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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 

ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว) ในภาคตะวันออก 

จากสถานการณ์การเมืองของไทย 

                   การศกึษา ครัง้นี  ้จดัทําขึน้โดยความร่วมมือระหวา่ง สํานกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม และคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองท่ีมีตอ่ธุรกิจบริการ (โรงแรมและทอ่งเท่ียว ) 

ในภาคตะวนัอ อกในปัจจบุนัและคาดการณ์ในอนาคต และเพ่ือศกึษาแนวทางการปรับตวัของ

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและทอ่งเท่ียวเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองของไทย  โดยการ

เก็บข้อมลูของธุรกิจโดยใช้แบบสอบถาม จากผู้ประกอบการหรือตวัแทนสถานประกอบการผู้ให้ข้อมลูใน

ธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในภาคตะวนัออก   ซึง่ใช้เกณฑ์  ลกัษณะธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (SMEs) ตามพระราชบญัญตัสิง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  พ.ศ. 2543 

กําหนดลกัษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  สําหรับกิจการให้บริการ  ทัง้นี ้ได้แบง่กลุม่ธุรกิจบริการ

ท่ีต้องการศกึษาออกเป็น 3 กลุม่หลกั คือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจทอ่งเท่ียว   และธุรกิจเก่ียวเน่ือง   โดยมีสดัสว่น

ในการสํารวจ ดงันี ้(1) ธุรกิจโรงแรม คดิเป็น 64% (2) ธุรกิจทอ่งเท่ียว  คดิเป็น 3% และ (3) ธุรกิจเก่ียวเน่ือง   

คดิเป็น 33%   ในพืน้ท่ี 4 จงัหวดัแรก ท่ีมีจํานวนธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและทอ่งเท่ียว ) มากท่ีสดุในภาค

ตะวนัออก คือ  จงัหวดัชลบรีุ  จงัหวดัตราด  จงัหวดัระยอง และจงัหวดัจนัทบรีุ  รวมจํานวน 400 ตวัอยา่ง 

ประกอบด้วยตวัอยา่งท่ีได้ดําเนินสํารวจเป็นธุรกิจท่ีดําเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจํากดั คดิเป็น 41% ธุรกิจ

เจ้าของคนเดียว จดทะเบียนพาณิชย์ คดิเป็น 23% ธุรกิจเจ้าของคนเดียวไมจ่ดทะเบียนพาณิชย์ คดิเป็น 

22% ห้างหุ้นสว่นจํากดั คดิเป็น 12% ห้างหุ้นสว่นสามญันิตบิคุคล คดิเป็น 1%  และ ห้างหุ้นสว่นสามญั

ไมใ่ชน่ิตบิคุคล คดิเป็น 1%  ดงัแสดงในภาพท่ี 1 และ 2 
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                                       ภาพท่ี 2 สดัสว่นธุรกิจท่ีได้ดําเนินการสํารวจ 

ทัง้นี ้ได้ทําการศกึษาถึงผลกระทบในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของธุรกิจบริการฯ โดยรวม 

3. ผลกระทบด้านการบริหารจดัการของกิจการ 

4. ผลกระทบด้านผลการดําเนินงานของกิจการ 

5. ผลกระทบด้านฐานะการเงินของกิจการ 

6. ผลกระทบตอ่กิจการในอนาคต 

 จากศกึษาในแตล่ะด้านของธุรกิจบริการ พบวา่ ภาพรวมของธุรกิจ ได้รับผลกระทบทางลบในระดบั

น้อย คือ มีคา่คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  -1.00 ถึง -1.66   เม่ือศกึษาในแตล่ะประเภทธุรกิจ พบวา่ ผลกระทบ

ด้านผลการดําเนินงานของกิจการของธุรกิจทอ่งเท่ียวในด้านลกูค้าชาวตา่งประเทศ  (แขก /นกัทอ่งเท่ียว ) 

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในระดบัมาก จงึสง่ผลให้รายได้ /ยอดขายของกิจการได้รับ

ผลกระทบในระดบัมาก ตามไปด้วย โดยมีคา่คะแนนเฉล่ียมากกวา่ -1.66 ดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 

               ภาพท่ี 3 ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในระดบัมาก จําแนกประเภทธุรกิจ 
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ส่วนนํา 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจบุนัสถานการณ์การเมืองของไทยได้ทวีความรุ นแรงขึน้เร่ือย ๆ ด้วยเหตปัุจจยัตา่ง ๆ รวมถึง

ความขดัแย้งของแตล่ะฝ่ายจนทําให้เกิดการยกระดบัการชมุนมุ  เกิดการปะทะกนัระหวา่งผู้ชมุนมุและ

ตํารวจ  การประท้วงตอ่ต้านรัฐบาลและการยดึสถานท่ีราชการ  และท้ายท่ีสดุเกิดการยบุสภาผู้แทนราษฎร 

ซึง่ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่ก ารทอ่งเท่ียวและความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคและนกัลงทนุ   สง่ผลตอ่

เศรษฐกิจไทย ในปี 2556 ขยายตวัลดลงจากเดมิ  0.3-0.5% โดยขยายตวัเพียง  3.0% ทําให้เกิดความ

สญูเสียทางเศรษฐกิจในปี  2556 ประมาณ 3-7 หม่ืนล้านบาท  ซึง่ความสญูเสียทางเศรษฐกิจสว่นใหญ่

เกิดขึน้ในภาคการทอ่งเท่ี ยว และภาคการบริโภคเป็นสําคญั   โดยคาดวา่นกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศจะลดลง

ประมาณ 10-20% หรือคดิเป็นจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีลดลงประมาณ  200,000 - 400,000 คนตอ่เดือน คดิ

เป็นมลูคา่รายได้จากตา่งประเทศท่ีสญูเสียประมาณ  20,000-40,000 ล้านบาท  และคาดวา่ การบริโภค 

การลงทนุ  และการทอ่งเท่ียวภายในประเทศท่ีลดลงเน่ืองจากความเช่ือมัน่ท่ีลดลงประมาณ  10,000-

30,000 ล้านบาท (ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ, มีนาคม 2557) 

ภาคตะวนัออกถือเป็นภาคท่ีมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัท่ีเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศ หาก

สถานการณ์การเมืองของไทยยงัคงมีความไมม่ั่ นคงอยูด่งัเชน่ปัจจบุนัก็จะมีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของ

ประเทศ รวมทัง้อาจมีผลกระทบตอ่ธุรกิจบริการในภาคของการทอ่งเท่ียวของภาคตะวนัออกด้วยเชน่กนั  

ดงันัน้ คณะผู้ศกึษาจงึต้องการศกึษาถึงผลกระทบของธุรกิจบริการ (โรงแรมและทอ่งเท่ียว )ท่ี

เกิดขึน้ในสถานการณ์การเมืองของไทยในภาคตะวนัออก  ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาของผลกระทบ

ท่ีเกิดขึน้จากสถานการณ์การเมืองของไทยของผู้ประกอบการของธุรกิจบริการในภาคตะวนัออก 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศกึษาถึงผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองท่ีมีตอ่ธุรกิจบริการ (โรงแรมและทอ่งเท่ียว ) ใน

ภาคตะวนัออกในปัจจบุนัและคาดการณ์ในอนาคต 

2. เพ่ือศกึษาแนวทางการปรับตวัของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและทอ่งเท่ียวเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นศกึษาและเก็บข้อมลูของธุรกิจโดยใช้แบบสอบถาม จากผู้ประกอบการหรือ

ตวัแทนสถานประกอบการผู้ ให้ข้อมลูในธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในภาคตะวนัออก   

ในการน่ีจงึได้ใช้เกณฑ์  ลกัษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบญัญตัสิง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม พ.ศ. 2543 กําหนดลกัษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  สําหรับกิจการให้บริการ   คือ ขนาด
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ยอ่มจํานวนการจ้ างงาน ไมเ่กิน 50 คน และ ขนาดกลาง จํานวนการจ้างงานตัง้แต ่ 51-200 คน  ทัง้นีไ้ด้

แบง่กลุม่ธุรกิจบริการท่ีต้องการศกึษาออกเป็น 2 กลุม่หลกั คือ (1) ธุรกิจโรงแรม และ (2) ธุรกิจทอ่งเท่ียว   

ในพืน้ท่ีในการเก็บตวัอยา่งธุรกิจบริการในภาคตะวนัออก และ การศกึษาผลกระทบของธุ รกิจบริการ (ธุรกิจ

โรงแรมและการทอ่งเท่ียว) ภาคตะวนัออก  

นิยามศัพท์ (Key Word) 

ธุรกิจบริการ  หมายถึง ธุรกิจท่ีดําเนินกิจการแลกเปล่ียนสินค้าท่ีไมเ่ป็นตวัตนมีรูปแบบท่ี

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้านความพงึพอใจและความคาดหวงั  มกัจะถกูบริโภคไปพร้อมๆกบัท่ี

ผลิตขึน้มา 

ธุรกิจโรงแรม  หมายถึง ธุรกิจให้เชา่ท่ีพกัท่ีจดทะเบียนและไมจ่ดทะเบียนตามพระราชบญัญตัิ

โรงแรม พ.ศ. 2547 

  ท่ีพักท่ีไม่เข้าข่ายเป็นโรงแรม  หมายถึง  ท่ีพกัอาศยัมีห้องพกัในหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั 

รวมกนัไมเ่กิน 4 ห้อง เก็บคา่เชา่รายวนัสําหรับผู้ เข้าพกัอาศยั และมีคน เข้าพกัอาศยัรวมทัง้หมดไมเ่กิน 20 

คน ไมถื่อวา่เป็นโรงแรม    

  ธุรกิจท่องเท่ียว หมายถึง  การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหรือให้บริการ   หรืออํานวยความ

สะดวกเก่ียวกบัการเดนิทาง  ท่ีพกั  อาหาร  ทศันาจร  และหรือมคัคเุทศก์ให้แก่นกัทอ่งเท่ียว  

 ธุรกิจเก่ียวเน่ือง หมาย ถึง  เป็นธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและ

ทอ่งเท่ียว) โดยเป็นธุรกิจท่ีให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว โดยมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัอยูต่ลอดเวลาตราบ

เทา่ท่ียงัมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมาทอ่งเท่ียว ได้แก่ ธุรกิจการขนสง่ ธุรกิจจําหนา่ยสินค้าของ ท่ีระลกึ ธุรกิจ

เชา่/ซือ้ ธุรกิจการบนัเทิงและนนัทนาการ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจบริการความงามและสขุภาพ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ (โรงแรมและทอ่งเท่ียว ) ในภาคตะวนัออกได้ทราบถึงผลกระทบจาก

สถานการณ์การเมืองท่ีมีตอ่ธุรกิจบริการ (โรงแรมและทอ่งเท่ียว ) ในภาคตะวนัออกในปัจจบุนัและ

คาดการณ์ในอนาคต 

2. ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ (โรงแรมและทอ่งเท่ียว) ในภาคตะวนัออกสามารถใช้เป็นแนวทางใน

การเตรียมการเพ่ือรับมือกบัปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากสถานการณ์การเมือง 

3. เพ่ือเป็นข้อมลูสําหรับหนว่ยงานท่ีเก่ี ยวข้องในการสง่เสริม การเตรียมการรับมือ กบัผลกระทบท่ี

จะเกิดขึน้จากสถานการณ์ทางการเมืองของไทย 

4. เป็นข้อมลูเบือ้งต้นสําหรับการศกึษาผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองท่ีมีตอ่การประกอบการ 

ในธุรกิจอ่ืน ๆ  
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กรอบการศึกษา 
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วธีิการศึกษาวจิยั 

การศกึษาวิจยัเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยสํารวจข้อมลูจากตวัแทนสถาน

ประกอบการในพืน้ท่ีภาคะตะวนัออก ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะเป็นเจ้าของ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ี

สามารถให้ข้อมลูตามแบบสอบถามได้ ครบถ้วน เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองท่ีมีตอ่

ธุรกิจบริการ (โรงแรมและทอ่งเท่ียว ) ในภาคตะวนัออก และหาแนวทางการปรับตวัเพ่ือรองรับผลกระทบท่ี

เกิดขึน้จากสถานการณ์การเมือง โดยการเก็บรวบรวมข้อมลู ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง และการวิเคราะห์

ข้อมลูเป็นดงันี ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) ผู้ศกึษาเก็บรวบรวมจากการสํารวจกลุม่ตวัอยา่ง (Sample) 

ได้แก่  ตวัแทนสถานประกอบการธุรกิจบริการ (โรงแรมและทอ่งเท่ียว) ในพืน้ท่ีภาคะตะวนัออก 

2. ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) ผู้ศกึษาเก็บรวบรวมจากหนงัสือทางวิชาการเอกสารงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นและข้อมลูสนบัสนนุ  

ประชากรท่ีศึกษา  

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ธุรกิจบริการ (โรงแรมและทอ่งเท่ียว ) ท่ีดําเนินการในพืน้ท่ี

ภาคะตะวนัออก ณ ชว่งเวลาท่ีทําการสํารวจ  ซึง่ดําเนินการใน 7จ ังหวดั ทัง้นี ้ในการศกึษาจะแบง่กลุม่

ธุรกิจบริการท่ีต้องการศกึษาออกเป็น 3 กลุม่หลกั คือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจทอ่งเท่ียว  และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

ดงันี ้

1. กลุ่มโรงแรมเพ่ือการท่องเท่ียว ตามการกําหนดของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ซ่ีง

ได้กําหนดการแบง่ตามระดบัราคาห้องพกัโดยพิจารณาจากราคาประกาศขายต่ําสดุ (Rack Rate) เพ่ือ

ประโยชน์ในการดําเนินการวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนการตลาดเทา่นัน้ ซึง่สามารถจดักลุม่ได้

ดงันี ้  

  กลุม่ 1:  ราคาตัง้แต ่2,500 บาทขึน้ไป      

กลุม่ 2: ราคาตัง้แต ่1,500 - 2,499 บาท 

  กลุม่ 3:  ราคาตัง้แต ่1,000 - 1,499 บาท 

  กลุม่ 4:  ราคาตัง้แต ่500 - 999 บาท 

  กลุม่ 5:  ราคาต่ํากวา่ 500 บาท 
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 2.  ธุรกิจนําเท่ียว  (Tour Business) หมายถึง ธุรกิจเก่ียวกบัการนํานกัทอ่งเท่ียวเดนิทาง ไป

ทอ่งเท่ียวหรือเดนิทางไปเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืน โดยจดัให้มีบริการ หรือการอํานวยความสะดวกอยา่งใดอยา่ง

หนึง่ หรือหลายอยา่ง อนัได้แก่ สถานท่ีพกั อาหาร มคัคเุทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ตาม พรบ. ธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์ 2551  

ประเภทของธุรกิจนําเท่ียว (Tour Business) ได้แก่ 

2.1 ธุรกิจผลิตรายการนํา เท่ียว (Tour Operation) เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่  ธุรกิจจดันําเท่ียว  

(Tour Operation) คือ หนว่ยงานท่ีผลิต / ออกแบบรายการนําเท่ียว  (ประกอบด้วยคา่คมนาคม คา่ท่ีพกั คา่

ยานพาหนะ คา่อาหาร คา่นําเท่ียว คา่เข้าชม และอ่ืน ๆ ) และคดิราคาสินค้าและบริการในราคาเดียว เม่ือ

ผลิตรายการนําเท่ียวได้แล้วก็ต้องทําการโฆษณาตามส่ือตา่ง  ๆ (เชน่ แผน่พบัหรือโบรชวัร์ เวบไซด์ 

นิตยสาร) และแจกจา่ยให้กบับริษัทตวัแทนจําหนา่ย  

2.2 ธุรกิจขายสง่บริการนําเท่ียว  (Tour Wholesaler) หมายถึง ธุรกิจท่ีทําการซือ้บริการ

ทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ จากผู้ผลิตสินค้าทอ่งเท่ียว แ ล้วนํามาผลิตเป็นรายการนําเท่ียว จากนัน้จงึสง่ตอ่ให้บริษัท

ตวัแทนจําหนา่ย  

2.3 ธุรกิจตวัแทนการเดนิทาง  (Travel Agency) เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ บริษัทตวัแทนทอ่งเท่ียว   

คือ หนว่ยงานท่ีรับหรือนํารายการทอ่งเท่ียวท่ีผลิตโดยบริษัทนําเท่ียว  (Tour Operator)  มาขาย โดยรับคา่

นายหน้า (Commission) เป็นคา่ตอบแทน หรือได้รายการนําเท่ียวแบบเหมาจา่ยในราคาต่ําพิเศษท่ีบริษัท

สามารถบวกราคาเพิ่มได้ตามความเหมาะสมเพ่ือทํากําไร  

3. ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง  เป็นธุรกิจท่ีจะพบในสถานท่ีทอ่งเท่ียวแตล่ะแหง่เกิดขึน้ซึง่มีจํานวนมาก

ทัง้ท่ีจดทะเบี ยนและไม่ จดทะเบียน เป็นธุรกิจท่ี มีความ เก่ียวข้องกบัธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและ

ทอ่งเท่ียว) โดยเป็นธุรกิจท่ีให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว โดยมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัอยูต่ลอดเวลาตราบ

เทา่ท่ียงัมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมาทอ่งเท่ียว ได้แก่ ธุรกิจการขนสง่ ธุรกิจจําหนา่ยสิน ค้าของท่ีระลกึ ธุรกิจ

เชา่/ซือ้ ธุรกิจการบนัเทิงและนนัทนาการ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจบริการความงามและสขุภาพ 

เป็นต้น  

จํานวนประชากรทัง้ 3 กลุม่ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกสรุปได้ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  จํานวนประชากรธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนําเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในภาคตะวนัออก 

 ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจทอ่งเท่ียว  ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

จนัทบรีุ 126 4 ไมท่ราบประชากร 

ชลบรีุ 1,019 34 ไมท่ราบประชากร 

ตราด 234 8 ไมท่ราบประชากร 

ระยอง 169 11 ไมท่ราบประชากร 

ฉะเชิงเทรา 33 0 ไมท่ราบประชากร 

ปราจีนบรีุ 59 1 ไมท่ราบประชากร 

สระแก้ว 78 5 ไมท่ราบประชากร 

รวม 1,718 63 ไมท่ราบประชากร 

ท่ีมา : กรมพฒันาธุรกิจการค้า และการรวบรวมเพ่ิมเติมโดยคณะวิทยาการจดัการ, 2557. 

