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ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรม และที่พัก ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

บทที่ 7

7.1 ภาพรวมสถานการณ์ธุรกจิท่องเท่ียวปี 2553

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นภาคบริการที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยธุรกจิโรงแรม และทีพ่กั เป็นธรุกจิทีเ่กีย่วข้องโดยตรง และเป็นแหล่งท่ีมาของการ

สร้างงานและท�าให้เกิดรายได้ของประเทศ ซึ่งในปี 2553 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งสิ้น 15.8 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 12.0 โดย ส�านักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 6.27 แสนล้านบาท สูงกว่า 

เป้าหมายทีก่ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้ังไว้ในปี 2553 ท่ี 14.5 ล้านคน และสงูกว่า

เป้ารายได้ 5.30 แสนล้านบาท สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวไทย ถึงแม้ว่า

จะมีเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยในปี พ.ศ. 2553 มี

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 15.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 โดย

สร้างรายได้ถึง 580,000-600,000 ล้านบาท ซึ่งรายได้ดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 - 17  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ถือว่าเพิ่มสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ส�าหรับปี พ.ศ. 

2553 และเมื่อพิจารณา GDP ในสาขาโรงแรมและภัตตาคาร พบว่า มีอัตราการขยายตัว 

ร้อยละ 7.9 เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ จีน และ

อนิเดยี มอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 41.1  26.6 และ 46.2 ตามล�าดบั (ส�านกัยทุธศาสตร์

และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ,  2554)  
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การที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 

2558 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก โดยในการสัมมนาเร่ือง 

“ท่องเทีย่วไทย พร้อมแค่ไหนรบัมอื AEC” (อ้างจาก ฐานเศรษฐกจิออนไลน์. 6 เมษายน 2554) 

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(สทท.) ผู้แทนสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์เครือข่ายท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย ผู้แทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์กรมหาชน)  และผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย ได้ให้ข้อคิดเห็นทั้งในเชิงบวก

และเชิงลบ โดยผลกระทบเชิงบวกจะส่งเสริมให้เกดิการท่องเทีย่วกระจายไปยงัภมูภิาคในจงัหวดั

ต่างๆ มากขึน้ ส่วนผลกระทบเชงิลบนัน้ จะส่งผลต่อทรพัยากรต่างๆ ของไทยทีม่อียู่ในท้องถิน่ 

ซึง่เป็นแหล่งลงทนุด้านการท่องเทีย่ว รวมทัง้แรงงานไทยจากข้อตกลงการเคลือ่นย้ายแรงงาน 

32 วิชาชีพที่จะมีผลโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 แต่สิ่งที่ส�าคัญอย่างมาก คือ จะส่งผลกระทบ

ต่อธุรกิจ SMEs เนื่องจากปัญหาด้านอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) และปัญหาเงินทุนที่เสีย

เปรียบนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในระดับ SMEs ของไทยมีมากกว่า

ร้อยละ 70 ในระบบท่องเที่ยวไทย การเป็น AEC ท�าให้ภาคธุรกิจระดับ SMEs  มีความวิตก

กังวล เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวไทยไม่ได้แข่งขันเฉพาะใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้น 

เพราะหลังการเปิด AEC กลุ่มประเทศนอกอาเซียน เช่น ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ก็สามารถ

เข้ามาลงทุนโดยใช้สิทธิจากกรอบความร่วมมือ AEC ได้ (วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรี

ต่อสาขาท่องเที่ยว, ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ยิ่งไปกว่านั้นในการสัมมนาเวที

สาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างตารางข้อผูกพัน ชุดที่ 8 ของไทยในอาเซียน รวมทุก

สาขาบรกิาร ได้อธบิายถงึเป้าหมายการเปิดตลาดในสาขาบรกิารต่างๆ ภายใต้แผนงานการจดั

ตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) โดยได้กล่าวถึงธุรกิจท่องเที่ยวว่าเป็นสาขา

บริการเร่งรัด (Priority Integration Sector: PIS) ที่ในปี 2553 ต้องอนุญาตให้ผู้ให้บริการ 

มสีดัส่วนผูถ้อืหุน้ของนกัลงทนุอาเซียนไม่ต�า่กว่าร้อยละ 70 และยกเลกิข้อจ�ากดัการเข้าสูต่ลาด

อื่นๆ ทั้งหมด (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, พฤศจิกายน 2553) 
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ส�าหรับแนวโน้มการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวของไทยในปี 2554 ส่งผลดีต่อราย

ได้ของธุรกิจโรงแรมที่พัก แต่ขณะเดียวกัน ก็มีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ การ

ขยายตัวของการเปิดให้บริการโรงแรมใหม่หลายแห่งในช่วง 3 - 4 ปีนี้ ทั้งสาขาของไทยและ

สาขาจากต่างชาติ ที่มีจุดหมายตามเมืองท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

จ�านวนห้องพักและอัตราเข้าพักในแต่ละพื้นที่ในระยะต่อไป โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2553 

ไทยมีจ�านวนที่พัก (โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ และบังกะโล) ทั้งสิ้นประมาณ 6,588 แห่ง  มี

จ�านวนห้องพักรวมกันถึง 369,745 ห้อง ซึ่งจากข้อมูลการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อ

การโรงแรมทั่วประเทศ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, พฤศจิกายน 

2553) จะเหน็ได้ว่าปัญหาการเมอืงในประเทศมผีลโดยตรงต่อการตดัสนิใจวางแผนในการสร้าง

โรงแรมใหม่ของผู้ประกอบการ นอกจากน้ี ยงัพบว่า พืน้ทีท่ี่มกีารออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร

เพื่อการโรงแรม โดยส่วนมากจะอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออก แต่หากพิจารณาด้านพื้นที่ที่

ขออนุญาตก่อสร้างจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงในกรุงเทพฯ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ตามล�าดับ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ จ�านวนอาคารท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างมี

จ�านวนน้อย แต่กลับมีพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างมาก จึงคาดว่าน่าจะเป็นแผนการก่อสร้างใน

โครงการขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการรายส�าคัญ ที่เริ่มขยายการลงทุนในกรุงเทพฯ เพ่ิมขึ้น 

โดยเฉพาะในย่านธุรกิจที่อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า

เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ซึ่งมี

อยู่จ�านวนมาก คือ กว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนโรงแรมและรีสอร์ททั้งหมดในประเทศไทย จะ

ได้รับประโยชน์จากโอกาสที่เอื้อด้านการท่องเที่ยวในปี 2554 ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่

กับความสามารถในการปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจรองรับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่

ปรับเปลี่ยนไป ท่ามกลางกระแสการแข่งขันในธุรกิจที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากสาขาบริหาร

โรงแรมทัง้ไทยและต่างประเทศ โดยอาศัยจดุแข็งทีม่อียูข่องผูป้ระกอบการแต่ละรายซึง่แตกต่าง

กันออกไป ซึ่งเม่ือพิจารณาจากทิศทางการเติบโตของการท่องเท่ียวไทยในปี 2554 ท้ัง 

ตลาดนกัท่องเทีย่วคนไทยและตลาดนักท่องเทีย่วต่างชาตดิงัทีก่ล่าวมาแล้ว ส่งผลให้การใช้จ่าย

ในด้านต่างๆ ของนักท่องเที่ยว ระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ก่อให้เกิดเม็ดเงิน

รายได้ด้านการท่องเที่ยวสะพัดทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซ่ึงรายได้จากนักท่องเท่ียว

ต่างชาติ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 600,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8) และรายได้จากนักท่อง

เที่ยวคนไทย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 432,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5) โดยรวมแล้ว 
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การใช้จ่ายในด้านต่างๆ ของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติในปี 2554 มีแนวโน้มก่อให้

เกิดรายได้ด้านการท่องเทีย่วสะพดัทัว่ประเทศคิดเป็นมลูค่า รวมกนัทัง้สิน้ประมาณ 1,032,000 

ล้านบาท เพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 7 (แนวโน้มธุรกจิโรงแรมเอสเอม็อีปี 2554, ศนูย์วจิยักสกิรไทย, 

เมษายน 2554)

หากพจิารณาจากขนาดของโรงแรมในไทย โดยพจิารณาจากจ�านวนห้องพักแล้ว พบว่า 

ส่วนใหญ่ประมาณกว่าร้อยละ 65 เป็นโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก (มีจ�านวนห้องพักไม่เกิน 

