงินปันผล
และยังไม่ได้จ่ายตอนสิ้นงวดจะเป็นเงินปันผลค้างจ่าย ระยะเวลานับจากที่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล
จนถึงวันที่จ่ายเงินปันผล มักไม่เกิน 3 เดือน 

                    1.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น หมายถึง ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 

               2. หนี้สินระยะยาว หมายถึง ภาระผูกพันการชําระหนี้เกินกว่า 1 ปี หรือรอบระยะเวลาการ
ดําเนินกิจการของสถานประกอบการ ได้แก่ 

                   2.1 หุ้นกู้ เป็นต๋ัวสัญญาใช้เงินระยะยาวของสถานประกอบการอาจมีหลักประกันหรือไม่มี
หลักประกันก็ได้ โดยใช้เครดิตของสถานประกอบการ เป็นตัวคํ้าประกันการกู้ยืมจากผู้ลงทนุ   

                   2.2 พันธบัตร เป็นสัญญาใช้เงินระยะยาวที่มักมีทรัพย์สนิบางอย่างค้ําประกัน 

  17. สว่นของผู้ถือหุ้น  

   หมายถึง เงินทุนที่เป็นส่วนของเจ้าของโดยในกรณีที่มีการเลิกกิจการและ มีการชําระ
บัญชีผู้ถือหุ้นจะได้มีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน ภายหลังการจ่ายคืนเจ้าหนี้ทั้งหมดแล้วของบริษัท ได้แก่  

  1.1 ทุนจนทะเบียน หมายถึง ทุนที่สถานประกอบการไปจดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งต้อง
แสดงชนิดของหุ้น จํานวนหุ้น และมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน 

            1.2 ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว หมายถึง จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและได้เรียกชําระ
ตามมูลค่าหุ้นแล้วอาจน้อยกว่าหรือเท่ากับทุนจดทะเบียนก็ได้ 

      1.3 กําไรสะสม หมายถึง ผลรวมสะสมของกําไรสุทธิที่ได้จากทั้งการดําเนินงานของสถาน-
ประกอบการและกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้หักเงินปันผลออกแล้ว 

 18.  มูลค่าเพิ่ม 
   คํานวณโดย     :    รายรับ - ค่าใช้จ่าย 

รายรับ หมายถึง  รายรับจากการดําเนินกิจการในรอบปี 2554 
หัก รายรับจากการให้เช่าที่ดิน 

 ดอกเบี้ยรับ / เงินปันผลรับ 
 กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ 

ค่าใช้จ่าย  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดําเนินกิจการในรอบปี 2554 
หัก        ค่าเช่าที่ดิน 

   ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ 
   ดอกเบี้ยจ่าย 

 หนี้สูญ 
 

 
                                    
 

 



รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์  
RREEPPOORRTT  OOFF  TTHHEE  HHOOTTEELLSS  AANNDD  GGUUEESSTT  HHOOUUSSEESS  SSUURRVVEEYY  

  
1 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2522 

 REPORT OF THE 1979 HOTELS  SURVEY 

2 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2523 

 REPORT OF THE 1980 HOTELS  SURVEY 
3 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2524 

 REPORT OF THE 1981 HOTELS  SURVEY 

4 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2525 

 REPORT OF THE 1982 HOTELS  SURVEY 

5 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2526 

 REPORT OF THE 1983 HOTELS  SURVEY 

6 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2527 

 REPORT OF THE 1984 HOTELS  SURVEY 

7 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2528 

 REPORT OF THE 1985 HOTELS  SURVEY 

8 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2529 

 REPORT OF THE 1986 HOTELS  SURVEY 

9 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2530 

 REPORT OF THE 1987 HOTELS  SURVEY 

10 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2531 

 REPORT OF THE 1988 HOTELS  SURVEY 

11 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2533 

 REPORT OF THE 1990 HOTELS  SURVEY 

12 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2535 

 REPORT OF THE 1992 HOTELS AND GUEST HOUSES SURVEY 

13 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2537 

 REPORT OF THE 1994 HOTELS AND GUEST HOUSES SURVEY 

14 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2539 

 REPORT OF THE 1996 HOTELS AND GUEST HOUSES SURVEY 

 

 



 

15 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2541 

 REPORT OF THE 1998 HOTELS AND GUEST HOUSES SURVEY 

16 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2543 

 REPORT OF THE 2000 HOTELS AND GUEST HOUSES SURVEY 

17 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2545 

 REPORT OF THE 2002 HOTELS AND GUEST HOUSES SURVEY 

18 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2546 

 REPORT OF THE 2003 HOTELS AND GUEST HOUSES SURVEY 

19 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2547 

 REPORT OF THE 2004 HOTELS AND GUEST HOUSES SURVEY 

20 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2549 

 REPORT OF THE 2006 HOTELS AND GUEST HOUSES SURVEY 

21 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2551 

 REPORT OF THE 2008 HOTELS AND GUEST HOUSES SURVEY 

22 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2553 

 REPORT OF THE 2010 HOTELS AND GUEST HOUSES SURVEY 

23 รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2555 

 REPORT OF THE 2012 HOTELS AND GUEST HOUSES SURVEY 

 
 
 

 