 

ประเภทและจาํนวนของกลุ่มตัวอย่าง 

จากประชากรท่ีกําหนดในข้างต้น จงึสามารถแบง่กลุม่ตวัอยา่งได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ สถาน

ประกอบการในธุรกิจบริการ 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจทอ่งเท่ียว  และกลุม่ธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ือง ซึง่ดําเนินการในเขตภาคะตะวนัออก 

เน่ืองจากการศกึษาวิจยัในครัง้นีมุ้ง่ท่ีธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทอ่งเท่ียวเป็นหลกั การหาจํานวน

ตวัอยา่ง (Sample) ในการศกึษาในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทอ่งเท่ี ยว ใช้การกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง

ตามสตูร (Yamane,1973 : 1088) ดงันี ้

 n  =            N 

                                  1 + Ne2 

   เม่ือ n   คือ  ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง   

  N  คือ  ขนาดประชากร   

  e   คือ คลาดคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่กําหนดระดบัความเ ช่ือมัน่ 95% สดัสว่น

ความคลาดเคล่ือนเทา่กบั 0.05  

คํานวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและทอ่งเท่ียว) ได้ดงันี ้

 

     n  =           N 

                                   1 + Ne2 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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                                         n  =                   1,781 

                                       1 + 1,781 (0.0025) 

                          =       399.78    ≈  400 

การสุม่ตวัอยา่งใช้แบบการสุม่เชิงชว่งชัน้อยา่งมีสดัสว่น  (Proportional Stratified Random 

Sampling) ซึง่จะกําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามสดัสว่นในแตล่ะชว่งชัน้ตอ่จํานวนประชากร 4 ลําดบัแรกท่ี

มีจํานวนธุรกิจบริการ  (ธุรกิจโรงแรมและทอ่งเท่ียว ) มากท่ีสดุ ดงันัน้ จงัหวดัท่ีทําการสุม่ 4 จงัหวดัแรกท่ีมี

จํานวนธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและทอ่งเท่ียว) มากท่ีสดุ คือ  ชลบรีุ  ตราด  ระยอง และจนัทบรีุ  จากนัน้

ทําการสุม่จํานว นตวัอยา่งตามสดัสว่นของจํานวนธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและทอ่งเท่ียว )แตล่ะจงัหวดั  

จะเห็นได้วา่ จงัหวดัท่ีทําการสุม่ตวัอยา่งนัน้ถือเป็นจงัหวดัท่ีมีแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัของภาคตะวนัออก

ทัง้สิน้  ในแตล่ะแหลง่ทอ่งเท่ียว นอกจากธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและทอ่งเท่ี ยว) จะมีจํานวนท่ีมากแล้ว 

ยงัมีธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีจะพบในสถานท่ีทอ่งเท่ียวแตล่ะแหง่เกิดขึน้เป็นจํานวนมากตามไปด้วย เชน่ 

ธุรกิจขายของท่ีระลกึ  ธุรกิจบนัเทิงและนนั ทนาการ ธุรกิจจดัประชมุสมัมนา เป็นต้น  ซึง่ถือวา่เป็นกลุม่

ธุรกิจท่ีสามารถนํารายได้เข้ามาให้แ ตล่ะแหลง่ทอ่งเท่ียวในได้เป็นจํานวนมากเชน่กนั  คณะผู้ วิจยัได้เห็น

ความสําคญัของธุรกิจดงักลา่วจงึทําการเก็บข้อมลูจากธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองดงักลา่วจํานวน 200 ตวัอยา่ง 

โดยคํานวณจํานวนตวัอยา่งตามสดัสว่นประชากรธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและทอ่งเท่ียว) ดงันี ้

ตารางท่ี 2  จํานวนกลุม่ตวัอยา่งของแตล่ะจงัหวดัในภาคตะวนัออก 

จงัหวดั 

จํานวนประชากร จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 

ธุรกิจ 

โรงแรม 

ธุรกิจ 

ท่องเท่ียว 

ธุรกิจ 

โรงแรม 

ธุรกิจ 

ท่องเท่ียว 

ธุรกิจอ่ืนท่ี

เก่ียวเน่ือง 

จนัทบรีุ 126 4 31 1 16 

ชลบรีุ 1,019 34 254 9 131 

ตราด 234 8 58 2 30 

ระยอง 169 11 42 3 23 

รวม 1,548 57 385 15 200 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม สําหรับใช้ในการถามความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง  

แบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของสถ านประกอบการและ ผู้ตอบแบบสอบถามเ ป็นแบบเลือกตอบ (Check 

List) ซึง่ถามข้อมลูทัว่ไปของสถานประกอบการ ได้แก่ จํานวนปีท่ีดําเนินงาน ขนาดสถานประกอบการ การ

จ้างงาน สถานท่ีตัง้ ฯลฯ และข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  ตําแหนง่ในสถานประกอบการ  และ

ประสบการณ์ในการทํางาน  

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูความคดิเห็นตอ่ผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง ท่ีมีตอ่การประกอบการ เป็น

แบบเลือกตอบ (Check List) ถามความคดิเห็น  ในลกัษณะมาตราสว่นประเมินคา่  (Rating Scale) กําหนด

ลําดบัความคดิเห็น แบง่เป็น 7 ระดบัคะแนน คือ 

คะแนน  3 หมายถึง สง่ผลกระทบเชิงบวกในระดบัมาก  

คะแนน 2 หมายถึง สง่ผลกระทบเชิงบวกในระดบัปานกลาง 

คะแนน 1 หมายถึง สง่ผลกระทบเชิงบวกในระดบัน้อย  

คะแนน 0 หมายถึง ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของธุรกิจ/เศรษฐกิจ 

 คะแนน -1 หมายถึง สง่ผลกระทบเชิงลบระดบัน้อย  

คะแนน -2 หมายถึง สง่ผลกระทบเชิงลบในระดบัปานกลาง 

คะแนน -3 หมายถึง สง่ผลกระทบเชิงลบในระดบัมาก 

ส่วนท่ี 3 แนวทางการปรับตวัจากสถานการณ์การเมือง  เป็นแบบเลือกตอบ  (Check List) ถาม

ความคดิเห็น ในลกัษณะมาตราสว่นประเมินคา่  (Rating Scale) กําหนดลําดบัความคดิเห็น  แบง่เป็น 5 

ระดบั 

คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัน้อยท่ีสดุ  

คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัน้อย 

 คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัปานกลาง  

คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัมาก 

คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานภาครัฐท่ีต้องการ เป็น

คําถามปลายเปิด 

แบบสอบถามแสดงดงัภาคผนวก 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมลูทัว่ไปใช้สถิต ิความถ่ี และร้อยละ  เพ่ือสรุปคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา  

2. การสํารวจผลกระทบจดัทําเป็นดชันี 2 ชดุเชน่เดียวกนักบัดชันีความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการภาค

การผลิตของ SMEs โดยแบง่เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบในปัจจบุนั และผลกระทบคาดการณ์ในอนาคต  

การแปลผลคะแนนทัง้รายข้อและโดยรวม  จําแนกผลกระทบเป็นเขิงบวกและเชิงลบ จะใช้คา่คะแนนเฉล่ีย

ซึง่มีคา่ต่ําสดุเทา่กบั 1 และสงูสดุเทา่กบั 3  การแปลผลคะแนนแบง่ออกเป็น 3 ระดบั โดยผู้ วิจยัได้กําหนด

เกณฑ์ท่ีใช้แบง่คะแนนเฉล่ีย 

อนัตรภาคชัน้ =   คา่พิสยั/จํานวนชว่งชัน้ 

  =   (คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ) / จํานวนชว่งชัน้ 

  =   (3-1) / 3  

  =   0.67 

กําหนดคา่แปลผลคา่คะแนนเฉล่ียดงันี ้

ผลกระทบเชิงบวก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.33 - 3.00 หมายถึง มีผลกระทบในด้านนัน้ๆ ระดบัมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีผลกระทบในด้านนัน้ๆ ระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีผลกระทบในด้านนัน้ๆ ระดบัน้อย 

ผลกระทบเชิงลบ 

 คะแนนเฉล่ีย -2.33 - -3.00 หมายถึง มีผลกระทบในด้านนัน้ๆ ระดบัมาก 

 คะแนนเฉล่ีย -1.67 - -2.33 หมายถึง มีผลกระทบในด้านนัน้ๆ ระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย -1.00 - -1.66 หมายถึง มีผลกระทบในด้านนัน้ๆ ระดบัน้อย 

3. การสํารวจแนวทางการปรับตวัจากสถานการณ์การเมือง การแปลผลคะแนนทัง้รายข้อและ

โดยรวม  จะใช้คา่คะแนนเฉล่ียซึง่มีคา่ต่ําสดุเทา่กบั  1  และสงูสดุเทา่กบั  5  การแปลผลคะแนนแบง่

ออกเป็น  5  ระดบั โดยผู้ วิจยัได้กําหนดเกณฑ์ท่ีใช้แบง่คะแนนเฉล่ียคือ 

อนัตรภาคชัน้ =   คา่พิสยั/จํานวนชว่งชัน้ 

  =   (คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ) / จํานวนชว่งชัน้ 

  =   (5-1) / 5  

  =   0.80 
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กําหนดคา่แปลผลคา่คะแนนเฉล่ียดงันี ้

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 5.00 - 4.21 หมายถึง มีผลกระทบในด้านนัน้ๆ ระดบัมากท่ีสดุ 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.20 - 3.41 หมายถึง มีผลกระทบในด้านนัน้ๆ ระดบัมาก 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.40 - 2.61 หมายถึง มีผลกระทบในด้านนัน้ๆ ระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.60 - 1.81 หมายถึง มีผลกระทบในด้านนัน้ๆ ระดบัน้อย 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.80 - 1.00 หมายถึง มีผลกระทบในด้านนัน้ๆ ระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ธุรกิจบริการภาคตะวันออก  

จดุแข็งของภาคตะวนัออกนัน้ นบัได้วา่อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพฯ มีแหลง่ทอ่งเท่ียวหลากหลายสไตล์ 

ทัง้ธรรมชาต ิหาดทราย ชายทะเล ผลไม้ อญัมณี และวิถีชมุชน สามารถรองรับกลุม่นกัทอ่งเท่ียวได้ทกุเพศ 

ทกุวยั เน่ืองจากมีเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมโยงกั บภมูิภาคภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ

และประเทศเพ่ือนบ้าน เม่ือเทียบกบัภาคอ่ืนๆ ถือได้วา่ ภาคตะวนัออก มีความได้เปรียบกวา่มาก ประกอบ

กบัปัจจยัเกือ้หนนุในปีท่ีผา่นมา จากกรณีนโยบายรถคนัแรก สอดรับกบัพฤตกิรรมในปัจจบุนัของ

นกัทอ่งเท่ียวท่ีชอบขบัรถเท่ียวเอง  หรือพาครอบครัวไปเท่ียว โดยเฉพาะแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีอยูไ่มไ่กลจาก

กรุงเทพฯ มากนกั นอกจากศกัยภาพท่ีมีความพร้อมทางด้านการทอ่งเท่ียว ท่ีสามารถเดนิทางมาทอ่งเท่ียว

ได้ตลอดทัง้ปี ไมว่า่จะเป็นทะเลหรือแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ โดยเฉพาะฤดผูลไม้ ท่ีนกัทอ่งเท่ียวสามารถเข้าไป

ทอ่งเท่ียวและเลือกซือ้ผลไม้จากในสวนตา่งๆ ในพืน้ท่ีในชว่งเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม แตล่ะจงัหวดัยงัมี

ปฏิทินการทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจ อาทิ การว่ิงควาย ท่ี จ .ชลบรีุ ประเพณีวนัไหล เทศกาลผลไม้ เทศกาลสง่

ท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม ่(http://www.banmuang.co.th, 2557) 

บทความจากการเสวนาวิชาการ หวัข้อ “ทิศทางการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการพกัผอ่น   

(Resort Properties) ในประเทศไทย สถานการณ์อสงัหาริมทรัพย์เมืองทา่ตากอากาศ  ภเูก็ต สมยุ ระยอง 

และชลบรีุ”  สําหรับกรณีจงัหวดัชลบรีุ คณุ สมควร นกหงส์ ประธานกรรมการหอการค้าจงัหวดัชลบรีุ กลา่ว

วา่ เศรษฐกิจของจงัหวดัชลบรีุและอําเภอศรีราชา มีความเจริญและการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวของจงัหวดั

ไปมาก ทําให้ประชากรจะมีรายได้เฉล่ียตอ่หวัสงูเป็นอนัดบัหนึง่ ในระดบัอําเภอทัว่ประเทศ ยกเว้นกรุงเทพ 

สว่นในระดบัจงัหวดั เป็นอนัดบัสอง รองจากจงัหวดัระยอง มีรายได้ประชากรเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 550,000 

บาท ตอ่ปี จงัหวดัชลบรีุ มีรายได้ประชากรเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 300,000 บาท ตอ่ปี     เน่ืองจากจงัหวดั

ชลบรีุเป็นพืน้ท่ีท่ีมีเศรษฐกิจสําคญัหลายอยา่ง และเป็นพืน้ท่ีทองคําของนกัลงทนุ ผู้ประกอบการธุรกิ จตา่งๆ 

ได้ให้ความสนใจท่ีเข้ามาลงทนุทําธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในจงัหวดัมากขึน้จากเดมิเป็นจํานวนมาก สว่นใหญ่

แล้วโรงแรมในศรีราชาจะมีน้อย ซึง่ให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียวไมเ่พียงพอ จงึทําให้ผู้ลงทนุหนัไปทําธุรกิจ

ประเภท Serviced Apartment เป็นจํานวนมาก เน่ืองจากมีต้นทนุ ต่ําและกิจการสามารถเปรียบเทียบ

คณุภาพของการให้บริการกบัโรงแรมได้ เพ่ือรองรับนกัทอ่งเท่ียวของคนในประเทศและชาวตา่งชาต ิ

โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นเป็นจํานวนมาก ปัจจบุนันีศ้รีราชามีชาวญ่ีปุ่ น ท่ีพกัอาศยัอยู ่ประมาณ 

3,000 คนเศษ โดยมีธุรกิจท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็น Apartment ประมาณ 50 ,000 ห้อง ท่ีเป็น Serviced 

Apartment ไมเ่กิน 3,000 ห้อง สว่นธุรกิจโรงแรมมีจํานวนน้อยมาก และโครงการบ้านจดัสรร ทัง้ศรีราชา 

พทัยา อีกกวา่ 100 โครงการ และ กรณีพทัยาคณุไพศาล บณัฑิตยานนท์ เจ้าของและกรรมการผู้จดัการ 

http://www.banmuang.co.th/
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Rabbit Resort กลา่ววา่ ศกัยภา พของพทัยา จากอดีตจนถึงปัจจบุนัสนามบนิมีความสําคญัเป็นอยา่งมาก

ในธุรกิจตา่งๆ และระบบเศรษฐกิจของประเทศขึน้อยูไ่มก่ี่ปัจจยั ดงันี ้ปัจจยัภายใน คือ ความเช่ือมัน่ของ

ผู้บริโภคหรือนกัทอ่งเท่ียว ปัจจยัท่ีสอง คือ ปัจจยัทางด้านการเมือง โดยทัง้ 2 ปัจจยันีสํ้าคญัมาก ดงันั ้ น 

สนามบนิสวุรรณภมูิ มี Location ท่ีดีมาก โดยรอบบริเวณสนามบนิสามารถตดิตอ่กบัจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ

ทางเศรษฐกิจสงูอยูใ่กล้สถานท่ีแหลง่ขนสง่ตา่งๆ สาธารณปูโภคครบครันท่ีพร้อมจะขยายตวัไปตามภมูิภาค

ตา่งๆ ของไทย และตา่งประเทศได้อยา่งรวดเร็ว จงึเป็นปัจจยัท่ีสําคญัและเป็ นแรงผลกัดนัเศรษฐกิจของ

ประเทศให้มีความเจริญ แตเ่ม่ือไหร่สนามบนิสวุรรณภมูิแล้วเสร็จ ในเดือนมิถนุายน พ .ศ. 2549 ก็จะทําให้

เศรษฐกิจทางด้านสิ่งก่อสร้าง ทางด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ มีการขยายตวัและเตบิโตไปเป็นอยา่ง

มาก ซึง่แม้วา่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะตกต่ําก็ตาม  แตก่ารพฒันาของเมืองพทัยาก้าวไปข้างหน้ามาก

ไมเ่คยหยดุนิ่งอยูก่บัท่ีในทกุด้าน ซึง่มีจะแตกตา่งจากแหลง่ทอ่งเท่ียวอ่ืนๆ เป็นอยา่งมาก ปัจจบุนันีแ้ละใน

อนาคตเมืองพทัยาจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผู้บริหารระดบักลาง ไปจนถึงผู้บริหารระดบัสงู และผู้ชาวตา่งชาติ

ท่ีมีอาย ุ 55 ปี มาเดนิทางเข้ามาอาศยัอยูพ่ทัยาเพิ่มขึน้ เน่ืองจากพทัยามีศกัยภาพมาก และมี

สาธารณปูโภค สาธารณปูการ ท่ีครบครัน ทําให้นกัลงทนุ และนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งชาต ิมีความ

สะดวกสบาย มีความเป็นอยูท่ี่ดี และในอนาคตของพทัยาอนัใกล้นีจ้ะมีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งมา กในด้าน

ตา่ง ๆ ดงันี ้

      1. เป็นศนูย์กลางของคนตา่งชาตท่ีิเกษียณอาย ุจะมาอยูท่ี่พทัยาเป็นจํานวนมาก  

      2. พทัยาจะเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของภมูิภาคและของประเทศ จะทําให้ตา่งชาตเิข้ามา

ลงทนุก่อให้เกิดสํานกังานใหญ่ของตา่งชาตมิากขึน้  

      3. อตุสาหกรรมขนาดใหญ่จะเกิดขึน้ และจะมีการจ้างงานมากขึน้  

      4. จะเป็นศนูย์กลางแหลง่ Shopping และตลาดการค้าขายท่ีสําคญั  

      5. จะเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์  

      6. ศนูย์กลางอาหารนานาชาต ิ 

      7. ศนูย์กีฬา Complex  

      8. เป็นศนูย์กลางทางการเงินระหวา่งในและตา่งประเทศ  

      9. แหลง่ทอ่งเท่ียวทางศลิปวฒันธรรม 

      10. ศนูย์กลางอสงัหาริมทรัพย์ประเภทตา่ง ๆ  

 สว่นใหญ่แล้วนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางมาทอ่งเท่ียวพทัยา ในวนัศกุร์ เสาร์ และอาทิตย์ จะมีการใช้

บริการห้องพกัในรูปแบบตา่งๆ เชน่ โรงแรมระดบัตา่ง ๆ Serviced Apartment, Apartment เป็นจํานวน
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มาก โดยมีการให้บริการห้องพกัทัง้หมดเกือบ 90-100 เปอร์เซ็นต์ สว่นในวนัธรรมดา จะมีนกัทอ่งเท่ียวมาใช้

บริการห้องพกัอาศยัอยา่งตอ่เน่ือง ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้วา่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ

พกัผอ่นของพทัยา ยงัมีการพฒันาเจริญเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง (http://www.thaiappraisal.org, 2557) 

ความสาํคัญต่อเศรษฐกิจประเทศ   

 การทอ่งเท่ียวเป็นอตุสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทสําคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมลูคา่เป็นอนัดบัหนึง่ของกา รค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยงั

เป็นอตุสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและท่ีพกัภตัตาคารร้านอาหาร ร้าน

จําหนา่ยของท่ีระลกึ การคมนาคมขนสง่ เป็นต้น ซึง่ก่อให้เกิดการลงทนุการจ้างงาน และการกระจายรายได้

สูท้่องถ่ิน โดยในแตล่ะปีสามารถสร้ างรายได้เข้าสูป่ระเทศในรูปเงินตราตา่งประเทศปีละหลายแสนล้าน

บาท รวมทัง้สร้างกระแสเงินหมนุเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียวไทยนบัแสนล้านบาทเชน่เดียวกนั 

 อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวของไทยมีความเข้มแข็งและสร้างรายได้มหาศาลให้กบัประเทศ ทัง้นี ้ใน

ปี 2556 ภาคธุรกิจการทอ่งเท่ี ยวมีสดัสว่นเป็น 10% ของมลูคา่ GDP ประเทศไทย นางปิยะมาน   เตชะ

ไพบลูย์ ประธานสภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยวา่ ธุรกิจทอ่งเท่ียวเป็นธุรกิจท่ี

มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มดําเนินธุรกิจเกือบ 80% ของผู้ประกอบการทอ่งเท่ียว

ทัง้หมด  สําหรับปี 2556 มีนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตเิดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศไทย 26.74 ล้านคน 

เพิ่มขึน้ 19.60% จากปี 2555 เป็นนกัทอ่งเท่ียวจากภมูิภาคเอเชียตะวนัออกจํานวน 8.63 ล้านคน คดิเป็น 

32.26% ของจํานวนนกัทอ่งเท่ียวทัง้หมด นบัเป็นปีแรกท่ีนกัทอ่งเท่ียวจากภมูิภาคนีมี้จํานว นมากกวา่