79 ห้อง) รองลงมา คือ ประมาณร้อยละ 20 เป็นโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลาง (จ�านวนห้อง

พักตั้งแต่ 80 - 200 ห้อง) ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 15 เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ (จ�านวนห้อง

พักเกินกว่า 200 ห้องขึ้นไป) และเม่ือพิจารณาการกระจายตัวของโรงแรมและรีสอร์ทใน

ประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 29 อยู่ในภาคใต้ ซึ่งมีจ�านวนห้องพักรวมกันคิด

เป็นร้อยละ 26 ของจ�านวนห้องพักทั้งหมด รองลงมาคือ ร้อยละ 21 อยู่ในภาคเหนือ ซึ่งมี

จ�านวนห้องพักรวมกันคิดเป็นร้อยละ 15 ของจ�านวนห้องพักทั้งหมด และภาคตะวันออก หาก

พิจารณาจากจ�านวนโรงแรมและรีสอร์ท มีสัดส่วนร้อยละ 15 มากเป็นอันดับสาม รองลงมา

จากภาคเหนือ และภาคใต้ หากพิจารณาจากจ�านวนห้องพัก มีสัดส่วนร้อยละ 17 ซึ่งมากเป็น

อันดับสองรองจากภาคใต้ 
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7.2 ผลการศกึษาสถานการณ์ธุรกจิโรงแรม และท่ีพกั ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและ 
 จงัหวดัชลบรุ ี(เมอืงพทัยา)

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลของธุรกิจให้เช่าท่ีพักท่ีจด

ทะเบียนและไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และศึกษาความได้เปรียบ

เสยีเปรยีบของผู้ประกอบการธรุกจิให้เช่าทีพ่กัทัง้จดทะเบียนและไม่จดทะเบยีน ตลอดจนศกึษา

กฎระเบียบ ปัญหาอุปสรรคและสถานการณ์เชิงลึกของธุรกิจ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ

และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยเป็นการศึกษาและวิจัยแบบ

ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Mixed-method Research) 

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) เพื่อสืบค้นข้อมูลใน

แนวกว้างจากกลุ่มตัวอย่าง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสืบค้น

ข้อมูลในแนวลึกเพื่อตอบค�าถามและอธิบายร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีการเก็บตัวอย่าง

ผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรม และทีพ่กั แบ่งเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คอื พ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร จ�านวน 

250 ราย และพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี จ�านวน 270 ราย

โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ส�าหรับการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในภาค

ตะวันออกนั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมากเป็น

อันดับสอง รองลงมาจากภาคใต้ ด้วยสัดส่วนประมาณเกือบร้อยละ 20 โดยมี “พัทยา” เป็น

แหล่งท่องเทีย่วทีม่นีกัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเข้าไปเทีย่วสงูเป็นอันดบัหนึง่ของภาคตะวันออก 

ซึ่งในด้านการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาคต่างๆ พบว่า  

นักท่องเที่ยวต่างชาติสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวสะพัดไปยังภาคตะวันออกเป็นอันดับสอง 

รองลงมาจากภาคใต้เช่นกนั ด้วยสดัส่วนประมาณร้อยละ 15 และจากโครงสร้างรายได้ด้านการ

ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติของแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออก พบว่า ส่วนใหญ่

ประมาณกว่าร้อยละ 85 กระจายอยู่ในพัทยา รองลงมาคือ ระยอง (ร้อยละ 6) และเกาะช้าง 

(ร้อยละ 5) ตามล�าดับ ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวต่างชาติในภาคตะวันออก

ของไทย มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2554 (แนวโน้มธุรกิจโรงแรมเอสเอ็มอีปี 2554, 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, เมษายน 2554) ทั้งนี้ มีปัจจัยส�าคัญที่เกื้อหนุน สรุปได้ดังนี้
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• การพัฒนาการให้บริการของสนามบินอู่ตะเภาในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับ

เทีย่วบนิประจ�าของสายการบินปกต ินอกเหนอืจากเคร่ืองบินเช่าเหมาล�าทีม่าใช้บรกิารจ�านวน

มากในช่วงฤดูท่องเที่ยว ซึ่งน�านักท่องเที่ยวจากยุโรปและรัสเซียเดินทางเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ 

นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับแผนการส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงนอกฤดูท่องเท่ียวของ

เมืองพัทยาในอนาคต

• การกระจายการท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลัก คือ พัทยา ไปยังเมืองท่องเที่ยว

รองรอบๆ พัทยามากขึ้น ทั้งระยอง ตราด และจันทบุรี ต่างมีจุดขายที่โดดเด่น ทั้งแหล่งท่อง

เที่ยวทางธรรมชาติ เกาะแก่ง ชายหาด ป่า ภูเขา และน�้าตก รวมทั้งยังมีการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร ซึ่งมีจุดเด่น คือ กิจกรรมเที่ยวสวนผลไม้ในช่วงเทศกาลผลไม้ และการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ ซึ่งสอดรับกับกระแสการท่องเที่ยวสีเขียวในปัจจุบัน

• การขยายเส้นทางบินเชื่อมระหว่างตราด สมุย และภูเก็ต ของสายการบินบางกอก

แอร์เวย์ส ช่วยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคใต้กับภาคตะวันออกเข้าด้วยกัน โดยนักท่องเท่ียว

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ

• การยกเลิกวีซ่าคนไทยและกัมพูชาในการเดินทางเข้าออกประเทศ โดยใช้เพียง 

พาสปอร์ต และสามารถพักได้นานถึง 14 วัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เป็นต้นมา 

อ�านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจากกัมพูชาเดินทางมายังประเทศไทยผ่านจังหวัดตราด

เพิ่มขึ้นจ�านวนมาก



7-7
ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

7.2.1 สถานการณ์ธรุกจิการโรงแรม ทีพ่กั ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและจงัหวดัชลบรุี 

  (เมืองพัทยา) 

• พื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถานการณ์การด�าเนินธุรกิจปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- ส ่วนใหญ่ได ้รับผลกระทบจาก

สงครามราคา และ Service Apartment 

- สถานการณ์ทางการเมอืงทีผ่่านมา 

ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีการตัดสินใจ 

จองที่พักล่วงหน้าสั้นลง และมีระยะ

เวลาพักน้อยลง

- ท�าเลที่ตั้งของกิจการที่อยู ่ ใกล ้

แหล่งชุมนุมทางการเมือง มีผลต่อ

อัตราการเข้าพัก โดยโรงแรมที่อยู่

ใกล้เหตุการณ์ชุมนุมบางแห่งไม่มี

ผู้ใช้บรกิาร บางแห่งมผีู้ใช้บรกิารกว่า

ร้อยละ 80

- กลุม่ลกูค้าส่วนใหญ่ของผูป้ระกอบ

การที่มีท�าเลอยู่ใจกลางแหล่งธุรกิจ 

เช่น สุขุมวิท สีลม มาจากยุโรป 

อเมริกา ออสเตรเลีย บางส่วนเน้น

กลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น ซึ่งกลุ่มลูกค้า

ประเภทนี้จะนิยมเลือกใช้บริการกับ 

ผู้ประกอบการที่เน้นความปลอดภัย

เป็นหลัก

- สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้

นกัท่องเทีย่วตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัสัน้ลง 

Last Minute และมรีะยะเวลาการเข้า

พักลดลง

- ผู้ประกอบการท่ีมีท�าเลอยู่ใกล้

สนามบินสุวรรณภูมิจะเป็น Transit 

Hotel ลูกค้าจะเข้าพักไม่ซ�้าหน้า 

พกัเฉลีย่ 1 คนื และต้องมบีรกิารรถ

รับ-ส่งให้บริการกลุ่มลูกค้าหลาก

หลาย ส่วนใหญ่เป็น Backpack ช่วง

วิกฤตการณ์ทางการเมืองลูกค้า 

เกอืบเตม็ เนือ่งจากไม่กล้าเข้าเมอืง 

ได ้รับผลกระทบจาก Service  

Apartment เนื่องจากราคาใกล้เคียง

กัน และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

- ผู้ท่ีมีท�าเลอยู่ใจกลางเมืองและ

เกาะรัตนโกสินทร์ ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ทางการเมืองบ้าง 