นกัทอ่งเท่ียวจากอาเซียนและยโุรป ด้านผลกระทบจากสถานการณ์การชมุนมุทางการเมืองตัง้แตป่ลายปี 

2556 ท่ีคาดวา่จะยืดเยือ้ไปอีกระยะหนึง่ สง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจของนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและ

ชาวตา่งชาต ิการจดัประชมุสมัมนา การแสดงสินค้า และการทอ่งเท่ียวแบบเป็ นรางวลั โดยเฉพาะใน

กรุงเทพฯ และจงัหวดัใกล้เคียง จากเคยประมาณการณ์ไว้วา่ในปี 2557 จะมีนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตถึิง 29.9 

ล้านคน และสร้างรายได้สงูถึง 1.35 ล้านล้านบาท แตใ่นชว่งคร่ึงปีแรกของปี 2557 คาดวา่จะมีจํานวน

นกัทอ่งเท่ียวลดลงจากคาดการณ์ราว 1.8 ล้านคน และรายได้ต่ํากวา่ท่ีคาดไว้ 82,000 ล้านบาท สําหรับคร่ึง

หลงัของปีหากยงัคงรักษาการการเตบิโตได้ตามท่ีคาดไว้ จะมีนกัทอ่งเท่ียว 15.5 ล้านคน และทําให้จํานวน

นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตทิัง้ปีจะอยูท่ี่ 28.1 ล้านคน ต่ํากวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ 6% (http://www.thaichamber.org, 

2557) 

นายชาวนัย์   สวสัดิ-์ชโูต รองผู้ อํานวยการ สํานกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(สสว.) เปิดเผยวา่ ความร่วมมือครัง้นีจ้ะชว่ยสง่เสริมอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวไทยให้สามารถขบัเคล่ือนได้

ภายใต้สถานการณ์ความไมแ่นน่อนทางการเมือง โดยสสว .จะมีบทบาทในด้านการสนบัสนนุองค์ความรู้

ให้แก่ผู้ประกอบการ ผา่นงานวิจยัด้านภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีและนโยบายภาครัฐในการเสริมภาคธุรกิจ ซึง่

http://www.thaiappraisal.org/
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สสว.ดําเนินการมาอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้อตุสาหกรรมด้านการทอ่งเท่ียวนบัเป็นกลุม่ธุรกิจบริการท่ีมีบทบาท

สําคญัตอ่การขยายตวั เศรษฐกิจของประเทศ ปัจจบุนั มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในธุรกิจทอ่งเท่ียวท่ีจด

ทะเบียนเป็นนิตบิคุคล จํานวนกวา่ 377,000 กิจการ ก่อให้เกิดการจ้างงานกวา่ 536,000 ราย สร้างรายได้

เฉล่ียปีละกวา่ 2.54 แสนล้านบาท และจากการศกึษาของ สสว. พบวา่ กลุม่ธุรกิจทอ่งเท่ียวเป็นหนึ่ งในกลุม่

ธุรกิจเอสเอ็มอีท่ีมีศกัยภาพสงูในการแขง่ขนัในตลาดโลกและภมูิภาค โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน พบวา่ 

กลุม่ธุรกิจทอ่งเท่ียวไทยมีศกัยภาพในการแขง่ขนัมากเป็นอนัดบั 1 เม่ือเทียบกลุม่ธุรกิจทอ่งเท่ียวของ

ประเทศอ่ืน (http://www.thaichamber.org, 2557) 

อตุสาหกรรมด้านการทอ่งเท่ียวถือเป็นหวัใจหลกัในการสร้างรายได้ให้กบัประเทศไทย  โดยในแตล่ะ

ปีมีนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตเิดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวเป็นจํานวนมาก  แม้ประเทศไทยจะประสบกบัปัญหา

มากมาย ทัง้ภยัธรรมชาต ิสถานการณ์ทางด้านการเมือง และผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก

ก็ตาม จะเห็นวา่ภาคการทอ่งเท่ียวยงัคงขยายตวัได้อยา่งตอ่เน่ือง  นายบริสทุธ์ิ ประสพทรัพย์ ผู้ อํานวยการ

ภมูิภาคภาคตะวนัออก การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย คาดวา่ ในปี 2556 จะมีรายได้จากการทอ่งเท่ียวของ

ภาคตะวนัออก ทัง้หมด 194,000 ล้าน จํานวนนกัทอ่งเท่ียวทัง้หมด 25 ล้านคน แบง่เป็นนกัทอ่งเท่ียวชาว

ไทย ร้อยละ 70 และชาวตา่งชาตร้ิอยละ 30 เฉล่ีย 14.7 ล้านคน /ครัง้ (http://www.banmuang.co.th, 

2557) 

ผลกระทบของสถานการณ์ทางการเมือง 

 สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประ เทศไทย  (สทท.) รายงานความคืบหน้าผลกระทบจาก

เหตกุารณ์ชมุนมุทางการเมืองภายในประเทศท่ีมีการปะทะในชว่งวนัหยดุท่ีผา่นมาสง่ผลให้มีการ

เปล่ียนแปลงเส้นทางเดนิทางของนกัทอ่งเท่ียวอยา่งเห็นได้ชดัดงันี ้   นกัทอ่งเท่ียวท่ียืนยนัการเดนิทางแล้ว

ยงัคงเดนิทางเข้ามาตามปกติ  แตมี่การปรับเปล่ียนรายการนําเท่ียวโดยหลีกเล่ียงเส้นทางการชมุนมุ แต่

การจองลว่งหน้า  Forward Booking  ภาพรวมเร่ิมมีการชะลอตวัลงอยา่งเห็นได้ชดั  และยงัไมยื่นยนัการ

เดนิทาง  ขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวเอเชียโดยเฉพาะกลุม่  Incentive Travel ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 20 เปล่ียนไป

ประเทศอ่ื นในเอเชียและไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 เปล่ียนจดุหมาย (Destination) ไปในจงัหวดัอ่ืนแทน  

ขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวชาวยโุรปยงัคงเดนิทางเข้าประเทศไทยแตเ่ปล่ียนการเดนิทางเป็นตรงไปยงัจงัหวดั

ปลายทางแทน สว่นการประชมุสมัมนาและการทอ่งเท่ียวภายในประเทศมีการยกเลิกแล้วไมน้่อยกวา่ร้ อย

ละ 30 โดยเฉพาะสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ   ทัง้นี ้เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่แม้วา่การแจ้งเตือนนกัทอ่งเท่ียวท่ี

เดนิทางมาประเทศไทย (Travel Advisory) ของ 32 สถานทตูตา่งประเทศในประเทศไทยยงัอยูใ่นระดบัไม่

รุนแรง แตข่ณะนีใ้นระดบัปฏิบตัเิร่ิมมีองค์กรภาคเอกชนในตา่งประเทศ เชน่ ในประเทศจีนเร่ิมแนะนําให้มี

การทบทวนการเดนิทางของนกัทอ่งเท่ียว (http://www.mcot.net, 2557) 
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สําหรับสถานการณ์นกัทอ่งเท่ียวปี 2556 ในภาพรวม พบวา่ปีนีเ้ป็นปีท่ีการทอ่งเท่ียวไทยเตบิโตใน

อตัราท่ีสงูกวา่คาดการณ์  โดยเฉพาะในชว่ง 9 เดือนแรกของปี ท่ีมีการขยายตวัร้อ ยละ 23 แตข้่อมลูนบัแต่

เดือนตลุาคมเป็นต้นมา พบวา่ผลจากการบงัคบัใช้กฎหมายทอ่งเท่ียวของประเทศจีน  และสถานการณ์การ

ชมุนมุภายในประเทศ สง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียวอยูบ้่าง  โดยการคาดการณ์จํานวนนกัทอ่งเท่ียวในปีนี ้

อยูท่ี่ 26.72 ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศ  1.167 ล้านล้านบาท การรวมกลุม่ของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนจะทําให้จํานวนนกัทอ่งเท่ียวจากในภมูิภาคเดียวกนัเดนิทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึน้  ทดแทน

จํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีลดลงจากภมูิภาคอ่ืน (http://www.banmuang. co.th, 2557) 

ด้านนางปิยะมาน เตชะไพบลูย์  ประธานสภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแห่ งประเทศไทย (สทท.) 

เปิดเผยวา่  ในชว่งไตรมาสท่ี  1 ของปี 2557 ภาคเอกชนทอ่งเท่ียวยงัคงกงัวลและไมม่ัน่ใจกบัสถานการณ์

การเมืองท่ีมีแนวโน้มยืดเยือ้ กระทบตอ่ความเช่ือมัน่ด้านการลงทนุด้านทอ่งเท่ียวท่ีภาคเอกชนตา่งยงัจบัตา

อยู่ บวกกบัปัญหาเศรษฐกิจในประเทศท่ีถดถอย เห็นไ ด้จากดชันีความเช่ือมัน่ท่ีลดลงเหลือ  100 อยูใ่น

ระดบัต่ํากวา่ท่ีเคยคาดการณ์ในไตรมาสแรกของปี  2554-2556 ซึง่อยูท่ี่ 107, 112 และ 106 ตามลําดบั  

(http://www.banmuang.co.th, 2557) 

ทัง้นี ้ในชว่งไตรมาสแรกปีหน้า  คาดจะมีนกัทอ่งเท่ียวประมาณ  7.6 ล้านคน เพิ่มขึน้จากไตรมา ส

เดียวกนัของปีท่ีแล้ว  8.42% จากท่ีควรจะเพิ่มสงูขึน้ถึง  7.9 ล้านคน  เน่ืองจากผลกระทบของกฎหมาย

ทอ่งเท่ียวฉบบัใหมข่องประเทศจีน การเมืองในประเทศ  และนโยบายด้านการทอ่งเท่ียวของไทยท่ีเน้นเพิ่ม

รายได้มากกวา่จํานวนคนท่ีเข้ามาเท่ียว  ในสว่นการทอ่งเท่ียวภายในประเทศจากการสํา รวจความเห็น

ผู้ประกอบการทอ่งเท่ียว  พบวา่นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยมีแผนการเดนิทางทอ่งเท่ียวในประเทศชว่งไตร

มาส 1 ของปีหน้า ในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่ไตรมาส  4 ปี 2556 เน่ืองจากไตรมาส  1 มีวนัหยดุเทศกาลน้อยกวา่

ไตรมาส 4 อยา่งไรก็ตาม สดัสว่นดงักลา่วยงัสงูกวา่ไตรมาส  1 ของปี 2555-2556 นอกจากนี ้นกัทอ่งเท่ียว

คนไทยยงัมีความกงัวลเชน่เดียวกบัภาคเอกชนเร่ืองการชมุนมุทางการเมือง   โดยเห็นวา่ปัจจยัดงักลา่วทํา

ให้กระแสไทยเท่ียวไทยลดลงมาก  และเห็นวา่หากมีมาตรการนําคา่ใช้จา่ยด้านทอ่งเท่ียวภายในประเทศ

ผา่นโรงแรมและผู้ประกอบการทอ่งเท่ียวท่ีจดทะเบี ยนถกูต้องมาหกัลดหยอ่นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  

พบวา่นกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่จะเดนิทางบอ่ยขึน้  โดยมีการใช้จา่ยในการทอ่งเท่ียวแตล่ะครัง้เทา่เดมิ   

(http://www.banmuang.co.th, 2557) 

ก้องภพ ภู่สวุรรณ เศรษฐกรอาวโุส ฝ่ายวิจยัเศรษฐกิจ ธนาคารแหง่ประเทศไทย ได้เขียนบทความ

เร่ือง “ปรับเชิงรุก ปลกุเชิง รับ จบักระแสนกัทอ่งเท่ียวจีน ” (19 มิถนุายน  2557) กลา่ววา่ ประเทศท่ี

นกัทอ่งเท่ียวจีนเลือกเดนิทาง ทอ่งเท่ียวมากท่ีสดุ (ไมน่บัรวมฮอ่งกง มาเก๊า และ ไต้หวนั ) ในปี 2556 คือ 

ไทย การใช้บริการทางการเงินในไทยมีความ คลอ่งตวัสงู นบัตัง้แต่ ปี 2548 สถาบนัการเงินในไทย เร่ิม

ให้บริการใช้จา่ยผา่นบตัร Union Pay ปัจจบุนั นกัทอ่งเท่ียวจีนสามารถใช้จา่ยกบัร้านค้าตา่งๆ ในไทย กวา่ 
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50,000 แหง่ทัว่ประเทศ และตัง้แตก่มุภาพนัธ์ 2556 เป็นต้นมา สามารถใช้บตัร Union Pay ถอนเงิน สด

เป็นเงินบาทจากตู้  ATM ในประเทศไทยได้ถึง 18,000 แหง่ จากความร่วมมือของบริษัท China Union Pay 

กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยตู้  ATM บางธนาคารยงัให้บริการเป็นภาษาจีนด้วย นอกจากนี ้

ธนาคารพาณิชย์ไทยและ Money Changer หลายแหง่ยงัเปิดรับแลกเปล่ียนเงินหยวนและเงินบาท กบั

นกัทอ่งเท่ียวจีนโดยกําหนดอั ตราแลกเปล่ียนโดยตรง สถาบนั China Tourism Academy ของจีน 

คาดการณ์วา่ ในปี 2557 จะมีนกัทอ่งเท่ียวจีนเดนิทาง ไปตา่งประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 เป็น 114 ล้านคน 

โดยเดนิทางทอ่งเท่ียวเองมากขึน้ นกัทอ่งเท่ียวมากกวา่ร้อยละ 50 มีอายต่ํุากวา่ 35 ปี และคาดการณ์วา่ จะ

มีการใช้จา่ยในตา่งประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 18 เป็น 140 พนัล้านดอลลาร์ สรอ . แม้วา่นกัทอ่งเท่ียวจีนจะ

ยงัคงเดนิทางไปตา่งประเทศรวมทัง้ประเทศไทยเพิ่มขึน้ แตปั่จจยัและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก

ปี 2556 จะสง่ผลให้จํานวนนกัทอ่งเท่ียวจีนเดนิทางทอ่งเท่ียวในประเทศไทยชะลอลง  สถานการณ์ทาง

การเมืองของประเทศ ไทย เป็นอปุสรรคสําคญัของการทอ่งเท่ียวไทย แม้หลงัการรัฐประหารในไทยเม่ือ 22 

พฤษภาคม 2557 รัฐบาลจีนไมไ่ด้ยกระดบัคําเตือนนกัทอ่งเท่ียวจีน แตบ่ริษัททวัร์จีนสว่นใหญ่ได้แนะนําให้

นกัทอ่งเท่ียวจีนเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงเส้นทางไปป ระเทศอ่ืน เชน่ เกาหลี ญ่ีปุ่ น ทดแทน สง่ผล

กระทบโดยตรงตอ่การเดนิทางเข้าทอ่งเท่ียวในไทย นอกจากนี ้ในชว่งก่อนหน้าได้สอบถามบริษัททอ่งเท่ียว

จีนท่ีสําคญั พบวา่ ชว่งเทศกาลตรุษจีน ปี 2557 นกัทอ่งเท่ียวจีนจํานวนมากยกเลิกการเดนิทางมากรุงเทพ 

โดยเปล่ียนการเดนิทางทอ่งเท่ียวในจงัหวดัอ่ืนๆ ของไทย เชน่ เชียงใหม ่ภเูก็ต กระบ่ี และ สว่นหนึง่เดนิทาง

ไปประเทศอ่ืน ๆ แทน ประเทศไทยควรส่ือสารสถานการณ์ทางการเมืองให้กบั นกัทอ่งเท่ียวชาวจีนและ

ตา่งชาตไิด้รับทราบ ผา่นองค์กร ตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน  ให้คําแนะนําหลีกเล่ียงการเดนิทางทอ่งเท่ีย ว

ในพืน้ท่ีเส่ียง รวมทัง้ให้ข้อมลูการเดนิทางทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศไทยอยา่งปลอดภยั เชน่ 

พทัยา สมยุ กระบ่ี ภเูก็ต หรือ เชียงใหม ่เป็นต้น (http://www.bot.or.th) 
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ผลการศึกษา 

ข้อมูลเบือ้งต้นของสถานประกอบการ 

 ในการศกึษาผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเท่ียว ) ในภาคตะวนัออก

จากสถานการณ์การเมืองของไทยได้มีการแบง่ประเภทของธุรกิจท่ีทําการศกึษา 3 ประเภท ตามตารางท่ี 3 

ดงันี ้

1. ธุรกิจโรงแรม เป็นสถานประกอบการท่ีมีจํานวนท่ีทําการศกึษามากท่ีสดุร้อยละ 97.40 

(588 ราย)  สว่นใหญ่เป็นกลุม่ 2: ราคาตัง้แต ่ 1,500 - 2,499 บาทร้อยละ 21.0 (127 ราย)  รองลงมาคือ 

กลุม่ 3: ราคาตัง้แต ่1,000 - 1,499 บาทร้อยละ 13.9 (84 ราย)   

2. ธุรกิจทอ่งเท่ียว เป็นสถานประกอบการท่ีมีจํานวนท่ีทําการศกึษาน้อยท่ีสดุร้อยละ 2.6 (16 

ราย สว่นใหญ่จะเป็นธุรกิจจดันําเท่ียว  (Tour Operation)ร้อยละ 1.7 (10 ราย)  รองลงมาคือ ธุรกิจตวัแทน

ทอ่งเท่ียว  (Travel Agency) ร้อยละ 0.7 (4 ราย) 

3. ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เป็นสถานประกอบการท่ีมีจํานวนท่ีทําการศกึษา เป็นลําดบัท่ีสอง ร้อย

ละ 33.10 (200 ราย)  สว่นใหญ่เป็นธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมร้อยละ 21.7 (131 ราย)  รองลงมาคือ ธุรกิจ

จําหนา่ยสินค้าของท่ีระลกึร้อยละ 3 (18 ราย) 

 

ตารางท่ี 3 ประเภทของธุรกิจ 

ประเภทของธุรกิจ     ความถ่ี ร้อยละ 

ธุรกิจโรงแรม     

 กลุม่ 1: ราคาตัง้แต ่2,500 บาทขึน้ไป     81 13.4 

 กลุม่ 2: ราคาตัง้แต ่1,500 - 2,499 บาท 127 21.0 

 กลุม่ 3: ราคาตัง้แต ่1,000 - 1,499 บาท 84 13.9 

 กลุม่ 4: ราคาตัง้แต ่500 - 999 บาท 70 11.6 

 กลุม่ 5: ราคาต่ํากวา่ 500 บาท 26 4.3 

 รวมธุรกิจโรงแรม 588 97.4 

ธุรกิจทอ่งเท่ียว   

 ธุรกิจจดันําเท่ียว (Tour Operation) 10 1.7 

 ธุรกิจขายสง่บริการนําเท่ียว (Tour Wholesaler) 2 .3 

 ธุรกิจตวัแทนทอ่งเท่ียว  (Travel Agency)    4 .7 

 รวมธุรกิจทอ่งเท่ียว 16 2.6 
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ตารางท่ี 3 (ตอ่) 

ประเภทของธุรกิจ     ความถ่ี ร้อยละ 

ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง   

 ธุรกิจการขนสง่ 9 1.5 

 ธุรกิจการบนัเทิงและนนัทนาการ 16 2.6 

 ธุรกิจบริการความงาม 6 1.0 

 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 131 21.7 

 ธุรกิจบริการสขุภาพ 16 2.6 

 ธุรกิจจําหนา่ยสินค้าของท่ีระลกึ 18 3.0 

 ธุรกิจเชา่/ซือ้  1 .2 

 ธุรกิจประเภทอ่ืนๆ 3 .5 

 รวมธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 200 33.1 

รวม 604        100 

 

  ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้มีการสํารวจข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการจัดตัง้ธุรกิจของสถานประกอบการ

พบวา่ รูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจของสถานประกอบการมีรูปแบบท่ีแตกตา่ง สว่นใหญ่สถานประกอบการจะ

อยูใ่นรูปแบบของบริษัทร้อยละ 41.2 (249 ราย) รองลงมาคือ ธุรกิจเจ้าของคนเดียวจดทะเบียนพาณิชย์ 

ร้อยละ 23.0 (139 ราย) และ ธุรกิจเจ้าของคนเดียวไมจ่ดท ะเบียนพาณิชย์ร้อยละ 22.2 (134 ราย)  ดงั

ตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4  รูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจ 

รูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจ     ความถ่ี ร้อยละ 

บริษัทจํากดั   249 41.2 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 70 11.6 

ห้างหุ้นสว่นสามญันิติบคุคล    5 0.8 

ห้างหุ้นสว่นสามญัไมใ่ช่นิติบคุคล 4 0.7 

ธุรกิจเจ้าของคนเดียวจดทะเบียนพาณิชย์         139 23.0 

ธุรกิจเจ้าของคนเดียวไมจ่ดทะเบียนพาณิชย์ 134 22.2 

อ่ืนๆ 3 0.5 

 

 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 26 

  ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้มีการสํารวจข้อมลูเก่ียวกบัจํานวนพนกังานของสถานประกอบการพบวา่ 

มีสถานประกอบการให้ข้อมลูเก่ียวกบัจํานวนพนกังานจํานวน 456 ราย โดยสถานประกอบการมีจํานวน

พนกังานโดยเฉล่ียเทา่กบั 27 คนตอ่สถานประกอบการ   สําหรับจํานวนปีท่ีดําเนินการพบวา่ มีสถาน

ประกอบการให้ข้อมลูเก่ียวกบัจํานวนจํานวนปีท่ีดําเนินการจํานวน 575 ราย โดยสถานประกอบการมี

จํานวนปีท่ีดําเนินการโดยเฉล่ียเทา่กบั 10.56 ปี 

ตารางท่ี 5 จํานวนพนกังาน และจํานวนปีท่ีดําเนินการ 

ข้อมลูเบือ้งต้นสถานประกอบการ   
จํานวน

ผู้ตอบ 
ต่ําสดุ สงูสดุ คา่เฉล่ีย S.D. 