พฤติกรรม ลูกค้าเปลี่ยน Last 

Minute และพักน้อยลง เน้นลูกค้า

เก่าที่เคยใช้บริการ มีการให้ค�า

แนะน�าสถานท่ีท่ีควรหลีกเลี่ยงให้

กับผู้เข้าพัก

- สถานการณ์ทางการเมืองส่งผล 

กระทบในกลุม่ลกูค้าทวัร์จนีทีล่ดลง 

แต่บางส่วนที่มีห้องพักรายเดือนได้

รับผลกระทบไม่มากนัก และได้รับ
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ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

- สงครามราคา และ Service Apart-

ment เกิดขึ้นเนื่องจากความอยู่รอด

ของธุรกิจ

- กลุม่ลกูค้าชาวฮ่องกง และต่างชาติ

บางส ่วนไม ่ เลือกเดินทางมายัง

ประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์

ทางการเมือง และค่าเงินบาทที่แข็ง

ขึ้น ท�าให้ทัวร์ไทยมีราคาสูง

ผลกระทบจากสงครามราคาของ

โรงแรมที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกัน 

- ผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ใกล้สวุรรณภมูิ

จะได้ลูกค้า Transit บางแห่งมีลูกค้า

สัมมนา และพนักงานสายการบิน 

ท� า ใ ห ้ ไ ด ้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก

สถานการณ์ทางการเมืองน้อย

การบริหารจัดการของธุรกิจโรงแรม ที่พัก พื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถานการณ์การด�าเนินธุรกิจปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

ขนาด
ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก

ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547
ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก

นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง - ผู ้ประกอบการที่มีท�าเลอยู ่ห ่าง

เมืองจะมีอัตราการเข้าพักไม่สูง เช่น 

บรเิวณถนนสขุาภบิาล 3 มร้ีอยละ 10 

ส่วนบรเิวณดอนเมอืงได้รบัผลกระทบ

จากที่พักแรมรายวันที่มิใช่โรงแรม

มากที่สุด 

- ผู้ประกอบการที่เน้นการท�าตลาด

เฉพาะกลุ่ม เช่น ชาวญี่ปุ ่น หรือ 

Niche Market จะมีอัตราการเข้าพัก

สูง มากกว่าร้อยละ 80

- เน้นการท�าตลาดผ่าน Online มาก

ขึ้น ทั้งผ่าน website ของกิจการและ

ของ Agency

- เน้นการท�าตลาดผ่าน website 

โดยต้องให้ข้อมูลห้องพัก ท�าเลท่ี

ชดัเจน บางแห่งมผีูเ้ข้าชมไม่ต�า่กว่า 

70,000 คน เน้นให้บริการที่ถูกต้อง

รวดเรว็ ห้องพกัสะอาดเป็นหลกั บาง

แห ่ ง มีช ่ อ งทางขาย โรงแรม ท่ี

สนามบิน และท�าการตลาดผ่าน 

Agency

- มี ก า ร บ ริ ก า ร แ ร ง ง า นแบบ

ครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้มี

ปัญหาการเปลี่ยนงานของพนักงาน

น้อย บางแห่งท�าตั้งแต่เริ่มเปิด

โรงแรม บางแห่งให้สิทธิพนักงาน 
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ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- ผู้ที่อยู่ในท�าเลที่มีการแข่งขันสูง 

เช่น สีลม มี Turnover สูง เนื่องจาก 

พนกังานมกัจะได้รบัการจงูใจทีด่กีว่า 

แต่ผูป้ระกอบการทีม่กีารบรหิารแบบ

ครอบครัวจะมี Turnover ต�่า

- แรงงานขาดแคลน เนือ่งจากมทีาง

เลอืกมากขึน้ และขาดทกัษะทางการ

สื่อสาร

- มกีารขายผ่าน website, Sale และ

ผ่าน Agency การขายผ่าน online 

สู ง ขึ้ น  โ ร งแ รม ใหม ่ เ น ้ นกา ร

ประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสาร ใบปลิว 

- บางแห่งลูกค้าต่างชาติลดลงมา  

2 ปี อันเป็นผลจากการเมือง แต่ได้

กลุม่สัมมนามาชดเชย บางแห่งมจีดุ

เด่นด้านท�าเลทีต่ัง้ เช่น เยาวราช ที่

ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก 

- แรงงานมี Turnover สูงเป็นปกติ 

ขึ้นอยู่กับ Service Charge เป็น

ส�าคัญ

ในการสร้างผลประโยชน์ส่วนตนท่ี

ไม่กระทบการบรกิารและสร้างความ

ไม่พอใจได้ หรอืมกีารแบ่งส่วนแบ่ง

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานเช่น 

ส่วนแบ่งรายรับค่าอาหาร เป็นต้น 

เน้นแรงงานในพืน้ที ่และมลีกัษณะ

เครือญาติ

- ท�าตลาดผ่าน Agency แต่

ปัจจุบันการขายผ่าน Online เพิ่ม

สูงขึ้น บางแห่งมีการขายกว่า 

ร้อยละ 60 ผ่าน online 

- แรงงานมีป ัญหาในส่วนของ 

แม่บ้านพนักงานบริการที่มีการ

เปลี่ยนงานบ่อย เนื่องจากเน้น 

Service Charge ทีส่งูเป็นหลกั บาง

ส่วนท่ีบริหารแบบครอบครัวจะมี 

Turnover น้อย บางแห่งมีบ้านพัก

ให้เป็นสวัสดิการ

การบริหารจัดการของธุรกิจโรงแรม ที่พัก พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
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• พื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาพัทยามีค่าใช้จ่ายต่อคนประมาณ 3,000 บาท โดยท่ัวไป

สถานการณ์การท่องเที่ยวของพัทยาในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวชาวอินเดียก�าลังนิยมมาเท่ียว

พทัยา มปีรมิาณนกัท่องเทีย่วมากกว่านักท่องเทีย่วชาวรัสเซีย อกีทัง้ยงัดกีว่าปีทีผ่่านมา ปัญหา

ทางการเมืองที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบมากกับนักท่องเที่ยวโซนเอเชีย เช่น จีน ไต้หวัน และ

ฮ่องกง ท�าให้ตลาดมกีารหดตัวอย่างมาก แต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2553 ท่ีผ่านมา นกัท่องเท่ียว

ชาวเกาหลีเริ่มกลับมาท่องเที่ยวพัทยาอีกครั้ง ด้านตลาดนักท่องเท่ียวเดิม เช่น เยอรมัน  

อังกฤษ ยังมีปริมาณนักท่องเที่ยวทรงตัว ทั้งนี้ ตัวแทนจาก ททท. ระบุว่า ที่ผ่านมาตลาด 

เอเชยี เช่น จนี เกาหล ีมปัีญหามนีกัท่องเทีย่วเข้าน้อย ซึง่ปกตใินช่วง Low Season นักท่องเท่ียว

กลุ่มนี้จะเริ่มเข้ามาท่องเที่ยว แต่หลังจากได้คลี่คลายการเมือง ท�าให้เริ่มมีการจองทัวร์เข้ามา

มากขึ้น ประกอบกับเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวในช่วง High Season ด้วย

เช่นกนั นอกจากนัน้ พัทยายงัมนัีกท่องเทีย่วแถบตะวันออกกลางมาเท่ียวด้วย ซึง่นกัท่องเท่ียว

กลุ่มนี้จะมาหลายรอบ และมีระยะเวลาในการมาพักคราวละมากกว่า 10 วัน

ด้านผู้ประกอบการโรงแรมระบุว่า 3 - 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดการจัดประชุมได้กลุ่มลูกค้า

ชาวต่างประเทศมจี�านวนมาก เช่น กลุม่แพทย์ บริษทัขนาดใหญ่ ซึง่ผลจากสถานการณ์ทางการ

เมอืงท�าให้นกัท่องเทีย่วในส่วนนีล้ดลง ปัจจบัุนภาคเอกชนได้สร้างและพยายามหาตลาดอืน่มา

ทดแทนตลาดประเทศเพื่อนบ้าน หรือตลาด MICE ที่ถูกยกเลิกไป ซึ่งกลุ่มลูกค้าในส่วนนี้จะ

ขาดหายไปประมาณ 3 ปี โอกาสที่จะกลับเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งค่อนข้างยาก หากเกิด

วิกฤติการณ์ซ�้าอีกจะท�าให้ลูกค้ากลุ่มนี้ไม่กลับเข้ามาท่องเที่ยวอีก ด้านตลาด Intensive ได้รับ

ผลกระทบเช่นกัน ซึ่งต่างประเทศไม่ใส่ใจเรื่องราคา ส่วนตลาดล่างท่ีน่าสนใจคือ ตลาดการ

แต่งงานของชาวอินเดีย ซึ่งมีระยะเวลาในพิธีหลายวันอย่างน้อย 5 - 7 วัน ในการมาแต่งงาน

ที่พัทยาบ่อยครั้งจะเช่าเหมาล�าพาครอบครัวมาด้วย รวมถึงการน�าพ่อครัวมาประกอบอาหาร

เช่นกัน ด้านตลาดในประเทศ น่าจะอยู่ได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงแรมเคยเสนอให้สร้างศูนย์

ประชุมขนาด 10,000 คน เพื่อจับกลุ่มตลาด Intensive ระดับกลาง เช่น แอมเวย์ เอไอเอ 

เป็นต้น
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ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

ที่ผ่านมา เมืองพัทยาพยายามจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดกิจกรรมการ 

กระตุน้การท่องเทีย่ว (Event) เพือ่ดึงดูดนักท่องเทีย่วชาวไทยให้มาเท่ียวพัทยาเพ่ิมขึน้ ผลของ

กิจกรรมส่งผลให้มปีรมิาณนกัท่องเทีย่วเพิม่สงูขึน้ พจิารณาได้จากปรมิาณรถยนต์ท่ีเพิม่ขึน้ใน

ช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ นอกจากนั้น เมืองพัทยายังร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออก 

Road Show ในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสนอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

เช่น องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) จดัสมัมนาโดยเลอืกพทัยาเป็นสถานทีจ่ดัประชมุ ทัง้นี้ 

เมืองพัทยาจะช�าระค่าอาหารให้กับกลุ่มดังกล่าว 1 มื้อ เพื่อแลกกับการใช้จ่ายที่มากกว่า ใน

ส่วนนีผู้้ประกอบการและเมอืงพทัยามคีวามเหน็ให้หน่วยงานภาครฐัเพิม่ค่าท่ีพกัแรม ค่าอาหาร 

และค่าอาหารว่าง เพื่อลดความยากล�าบากในการท�างาน ลดคอร์รัปชั่น และสร้างมาตรฐาน

และการบริหารงานโรงแรมให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีอีกทางหนึ่ง ด้านกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศ

ได้ร่วมกับสื่อต่างๆ เช่น FTV การประกวด Cat Walk โดยทางผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมกับการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ไปร่วมงานด้วย เช่น ที่ประเทศรัสเซีย อินเดีย เป็นต้น

ปัญหาหลักๆ ของจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

• ปัญหาด้านภาพลักษณ์

ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เน้นการขายประเวณีหรือ Sex tour  

ดงัเช่นทีน่กัข่าวเยอรมนัท�ารายการขายข่าว Sex tour ในพัทยา หรอืกรณีการรดีไถนกัท่องเท่ียว

ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปลดลง เมืองพัทยาจึงควรจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม ่

แทนที่ภาพลักษณ์ด้านลบเดิม ซึ่งเมืองพัทยาได้พยายามเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของพัทยา

ใหม่ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จัดขึ้น เช่น ในวันที่ 22 กันยายน 2553 ได้จัดท�าโครงการ

ด้านสิ่งแวดล้อม Car free day แสดงถึงการให้ความส�าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจาก

นั้น ยังมีปัญหาในเรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทย (Thainess) หายไป
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• ปัญหาด้านสาธารณูปโภค

เมืองพัทยามีการขยายตัวของเมืองค่อนข้างสูง ความหนาแน่นของประชากรมาก ส่ง

ผลให้ระบบสาธารณูปโภคประสบปัญหา ส่งผลกระทบต่อเนื่องในด้านอื่น เช่น ขาดแรงงานใน

การจัดเก็บ เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทุนเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยมูลค่าการลงทุน

ประมาณ 1,000 ล้านบาท ด้านปัญหาขยะบริเวณชายหาดและในทะเล ทางเมืองพัทยาระบุว่า 

เป็นขยะท่ีเกดิจากกระแสน�า้ทีม่าจากอ�าเภอบางประกง ซ่ึงทางเมอืงพทัยาได้จดัทมีเพือ่การจดั

เก็บขยะอย่างต่อเนื่อง โดยเมืองพัทยาอยู่ระหว่างการท�า MOU กับการไฟฟ้าฯ เพื่อขายขยะ

และน�าไปเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าต่อไป ปัจจุบันพัทยาใช้น�้าประปาจากอ�าเภอสัตหีบ และจาก 

อ่างเกบ็น�า้มาบประชนั เป็นหลกั ทางเมอืงพทัยาได้หารอืกบักรมชลประทานแล้วทราบว่า ปริมาณ

ฝนที่ตกมีจ�านวนมากแต่น�้าไม่ลงบ่อ การที่มีโรงแรมเพิ่มขึ้นมากอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ใน

อนาคต ทัง้นี ้ทางผูป้ระกอบการระบุคุณภาพประปาปัจจบัุนยงัใช้ไม่ได้ ด้านกระแสไฟฟ้าท่ีได้รบั

ในหลายๆ ครั้ง มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าสูงกว่าปกติ ท�าให้เกิดปัญหาไฟเกิน กระตุก ทาง 

ผูป้ระกอบการโรงแรมต้องแก้ปัญหาโดยการติดต้ังเคร่ือง UPS ท่ีมรีาคาสงูมากไว้ป้องกนัปัญหา

ดังกล่าว นอกจากนั้น ผู้ประกอบการยังเสนอให้พัทยามีระบบไฟฟ้าใต้ดินเพื่อความสวยงาม

• ปัญหาด้านการจราจร

พัทยามีปริมาณรถเยอะ และมีรถวิ่งทั้งวัน อีกทั้ง ปัญหาจราจรยังเกิดจากรถสองแถว

สาธารณะที่ให้บริการมีจ�านวนกว่า 700 คัน ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยาได้จัดระเบียบแบ่งรอบการ

เดินรถออกเป็นสายสีเหลืองกับสายสีแดง เพื่อบรรเทาปริมาณรถบนท้องถนน นอกจากนั้น 

ทางเมืองพัทยาอยู่ระหว่างการศึกษาการจัดท�ารถไฟฟ้าโมโนเรล เพื่อเป็นระบบขนส่งมวลชน

อีกทางเลือกหนึ่งของพัทยา

• ปัญหาด้านความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ต้องการให้ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ติดกล้องวงจรปิดไว้ท่ีหน้าสถาน

ประกอบการ นอกเหนือจากที่เมืองพัทยาได้จัดงบประมาณไว้ เพื่อความสะดวกในการด�าเนิน

การด้านอาชญากรรมต่างๆ ซึง่ผูป้ระกอบการมคีวามคดิเหน็ในส่วนนีข้ึน้อยูก่บัแนวปฏบิตัขิอง

ผู้ก�ากับการเมืองพัทยาที่มารับผิดชอบขณะนั้น หากมีผู้ก�ากับดีความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น 
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ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

สถานการณ์การด�าเนินธุรกิจปัจจุบันพื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง - ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผล 

กระทบจากสถานการณ์ทางการเมอืง 

ท�าให้นักท่องเที่ยวลดลงประมาณ  

3 - 4 เดือน บางส่วนมีอัตราการเข้า

พักเป็นตามเป้าหมายที่ร้อยละ 70 

- นักท่องเที่ยวของเมืองพัทยามี

ความหลากหลาย มีชาติที่ส�าคัญ

ได้แก่ รัสเซีย ยุโรป จีน อินเดีย 

ไต้หวัน ตะวันออกกลาง โดยนักท่อง

เทีย่วโซนเอเชยี จะเดนิทางเข้าพกัใน

ช่วง Low Season ส่วนช่วง High 

Season จะเป็นกลุม่นกัท่องเทีย่วชาว

ยุโรป และรัสเซียเป็นหลัก

- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผล 

กระทบจากสงครามราคา แต่ส่วน

ใหญ่มองว่าค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นมี

ผลกระทบมากกว่า ภายหลังจาก

วิกฤตการณ์ทางการเมือง

- สถานการณ์ทางการเมืองส่งผล

ต่อความเชื่อม่ันของนักท่องเท่ียว 

ท�าให้พฤตกิรรมการจองทีพ่กัมรีะยะ

เวลาสั้นลง และมีจ�านวนพักเฉลี่ย 

ลดลงจากเดิม บางส ่วนจึงเน ้น 

นกัท่องเทีย่วชาวไทยมากขึน้ บางส่วน

ไม่ได้รบัผลกระทบเนือ่งจากมกีารให้

บริการห้องพักในรูปแบบรายเดือน

ควบคู ่กับรายวัน ท�าให้มีรายได ้

เพียงพอ สามารถอยู่รอดได้

- การแข่งขนัด้านราคาส่งผลกระทบ

ต่ออัตราการเข้าพัก ท�าให้ต ้อง 

ปรับลดราคาค่าห้องตาม

- ส่วนใหญ่คดิว่าค่าเงนิบาทส่งผล

กระทบมากกว่าสถานการณ์ทางการ

เมือง

- ผูป้ระกอบการทีเ่น้นการให้บรกิาร

ในรปูแบบรายเดอืน แต่ปรบัให้มกีาร

• ปัญหาด้านสาธารณสุข

พัทยามปีระชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้เกดิสลมัย่อยๆ จ�านวนมาก ซึง่เป็น