จํานวนพนกังาน 456 .00 1,000.00 27.0110 61.28290 

จํานวนปีท่ีดําเนินการ 575 .25 104.00 10.5575 8.97096 

 

  ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้มีการสํารวจข้อมลูเก่ียวกบัก ารเปล่ียนแปลงของยอดการจอง (ห้องพกั) 

ของสถานประกอบการในชว่งท่ีเกิดสถานการณ์ทางการเมืองพบวา่  สถานประกอบการสว่นใหญ่มียอดการ

จอง (ห้องพกั) ท่ีเปล่ียนแปลงร้อยละ 50.2 (303 ราย)  โดยมีการเปล่ียนแปลงในกลุม่ลกูค้าชาวตา่งประเทศ 

มียอดจองห้องพกัลดลงมากท่ีสดุร้อยละ 42.5 (257 ราย) รองลงมาเป็นกลุม่ลกูค้าชาวไทยมียอดจอง

ห้องพกัลดลงเชน่เดียวกนั ร้อยละ 35.4 (214 ราย) สําหรับสถานประกอบการท่ีมียอดจอง (ห้องพกั) ไมมี่

การเปล่ียนแปลงมีร้อยละ 16.7 (101 ราย) ดงัตารางท่ี 6 

  สําหรับการสํารวจข้อมลูเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของผู้มาใช้บริการในช่ วงสถานการณ์

การเมืองของสถานประกอบการ พบวา่ สถานประกอบการสว่นใหญ่ผู้มาใช้บริการท่ีเปล่ียนแปลงร้อยละ

65.1 (393 ราย) ซึง่สว่นใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าชาวตา่งประเทศ มีการใช้บริการลดลงร้อยละ 53.6 (324 ราย) 

รองลงมาคือ กลุม่ลกูค้าชาวไทย มีการใช้บริการลดลงร้อยละ 50.5 (305 ราย) ดงัตารางท่ี 6  

ตารางท่ี 6  ยอดการจองและการใช้บริการในชว่งสถานการณ์ทางการเมือง 

 ความถ่ี ร้อยละ 

ยอดการจอง (ห้องพกั)   

 ไมมี่การเปลี่ยนแปลง  101 16.7 

 เปลี่ยนแปลง   303 50.2 

  กลุม่ลกูค้าชาวตา่งประเทศ จองมากขึน้ 11 1.8 

  กลุม่ลกูค้าชาวตา่งประเทศ จองลดลง 257 42.5 

  กลุม่ลกูค้าชาวไทยจองมากขึน้ 14 2.3 

  กลุม่ลกูค้าชาวไทยจองลดลง 214 35.4 
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ตารางท่ี 6  (ตอ่) 

 ความถ่ี ร้อยละ 

ผู้ ท่ีมาใช้บริการ    

 ไมมี่การเปลี่ยนแปลง  211 34.9 

 เปลี่ยนแปลง   393 65.1 

  กลุม่ลกูค้าชาวตา่งประเทศใช้บริการมากขึน้ 10 1.7 

  กลุม่ลกูค้าชาวตา่งประเทศใช้บริการลดลง 324 53.6 

  กลุม่ลกูค้าชาวไทยใช้บริการมากขึน้ 12 2.0 

  กลุม่ลกูค้าชาวไทยใช้บริการลดลง 305 50.5 

 

ผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง 

  การศกึษา ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเท่ียว ) ในภาคตะวนัออกจาก

สถานการณ์การเมืองของไทย ครัง้นี ้ได้ทําการศกึษาถึงผลกระทบในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของธุรกิจบริการฯ โดยรวม 

3. ผลกระทบด้านการบริหารจดัการของกิจการ 

4. ผลกระทบด้านผลการดําเนินงานของกิจการ 

5. ผลกระทบด้านฐานะการเงินของกิจการ 

6. ผลกระทบตอ่กิจการในอนาคต 

  ในแตล่ะด้านท่ีศกึษา พบวา่ ด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมนัน้ การนําเข้าสินค้า /วตัถดุบิ

โดยรวมของประเทศ ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ โดยมีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.05 และรายได้โดยรวมของประเทศ 

ได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.22   สําหรับด้านเศรษฐกิจของธุรกิจบริการฯ โดยรวม  การ

จ้างงานโดยรวมของธุรกิจบริการฯ  ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ โดยมีคา่คะแนนเฉล่ีย   -1.23 และ รายได้

ทางการทอ่งเท่ียวโดยรวมของธุรกิจบริการฯ  โดยรวมของประเทศ ได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ มีคา่คะแนน

เฉล่ีย -1.33  ดงันัน้ สามารถสรุปได้วา่ รายได้ทางการทอ่งเท่ียวโดยรวมของธุรกิจบริการมีความสมัพนัธ์กบั

รายได้โดยรวมของประเทศ  ดงัแสดงในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  ผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองของไทยในชว่งการชมุนมุฯ ในภาพรวม  

 คา่เฉล่ีย แปลความ 

1. ด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม   

    1.1 การสง่ออกสินค้า/วตัถดุบิโดยรวมของประเทศ -1.09 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.2 การนําเข้าสินค้า/วตัถดุบิโดยรวมของประเทศ -1.05 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.3 รายได้โดยรวมของประเทศ -1.22 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.4 การลงทนุโดยรวมของประเทศ -1.18 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.5 การจ้างงานโดยรวมของประเทศ -1.14 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.6 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม -1.18 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

2. ด้านเศรษฐกิจของธุรกิจบริการฯ โดยรวม   

    2.1 รายได้ทางการทอ่งเท่ียวโดยรวมของธุรกิจบริการฯ -1.33 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    2.2 การลงทนุโดยรวมของธุรกิจบริการฯ -1.28 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    2.3 การจ้างงานโดยรวมของธุรกิจบริการฯ -1.23 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    2.4 ภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมของธุรกิจบริการฯ -1.31 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

 

 

                 ภาพท่ี 4    ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
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ภาพท่ี 5    ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของธุรกิจบริการฯ โดยรวม 

 

  สําหรับด้านอ่ืน ๆ ท่ีศกึษา พบวา่ ผลกระทบของประเทศโดยรวมได้รับผลกระทบทางลบในระดบั

น้อย คือ อยูท่ี่คา่คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  - 1.00 ถึง - 1.66  ทัง้นี ้ ด้านผลการดําเนินงานของกิจการท่ีได้รับ

ผลกระทบในระดบัน้อย โดยมีคา่คะแนนเฉล่ียตดิลบสงูสามลําดบัแรก ได้แก่ 1) รายได้/ยอดขายของกิจการ 

มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.54  2) ลกูค้าชาวตา่งประเทศ (แขก/ นกัทอ่งเท่ียว) มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.50  และ 3) 

ลกูค้าชาวไทย (แขก/ นกัทอ่งเท่ียว) มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.33  ซึง่แสดงวา่รายได้และยอดขายของกิจการมี

ความสมัพนัธ์กบัจํานวนแขก/ นกัทอ่งเท่ียว ท่ีเข้าพกัโรงแรม และการซือ้กิจกรรมการทอ่งเท่ียวของธุรกิจ

ทอ่งเท่ียว รวมถึงการซือ้ของและการใช้บริการอ่ืน ๆ ในธุรกิจเก่ียวเน่ือง  และผลกระทบด้านตา่ง ๆ ของ

ธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเท่ียว) ท่ีได้รับผลกระทบทางลบในระดบัน้อย โดยมีคา่คะแนนเฉล่ีย

ในระดบัต่ําสามลําดบัแรก ได้แก่ 1) สถานท่ีตัง้/ทําเลของกิจการ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -.69  2) การตดัสินใจ

ลงทนุตา่งประเทศ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -70  และ 3) การตดัสินใจลงทนุในประเทศ และการคงอยูข่องกิจการ 

มีคา่คะแนนเฉล่ีย -.79  พอจะสรุปได้วา่สถานการณ์การเมืองท่ีเกิดขึน้เกือบจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การคงอยู่

ของกิจการ และการการตดัสินใจลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  ดงัแสดงในตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8  ผลกระทบด้านตา่ง ๆ ของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเท่ียว) 

 คา่เฉล่ีย แปลความ 

1. ด้านผลการดาํเนินงานของกิจการ   

    1.1 ลกูค้าชาวไทย (แขก/ นกัทอ่งเท่ียว) -1.33 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.2 ลกูค้าชาวตา่งประเทศ (แขก/ นกัทอ่งเท่ียว) -1.50 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.3 รายได้/ยอดขายของกิจการ -1.54 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.4 ต้นทนุบริการ/ขายของกิจการ -1.30 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.5 ต้นทนุคา่แรงงานของกิจการ -1.26 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.6 ภาระดอกเบีย้ -1.14 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.7 กําไรสทุธิ -1.26 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.8 ด้านผลการดําเนินงานภาพรวมของกิจการ -1.23 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

2. ด้านการตลาดของกิจการ   

    2.1 ความเช่ือมัน่ของลกูค้าท่ีมีตอ่กิจการ -.89 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    2.2 การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของกิจการ -.88 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    2.3 ราคาของสินค้าหรือบริการของกิจการ -.95 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    2.4 สถานท่ีตัง้/ทําเลของกิจการ -.69 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    2.5 การสง่เสริมการขายของกิจการ -.83 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    2.6 ด้านการตลาดภาพรวมของกิจการ -.86 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

3. ด้านฐานะการเงนิของกิจการ   

    3.1 เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานของกิจการ -.96 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    3.2 จํานวนสินทรัพย์ใช้งานของกิจการ -.90 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    3.3 ด้านภาระหนีส้ินระยะสัน้ (กู้ ไมเ่กิน 1 ปี) -.81 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    3.4 ด้านภาระหนีส้ินระยะยาว (กู้ เกิน 1 ปี) -.85 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    3.5 ด้านฐานะการเงินภาพรวมของกิจการ -.91 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 
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ตารางท่ี 8  (ตอ่) 

 คา่เฉล่ีย แปลความ 

4. ผลต่อกิจการในอนาคต   

    4.1 การตดัสินใจลงทนุตา่งประเทศ -.70 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.2 การตดัสินใจลงทนุในประเทศ -.79 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.3 จํานวนลกูค้าชาวไทย -.91 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.4 จํานวนลกูค้าชาวตา่งประเทศ -1.05 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.5 ด้านการบริหารจดัการภาพรวมของกิจการ -.87 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.6 ด้านการตลาดภาพรวมของกิจการ -.90 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.7 รายได้ของกิจการ -1.04 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.8 กําไรสทุธิของกิจการ -.98 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.9  เงินทนุหมนุเวียนของกิจการ -.93 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.10 ด้านอตัรากําลงั (จํานวนพนกังาน)ของกิจการ -.86 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.11 การขยายกิจการ -.91 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.12 การคงอยูข่องกิจการ -.79 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

 

 

 

                                         ภาพท่ี 6 ผลกระทบด้านผลการดําเนินงานของกิจการ 
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                                        ภาพท่ี 7 ผลกระทบด้านผลการตลาดของกิจการ 

 

                                        ภาพท่ี 8 ผลกระทบด้านฐานะการเงินของกิจการ 

 

                                        ภาพท่ี 9 ผลกระทบตอ่กิจการในอนาคต 
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สถานการณ์ท่ัวไปของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว) ในภาคตะวันออก 

ในปี 2557 นี ้ศนูย์วิจยักสิกรไทย กลา่ววา่ ต้องจบัตาภเูก็ต และพทัยา ซึง่เป็นพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีคาดวา่

ธุรกิจโรงแรมจะมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง อย่างไรก็ตาม การชะลอตวัทางเศรษฐกิจและความไมแ่นน่อน

ทางการเมืองในประเทศไทยเป็นปัจจยัสําคญัท่ีกําหนดให้เชนโรงแรมขนาดใหญ่มุง่ขยายธุรกิจไปยงัพืน้ท่ี

ตา่งจงัหวดัและตา่งประเทศ ทัง้นี ้ศนูย์วิจยักสิกรไทย มองวา่ ทิศทางของเชนโรงแรมขนาดใหญ่ในปี 2557 

จะมุง่ขยายไปยงักลุม่ธุ รกิจโรงแรมระดบัสามดาวมากขึน้ เพ่ือรองรับการเพิ่มขึน้ของฐานนกัทอ่งเท่ียว

ระดบักลาง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของผู้ประกอบการในชว่งท่ีไมใ่ชฤ่ดกูาลทอ่งเท่ียว โดย

ผู้ประกอบการจะขาดรายได้จากการเป็นสถานท่ีจดัประชมุ สมัมนา และนิทรรศการตา่งๆ ท่ีสามารถชดเชย

การลดลงของรายได้จากนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเข้าพกั รวมถึงยงันํามาซึง่ความจําเป็นในการปรับกลยทุธ์สําหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในพืน้ท่ีท่ีต้องนําเสนอความคุ้มคา่สําหรับนกัทอ่งเท่ียว 

และจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกบัภาวะการตดัราคาระหวา่งผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมระดบัสาม

ดาวในตลาดท่ีอาจมีจํานวนมากเกินไป   นอกจากนี ้ยงั มองวา่ ธุรกิจโรงแรมยงัคงเตบิโตได้ทา่มกลางแรง

กดดนัทางการเมือง โดยมีแรงขบัเคล่ือนมาจากการท่ีนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตหินัมาทอ่งเท่ียวแหลง่

ทอ่งเท่ียวในตา่งจงัหวดั ผา่นการเลือกเส้นทางบนิตรงไปยงัจงัหวดัท่ องเท่ียวท่ีมีสนามบนิรองรับโดยไมแ่วะ

ท่ีกรุงเทพฯ ซึง่เป็นพืน้ท่ีชมุนมุทางการเมืองได้ นอกจากนี ้ยงัต้องจบัตาภเูก็ต และพทัยา ซึง่เป็นพืน้ท่ี

เป้าหมายท่ีคาดวา่ธุรกิจโรงแรมจะมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง  อยา่งไรก็ตามการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ

และความไมแ่นน่อนทางการเมืองใ นประเทศไทยเป็นปัจจยัสําคญัท่ีกําหนดให้เชนโรงแรมขนาดใหญ่มุง่

ขยายธุรกิจไปยงัพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัและตา่งประเทศ ทัง้นี ้ศนูย์วิจยักสิกรไทย มองวา่ ทิศทางของเชนโรงแรม

ขนาดใหญ่ในปี 2557 จะมุง่ขยายไปยงักลุม่ธุรกิจโรงแรมระดบัสามดาวมากขึน้ เพ่ือรองรับการเพิ่มขึน้ของ

ฐานนั กทอ่งเท่ียวระดบักลาง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของผู้ประกอบการในชว่งท่ีไมใ่ชฤ่ดกูาล

ทอ่งเท่ียว โดยผู้ประกอบการจะขาดรายได้จากการเป็นสถานท่ีจดัประชมุ สมัมนา และนิทรรศการตา่งๆ ท่ี

สามารถชดเชยการลดลงของรายได้จากนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเข้าพกั รวมถึงยงันํามาซึง่ความจําเป็ นในการปรับ

กลยทุธ์สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในพืน้ท่ีท่ีต้องนําเสนอความคุ้มคา่

สําหรับนกัทอ่งเท่ียว และจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกบัภาวะการตดัราคาระหวา่งผู้ประกอบการ

ธุรกิจโรงแรมระดบัสามดาวในตลาดท่ีอาจมีจํานวนมากเกินไป  ประกอบกบัปัจจั ยหนนุจากจํานวน

นกัทอ่งเท่ียวยโุรปท่ีมีแนวโน้มฟืน้ตวัขึน้จากเศรษฐกิจยโุรปท่ีดีขึน้ รวมถึงจํานวนนกัทอ่งเท่ียวอาเซียนท่ีมี

แนวโน้มเพิ่มขึน้ ซึง่สามารถชดเชยนกัทอ่งเท่ียวจีนท่ีเตบิโตอยา่งชะลอตวัลง  ศนูย์วิจยักสิกรไทย จงึ

คาดการณ์วา่ หากสถานการณ์ทางด้านการเมืองกลบัเข้ าสูภ่าวะปกตภิายในไตรมาสแรก ก็จะมี

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตเิดนิทางมาทอ่งเท่ียวในประเทศไทยประมาณ 28 .5 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อย

ละ 6.6 จากปีก่อนหน้า ซึง่สะท้อนถึงภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือของธุรกิจบริการ ได้รับผลกระทบน้อย

จากสถานการณ์ทางเมืองของประเทศไทย จงึสง่ผลให้นกัทอ่งเท่ียวพร้อมเดนิทางมาทอ่งเท่ียวในประเทศ
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ไทยทนัทีท่ีเหตกุารณ์สงบ (www.kasikornresearch.com, กนัยายน 2557 )  นา่จะสืบ เน่ืองจาก

นกัทอ่งเท่ียวให้ความเช่ือมัน่ด้านความปลอดภยั ทัง้นี ้นา่จะเกิดจากท่ีพนกังานด้านบริการในประเทศไทย

ยงัคงทํางานกนัปกต ิยงัคงมีความพร้อมท่ีจะทําหน้าท่ีบริการ จงึสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้นกัทอ่งเท่ียว

เดนิทางกลบัมาทง่อเท่ียวในประเทศไทยอีกและในอตัราท่ีเพิ่มขึน้ด้วย จงึมีความสอดคล้องกบัผลการศกึษา

ครัง้นี ้คือ ภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือของกิจการ ได้รับผลกระทบระดบัน้อย ท่ีคา่คะแนนเฉล่ีย - 0.83  

และความปลอดภยัของพนกังาน ท่ีได้รับผลกระทบระดบัน้อย  เชน่กนั ท่ีคา่คะแนนเฉล่ีย  -0.77 ดงัแสดงใน

ภาพท่ี 7  ทัง้นี ้ศนูย์วิจยักสิกรไทย คาดวา่จะ ก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจโรงแรมประมาณ 369,840 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.7 จากปีก่อนหน้า แตห่ากสถานการณ์ทางด้านการเมืองยืดเยือ้มาถึงชว่งกลางปี อาจสง่ผล

ให้มีนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตเิดนิทางมาทอ่งเท่ียวในประเทศไทยประมาณ 28.0 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อย

ละ  4.7 จากปีก่อน หน้า ก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจโรงแรมประมาณ  361,800  ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อย

ละ 3.4 จากปีก่อนหน้า 

 

                                   ภาพท่ี 10  ผลกระทบด้านการบริหารจดัการของกิจการ 
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ผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองของไทยในช่วงการชุมนุมฯ ในภาพรวม 

ผลกระทบจากสถานก ารณ์การเมืองของไทยในชว่งการชมุนมุฯ  ตอ่ธุรกิจบริการในภาพรวมนัน้ อยู่

ในระดบัน้อย คือ คา่คะแนนเฉล่ียไมเ่กิน -1.66 โดยผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมท่ีได้รับผล  

กระทบสงูสดุ คือ รายได้โดยรวมของประเทศ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.22  และการนําเข้าสินค้า /วตัถดุบิ

โดยรวมของประเทศได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.05  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของธุรกิจ

บริการฯ โดยรวม ท่ีได้รับผล กระทบสงูสดุ คือ รายได้ทางการทอ่งเท่ียวโดยรวมของธุรกิจบริการฯ มีคา่

คะแนนเฉล่ีย -1.33  และการจ้างงานโดยรวมของธุรกิจบริการฯได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 

-1.23  ผลกระทบด้านการบริหารจดัการของกิจการท่ีได้รับผลกระทบสงูสดุ คือ ด้านการตดัสินใจในการขอ

สินเช่ือ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.94  และความปลอดภยัของพนกังานของธุรกิจบริการฯได้รับผลกระทบน้อย

ท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.77  ผลกระทบด้านผลการดําเนินงานขอ งกิจการ ท่ีได้รับผลกระทบสงูสดุ คือ 

รายได้/ยอดขายของกิจการ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.54  ซึง่สืบเน่ืองจาก ผลกระทบตอ่ลกูค้าชาวตา่งประเทศ 

(แขก / นกัทอ่งเท่ียว ) ท่ีเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของธุรกิจบริการในภาคตะวนัออก ทัง้นี ้ได้รับผลกระทบ

รองลงมา มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.50 ในการนี ้ศนูย์วิจยักสิกรไทย ได้ประเมินภาพผลกระทบของสถานการณ์

ชมุนมุทางการเมือง ตอ่แนวโน้มตลาดนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตขิองไทยในปี 2557 วา่ การชมุนมุทางการเมือง

ในกรุงเทพฯ ท่ียืดเยือ้จากชว่งปลายปีท่ีแล้ว ตอ่เน่ืองมาถึงต้นปี 2557 โดยได้ยกระดบัการชมุนมุเป็นการชตั

ดาวน์กรุงเทพฯ และตามมาด้วยการท่ีรัฐบาลประกาศใช้ พ .ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

(พ.ร.ก. ฉกุเฉิน) เป็นเวลา 60 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ี 22 มกราคม 2557 ซึง่สง่ผลให้ทางการของหลายประเทศ

ยกระดบัการเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเล่ียงการเดนิทางเข้าไปยงักรุงเทพฯ  จากสถานการณ์ดงักลา่ว มี

แนวโน้มสง่ผลบัน่ทอนการเตบิโตของตลาดนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตขิองไทย โดยเฉพาะตลาดทอ่งเท่ียว

ระยะใกล้ในภมูิภาคเอเชีย แม้วา่ตลาดทอ่งเท่ียวระยะไกลในยโุรปของไทยจะเร่ิมฟืน้ตวัขึน้บ้างแล้วก็ตาม  

(http://www.smeleader.com) และลกูค้าชาวไทย (แขก/ นกัทอ่งเท่ีย ว) ท่ีเป็นกลุม่ลกูค้ารอง ของธุรกิจ

บริการฯ ก็ได้รับผลกระทบในลําดบัตอ่มา ซึง่มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.33  เน่ืองจากนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย แม้วา่

จะเผชิญภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจตอ่เน่ืองมาจากปี 2556 แตก็่มีปัจจยัหนนุทัง้การจดัโปรโมชัน่ของ

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม วนัหยดุยาวตอ่เน่ือง รวมถึงภมูิอากาศท่ีเหมาะสม ซึง่กระตุ้นการทอ่งเท่ียวให้มี

ความคกึคกั โดยหากสถานการณ์ทางด้านการเมืองในพืน้ท่ีกรุงเทพฯกลบัสูภ่าวะปกตไิด้โดยเร็วก็จะสง่ผล

ให้ธุรกิจโรงแรมกลบัมาคกึคกัดงัเดมิ (www.kasikornresearch.com, กนัยายน 2557) ในขณะท่ี ด้านภาระ

ดอกเบีย้ ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ คือ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.14   

  ลําดบัตอ่มา คือ ผลกระทบ ด้านการตลาดของกิจการ  ด้านท่ีได้รับผลกระทบสงูสดุ คือ ราคาของ

สินค้าหรือบริการของกิจการ  มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.95  อาจจะได้รับผลจากอตัราการเข้าพกัในธุรกิจด้านท่ี

พกัลดลง ทัง้นี ้ห ลงัจากเหตกุารณ์การชมุนมุฯ อตัราการเข้าพกัแรมปรับลดลงมาตามลําดบั นอกจากนี ้

สถานการณ์ทางการเมือง ยงัสง่ผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมบางสว่นชะลอการปรับขึน้ราคาห้องพกั



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 36 

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเท่ียวของปี 2557 (พฤศจิกายน 2557 – กมุภาพนัธ์ 2558) จากท่ีมีแนวโน้มจะปรับราคา

ห้องพกัขึน้ร้อยละ 10-15 (http://www.smeleader.com)  และสถานท่ีตัง้ /ทําเลของกิจการของธุรกิจบริการ

ฯ ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.69  ผลกระทบด้านฐานะการเงินของกิจการท่ีได้รับ

ผลกระทบสงูสดุ คือ เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานของกิจการ  ซึง่มีคา่คะแนนเฉล่ียท่ี -0.96  และด้าน

ภาระหนีส้ินระยะสัน้ (กู้ ไมเ่กิน 1 ปี) ของธุรกิจบริการฯ  ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.81  

และผลกระทบผลตอ่กิจการในอนาคต ซึง่ธุรกิจเป็นหว่งจํานวนลกูค้าชาวตา่งประเทศจะจํานวนลดลงจาก

เดมิอีกหากสถานการณ์การเมืองของไทยไมส่งบ  อยา่งไรก็ตามก็ยงัคงได้รับผลกระทบในระดบั โดยธุรกิจ

คาดการณ์วา่นา่จะได้รับผลกระทบท่ีคา่เฉล่ีย -1.05 และการตดัสินใจลงทนุตา่งประเทศของธุรกิจบริการฯ

ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.70  ดงัแสดงในตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 ผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองของไทยในชว่งการชมุนมุฯ  ตอ่ธุรกิจบริการในภาพรวม 

 คา่เฉล่ีย แปลความ 

1. ด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม   

    1.1 การสง่ออกสินค้า/วตัถดุบิโดยรวมของประเทศ -1.09 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.2 การนําเข้าสินค้า/วตัถดุบิโดยรวมของประเทศ -1.05 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.3 รายได้โดยรวมของประเทศ -1.22 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.4 การลงทนุโดยรวมของประเทศ -1.18 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.5 การจ้างงานโดยรวมของประเทศ -1.14 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    1.6 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม -1.18 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

2. ด้านเศรษฐกิจของธุรกิจบริการฯ โดยรวม   

    2.1 รายได้ทางการทอ่งเท่ียวโดยรวมของธุรกิจบริการฯ -1.33 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    2.2 การลงทนุโดยรวมของธุรกิจบริการฯ -1.28 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    2.3 การจ้างงานโดยรวมของธุรกิจบริการฯ -1.23 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    2.4 ภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมของธุรกิจบริการฯ -1.31 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

3. ด้านการบริหารจัดการของกิจการ   

    3.1 ภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือของกิจการ -.83 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    3.2 แผนการดําเนินงานของกิจการ -.87 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    3.3 ด้านอตัรากําลงัคน (พนกังานของกิจการ) -.87 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    3.4 ด้านการตดัสินใจลงทนุตา่งประเทศ -.85 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    3.5 ด้านการตดัสินใจลงทนุในประเทศ -.92 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    3.6 ด้านการตดัสินใจในการขอสินเช่ือ -.94 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 
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ตารางท่ี 9 (ตอ่) 

 คา่เฉล่ีย แปลความ 

3. ด้านการบริหารจัดการของกิจการ   

    3.7 ด้านการบริหารเงินทนุในการดําเนินงาน -.93 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    3.8 ความปลอดภยัของพนกังาน -.77 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    3.9 ด้านการตดิตอ่ประสานงาน -.82 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    3.10 ด้านการบริหารจดัการภาพรวมของกิจการ -.87 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

4. ด้านผลการดาํเนินงานของกิจการ   

    4.1 ลกูค้าชาวไทย (แขก/ นกัทอ่งเท่ียว) -1.33 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.2 ลกูค้าชาวตา่งประเทศ (แขก/ นกัทอ่งเท่ียว) -1.50 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.3 รายได้/ยอดขายของกิจการ -1.54 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.4 ต้นทนุบริการ/ขายของกิจการ -1.30 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.5 ต้นทนุคา่แรงงานของกิจการ -1.26 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.6 ภาระดอกเบีย้ -1.14 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.7 กําไรสทุธิ -1.26 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    4.8 ด้านผลการดําเนินงานภาพรวมของกิจการ -1.23 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

5. ด้านการตลาดของกิจการ   

    5.1 ความเช่ือมัน่ของลกูค้าท่ีมีตอ่กิจการ -.89 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    5.2 การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของกิจการ -.88 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    5.3 ราคาของสินค้าหรือบริการของกิจการ -.95 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    5.4 สถานท่ีตัง้/ทําเลของกิจการ -.69 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    5.5 การสง่เสริมการขายของกิจการ -.83 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    5.6 ด้านการตลาดภาพรวมของกิจการ -.86 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

6. ด้านฐานะการเงนิของกิจการ   

    6.1 เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานของกิจการ -.96 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    6.2 จํานวนสินทรัพย์ใช้งานของกิจการ -.90 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    6.3 ด้านภาระหนีส้ินระยะสัน้ (กู้ ไมเ่กิน 1 ปี) -.81 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    6.4 ด้านภาระหนีส้ินระยะยาว (กู้ เกิน 1 ปี) -.85 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    6.5 ด้านฐานะการเงินภาพรวมของกิจการ -.91 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 
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ตารางท่ี 9 (ตอ่) 

 คา่เฉล่ีย แปลความ 

7. ผลต่อกิจการในอนาคต   

    7.1 การตดัสินใจลงทนุตา่งประเทศ -.70 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    7.2 การตดัสินใจลงทนุในประเทศ -.79 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    7.3 จํานวนลกูค้าชาวไทย -.91 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    7.4 จํานวนลกูค้าชาวตา่งประเทศ -1.05 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    7.5 ด้านการบริหารจดัการภาพรวมของกิจการ -.87 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    7.6 ด้านการตลาดภาพรวมของกิจการ -.90 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    7.7 รายได้ของกิจการ -1.04 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    7.8 กําไรสทุธิของกิจการ -.98 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    7.9  เงินทนุหมนุเวียนของกิจการ -.93 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    7.10 ด้านอตัรากําลงั (จํานวนพนกังาน)ของกิจการ -.86 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    7.11 การขยายกิจการ -.91 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

    7.12 การคงอยูข่องกิจการ -.79 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

 
 
ผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองของไทยในช่วงการชุมนุมฯ จาํแนกตามประเภทธุรกิจบริการ  

  จากผลศกึษาในตารางท่ี 10  พบวา่ ผลกระทบด้านผลการดําเนินงานของกิจการในแตล่ะประเภท

ธุรกิจ พบวา่ ผลกระทบด้านผลการดําเนินงานในด้านตา่ง ๆ ของกิจการของทกุประเภทธุรกิจ คา่ คะแนน

เฉล่ียของแตล่ะธุรกิจในแตล่ะด้านแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ ยกเว้น คา่คะแนนเฉล่ียลกูค้า

ชาวตา่งประเทศ (แขก/นกัทอ่งเท่ียว) ของธุรกิจทอ่งเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองใน

ระดบัมาก โดยมีคา่คะแนนเฉล่ีย -2.13 จงึสง่ผลให้รายได้/ยอดขายของกิจการได้รับผลกระทบในระดบัมาก 

ตามไปด้วย  โดยมีคา่คะแนนเฉล่ีย -2.06 ซึง่สอดคล้องกบันายวิรัช จตัรุภชุพิทกัษ์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท 

มาร์วินทวัร์ (ประเทศไทย) จํากดั และอปุนายกแอตต้า ท่ีได้กลา่ววา่ ปัจจบุนัมีบริษัททวัร์อินบาวนด์เอสเอ็ม

อีตลาดยโุรป ซึง่เปิดดําเนิ นการมาได้ 5-10 ปี มีพนกังานไมเ่กิน 20 คน ได้ปิดกิจการไปแล้ว 12 บริษัท 

เพราะตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายนปีท่ีแล้วถึงเมษายนนี ้ตลาดทวัร์อินบาวนด์ยโุรปร่วงไปถึง 60% ทําให้บริษัท

ทวัร์ยโุรปมีแนวโน้มจะปิดตวัลงมากขึน้เพราะขาดสภาพคลอ่ง หากปัญหาการเมืองยงัลากยาวเลยเดือน

สิงหาคมนีซ้ึง่เป็นหน้าขายทวัร์ แตถ้่าเหตกุารณ์ทางการเมืองจบลงภายในเดือนสิงหาคม ผู้ประกอบการก็ยงั

พอสร้างยอดขายแพ็กเกจทวัร์ชว่งไฮซีซัน่ปลายปีนี ้และมีกระแสเงินสดเข้ามาหมนุเวียนได้ทนั ผลกระทบ

ของปัญหาทางการเมืองท่ียืดเยือ้กวา่ 6 เดือนรอบนี ้รุนแรงกวา่ชว่งนํา้ทว่ม ครัง้ใหญ่ปี 2554 และเหตกุารณ์
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ความไมส่งบทางการเมืองปี 2553 ด้วยซํา้ เพราะบริษัททวัร์ไมส่ามารถคาดการณ์ตลาดได้เลย  อีกทัง้ 

บริษัทค้าสง่ทวัร์รายใหญ่ในยโุรปก็ไมมี่ใครกล้าเสนอขายแพ็กเกจทวัร์มาไทย เป็นโอกาสให้บริษัทนําเท่ียว

ในกมัพชูาและเวียดนามเร่งทําตลาดชิงนกัทอ่งเท่ี ยวจากไทย ขณะท่ีตลาดเอเชียยงัดีท่ีพลิกกลบัมาเท่ียว

ง่ายและเร็ว เห็นได้จากชว่งท่ีผา่นมาสถานการณ์นิ่งในบางชว่งนกัทอ่งเท่ียวก็บนิมาเลย อยา่งเชน่ตลาด

สิงคโปร์ ซึง่สว่นใหญ่เป็นกลุม่นกัทอ่งเท่ียวเดนิทางซํา้  (http://www2.manager.co.th)  สว่นผลการะทบ

ด้านอ่ืน ๆ ในธุรกิจทอ่งเท่ียว ยงัคงอยูใ่นระดบัปกต ิดงันี ้

  ผลกระทบด้านการบริหารจดัการของกิจการ ซึง่ด้านการตดัสินใจในการขอสินเช่ือท่ีได้รับผลกระทบ

สงูสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.60  และความปลอดภยัของพนกังานได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนน

เฉล่ีย -0.80  ผลกระทบด้าน การตลาดของกิ จการ  ซึง่ด้าน ราคาของสินค้าหรือบริการของกิจการ ได้รับ

ผลกระทบสงูสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.20  และการสง่เสริมการขายของกิจการ ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ มี

คา่คะแนนเฉล่ีย -0.67  ผลกระทบด้านฐานะการเงินของกิจการ ซึง่ด้านฐานะการเงินภาพรวมของกิจการ

ได้รับผลกระทบสงูสดุ มีค่ าคะแนนเฉล่ีย -1.69  และจํานวนสินทรัพย์ใช้งานของกิจการ กบั ด้านภาระ

หนีส้ินระยะสัน้ (กู้ ไมเ่กิน 1 ปี) ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.00  และด้านผลกระทบตอ่

กิจการในอนาคต ซึง่ธุรกิจมีความกงัวลด้านการขยายกิจการวา่จะได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ มีคา่คะแนน

เฉล่ีย -1.58  แตมี่ความกงัวลตอ่ผลกระทบด้านการตดัสินใจลงทนุในประเทศ และด้านจํานวนลกูค้าชาว

ไทยน้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.92 

  สําหรับธุรกิจโรมแรม ผลกระทบด้านการบริหารจดัการของกิจการ ท่ีได้รับผลกระทบสงูสดุ คือ ด้าน

การตดัสินใจลงทนุในประเทศ  ด้านการตดัสินใจในการ ขอสินเช่ือ  และ ด้านการบริหารเงินทนุในการ

ดําเนินงาน ซึง่ทัง้สามด้าน มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.88  และความปลอดภยัของพนกังาน ได้รับผลกระทบน้อย

ท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.67  และผลกระทบ ด้านผลการดําเนินงานของกิจการ  ซึง่ด้านรายได้ /ยอดขาย

ของกิจการได้รับผลกระทบสงูสดุ มีคา่คะ แนนเฉล่ีย -1.47  และภาระดอกเบีย้ ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ มี

คา่คะแนนเฉล่ีย -1.10  ผลกระทบ ผลกระทบด้านการตลาดของกิจการ ซึง่ด้านราคาของสินค้าหรือบริการ

ของกิจการได้รับผลกระทบสงูสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.88  และสถานท่ีตัง้ /ทําเลของกิจการได้รับผลกระทบ

น้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.64  ผลกระทบด้านฐานะการเงินของกิจการ ซึง่ด้านเงินทนุหมนุเวียนในการ

ดําเนินงานของกิจการได้รับผลกระทบสงูสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.91  และด้านภาระหนีส้ินระยะสัน้ (กู้ ไม่

เกิน 1 ปี)ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.75  และด้าน ผลกระทบตอ่กิจก ารในอนาคต ซึง่

ธุรกิจมีความกงัวล ด้านจํานวนลกูค้าชาวตา่งประเทศวา่จะ ได้รับผลกระทบ มากท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -

1.05  แตมี่ความกงัวลตอ่ผลกระทบด้านการคงอยูข่องกิจการน้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.80  

  สําหรับทศันะของธุรกิจเก่ียวเน่ือง มองผลกระทบท่ีได้รับจากสถานการ ณ์ทางการเมืองของไทย คือ

ผลกระทบด้านการบริหารจดัการของกิจการท่ีได้รับผลกระทบสงูสดุ คือ ด้านการบริหารเงินทนุในการ
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ดําเนินงาน มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.01  และภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือของกิจการได้รับผลกระทบน้อย

ท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.85  สอดคล้องกบันายบลิ บาร์แน็ต กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีไนน์ โฮเท็ลเวิร์คส 

บริษัทท่ีปรึกษาด้านงานบริการซึง่เป็นผู้ ร่วมจดังานในครัง้นีก้ลา่ววา่ ในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา จดุหมาย

ปลายทางการทอ่งเท่ียวในระดบัภมูิภาคของไทยได้รับประโยชน์จากการเพิ่มเท่ียวบนิตรง ซึง่ทําให้นกัเท่ียว

สามารถเล่ียงเส้นท างกรุงเทพฯ ได้ และความเช่ือมัน่ท่ีมีตอ่แบรนด์ทอ่งเท่ียวไทยยงัคงเป็นบวก 