ผู้ที่มาจากต่างถิ่นไม่ใช่คนเมืองพัทยา ท�าให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
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ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอัตราการ

เข้าพักเฉลี่ยลดลง และมีการจอง 

ล่วงหน้ากระชัน้ชดิขึน้ มบีางแห่งทีม่ี

อตัราการเข้าพกัอยู่ในระดบั 70% ใน

ช่วง Low Season โดยเน้นการให้

บรกิารทีม่คีวามเป็นกนัเอง ไม่เน้นการ

ให้บริการในรูปแบบทางการมากนัก

- ภายหลงัวกิฤตการณ์ทางการเมอืง 

ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผล 

กระทบ ส่งผลให้มีอัตราการเข้าพัก

ลดลง จ�านวนพักเฉลี่ยลดลง และมี

การจองล่วงหน้าไม่นานมากนัก แต่

ผู้ประกอบการบางส่วนไม่ได้รับผล

กระทบเนื่องจากให้ Agent เป็นผู้

ด�าเนนิการแก้ปัญหาเรือ่งนี้ให้ได้ตาม

สัญญา

- ส่วนใหญ่ระบุว่าค่าเงินบาทส่งผล 

กระทบกับอัตราการเข้าพักมากกว่า

การแข่งขันด้านราคา และบางส่วน

เหน็ว่าค่าเงนิบาทจะส่งผลกระทบกบั 

Agent มากกว่าผู้ประกอบการธุรกิจ

ที่พักแรม

- การแข ่งขันด ้านราคาเกิดขึ้น 

เพราะโรงแรมเกิดขึ้นจ�านวนมาก 

ท�าให้มีการลดราคาค่าห้องพักลง 

และผลจากการปรับปรุงการให ้

บรกิารของ Serviced Apartment ให้

มีรูปแบบของรายวัน 

เปิดรับรายวัน จะเน้นพิจารณาผู้

เข้าพกัเป็นพเิศษ เนือ่งจากมคีวาม

กังวลในทรัพย์สินของกิจการ และ

ของผู้ใช้บรกิารรายเดอืน เนือ่งจาก

ระบบความปลอดภัยท่ีไม่ดีเท่าผู้

ประกอบการที่มีการให ้บริการ

มาตรฐาน

- ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ทางการเมือง ท�าให้ 

นักท ่องเที่ยวไม ่มั่นใจในความ

ปลอดภัย บางแห่งมีอัตราการเข้า

พักเหลือร้อยละ 15 บางแห่งมีผู้ใช้

บริการเพียง 3 ห้อง

- ปัจจบุนัมอีตัราการเข้าพกัสงูขึน้ 

แต่พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วจอง

ล่วงหน้ากระชั้นชิดมากขึ้น บาง

แห่งจองล่วงหน้า 1 สัปดาห์ และมี

จ�านวนพกัเฉลีย่ลดลง บางแห่งเคย

เข้าพักเฉลี่ย 10 คืน ลดลงเหลือ 7 

คืน

- การแข่งขนัด้านราคาปัจจบุนัยงั

มีอยู ่ เนื่องจากในช่วงแรกต้อง 

ลดราคาเพื่อจูงใจนักท่องเท่ียวท่ี

หายไปในช่วงวิกฤตการณ์ทาง 

การเมืองให้กลับมา แต่ปัจจุบันยัง

มีอยู่ผ่าน promotion ต่างๆ 

- ค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบกับ

บริษัททัวร์มากกว่า แต่จะไม่ส่งต่อ

กลุ่มลูกค้าชาวจีน

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

สถานการณ์การด�าเนินธุรกิจปัจจุบันพื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา) (ต่อ)



7-15
ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

การบริหารจัดการของธุรกิจที่พักแรมพื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง - นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเลือก

ทีพ่กัทีอ่ยู่ในแหลง่ของชาตนิั้นๆ เช่น 

ยโุรปพักแถวซอยบวัขาว หรือรสัเซยี

บริเวณพัทยาเหนือ

- ส่วนใหญ่เน้นการขายผ่าน Agent 

ทั้งในแบบ online และ offline ซ่ึง

ปัจจบุนัมปีรมิาณผ่าน online เพิม่สงู

ขึ้น มีผู้ประกอบการเพียงแห่งเดียว

เท่านั้นที่ด�าเนินการด้วยกลยุทธ์ปาก

ต่อปาก (Word of Mouth) เพยีงอย่าง

เดียว

- ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เน้นการท�า

ตลาดผ่านการออกงานแสดงสินค้า

โ ดย ไม ่ ไ ด ้ รั บกา รสนั บสนุ น งบ

ประมาณจากภาครัฐ บางแห่งคิดว่า

ไม่คุ้มกับการลงทุน 

- แ ร ง ง านมี กา รหมุ น เ วี ยนสู ง 

เนื่องจากให้ความส�าคัญกับ Service 

Charge เป็นส�าคัญ บางแห่งที่มีการ

บริหารงานโดยเน ้นความเป ็น

ครอบครัว หรือเน้นให้มีความรู้สึก

ร่วมเป็นเจ้าของกจิการจะม ีturnover 

ไม่สูงมาก 

- บางแห่งมีการจ้างแรงงานชาว

ฟิลิปปินส์ โดยให้ท�างานในต�าแหน่ง 

Reception ส่วนใหญ่มกีารอบรมด้าน

ภาษาให้กับพนักงาน และมีรูปแบบ

การอบรมในลักษณะ on the job 

training

- ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เน้นลกูค้า

เก่าเป็นหลกั มกีารบอกต่อแบบปาก

ต่อปาก (Word of Mouth) หากเป็น

ผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมเฉพาะใน

ลักษณะ package เช่น การขาย 

package ห้องพกัควบคูก่บัสปา หรอื

ใกล้สนามกอล์ฟจะมี Agent ในการ

หาลูกค้าต่างประเทศ และการจอง

ผ ่ า น  we b s i t e  ร วมถึ ง ก า ร

ประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสาร

- ผูป้ระกอบการบางส่วนมกีารออก 

งานแสดงสินค้าร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐ แต่คิดว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูง 

- พนักงานส่วนใหญ่เป็นชาวไทย 

พบปัญหา turnover สูง เนื่องจาก 

serv ice charge ท่ีจู ง ใจจาก 

ผู้ประกอบการอื่น และบางส่วนขาด

วินัยในการท�างาน ท�าให้ไม่ผ่านการ

ทดลองงาน และมทีศันคตทิี่ไม่สูง้าน
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ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- ผู้ประกอบการมีช่องทางการขาย

ผ่าน Agent เป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน

ช่องทาง website เริ่มมีปริมาณเพิ่ม

สูงขึ้น บางส่วนมีการออกงานแสดง

สินค้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ แต่

ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

- บางส่วนขาดแคลนแรงงานที่มี

ทกัษะ ท�าให้ต้องจ้างแรงงานต่างชาติ 

นอกจากนั้น ยังมีการหมุนเวียนสูง 

เน่ืองจากโรงแรมเปิดใหม่จ�านวนมาก 

และจูงใจด้วย Service Charge เป็น

ส�าคญั โดยเฉพาะในระดบั Operation 

เช่น Housekeeping มีโรงแรมบาง

แห่งที่มี turnover ต�่าเนื่องจากเน้น

การดูแลเอาใจใส ่ เสมือนคนใน

ครอบครัว

- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการ

ท�าตลาดผ่าน Agent ทัง้ online และ 

offline เนื่องจากมีปริมาณห้อง

จ�านวนมาก ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นชาว

เอเชีย เช่น จีน ไต้หวัน เกาหลี 

อินเดีย บางแห่งท�าตลาดผ่านทาง

ทวัร์กว่าร้อยละ 90 แต่ส่วนใหญ่เริม่

มผ่ีานทาง website ของกจิการเพิม่

มากขึ้น

- ด้านแรงงานพบปัญหาในด้าน

การสื่อสารภาษาต่างประเทศ ส่วน

ใหญ่มี turnover สูง เนื่องจากการ

จู ง ใ จ เ รื่ อ งผลปร ะ โ ยชน ์ อื่ น ท่ี 

มากกว่า มบีางส่วนทีเ่น้นการบรหิาร

งานแบบครอบครวัที่ไม่ค่อยประสบ

ปัญหานี้

การบริหารจัดการของธุรกิจที่พักแรมพื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา) (ต่อ)
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ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

7.2.2 การวเิคราะห์ข้อได้เปรียบเสยีเปรียบในการประกอบการตามขนาด ตามลกัษณะ 

  การจดทะเบียน

ข้อได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน จ�าแนกตามพื้นที่ 

 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

- มีความเป็นมิตร, Thainess, มีใจรักบริการ

มากกว่า

- พม่ามสีนิค้าท่องเทีย่วสงู เป็นมติรต่อคนง่าย 

ด้านกัมพูชามีมรดกโลก ท�าให้ลูกค้าสนใจ แต่

มีการแสดงออกด้านความเป็นมิตรไม่เท่าไทย 

ส่วนเวยีดนามให้ความส�าคญัด้านบรกิารมากขึน้ 

ประกอบกับมีความสามารถด้านภาษาดี ซึ่ง

มาตรฐานของแต่ละประเทศใกล้เคียงกัน แต่ยงั

ไม่เทียบเท่าไทย

- ข้อได้เปรียบของผู้ประกอบการโรงแรมใน

เมืองพัทยาเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย คือ 

Value for Money ซึ่งเราได้เปรียบ เนื่องจาก

ประเทศไทยมีระดับของท่ีพักกว้างขวาง และ

หลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบมาก 

สามารถเลือกพักได้ตั้งแต่ Home stay Guest-

house ทั่วประเทศ

- ความมชีือ่เสยีงเรือ่ง Thai wellness เรือ่งสปา 

เรื่องอาหาร

- แรงงานชาวไทยมีคุณภาพ แต่หาไม่ได้ ไม่มี

คนไทยมาสมคัร เนือ่งจากไม่ต้องการท�า ส่งผล

ให้ต้องจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น ซ่ึงหาก

ภาษาไม่ดีจะอยู่ Back Office ส่วนกลุ่มที่ภาษา

ดีหน้าตาใช้ได้ เช่น ชาวพม่า ฟิลิปปินส์ อาจ

ใช้ได้ แต่ไม่มีใจในการบริการ (Service Mind)

- หากเป็นโรงแรมสาขาต่างประเทศ เช่น Ibis 

หรือ Swiss Hotel จะน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ 

และเน้นการท�างานแบบ Multitask
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ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น และข้อได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต 

 ต่างกัน จ�าแนกตามพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

- ส�านักผังเมืองระบุว่า ถ้าดัดแปลงอาคารก็ไม่

สามารถขออนญุาตได้ เนือ่งจากจดทะเบยีนผดิ

ประเภทไปแล้ว ทั้งการลงทุนต�่า อาศัยช่องว่าง

ทางกฎหมายท�าให้ได้ข้อได้เปรยีบทางภาษ ีและ

ข้อก�าหนดทางส่ิงแวดล้อม นอกจากนั้น บาง

ส่วนยังไม่ให้ความสนใจตั้งแต่ต้น โดยควรมี

ผังเมืองให้ถูกต้อง 

- การขอจดทะเบียนเป็นโรงแรมจะมีค่าใช้จ่าย

สูง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีบริษัทให้ท�าการ

จดทะเบียนเพียง 50 บริษัท แต่มีการขอรับรอง

ทั้งสิ้นกว่า 20,000 แห่ง ท�าให้ใช้ระยะเวลานาน

ในการตรวจสอบ

- ด้านการแก้ไขให้ผู ้ประกอบการที่อยู ่นอก 

พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ให้ทางการเป็น

ตัวกลางในการเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้อง ก�าหนด

ประเด็นในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อไป

- ส�านกัอนามยัระบวุ่า ผูป้ระกอบการขาดความ

รูด้้านสขุอนามยั เช่น ความสะอาดของห้องพกั, 

ระบบปรับอากาศภายในห้องพัก, ห้องน�้า, สระ

ว่ายน�้า, ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ซึ่งพบปัญหาโรคที่

เกิดจากระบบปรับอากาศมากที่สุด

- เมอืงพทัยาระบวุ่า โรงแรมเลก็ ๆ  ต้องการใบ

อนุญาตที่ถูกต้อง แต่คุณสมบัติไม่ผ่านตาม

กฎหมาย ในส่วนนีเ้สนอให้มบีทเฉพาะกาลเป็น

กรณี และให้อ�านาจท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ปัจจุบันใน

ส่วนนี้เป็นการรวมอ�านาจจากส่วนกลาง ไม่ได้

กระจายอ�านาจ อีกทั้งหลายๆ หน่วยงานขาด

การประสานงานกัน เช่น กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศกึษา กระทรวงมหาดไทย ท�าให้มข้ีอ

ได้เปรียบเสียเปรียบ เช่น เรื่องภาษี ใบอนุญาต

ที่ซ�้าซ้อน ใบอนุญาตสะสมอาหาร เป็นต้น

- ผูป้ระกอบการส่วนหนึง่เหน็ว่า โรงแรมทีส่ร้าง

มาก่อนออก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ก�าหนด

เรื่องความปลอดภัย พื้นที่สีเขียว ลานจอดรถ 

ซ่ึงบางส่วนไม่สามารถปรับปรุงได้ จึงเสนอให้

ให้ใช้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม แต่หน่วย

งานท้องถิ่นไม่สามารถด�าเนินการได้ เนื่องจาก

ติดเรื่องข้อกฎหมาย ทั้งใบอนุญาตบางส่วนซ�้า

ซ ้อนและสร ้างภาระให ้กับผู ้ประกอบการ 

นอกจากนั้ น  ป ัญหาเรื่ อ งลิขสิทธิ์ เพลง 

ภาพยนตร์ ยังเอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการ

เพิ่มขึ้นอีกด้วย

- นายทะเบียนประจ�าพื้นที่ต ้องการให้มีใบ

อนญุาตทกุแห่ง พบว่า ปัญหาอาคารในปัจจบุนั

อยู่ในเขตทีส่ร้างโรงแรมไม่ได้ (พืน้ทีส่แีดง) หาก

เป็นพืน้ทีส่ส้ีมสามารถสร้างได้แต่ไม่เกนิ 10,000 

ตารางวา ตามกฎหมายควบคุมอาคาร หาก

พจิารณาเรือ่งความปลอดภยัจะเป็นประเดน็หนึง่

ทีไ่ม่สามารถขอเปลีย่นใบอนญุาตได้ ประกอบกับ

ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอีกส่วนหนึ่ง
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ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จ�าแนกตามพื้นที ่