(http://www2.manager.co.th) หากนกัทอ่งเท่ียวยงัคงมีวามมัน่ใจท่ีจะเท่ียวและจะพกัในประเทศ ยอ่ม

สง่ผลดีตอ่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองด้วย และผลกระทบด้านผลการดําเนินงานของกิจการ ซึง่ด้านรายได้ /ยอดขาย

ของกิจการได้รับผลกระทบสงูสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.65  และภาระดอกเบีย้ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ มี

คา่คะแนนเฉล่ีย -1.22  ผลกระทบ ผลกระทบด้านการตลาดของกิจการ ซึง่ด้าน ราคาของสินค้าหรือบริการ

ของกิจการ ได้รับผลกระทบสงูสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.07  และการสง่เสริมการข ายของกิจการ กบั ด้าน

การตลาดภาพรวมของกิจการ ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ ทัง้สองด้าน มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.88  ผลกระทบ

ด้านฐานะการเงินของกิจการ ซึง่ด้านเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานของกิจการท่ีได้รับผลกระทบสงูสดุ 

มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.02  และด้านภาระหนีส้ินระยะยาว (กู้ เกิน 1 ปี) ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนน

เฉล่ีย -0.93  และด้านผลกระทบตอ่กิจการในอนาคต ซึง่ธุรกิจมีความกงัวล รายได้ของกิจการ วา่จะได้รับ

ผลกระทบมากท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -1.14  แตมี่ความกงัวลตอ่ผลกระทบด้าน การตดัสินใจลงทนุ

ตา่งประเทศน้อยท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย -0.66  

ตารางท่ี 10  ผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองของไทยในชว่งการชมุนมุฯ จําแนกตามประเภทธุรกิจ

บริการ 

 ธุรกิจโรมแรม ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

1. ด้านการบริหารจัดการของกิจการ       

    1.1 ภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือของ

กิจการ 
-.82 1.178 -1.00 1.195 -.85 1.007 

    1.2 แผนการดําเนินงานของกิจการ -.83 1.205 -1.00 .756 -.95 .999 

    1.3 ด้านอตัรากําลงัคน (พนกังานของ

กิจการ) 
-.80 1.128 -1.20 1.146 -.99 1.042 

    1.4 ด้านการตดัสินใจลงทนุตา่งประเทศ -.81 1.127 -1.38 .961 -.89 .911 

    1.5 ด้านการตดัสินใจลงทนุในประเทศ -.88 1.157 -1.31 1.032 -.99 .920 

    1.6 ด้านการตดัสินใจในการขอสินเช่ือ -.88 1.171 -1.60 1.183 -.99 .923 
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ตารางท่ี 10  (ตอ่) 

 ธุรกิจโรมแรม ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

1. ด้านการบริหารจัดการของกิจการ       

    1.7 ด้านการบริหารเงินทนุในการ

ดําเนินงาน 
-.88 1.230 -1.29 .914 -1.01 1.043 

    1.8 ความปลอดภยัของพนกังาน -.67 1.126 -.80 1.014 -.95 1.146 

    1.9 ด้านการตดิตอ่ประสานงาน -.76 1.142 -1.00 1.069 -.93 1.074 

    1.10 ด้านการบริหารจดัการภาพรวมของ

กิจการ 
-.79 1.182 -1.20 1.146 -.98 1.028 

2. ด้านผลการดาํเนินงานของกิจการ       

    2.1 ลกูค้าชาวไทย (แขก/ นกัทอ่งเท่ียว) -1.25 1.248 -1.47 .990 -1.45 1.099 

    2.2 ลกูค้าชาวตา่งประเทศ (แขก/ 

นกัทอ่งเท่ียว) 
-1.43 1.268 -2.13 .885 -1.58 1.134 

    2.3 รายได้/ยอดขายของกิจการ -1.47 1.230 -2.06 .854 -1.65 1.109 

    2.4 ต้นทนุบริการ/ขายของกิจการ -1.14 1.269 -1.21 .699 -1.62 1.108 

    2.5 ต้นทนุคา่แรงงานของกิจการ -1.14 1.266 -1.13 .990 -1.50 1.112 

    2.6 ภาระดอกเบีย้ -1.10 1.244 -1.21 .893 -1.22 1.059 

    2.7 กําไรสทุธิ -1.19 1.263 -1.53 .990 -1.37 1.039 

    2.8 ด้านผลการดําเนินงานภาพรวมของ

กิจการ 
-1.14 1.222 -1.21 1.051 -1.39 1.081 

3. ด้านการตลาดของกิจการ       

    3.1 ความเช่ือมัน่ของลกูค้าท่ีมีตอ่กิจการ -.85 1.133 -1.07 .917 -.96 1.118 

    3.2 การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของ

กิจการ 
-.84 1.151 -1.13 1.060 -.95 1.076 

    3.3 ราคาของสินค้าหรือบริการของ

กิจการ 
-.88 1.197 -1.20 .775 -1.07 1.139 

    3.4 สถานท่ีตัง้/ทําเลของกิจการ -.64 1.209 -.93 .704 -.76 1.142 

    3.5 การสง่เสริมการขายของกิจการ -.81 1.127 -.67 .724 -.88 1.101 

    3.6 ด้านการตลาดภาพรวมของกิจการ -.83 1.121 -1.19 .911 -.88 1.091 
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ตารางท่ี 10  (ตอ่) 

 ธุรกิจโรมแรม ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

4. ด้านฐานะการเงนิของกิจการ       

    4.1 เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน

ของกิจการ 
-.91 1.202 -1.57 .938 -1.02 1.043 

    4.2 จํานวนสินทรัพย์ใช้งานของกิจการ -.86 1.171 -1.00 .784 -.97 1.040 

    4.3 ด้านภาระหนีส้ินระยะสัน้ (กู้ ไมเ่กิน 1 

ปี) 
-.75 1.098 -1.00 .913 -.94 1.042 

    4.4 ด้านภาระหนีส้ินระยะยาว (กู้ เกิน 1 

ปี) 
-.79 1.119 -1.08 1.038 -.93 1.062 

    4.5 ด้านฐานะการเงินภาพรวมของ

กิจการ 
-.84 1.145 -1.69 1.032 -1.00 1.054 

5. ผลต่อกิจการในอนาคต       

    5.1 การตดัสินใจลงทนุตา่งประเทศ -.70 1.102 -1.27 1.009 -.66 1.016 

    5.2 การตดัสินใจลงทนุในประเทศ -.81 1.184 -.92 .900 -.75 1.043 

    5.3 จํานวนลกูค้าชาวไทย -.90 1.297 -.92 1.240 -.94 1.080 

    5.4 จํานวนลกูค้าชาวตา่งประเทศ -1.05 1.294 -1.33 1.155 -1.04 1.169 

    5.5 ด้านการบริหารจดัการภาพรวมของ

กิจการ 
-.84 1.180 -1.25 .965 -.90 1.075 

    5.6 ด้านการตลาดภาพรวมของกิจการ -.88 1.230 -1.25 .965 -.90 1.097 

    5.7 รายได้ของกิจการ -.98 1.317 -1.45 1.128 -1.14 1.107 

    5.8 กําไรสทุธิของกิจการ -.93 1.318 -1.36 .924 -1.07 1.124 

    5.9  เงินทนุหมนุเวียนของกิจการ -.88 1.258 -1.36 .924 -1.00 1.090 

    5.10 ด้านอตัรากําลงั (จํานวนพนกังาน)

ของกิจการ 
-.82 1.174 -1.00 1.044 -.92 1.078 

    5.11 การขยายกิจการ -.88 1.234 -1.58 1.084 -.91 1.031 

    5.12 การคงอยูข่องกิจการ -.80 1.186 -1.00 1.000 -.76 1.072 
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                       ภาพท่ี 11 ผลกระทบด้านการบริหารจดัการของกิจการ  จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

 

 

                                    ภาพท่ี 12  ผลกระทบด้านผลการดําเนินงานของกิจการ 
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                                           ภาพท่ี 13  ผลกระทบด้านการตลาดของกิจการ 

 

 

ภาพท่ี 14  ผลกระทบด้านฐานะการเงินของกิจการ 
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ภาพท่ี 15  ผลกระทบตอ่กิจการในอนาคต 

แนวทางในการปรับตัวจากสถานการณ์ทางการเมือง จาํแนกตามประเภทธุรกิจบริการ 

 จากผลการศกึษาตามตารางท่ี 11 พบวา่ ธุรกิจโรมแรมให้ความสําคญักบัการแก้ไขปัญหาเม่ือ

ธุรกิจต้องเผชิญกบัสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ โดยมีแนวทางปรับตวัในด้านการ บริหารจดัการ

ของกิจการท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูสดุสามลําดบัแรก คือ  การปรับปรุงแผนการดําเนินงานของกิจการ มีคา่

คะแนนเฉล่ีย 2.67  การสร้างภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือของกิจการให้มากขึน้ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.59  

และ การลดต้นทนุบริการ /ขายของกิจการ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.12  สําหรับแนวทางการปรับตวัด้านผลการ

ดําเนินงานของกิจการท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูสดุสามลําดบัแรก คือ  การเพิ่มรายได้ /ยอดขายของกิจการ  มี

คา่คะแนนเฉล่ีย 2.54  การเพิ่มกําไรสทุธิมีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.49  และ การเพิ่มอตัรากําลงัคน (พนกังานของ

กิจการ) มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.46 และสดุท้ายคือ แนวทางการปรับตวัด้านการตลาดของกิจการกิจการท่ีมีคา่

คะแนนเฉล่ียสงูสดุสามลําดบัแรก คือ  การสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ามากขึน้ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.64  

การเพิ่มการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของกิจการ  มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.43  และ การปรับปรุงด้านราคา

ของสินค้าหรือบริการของกิจการ  มีคา่คะแนนเฉล่ีย  2.41 ทัง้นี ้มีความสอดคล้องกบั ข้อเสนอแนะ ศนูย์วิจยั

กสิกรไทยในการปรับตวัของธุรกิจโรงแรม โดยแนะนําวา่  ในระยะนี ้ผู้ประกอบการควรจะเลือกนําเสนอ

โปรโมชัน่พิเศษตา่งๆ เพ่ือดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวได้ ทัง้ลกูค้าทัว่ไปและลกูค้าเฉพาะกลุม่  นอกจากนี ้ควรจะมี

ชอ่งทางการส่ือสารควบคูก่นัไป เพ่ือให้ นกัทอ่งเท่ียวได้รับข้อมลู ข้อเสนอแนะ เก่ียวกบัการเดนิทางมา

ทอ่งเท่ียวในไทย รวมถึงการเปล่ียน ปลายทางการจอง จากท่ีพกัในพืน้ท่ีชมุนมุฯ ไปยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวใน

สว่นภมูิภาคของไทย เพ่ือชว่ยอํานวยความสะดวกและสร้ างความประทบัใจให้กบัลกูค้าเป้าหมายได้
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ขณะเดียวกนัผู้ประกอบการควรจะต้องดแูลเร่ืองการบริหารจดัการรายได้และรายจา่ย รวมถึงการ บริหาร

สภาพคลอ่งของธุรกิจเป็นพิเศษในชว่งนี ้เน่ืองจาก ธุรกิจมีต้นทนุคงท่ี (เชน่ คา่เชา่ เงินเดือน พนกังาน เป็น

ต้น) ซึง่ต้องจา่ยเป็นประจําทกุเดือน ไมว่า่รายได้จะเพิ่มขึน้หรือลดลง (http://www.smeleader.com) 

 ในสว่นของธุรกิจทอ่งเท่ียว พบวา่ ให้ความสําคญักบัการแก้ไขปัญหาเม่ือธุรกิจต้องเผชิญกบั

สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ โดยมีแนวทางปรับตวัในด้านการบริหารจดัการของกิจการท่ีมีคา่

คะแนนเฉล่ียสงูสดุสามลําดบัแรก คือ  การปรับปรุงแผนการดําเนินงานของกิจการ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 3.31  

การสร้างภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือของกิจการให้มากขึน้ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.94  และ การลดอตัรา

กําลงัคน (พนกังานของกิจการ) มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.31  สําหรับแนวทางการปรับตวัด้านผลการดําเนินงาน

ของกิจการท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูสดุสามลําดบัแรก คือ  การลดต้นทนุบริการ /ขายของกิจการ คะแนนเฉล่ีย 

2.81  การลดต้นทนุคา่แรงงานของกิจการ  มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.63  และ การเพิ่มรายได้ /ยอดขายของ

กิจการ กบัการเพิ่มกําไรสทุธิ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.44 และสดุท้ายคือ แนวทางการปรั บตวัด้านการตลาด

ของกิจการกิจการท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูสดุสามลําดบัแรก คือ  การเพิ่มการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของ

กิจการคะแนนเฉล่ีย 3.56   การปรับปรุงด้านราคาของสินค้าหรือบริการของกิจการ  มีคา่คะแนนเฉล่ีย 3.38  

และ การสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ามากขึน้ มีคา่คะ แนนเฉล่ีย 3.13 ทัง้นี ้มีความสอดคล้องกบั 

ข้อเสนอแนะ ศนูย์วิจยักสิกรไทยในการปรับตวัของธุรกิจนําเท่ียว / ธุรกิจทวัร์ คือ  การขยายตลาด

นกัทอ่งเท่ียวคนไทยเพ่ือชดเชยตลาดนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตท่ีิหายไป ด้วยการนําเสนอแพ็จเกจทวัร์เพ่ือ

กระตุ้นการเดนิทางของคนไทยทัง้เส้นทางท่ องเท่ียวในประเทศ และ ตา่งประเทศ ก็จะชว่ยชดเชยรายได้ท่ี

สญูเสียจากการหดหายไปของตลาดนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิของไทยได้ในระดบัหนึง่ นอกจากนี ้ควรมุง่เน้น

การขยายตลาดนกัทอ่งเท่ียวกลุม่ประชมุสมัมนาในหมูบ่ริษัทเอกชนและองค์กรภาครัฐ ซึง่เป็นอีกกลุม่

ศกัยภาพท่ียงัคงใช้บ ริการจากบริษัทนําเท่ียว และมีลูท่างเตบิโตตอ่เน่ือง โดยเฉพาะกลุม่ธุรกิจด้านประกนั 

(เชน่ ประกนัภยั ประกนัชีวิต เป็นต้น)และธุรกิจขายตรง ท่ีนิยมจดัการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั (Incentives) 

สําหรับพนกังานขายท่ีมีผลงานโดดเดน่ (http://www.smeleader.com) 

สําหรับธุรกิ จเก่ียวเน่ือง พบวา่ ให้ความสําคญักบัการแก้ไขปัญหาเม่ือธุรกิจต้องเผชิญกบั

สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ โดยมีแนวทางปรับตวัในด้านการบริหารจดัการของกิจการท่ีมีคา่

คะแนนเฉล่ียสงูสดุสามลําดบัแรก คือ  การสร้างภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือของกิจการให้มากขึน้  มีคา่

คะแนนเ ฉล่ีย 2.90  การเพิ่มอตัรากําลงัคน (พนกังานของกิจการ ) มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.21  และ การลด

อตัรากําลงัคน (พนกังานของกิจการ ) มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.31  สําหรับแนวทางการปรับตวัด้านผลการ

ดําเนินงานของกิจการท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูสดุสามลําดบัแรก คือ  การ เพิ่มรายได้ /ยอดขายของกิ จการ 

คะแนนเฉล่ีย 2.85  การเพิ่มกําไรสทุธิ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.79  และ การลดต้นทนุบริการ /ขายของกิจการ มี

คา่คะแนนเฉล่ีย 2.73 และสดุท้ายคือ แนวทางการปรับตวัด้านการตลาดของกิจการกิจการท่ีมีคา่คะแนน
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เฉล่ียสงูสดุสามลําดบัแรก คือ  การสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ามากขึ น้ 2.80   การปรับปรุงด้านราคาของ

สินค้าหรือบริการของกิจการ  มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.69  และ การ เพิ่มการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของ

กิจการ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.65 

นอกจากนี ้ ศนูย์วิจยักสิกรไทย แนะนําให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านทอ่งเท่ียว ควรให้

ความสําคญักบัการพฒันาคณุภ าพด้านงานบริการอยา่งตอ่เน่ือง ประกอบกบัการกําหนดมาตรฐานด้าน

ราคาท่ีชดัเจน และพฒันาชอ่งทางการส่ือสารให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถตดิตอ่สอบถามข้อมลูตา่งๆ ได้

โดยตรง ทัง้นี ้เพ่ือยกระดบัความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของนกัทอ่งเท่ียว รวมถึงชว่ยลดปัญหาการ

หลอกลวงนกัทอ่งเท่ี ยวลงได้ เหลา่นีล้้วนชว่ยหนนุภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัการทอ่งเท่ียวของไทยในหมู่

นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ(http://www.smeleader.com) 

ตารางท่ี 11 แนวทางในการปรับตวัจากสถานการณ์ทางการเมือง จําแนกตามประเภทธุรกิจบริการ 

 ธุรกจิโรม

แรม 

ธุรกจิ

ท่องเที่ยว 

ธุรกจิ

เก่ียวเน่ือง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

1. ด้านการบริหารจัดการของกจิการ       

1.1 สร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของกิจการให้มาก

ขึน้ 
2.59 1.508 2.94 1.652 2.90 1.588 

1.2 ปรับปรุงแผนการดําเนินงานของกิจการ 2.67 1.552 3.31 1.702 2.84 1.538 

1.3 เพ่ิมอตัรากําลงัคน (พนกังานของกิจการ) 2.12 1.475 1.81 1.905 2.21 1.628 

1.4 ลดอตัรากําลงัคน (พนกังานของกิจการ) 2.02 1.555 2.31 1.922 2.08 1.667 

1.5 เพ่ิมการลงทนุตา่งประเทศ 1.77 1.569 1.25 1.571 1.61 1.556 

1.6 เพ่ิมการลงทนุในประเทศ 1.89 1.564 1.38 1.668 1.73 1.537 

1.7 เพ่ิมการขอสินเช่ือ 1.85 1.529 1.44 1.413 1.71 1.588 

2. ด้านผลการดาํเนินงานของกจิการ       

2.1 เพ่ิมรายได้/ยอดขายของกิจการ 2.54 1.456 2.44 1.788 2.85 1.459 

2.2 ลดต้นทนุบริการ/ขายของกิจการ 2.46 1.447 2.81 1.759 2.73 1.420 

2.3 ลดต้นทนุคา่แรงงานของกิจการ 2.44 1.483 2.63 1.784 2.50 1.470 

2.4 เพ่ิมกําไรสทุธิ 2.49 1.500 2.44 1.632 2.79 1.438 
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ตารางท่ี 11 (ตอ่) 

 ธุรกจิโรม

แรม 

ธุรกจิ

ท่องเที่ยว 

ธุรกจิ

เก่ียวเน่ือง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

3. ด้านการตลาดของกจิการ        

3.1 ปรับเปลี่ยนกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 2.26 1.550 3.00 1.897 2.55 1.707 

3.2 สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ามากขึน้ 2.64 1.596 3.13 1.668 2.80 1.569 

3.3 เพ่ิมการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของกิจการ 2.43 1.602 3.56 1.315 2.65 1.591 

3.4 ปรับปรุงด้านราคาของสินค้าหรือบริการของกิจการ 2.41 1.586 3.38 1.544 2.69 1.603 

3.5 ปรับปรุงสถานท่ีตัง้/ทําเลของกิจการ 2.06 1.589 1.88 1.784 2.10 1.659 

3.6 ย้ายสถานท่ีตัง้/ทําเลของกิจการ 1.54 1.569 1.50 1.713 1.42 1.627 

3.7 เพ่ิมการสง่เสริมการขายของกิจการ 2.27 1.659 2.38 1.408 2.06 1.702 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

 จากการศกึษาถึงผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองท่ีมีตอ่ธุรกิจบริการ (โรงแรมและทอ่งเท่ียว ) ใน