 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

- ประเทศไทยเสยีเปรยีบเรือ่งภาษา ขาดความ

รับผิดชอบ และการมีวินัย

- ในภาพรวมอาจท�าให้เราได้เปรียบ แต่ควร

ก�าหนดให้มีผู้บริหารเป็นชาวไทย และต้องขึ้น

ทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน ด้านผู้ประกอบ

การควรมีจิตส�านึกในการดูแลแรงงานไทย

- กระทรวงแรงงานควรพิจารณาแรงงานที่จะ

เข้ามาในประเทศเพิม่ขึน้ และหาทางส่งออกแรง

งานไทยสู่ตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น

- สร้างทัศนคติให้ผู้ประกอบการออกไปลงทุน

นอกประเทศ

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ASEAN 

Competency ฉบับที่ถูกต้อง

- เมืองพัทยาระบุว่า ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก AEC 

และมีผู้สนใจน้อย 

- ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเห็นว่า ภาครัฐควร

เตรยีมข้อมลู แล้วแจ้งให้ภาคเอกชนทราบก่อน 

แล้วค่อยประกาศ ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศไปแล้ว 

ท�าให้ภาคเอกชนต้องตามแก้ภายหลัง ทั้ง

ประเทศอื่นยังสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับธุรกิจใน

ประเทศแล้ว

- นักลงทุนชาวต่างประเทศท่ีไม่มีคุณภาพจะ

เข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น ภาครัฐควรจัดท�าข้อ

ก�าหนดการลงทุน ซึ่งปัจจุบันต่างชาติที่เข้ามา

ท�าธุรกิจต่างๆ ในเมืองพัทยาหลายรายได้สร้าง

ปัญหาให้กับพัทยาเพิ่มขึ้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ 

ภาครฐัไม่เพยีงพอในการควบคมุ เช่น การบงัคบั

ใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมอืง (ต่างชาตมิาลงทนุ

ท�าเป็นมาเฟีย) ระเบียบการจับกุมการค้า

ประเวณีที่ล่อซื้อไม่ได้ เป็นต้น

- ผูป้ระกอบการเสนอให้ใบอนญุาตผูจ้ดัการ ไม่

ควรเน้นเรื่องความรู้ แต่ให้เน้นหลักสูตรที่เกี่ยว

กบัวฒันธรรมไทย กฎหมายแรงงาน และ Cross 

Culture ท้ังเสนอให้ก�าหนดอัตราการจ้างงาน

ชาวไทย โดยเสนอให้สถาบนัการศกึษาปรบัปรงุ

เร่ืองภาษา บคุลากร และสร้างทศันคตใิห้นกัศกึษา

ที่จบใหม่ยอมรับค่าจ้างตามประสบการณ์ท่ี 

เพิม่ขึน้ ซึง่ปัจจบุนัประสบปัญหาการขาดแคลน

พนักงานในระดับ Operation ที่ปัจจุบันหันไป

ท�างาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม 

หรือขับมอเตอร์ไซด์รับจ้างเพิ่มขึ้น 
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กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

- การลงทุนในธุรกิจโรงแรมของ Chain  

ต่างประเทศจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

ให้กบัพทัยาได้ ซึง่พทัยายงัมลีกูค้าในตลาดบน 

ไม่มากนัก

7.2.3 การวเิคราะห์ข้อได้เปรียบเสยีเปรียบในการประกอบการ ระหว่างธรุกจิทีพ่กัแรม 

  ที่จดทะเบียน และที่ไม่จดทะเบียนตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 จ�าแนกตาม 

  พื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

• พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น และข้อได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต 

 ต่างกันพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง - ผูป้ระกอบการทีม่กีารก่อสร้างตาม

ข้อก�าหนดจะไม่มีปัญหาเรื่องการขอ

ใบอนุญาต แต่จะใช้เวลานาน

- มีข้อได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการ

ด�าเนินงานที่จะต�่ากว่าโรงแรมที่ถูก

ต้องในด้านภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย 

ค่าโสหุ้ย เช่น การตรวจสอบทาง

สาธารณสุข

- ต้องการให้ภาครัฐหามาตรการใน

การควบคุม หรือบังคับในเรื่อง 

ความปลอดภัยให้ดีกว่านี้ เพื่อผล

ประโยชน์โดยรวม

- ผู ้ ที่ มี ท� า เ ล ใ ก ล ้ ส น า ม บิ น

สวุรรณภมู ิจะตดิปัญหาเรือ่งผงัเมอืง 

ที่ไม่อนุญาตให้สร้างโรงแรมได้ แต่

พื้นที่ เหมาะสมที่ จะรองรับทาง

เศรษฐกจิ ควรจะปรบัปรงุข้อก�าหนด

ใหม่ให้สอดคล้องกับความเจริญ

- ผู ้ที่มีท�าเลใจกลางแหล่งธุรกิจ 

และเกาะรัตนโกสินทร์ ติดปัญหา

เร่ืองท่ีจอดรถ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

การคมนาคมที่สะดวกขึ้น เนื่องจาก

บางแห่งมรีถไฟฟ้าผ่าน ประกอบกบั

กลุม่เป้าหมายเป็นชาวต่างชาตไิม่ได้

ค�านึงถึงที่จอดรถเป็นส�าคัญ



7-21
ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรม และที่พัก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- เจ ้ าหน ้ าที่ ต ้ องควบคุมให ้ ได ้

มากกว่าในปัจจุบัน 

- ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ

สมาคมโรงแรมควรเป็นตัวกลางใน

การสนับสนุนเรื่องการรักษาความ

ปลอดภัย และ Safety ของ Service 

Apartment ที่มากกว่าในปัจจุบัน

- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการ

ใบอนุญาต แต่ติดขัดเรื่องผังเมือง 

และข้อก�าหนดเรือ่งทีจ่อดรถ บางส่วน

ไม่ต ้องสนใจ คิดว่าต้องมีความ 

หลากหลาย เน้นเรื่องการตลาดเป็น

ส�าคัญ บางส่วนท่ีไม่ได้ใบอนุญาต

ท�าให้เสียโอกาสในการรับพนักงาน

สายการบิน

- ภาครฐัควรพจิารณาปรบัปรงุเรือ่ง

ผงัเมือง อาจท�าประชาพจิารณ์ บางส่วน

ต ้องการให ้พิจารณาในลักษณะ 

การอภัยโทษส�าหรับผู้ท่ีมีมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยตามก�าหนด
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การเตรียมความพร้อมสู่ AEC ของผู้ประกอบการพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่ม Accor 

จะได้รับข้อมูลในส่วนนี้ มีการอบรม 

(Training) รองรับ ส่วนที่อยู่นอกกลุ่ม 

Accor ทีท่ราบคดิว่าจะได้รับผลกระทบ

การแข่งขันจะสูงขึ้น แต่ปัญหาทาง

ด้านแรงงานจะลดลง เพื่อป้องกันผู้

ประกอบการท้องถิ่นควรมีมาตรการ

ป้องกันออกมาบางส่วนเสนอให้เน้น

การท�าตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม (Niche 

Market) แต่บางส่วนไม่ทราบข้อมูล

- ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ทราบ

ข้อมูลและคิดว ่าจะต้องได ้รับผล 

กระทบ ซ่ึงข้อดีที่คาดว่าจะได้รับจะ

เป็นเรื่องแรงงาน โดยเฉพาะการแก้

ปัญหาด้านภาษา ส่วนข้อเสยีจะท�าให้

ผู ้บริโภคมีตัวเลือกเพิ่มขึ้น การ

แข่งขันจะรุนแรงขึ้น แต่บางส่วนคิด

ว่าผู้ให้บรกิารไทยมจีดุแขง็น่าจะมขีดี

ความสามารถในการแข่งขัน

- ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ทราบ

เรื่องการเปิดเสรี และคิดว่าจะท�าให้

แก้ปัญหาแรงงานได้ แต่จะท�าให้การ

แข่งขันสูงขึ้น ผู้ประกอบการขนาด

ใหญ่จะได้รับผลกระทบมากกว่า

- ผู้ประกอบการบางส่วนเชื่อว่าจะ

ท�าให้ภาพลกัษณ์ประเทศไทยดขีึน้ มี

ความเป็นสากล และธุรกิจจะพัฒนา

ได้มากขึ้น เน่ืองจากต้องปรับตัว 

และเรียนรู้จากคู่แข่งขัน

- ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ทราบ 

และคิดว ่าจะช่วยแก้ป ัญหาด้าน

แรงงานให้กับธุรกิจได้ ประกอบกับ

จะช่วยสร้างเสริมแรงงานท่ีมีความ

สามารถให้มีโอกาสก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 

ด้านการแข่งขนัคดิว่าผูป้ระกอบการ

ไทยมศีกัยภาพจะสามารถแข่งขนัได้ 
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ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

• พื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา) 

ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น และข้อได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต 

 ต่างกันพื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง - บางส่วนระบุว่าเสียเปรียบในเรื่อง