ภาคตะวนัออกในปัจจบุนัและคาดการณ์ในอนาคต สรุปได้วา่ ภาพรวมของธุรกิจได้รับผลกระทบทางลบใน

ระดบัน้อย  คือ มีคา่คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  -1.00 ถึง -1.66   เม่ือศกึษาในแต่ ละประเภทธุรกิจ พบวา่ 

ผลกระทบด้านผลการดําเนินงานของกิจการของธุรกิจทอ่งเท่ียวในด้านลกูค้าชาวตา่งประเทศ (แขก /

นกัทอ่งเท่ียว ) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในระดบัมาก จงึสง่ผลให้รายได้ /ยอดขายของ

กิจการได้รับผลกระทบในระดบัมาก  ตามไปด้วย โดยมีคา่คะแนนเฉล่ียมาก กวา่ -1.66 ดงัท่ีได้นําเสนอใน

ตารางท่ี 9  และ ตารางท่ี 10  และในอนาคตหากสถานการณ์การเมืองไทยยงัไมส่งบ ธุรกิจจะได้รับ

ผลกระทบทางลบในด้านตา่ง ๆ ในระดบัน้อยเชน่กนั ดงัแสดงในตารางท่ี 12 

ตารางท่ี 12  ผลกระทบตอ่กิจการในอนาคต 

ผลกระทบต่อกิจการในอนาคต N Mean S.D. แปลความ 

1. การตดัสินใจลงทนุตา่งประเทศ 540 -.70 1.074 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

2. การตดัสินใจลงทนุในประเทศ 550 -.79 1.132 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

3. จํานวนลกูค้าชาวไทย 566 -.91 1.226 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

4. จํานวนลกูค้าชาวตา่งประเทศ 565 -1.05 1.250 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

5. ด้านการบริหารจดัการภาพรวมของกิจการ 571 -.87 1.142 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

6. ด้านการตลาดภาพรวมของกิจการ 570 -.90 1.182 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

7. รายได้ของกิจการ 569 -1.04 1.250 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

8. กําไรสทุธิของกิจการ 572 -.98 1.252 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

9.  เงินทนุหมนุเวียนของกิจการ 569 -.93 1.200 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

10. ด้านอตัรากําลงั (จํานวนพนกังาน) ของกิจการ 573 -.86 1.140 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

11. การขยายกิจการ 560 -.91 1.170 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

12. การคงอยู่ของกิจการ 568 -.79 1.145 ผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

หมายเหต ุการแปลคา่ผลกระทบ ให้คา่คะแนนดงันี ้  

 -3.0 ถึง -1.8   หมายถึง มีผลกระทบทางลบในระดบัมาก 

 -1.79 ถึง -0.6 หมายถึง มีผลกระทบทางลบในระดบัน้อย 

 -0.56 ถึง 0.6  หมายถึง ไมมี่ผลกระทบทาง 

 0.59 ถึง 1.79 หมายถึง มีผลกระทบทางบวกในระดบัน้อย 

             1.80 ถึง 3.0   หมายถึง มีผลกระทบทางบวกในระดบัมาก 
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ในสว่นการศกึษาแนวทางการปรับตวัของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและทอ่งเท่ียวเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองของไทย  สรุปได้วา่  ผู้ประกอบการ และ ผู้บริหารของแตล่ะสถาน

ประกอบการตา่งก็มี แนวทางในการปรับตวัจากสถานการณ์ทางการเมือง  โดยท่ี ผู้ประกอบการ หรือ 

ผู้บริหารได้บอกถึงวิธีการปรับตวั ของธุรกิจ เม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีสง่ผลกระทบด้านลบแก่ธุรกิจ ซึง่พบวา่  

วิธีการท่ีทัง้ 3 ประเภทธุรกิจบริการ ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ในการศกึษาครัง้นีมี้ แนวทางในการปรับตวัเพ่ือให้

สามารถดํารงกิจการอยูไ่ด้ในสถานการณ์ทางการเมือง ของไทย โดยใช้เกณฑ์ คะแนน  2 หมายถึง สง่ผล

กระทบเชิงบวกในระดบัปานกลาง และ  คะแนน 3 หมายถึง สง่ผลกระทบเชิงบวกในระดบัมาก  ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 แนวทางในการปรับตวัจากสถานการณ์ทางการเมือง ท่ีธุรกิจบริการทัง้สามมีความเห็นตรงกนั  

แนวทางในการปรับตัว  
ธุรกิจ

โรงแรม  

ธุรกิจ

ท่องเท่ียว  

ธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง  

เพิ่มกําไรสทุธิ  2.49  2.44  2.79  

สร้างภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือของกิจการให้มากขึน้ 2.59 2.94 2.90 

ลดต้นทนุบริการ/ขายของกิจการ  2. 46  3.81  2.73  

ลดต้นทนุคา่แรงงานของกิจการ  2.44  3. 63  2.50  

ลดอตัรากําลงัคน (พนกังานของกิจการ) 2.02 2.31 2.08 

ปรับเปล่ียนกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  2.26  3.00  2.55  

สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ามากขึน้ 2.64 3.13 2.80 

ปรับปรุงด้านราคาของสินค้าหรือบริการ  2. 41  3.38  2.69  

เพิ่มการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  2.43  3. 56  2.65  
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ข้อเสนอแนะ 

 แนวทางการปรับตวัของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและทอ่งเท่ียว อ่ืน ๆ ซึง่ผู้ประกอบการสามารถ

นําไปใช้เพ่ือการปรับตวัในสถานการณ์ตา่ง ๆ ไมเ่พียงแคก่ารปรับตวัในสถานการณ์การเมืองเ ทา่นัน้ เชน่  

การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน การแขง่ขนักบัธุรกิจท่ีใหญ่กวา่ ได้แก่ 

1. การเน้นคณุภาพ ทัง้ภาคการผลิต และ ภาคบริการ เพราะคณุภาพ คือ ความอยูร่อด และ

สามารถแขง่ขนัได้ 

2. ปัญหาแรงงาน กรณี พนกังานลาออกเม่ือทํางานผา่นการทดลองงานและมีทกัษะการ

ทํางานท่ีดีขึน้ กลายเป็นแรงงานฝีมือและมีประสบการณ์การทํางาน  ดงันัน้ ผู้ประกอบการต้องสร้างความ

เช่ือมัน่ในความมัน่คงทางอาชีพในระยะยาวให้แก่พนกังาน พนกังานบางคนลาออกเพ่ือรับตําแหนง่งานท่ี

สงูขึน้ หรือรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่บางครัง้เป็นแคเ่พียงระยะสัน้เทา่นัน้ แตพ่นกังานไมไ่ด้คดิถึ งผลระยะยาว คดิ

ได้เพียงแคคํ่าวา่ “เพิ่มขึน้” เทา่นัน้ หากผู้ประกอบการทําให้พนกังานเห็นถึงผลดีและความมัน่คงระยะยาว

ได้ ก็สามารถลดการลาออกของพนกังานได้ เป็นการรักษาแรงงานระดบัทกัษะไว้ได้ ทัง้ชว่ยประหยดั

คา่ใช้จา่ยในการรับสมคัรพนกังานใหม ่และประหยดัเวลาในการฝึกพฒันาฝีมือและทกัษะพนกังานอีกด้วย 

3. คา่ตอบแทนพิเศษรายปี (โบนสัตอ่ปี ) ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม น้อยกวา่ธุรกิจ

ขนาดใหญ่ กรณีนี ้ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สามารถเพิ่มสวสัดกิารอ่ืนๆ ท่ีเป็นการ

ทดแทนการคา่ใช้จา่ยในสว่นคา่ตอบแทนพิเศษรายปีของธุรกิจ แล ะเป็นการชดเชยให้พนกังาน เพ่ือการ

สร้างขวญัและกําลงัใจ แสดงถึงการเอาใจใสด่แูลพนกังาน เชน่ เงินกู้ฉกุเฉินระยะสัน้ไมค่ดิดอกเบีย้ 

ทนุการศกึษาบตุร หรือ กองทนุสวสัดกิารเพ่ือคณุภาพชีวิตของพนกังาน เป็นต้น 

4. การสร้างจดุแข็งของธุรกิจ  เป็นการสร้างภาพลกัษณ์และความนา่เช่ื อถือของธุรกิจ ซึง่ชว่ย

สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า และพนกังาน ทัง้นีเ้พ่ือความสามารถในการแขง่ขนั  การเพิ่มยอดขาย รายได้

เพิ่ม  เพิ่มกําไรสทุธิ และคงอยูข่องกิจการ  และท่ีสําคญัแรงงานไทยยงัได้รับการยอมรับวา่เป็นแรงงานท่ีมี

คณุภาพ จงึถือได้วา่ประเทศยงัคงมีจดุแข็งท่ีแขง่ขนัได้ทัง้ในภาคการผลิตและบริการ 
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แบบสาํรวจสถานประกอบการ 

ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว) ในภาคตะวันออกจากสถานการณ์

การเมืองของไทย 

คาํชีแ้จง : แบบสาํรวจนีจ้ดัทําขึน้เพ่ือศกึษาถึงผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองท่ีมีตอ่ธุรกิจบริการ (โรงแรม

และทอ่งเท่ียว ) ในภาคตะวนัออก ตลอดจนคาดการณ์ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต และศกึษาแนวทางการ

ปรับตวัของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและทอ่งเท่ียวเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีเกิดขึน้ จากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีผา่นมา

ซึง่มีการชมุนมุทางการเมือง การยกระดบัการชมุนมุ ตลอดจนการปะทะกนัระหวา่งกลุม่ผู้ชมุนมุ หรือผู้ชมุนมุกบัตํารวจ 

และการยดึสถานท่ีราชการ ฯลฯ 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย   หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 

1. ช่ือสถานประกอบการ.......................................................................................................................... ............... 

    ท่ีตัง้เลขท่ี..........................................ซอย............................................ ถนน............................................... ........ 

    ตําบล......................................... อําเภอ........................................จงัหวดั............................ ...............................  

    โทรศพัท์......................................... โทรสาร........................................  

    ผู้ให้ข้อมลู ตําแหนง่ ................................   โทรศพัท์........................................... e-mail………………………….. 

2. ประเภทของธุรกิจ          

     ธุรกิจโรงแรม   

 กลุม่ 1: ราคาตัง้แต ่2,500 บาทขึน้ไป      กลุม่ 2: ราคาตัง้แต ่1,500 - 2,499 บาท 

  กลุม่ 3: ราคาตัง้แต ่1,000 - 1,499 บาท  กลุม่ 4: ราคาตัง้แต ่500 - 999 บาท 

  กลุม่ 5: ราคาตํ่ากวา่ 500 บาท 

     ธุรกิจทอ่งเท่ียว  

 ธุรกิจจดันําเท่ียว (Tour Operation)    ธุรกิจขายสง่บริการนําเท่ียว (Tour Wholesaler) 

 ธุรกิจตวัแทนทอ่งเท่ียว  (Travel Agency)    ธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ระบ ุ......................................   

     ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง 

  ธุรกิจการขนสง่    ธุรกิจการบนัเทิงและนนัทนาการ  ธุรกิจบริการความงาม 

 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  ธุรกิจบริการสขุภาพ   ธุรกิจจําหนา่ยสนิค้าของท่ี

ระลกึ 

  ธุรกิจเช่า/ซือ้    ธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ระบ ุ......................................... 

3. รูปแบบธุรกิจ 

     บริษัทจํากดั              ห้างหุ้นสว่นจํากดั  ห้างหุ้นสว่นสามญันิติบคุคล    

     ห้างหุ้นสว่นสามญัไมใ่ช่นิติบคุคล       ธุรกิจเจ้าของคนเดียวจดทะเบียนพาณิชย์           

     ธุรกิจเจ้าของคนเดียวไมจ่ดทะเบียนพาณิชย์   อ่ืนๆ......................  

4.  ทนุจดทะเบียน  ........................................ บาท 

แบบสอบถามชุดท่ี.............. 
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5. จํานวนพนกังานทัง้หมด .........................คน        

6.  ประกอบธุรกิจมาแล้วจํานวน ............... ปี 

7. สาํหรับกลุม่ธุรกิจโรงแรม และทอ่งเท่ียว ในระหวา่งสถานการณ์การเมือง 

   ยอดการจอง (ห้องพกั/ โปรแกรมทอ่งเท่ียว/ กิจกรรมทอ่งเท่ียว/กิจกรมท่ีเก่ียวเน่ือง) มีการเปลีย่นแปลงอยา่งไร    

  ไมม่ีการเปลีย่นแปลง  

  เปลีย่นแปลง  โดย   กลุม่ลกูค้าชาวตา่งประเทศ จอง  มากขึน้       ลดลง 

 กลุม่ลกูค้าชาวไทย             จอง   มากขึน้       ลดลง 

   ผู้ ท่ีมาใช้บริการ (การเข้าพกั/ โปรแกรมทอ่งเท่ียว/ กิจกรรมทอ่งเท่ียว/กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง) มีการเปลีย่นแปลงอยา่งไร   

  ไมม่ีการเปลีย่นแปลง  

  เปลีย่นแปลง  โดย   กลุม่ลกูค้าชาวตา่งประเทศ ใช้บริการ    มากขึน้       ลดลง 

 กลุม่ลกูค้าชาวไทย             ใช้บริการ    มากขึน้       ลดลง 

8. จากสถานการณ์การเมืองของไทยในช่วงการชมุนมุฯ  ทา่นคิดเห็นวา่มีผลกระทบทางบวก หรือ ลบ ในด้านตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

ในระดบัใด โปรดทําเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่น  

ผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง 

ผลกระทบทางลบ ไมม่ี

ผลกร

ะทบ 

ผลกระทบทางบวก 

ไม่

แนใ่จ 

มาก ปาน

กลา

ง 

น้อย น้อย ปาน

กลา

ง 

มาก 

1. ด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม    0     

1.1 การสง่ออกสนิค้า/วตัถดุิบโดยรวมของประเทศ    

1.2 การนําเข้าสนิค้า/วตัถดุิบโดยรวมของประเทศ         

1.3 รายได้โดยรวมของประเทศ         

1.4 การลงทนุโดยรวมของประเทศ         

1.5 การจ้างงานโดยรวมของประเทศ         

1.6 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม         

2. ด้านเศรษฐกิจของธุรกิจบริการฯ โดยรวม    0     

2.1 รายได้ทางการทอ่งเท่ียวโดยรวมของธุรกิจบริการฯ    

2.2 การลงทนุโดยรวมของธุรกิจบริการฯ         

2.3 การจ้างงานโดยรวมของธุรกิจบริการฯ         

2.4 ภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมของธุรกิจบริการฯ         

3. ด้านการบริหารจัดการของกิจการท่าน 

3.1 ภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือของกิจการ 

   0     

3.2 แผนการดําเนินงานของกิจการ         

3.3 ด้านอตัรากําลงัคน (พนกังานของกิจการ)         

3.4 ด้านการตดัสนิใจลงทนุตา่งประเทศ         

3.5 ด้านการตดัสนิใจลงทนุในประเทศ         

- + 

- + 

- + 
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ผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง 

ผลกระทบทางลบ ไมม่ี

ผลกร

ะทบ 

ผลกระทบทางบวก 

ไม่

แนใ่จ 

มาก ปาน

กลา

ง 

น้อย น้อย ปาน

กลา

ง 

มาก 

3. ด้านการบริหารจัดการของกิจการท่าน    0     

3.6 ด้านการตดัสนิใจในการขอสนิเช่ือ         

3.7 ด้านการบริหารเงินทนุในการดําเนินงาน         

3.8 ความปลอดภยัของพนกังาน         

3.9 ด้านการติดตอ่ประสานงาน         

3.10 ด้านการบริหารจดัการภาพรวมของกิจการ         

4. ด้านผลการดาํเนินงานของกิจการท่าน 

4.1 ลกูค้าชาวไทย (แขก/ นกัทอ่งเท่ียว) 

   0     

4.2 ลกูค้าชาวตา่งประเทศ (แขก/ นกัทอ่งเท่ียว)         

4.3 รายได้/ยอดขายของกิจการ         

4.4 ต้นทนุบริการ/ขายของกิจการ         

4.5 ต้นทนุคา่แรงงานของกิจการ         

4.6 ภาระดอกเบีย้         

4.7 กําไรสทุธิ         

4.8 ด้านผลการดําเนินงานภาพรวมของกิจการ         

5. ด้านการตลาดของกิจการท่าน 

5.1 ความเช่ือมัน่ของลกูค้าท่ีมีตอ่กิจการ 

   0     

5.2 การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของกิจการ         

5.3 ราคาของสนิค้าหรือบริการของกิจการ         

5.4 สถานท่ีตัง้/ทําเลของกิจการ         

5.5 การสง่เสริมการขายของกิจการ         

5.6 ด้านการตลาดภาพรวมของกิจการ         

6. ด้านฐานะการเงนิของกิจการท่าน 

6.1 เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานของกิจการ 

   0     

6.2 จํานวนสนิทรัพย์ใช้งานของกิจการ         

6.3 ด้านภาระหนีส้นิระยะสัน้ (กู้ ไมเ่กิน 1 ปี)         

6.4 ด้านภาระหนีส้นิระยะยาว (กู้ เกิน 1 ปี)         

6.5 ด้านฐานะการเงินภาพรวมของกิจการ         

 
 
 
 

- + 

- + 

- + 
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ผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง 

ผลกระทบทางลบ ไมม่ี

ผลกร

ะทบ 

ผลกระทบทางบวก 

ไม่

แนใ่จ 

มาก ปาน

กลา

ง 

น้อย น้อย ปาน

กลา

ง 

มาก 

7. ผลต่อกิจการท่านในอนาคต 

7.1 การตดัสนิใจลงทนุตา่งประเทศ 

   0     

7.2 การตดัสนิใจลงทนุในประเทศ         

7.3 จํานวนลกูค้าชาวไทย         

7.4 จํานวนลกูค้าชาวตา่งประเทศ         

7.5 ด้านการบริหารจดัการภาพรวมของกิจการ         

7.6 ด้านการตลาดภาพรวมของกิจการ         

7.7 รายได้ของกิจการ         

7.8 กําไรสทุธิของกิจการ         

7.9  เงินทนุหมนุเวียนของกิจการ         

7.10 ด้านอตัรากําลงั (จํานวนพนกังาน)ของกิจการ         

7.11 การขยายกิจการ         

7.12 การคงอยูข่องกิจการ         

7.13 อ่ืนๆ ระบ ุ...............................................         

7.14 อ่ืนๆ ระบ ุ...............................................         

8. ด้านอื่นๆ (โปรดระบุ)  

8.1  .......................................................................  

   0     

8.2 .......................................................... ..............         

8.3  .......................................................................         

 

9. จากการท่ีกระทรวงการตา่งประเทศของไทย ประกาศรายช่ือประเทศท่ีมีการประกาศเตือนเก่ียวกบัการเดินทางมายงั

ประเทศไทย จํานวน 62 ประเทศทัว่โลก ทา่นได้มีการดําเนินการอยา่งไร  

 เปิดบริการเหมือนปกติและไมม่ีการเปลีย่นแปลงสิง่ใด 

 เปิดบริการ โดยมีการ (เลอืกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 ปรับเปลีย่นกลยทุธ์การขาย     ปรับเปลีย่นกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  

 มีการปรับเปลีย่นวิธีการดําเนินงานในแตล่ะวนัตามสถานการณ์  

 มีการลดคา่ใช้จ่ายในแตล่ะวนั    อ่ืน ๆ  โปรดระบ ุ.........................................  

 ปิดบริการ  

 

 

- + 

- + 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 57 

10.  กิจการของทา่นมีแนวทางในการปรับตวัจากสถานการณ์ทางการเมืองอยา่งไร 

แนวทางการปรับตัวจากสถานการณ์การเมือง 

ระดบัของแนวทางการปรับตวั 
ไมม่ี

การ

ปรับตวั 

มาก

ท่ีสดุ 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ท่ีสดุ 

1 

1. ด้านการบริหารจัดการของกิจการ 

1.1 สร้างภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือของกิจการให้มากขึน้ 

      

1.2 ปรับปรุงแผนการดําเนินงานของกิจการ       

1.3 เพ่ิมอตัรากําลงัคน (พนกังานของกิจการ)       

1.4 ลดอตัรากําลงัคน (พนกังานของกิจการ)       

1.5 เพ่ิมการลงทนุตา่งประเทศ       

1.6 เพ่ิมการลงทนุในประเทศ       

1.7 เพ่ิมการขอสนิเช่ือ       

1.8 

อ่ืนๆ ........................................................................................... 

      

1.9 

อ่ืนๆ ............................ ............................................................... 

      

2. ด้านผลการดาํเนินงานของกิจการ 

2.1 เพ่ิมรายได้/ยอดขายของกิจการ 

      

2.2 ลดต้นทนุบริการ/ขายของกิจการ       

2.3 ลดต้นทนุคา่แรงงานของกิจการ       

2.4 เพ่ิมกําไรสทุธิ       

2.5 

อ่ืนๆ ........................................................................................... 

      

2.6 

อ่ืนๆ ........................................................................................... 

      

3. ด้านการตลาดของกิจการ 

3.1 ปรับเปลีย่นกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

      

3.2 สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ามากขึน้       

3.3 เพ่ิมการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของกิจการ       

3.4 ปรับปรุงด้านราคาของสนิค้าหรือบริการของกิจการ       

3.5 ปรับปรุงสถานท่ีตัง้/ทําเลของกิจการ       

3.6 ย้ายสถานท่ีตัง้/ทําเลของกิจการ       

3.7 เพ่ิมการสง่เสริมการขายของกิจการ       
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แนวทางการปรับตัวจากสถานการณ์การเมือง 

ระดบัของแนวทางการปรับตวั 
ไมม่ี

การ

ปรับตวั 

มาก

ท่ีสดุ 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ท่ีสดุ 

1 

3.8 

อ่ืนๆ .................................................................... ....................... 

      

3.9 

อ่ืนๆ ........................................................................................... 

      

4. ด้านอื่นๆ (ระบุ) 

4.1  ........................................................................................... ......

. 

      

4.2 ..................................................................................................       

4.3...................................................................................................       

4.4 ..................................................................................................

. 

      

4.5 ..................................................................................................

. 

      

11. ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองเชิงลบท่ีเกิดขึน้  ทา่นต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลอืด้านใดบ้าง 

............................................................................................................................. ................................................... 

......................................... ............................................................................................................................. .......... 

........................................................................................................................ ........................................................ 

............................................................................................................................. ................................................... 

12. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ

............................................................................................................................. ................................................... 

.............................................................................. .................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................ ................... 

............................................................................................................................. ................................................... 

 

 

  ขอขอบคุณทุกธุรกิจที่ให้ความร่วมมือในการสาํรวจครัง้นี ้  
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ภาคผนวก ข 

กาํหนดการการจัดสัมมนา 
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กําหนดการกิจกรรมสัมมนา 

วันศุกร ท่ี 12 กันยายน 2557 
ณ หองเธียรเตอร ช้ัน 4 อาคารหอสมุดวิทยานุสรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

8.45 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 – 9.10 น.   กลาวตอนรับและกลาวรายงาน โดยอาจารยเติมศักดิ์ สุขวิบูลย 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลาวเปดการสัมมนา โดยคุณนุสติ คณีกุล  
หัวหนาสวนวิจัยและวิเคราะหเตือนภัย สํานักขอมูลและวิจัย  
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

9.10 – 9.40 น.   แนะนําผูบริหาร ผลงานของ สสว. และบริการของ สสว. 
   โดยคุณธวชินี พวงนาคพันธุ เจาหนาที่ปฏิบัติการระดับสูง 2  

สวนวิจัยและวิเคราะหเตือนภัย สํานักขอมูลและวิจัย  
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

9.40 – 10.00 น.   แนะนําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการบริการ 
ชุมชนของคณะ  
โดย อาจารยอรรธิกา พังงา 
รองคณบดีฝายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

10.00 – 10.30 น.  สรุปผลขอมูลดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการผลิตของ SMEs 
ไตรมาสที่ 3/2557 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ 
และผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ สวัสดิ์รัมย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 11.15 น. รายงานการศึกษา SMEs เฉพาะเร่ืองของภูมิภาค “ผลกระทบของธุรกิจ 
บริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว) ในภาคตะวันออกจากสถานการณ 

การเมืองของไทย” 

โดย อาจารยมุขสุดา พูลสวัสดิ ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

11.15 – 12.00 น. เสวนา ในหัวขอ “การปรับตัวของธุรกิจเพื่อคงความสามารถในการแขงขันและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ” 

 โดย อาจารยอรรธิกา พังงา ผูดําเนินรายการ 
 อาจารยมุขสุดา พูลสวัสดิ์ 
 คุณพูลสวัสดิ์  กังวาลสมวงศ ผูชวยผูจัดการโรงงาน บริษัท คิงแพ็ค จํากัด 
 คุณโชคชัย กิตติวัธวงศ ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย โรงแรมเซ็นทาราแกรนดโมดัส รีสอรท  

12.00 น.  ปดการสัมมนา/เชิญรับประทานอาหารกลางวันรวมกันที่หองรับรองชั้น 1 

************************************ 
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ภาคผนวก ค 

ผลการประเมินผลการจัดสัมมนา 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 62 

ผลการประเมินการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา 

หลงัการสมัมนาผู้ เข้าสมัมนาได้ทําการประเมินผลการสมัมนา  ทําการประเมินผลการสมัมนาจาก

ผู้สง่ใบประเมินผลการสมัมนาทัง้สิน้  81 คน  

ประเมินผลโดยใช้คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และแปลความคา่คะแนนเฉล่ียท่ีได้  โดยให้ มากท่ีสดุ 

= 5 คะแนน   มาก = 4 คะแนน   ปานกลาง = 3 คะแนน   น้อย = 2 คะแนน และน้อยท่ีสดุ = 1 คะแนน 

ในการแปลความคา่คะแนนเฉล่ีย แบง่ออกเป็นจํานวน 5 ระดบั โดยกําหนดชว่งคะแนนในแตล่ะ

ระดบั ดงันี  ้ ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถึง น้อยท่ีสดุ   1.81-2.60 หมายถึง น้อย   2.61-3.40 หมายถึง ปาน

กลาง   3.41-4.20 หมายถึง มาก และคา่เฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มากท่ีสดุ 

 ความพงึพอใจในกิจกรรม 

โดยภาพรวมความพงึพอใจในกิจกรรม ในด้านเนือ้หาสาระในการสมัมนาตรงกบัความต้องการ  

ความสอดคล้องของหวัข้อบรรยายกบั วตัถปุระสงค์ และเวลาทัง้หมดของการสมัมนา  ผู้อบรมประเมินใน

ระดบัปานกลางถึงมาก  โดยสว่นมากประเมินในระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ 61.7  55.6  และ 50.6 

ตามลําดบั  รองลงมาคือมีความพอใจในระดบัมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 22.2  32.1 และ 35.8 ตามลําดบั   

ทําให้คา่เฉล่ียผลการประเมิ นใน 3 ประเดน็ดงักลา่วอยูท่ี่ 4.06  4.20  และ 4.22 ตามลําดบั  ซึง่ถือวา่อยูใ่น

เกณฑ์มีความพงึพอใจมากในทกุประเดน็ 

ตารางท่ี 14 ความพงึพอใจในกิจกรรม 

ความพงึพอใจในกิจกรรม 

ระดบัการประเมิน 

คา่เฉล่ีย ระดบั น้อย

ที่สดุ 

1 

น้อย 

 

2 

ปาน

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก

ที่สดุ 

5 

เนือ้หาสาระตรงกบัความต้องการ   13 50 18 4.06 มาก 

   16.0% 61.7% 22.2%   

หวัข้อบรรยายสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์   10 45 26 4.20 มาก 

   12.3% 55.6% 32.1%   

ปริมาณเวลาทัง้หมดของการสมัมนา   11 41 29 4.22 มากท่ีสดุ 

   13.6% 50.6% 35.8%   

 

ความพงึพอใจในการนําเสนอและวิทยากร 

โดยภาพรวมความพงึพอใจใน การนําเสนอและวิทยากร  ในด้านเทคนิคการนําเสนอของวิทยากร   

วิทยากรนําเสนอเนือ้หาครบถ้วนนา่สนใจ  เอกสารการนําเสนอของวิทยากร  และ การบริหารเวลาของ

วิทยากร ผู้อบรมประเมินในระดบัปานกลางถึงมาก  โดยสว่นมากประเมินในระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ  60.5  



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 63 

61.7 49.4  และ 53.1 ตามลําดบั  รองลงมาคือมีความพอใจในระดบัมากท่ีสดุ และปานกลาง    ทําให้

คา่เฉล่ียผลการประเมินใน 4 ประเดน็ดงักลา่วอยูท่ี่ 3.98  4.04  3.85  และ 4.17 ตามลําดบั  ซึง่ถือวา่อยูใ่น

เกณฑ์มีความพงึพอใจมากในทกุประเดน็  สําหรับประเดน็เอกสารการนําเสนอของวิท ยากรซึง่มีคา่เฉล่ีย

ความพอใจต่ําสดุเป็น 3.85 ผู้ประเมินให้ข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิวา่ มองไมช่ดัเจนเน่ืองจากสี (ความคดิเห็นของผู้

เข้าอบรม 2 ราย) ขนาดตวัอกัษรเล็กเกินไป (ความคดิเห็นของผู้ เข้าอบรม 2 ราย) และความคมชดัของการ

พิมพ์ (ความคดิเห็นของผู้ เข้าอบรม 1 ราย)  และผู้ เข้าอบรม 1 รายเห็นวา่ควรนําสง่เอกสาร on-line ให้ผู้ เข้า

อบรม 

อยา่งไรก็ตาม  ผู้ เข้าอบรมความพงึพอใจตอ่วิทยากรในภาพรวมในระดบัมาก ร้อยละ 63.0  ระดบั

มากท่ีสดุ ร้อยละ 27.2 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 9.9  คา่เฉล่ียความพอใจในภาพรวมอยูท่ี่ 4.17  

ตารางท่ี 15  ความพงึพอใจในวิทยากร 

ความพงึพอใจในวิทยากร 

ระดบัการประเมิน 

คา่เฉล่ีย ระดบั น้อย

ที่สดุ 

1 

น้อย 

 

2 

ปาน

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก

ที่สดุ 

5 

เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร   17 49 15 3.98 มาก 

   21.0% 60.5% 18.5%   

วิทยากรนําเสนอเนือ้หาครบถ้วนนา่สนใจ   14 50 17 4.04 มาก 

   17.3% 61.7% 21.0%   

เอกสารการนําเสนอของวิทยากร  5 19 40 17 3.85 มาก 

  6.2% 23.5% 49.4% 21.0%   

การบริหารเวลาของวิทยากร   19 43 19 4.00 มาก 

   23.5% 53.1% 23.5%   

ความพงึพอใจตอ่วิทยากรในภาพรวม   8 51 22 4.17 มาก 

   9.9% 63.0% 27.2%   

 

ความพงึพอใจในบริการ 

โดยภาพรวมความพงึพอใจใน บริการ ในด้านห้องประชมุ  โสตทศันปูกรณ์  อาหารและเคร่ืองด่ืม  

และการบริการ อํานวยความสะดวกตา่งๆ   ผู้อบรมประเมินในระดบัปานกลางถึงมาก  โดยสว่นมาก

ประเมินในระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ   51.9  61.7  63.0  และ 63.0 ตามลําดบั  รองลงมาคือมีความพอใจ

ในระดบัมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 38.3  30.9  33.3  และ 32.1 ตามลําดบั   ทําให้คา่เฉล่ียผลการประเมิน

ใน 4 ประเดน็ดงักลา่วอยูท่ี่ 4.28  4.23  4.30 และ 4.27 ตามลําดบั  ซึง่ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์มีความพงึพอใจ

มากในทกุประเดน็ 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 64 

อยา่งไรก็ตาม  ผู้ เข้าอบรมความพงึพอใจตอ่ บริการในภาพรวม ในระดบัมาก ร้อยละ 72.8  ระดบั

มากท่ีสดุ ร้อยละ 23.5 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 3.7  คา่เฉล่ียความพอใจในภาพรวมอยูท่ี่ 4.20  

ทัง้นีผู้้ เข้าอบรม 2 รายมีความเห็นวา่ เก้าอีส้ง่เสียงดงัรบกวนผู้ อ่ืน  และผู้ เข้าอบรมอีก 1 ราย เป็นวา่

เก้าอีเ้ล็ก ไมส่งูถึงศีรษะ ทําให้ปวดเม่ือย และท่ีเขียนเล็กเกินไป  

ตารางท่ี 16 ความพงึพอใจในบริการ 

ความพงึพอใจในบริการ 

ระดบัการประเมิน 

คา่เฉล่ีย ระด่ีสดุบ น้อย

ที่สดุ 

1 

น้อย 

 

2 

ปาน

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก

ที่สดุ 

5 

ห้องประชมุ   8 42 31 4.28 มากท่ีสดุ 

   9.9% 51.9% 38.3%   

โสตทศันปูกรณ์   6 50 25 4.23 มากท่ีสดุ 

   7.4% 61.7% 30.9%   

อาหารและเคร่ืองดื่ม   3 51 27 4.30 มากท่ีสดุ 

   3.7% 63.0% 33.3%   

การบริการ อํานวยความสะดวกตา่ง  ๆ   4 51 26 4.27 มากท่ีสดุ 

   4.9% 63.0% 32.1%   

ความพงึพอใจตอ่บริการในภาพรวม   3 59 19 4.20 มาก 

   3.7% 72.8% 23.5%   

 

ความพงึพอใจต่อการสัมมนาและประโยชน์จากการสัมมนา 

โดยภาพรวมความพงึพอใจตอ่การสมัมนาและประโยชน์จากการสมัมนา ในด้านประโยชน์จากการ

สมัมนา  การนําไปประยกุต์ใช้  ความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม  และความเหมาะสมของช่วงเวลา ผู้

อบรมประเมินในระดบัปานกลางถึงมาก  โดยสว่นมากประเมินในระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ 54.3  50.6  

64.2  และ 48.1 รองลงมาคือมีความพอใจในระดบัมากท่ีสดุ และปานกลาง ทําให้คา่เฉล่ียผลการประเมิน

ใน 4 ประเดน็ดงักลา่วอยูท่ี่ 4.23  4.05  4.09 และ 4.07 ตามลําดบั  ซึง่หมายถึงผู้ เข้าอบรมอยูใ่นเกณฑ์มี

ความพงึพอใจมากท่ีสดุในเร่ืองประโยชน์ท่ีได้รับจากการสมัมนา  สว่นในประเดน็อ่ืนมีความพงึพอใจใน

ระดบัมาก  

  

 

 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 65 

ตารางท่ี 17 ความพงึพอใจและประโยชน์จากการสมัมนา 

ความพงึพอใจและประโยชน์จากการ

สมัมนา 

ระดบัการประเมิน 

คา่เฉล่ีย ระดบั น้อย

ที่สดุ 

1 

น้อย 

 

2 

ปาน

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก

ที่สดุ 

5 

ประโยชน์จากการสมัมนา   9 44 28 4.23 มากท่ีสดุ 

   11.1% 54.3% 34.6%   

การนําไปประยกุต์ใช้   18 41 22 4.05 มาก 

   22.2% 50.6% 27.2%   

ความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม   11 52 18 4.09 มาก 

   13.6% 64.2% 22.2%   

ช่วงเวลาในการสมัมนามีความเหมาะสม   18 39 24 4.07 มาก 

   22.2% 48.1% 29.6%   

 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบประเมินผลการสัมมนา 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 67 

แบบประเมินผล 

การสัมมนาเผยแพร่การศึกษาวิจัยสถานการณ์ SMEs เฉพาะเรื�อง   

วันท่ี 12 กันยายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ หองเธียรเตอร ช้ัน 4 อาคารหอสมุดวิทยานุสรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

****************** 

หัวข้อที�ประเมิน มากที�สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที�สุด 

1.  ความพึงพอใจในกิจกรรม 

1.1 เนื�อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ      

1.2 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา      

1.3 ปริมาณเวลาทั�งหมดของการประชุม/สัมมนา      

2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 

2.1 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร      

2.2 วิทยากรนําเสนอเนื�อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ      

2.3 เอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร      

2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร      

2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม      

3.  ความพึงพอใจในบริการ 

3.1 ห้องประชุม      

3.2 โสตทัศนูปกรณ์      

3.3 อาหารและเครื�องดื�ม      

3.4 การบริการ/อํานวยความสะดวกต่างๆ      

3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม      

4.  ความพึงพอใจและประโยชน์ที�ได้รับจากการประชุม/สัมมนา 

4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา      

4.2 ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความเข้าใจ ทักษะที�ได้รับในครั�งนี� ไปประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานได้ 
     

4.3 ท่านมีความพึงพอใจที�ได้เข้าร่วมกิจกรรม      

4.4  ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา มีความเหมาะสม      

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ�มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือกรอกแบบประเมินผล 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 
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ภาคผนวก จ 

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนา 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 69 

 

 

ภาพท่ี 16 คณบดีคณะวิทยาการจดัการ กลา่วเปิดงานสมัมนา 

 

 

            ภาพท่ี 17 ผู้บริหารสสว. แนะนําผลงานและบริการของ สสว.     



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 70 

 

ภาพท่ี 18 ผู้บริหาร  ทีมงานสสว.  คณะผู้ ดําเนินงาน  วิทยากร  และผู้ประกอบการ 

 

 

ภาพท่ี 19 คณะผู้ ดําเนินกิจกรรมบนเวทีสมัมนา 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 71 

 
 

 

ภาพท่ี 20 คณุธวชินี พว่งนาคพนัธ์ จากสสว. รายงานข้อมลูและผลการศกึษาท่ี สสว. ได้ทําการศกึษา 

                   เก่ียวกบัอตุสาหกรรมและเศรษฐกิจ 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 72 

 
 

 

ภาพท่ี 21 อาจารย์อรรธิการ พงังา แนะนําคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

                         และการบริการชมุชนของคณะ 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 73 

 
ภาพท่ี 22 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จฑุามาศ ทวีไพบลูย์วงศ์ สรุปผลข้อมลูดชันีความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการ 

                 ภาคการผลิตของ SMEs ไตรมาสท่ี 3/2557 

 

ภาพท่ี 23 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ประไพพิศ สวสัดิรั์มย์  สรุปผลข้อมลูดชันีความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการภาค  

                 การผลิตของ SMEs ไตรมาสท่ี 3/2557 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 74 

 

ภาพท่ี 24   อาจารย์มขุสดุา พลูสวสัดิ ์รายงานผลการศกึษา SMEs เฉพาะเร่ืองของภมูิภาค “ผลกระทบของ 

          ธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเท่ียว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมือง 

                 ของไทย” 

 

 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 75 

 

ภาพท่ี 25  กิจกรรมเสวนาหวัข้อ “การปรับตวัของธุรกิจเพ่ือคงความ สามารถในการแขง่ขนัและรองรับการ 

                 เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ” ดําเนินกิจกรรมโดยอาจารย์อรรธิกา พงังา และ อาจารย์มขุสดุา   

                พลูสวสัดิ ์โดยมี คณุพลูสวสัดิ ์กงัวานสมวงศ์ ตวัแทนภาคการผลิตและคณุโชคชยั กิตตวีิรวงศ์  

               ตวัแทนจากภาคบริการ ร่วมเสวนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลกระทบของธุรกิจบริการ (ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเที่ยว) ในภาคตะวนัออกจากสถานการณ์การเมืองของไทย 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ใบลงนามผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 
