ต้นทุนทางการเงินในส่วนของภาษีที่

ต้องช�าระให้กับท้องถิ่น

- เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม อีก

ทัง้เมอืงพทัยามนีกัลงทนุสนใจเข้ามา

ลงทุนเป็นจ�านวนมาก บางส่วนให้

เน้นการแข่งขันที่บริการแม้จะได้รับ

กระทบจากผู้ประกอบการกิจการใน

กลุ่มที่ไม่ได้รับใบอนุญาต

- ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ต้องการให้

ภาครัฐแบ่งประเภทธุรกิจให้ชัดเจน 

เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม

- ความแตกต่างจะเกิดขึ้นในส่วน

ของภาษ ีและมาตรฐานการให้บรกิาร

ที่ผู้ประกอบการตาม พรบ.โรงแรม 

จะมีต้นทุนที่สูงกว่า

- ส่วนใหญ่ต้องการท�าให้ถูกต้อง 

แตต่ดิขดัเรื่องข้อกฎหมาย บางสว่น

พบเจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์

เพื่อช่วยเหลือให้ได้ใบอนุญาต และ

มีจ�านวนหน่ึงท่ีตั้งใจท่ีจะหลีกเลี่ยง

การเข้า พรบ.โรงแรม 

- ความแตกต่างทีเ่กดิขึน้ เนือ่งจาก

จะเสียภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่า

สาธารณูปโภคเรื่องบ�าบัดน�้าเสียใน

จ�านวนที่แตกต่างกัน

- ผู้ประกอบการบางส่วนต้องการ

ท�าให้ถูกต้อง แต่ติดขัดเรื่องข้อ

กฎหมาย บางส่วนพบเจ้าหน้าท่ี

เรียกรับผลประโยชน์

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง
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ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- ผู้ประกอบการส่วนนี้ยังไม่ทราบ

เรื่อง แต่คาดว่าจะได้รับผลกระทบใน

กรณีที่มีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามา

มาก หากไม่มีกฎระเบียบควบคุมจะ

ท�าให้มี supply สูงกว่า demand ยิ่ง

ขึน้ ผูป้ระกอบการเดมิจะได้รบัผลกระ

ทบมาก

- ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยว

กับ AEC มากนัก แต่คาดว่าจะส่ง

ผลกระทบด้านการแข่งขัน ท�าให้มีคู่

แข่งเพิม่สงูขึน้ โดยต้องการให้ภาครฐั

น�าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เพื่อ

ให้ทราบถึงผลดีและผลเสียของการ

เปิดเสรทีางการค้า ซึง่บางโรงแรมได้

รับทราบข้อมูลด้านนี้บ้างเล็กน้อย 

- ผู้ประกอบการบางรายเห็นว่า การ

เปิดเสรีการบริการจะดีในระยะแรกที่

มีเงินทุนจากต่างชาติเข้ามาจ�านวน

มาก แต่หลังจากนั้นจะท�าให้คนไทย

กลายเป็นลูกจ้างต่างชาติมากกว่า

- ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่

ทราบข้อมูล แต่คิดว่าไม่น่าจะได้รับ

ผลกระทบมาก

- ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเรื่อง แต่น่า

จะท�าให้มีแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากแรงงานไทยมีปัญหาด้าน

ภาษา บางรายทราบข้อมูลเล็กน้อย 

ซึ่งคิดว่า น่าจะมีการเปรียบเทียบทั้ง

ข้อดีและข้อเสีย
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7.3 สรปุผลการศกึษา

1. ปัจจัยภายนอกทัง้ในด้านความไม่สงบทางการเมอืง และผลกระทบทางเศรษฐกจิส่ง

ผลกระทบต่อธุรกจิโรงแรม ทีพ่กั โดยผูป้ระกอบการมคีวามกงัวลเรือ่งของความไม่สงบทางการ

เมืองมากกว่าความผันผวนของค่าเงินบาท เช่นเดียวกัน ผู้ประกอบการกังวลสภาพเศรษฐกิจ

ทีต่กต�า่ ว่าจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะระยะเวลาพ�านกั

ทีล่ดลง และช่วงเวลาการจองทีส่ัน้ลง ท�าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถวางแผนการตลาดทางการ

ท่องเที่ยวได้ดีนัก

2. สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองมีผลกับผู้ประกอบการ ดังนี้

 2.1 มที�าเลทีต่ัง้ของสถานประกอบการอยู่ใกล้เคยีงกบัสนามบนิสวุรรณภมูจิะได้รบั

ผลกระทบค่อนข้างน้อย เน่ืองจากอยูห่่างจากพืน้ทีก่ารชมุนมุ แต่ลกัษณะของท่ีพกัแรมในพืน้ท่ี

น้ีจะเป็น Transit Hotel ทีม่จี�านวนคนืเข้าพกัเฉลีย่ 1 คนื ประกอบกบัลกูค้าส่วนใหญ่จะให้ความ

ส�าคัญกับราคาค่าบริการมาก จึงท�าให้การซื้อซ�้าเกิดขึ้นไม่มาก

 2.2 ผู้ประกอบการในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี จะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

ขนาด และรปูแบบการให้บริการ โดยผูป้ระกอบการทีม่ขีนาดใหญ่จะได้รบัผลกระทบมาก เพราะ

นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่ม เมื่อนักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย เช่น นักท่องเที่ยวชาวจีน ไต้หวัน เกาหลี จะลดลงภายหลังเกิดวิกฤตการณ์

ทางการเมือง 

 2.3 ผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวด้วย

ตนเองโดยอิสระ (Foreign Independent Traveler: FIT) และจะจับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการ

ซื้อซ�้าอยู่เป็นประจ�า ซึ่งจะมีความคุ้นเคยกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทยอยู่

บ้าง ดงันัน้ จะพบว่า ผูป้ระกอบการขนาดเลก็บางรายได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ทางการ

เมืองไม่มาก 
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3. ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการที่มีขนาดต่างกัน หรือมีรูปแบบการบริการที่แตกต่างกันจะมี

อัตราการเข้าพักแตกต่างกัน แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเป็นไปในทางเดียวกัน

ถงึพฤตกิรรมการเข้าพกัของนักท่องเทีย่วทีเ่ปลีย่นไปจากเดิมก่อนเกดิวกิฤตการณ์ทางการเมอืง 

คือ มีระยะเวลาการจองสั้นลงจากเดิมจองล่วงหน้า 4 - 6 เดือน ใช้เวลาในการพิจารณานาน

ขึ้นเป็น 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน บางแห่งการจองมีลักษณะเป็น Last Minute หรือจองล่วงหน้า 

3 วันก่อนการเข้าพัก นอกจากนั้น จ�านวนวันเข้าพักมีจ�านวนคืนเฉลี่ยลดลงจากเดิม เช่น เดิม

มีจ�านวนวันเข้าพักเฉลี่ย 7 วัน ลดลงเหลือ 5 วัน 

4. การแข่งขันด้านราคาที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานการ

ให้บริการในระดับ 4 - 5 ดาว ลดราคาค่าใช้บริการลงจากเดิมมากใกล้เคียงกับผู้ประกอบการ

ขนาด 3 ดาว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขันในทั้งสองพื้นที่ทั้งที่ขออนุญาตถูกต้องตาม 

พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 และที่ไม่ถูกต้อง ท�าให้เกิดการแย่งชิงลูกค้าขึ้น และการใช้กลยุทธ์

ปรับราคาค่าใช้บริการเป็นสิ่งที่จูงใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการขาดข้อมูลส�าหรับ

ตัดสินใจ เช่น การขาดข้อมูล Demand - Supply ท�าให้นักลงทุนสนใจเข้าลงทุนในธุรกิจการ

ให้เช่าทีพ่กัแรมเพิม่ขึน้ ทัง้สถานการณภ์ายหลงัวิกฤตการณท์างการเมอืงท�าให้ผูป้ระกอบการ 

Serviced Apartment ปรบัธรุกจิให้รองรับการให้บรกิารรายวันมากยิง่ขึน้ ท�าให้จ�านวนห้องพกั

เพิ่มสูงขึ้น ทั้งสองพื้นที่

5. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านค่าเงินบาทไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจ

โรงแรม ทีพั่ก โดยตรงทัง้สองพืน้ที ่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เหน็ว่า น่าจะส่งผลกระทบต่อบรษิทั

น�าเที่ยว (Tour Agent) มากกว่า เนื่องจากจะท�าให้เมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทาง  

(Destination) ที่มีราคาสูงขึ้น 

6. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแนวทางการส่งเสริมการตลาดผ่าน Online มากขึ้น ทั้ง

จาก Official website และผ่าน website ของตัวแทนจ�าหน่าย (Agent) แต่การส่งเสริมการ

ตลาดด้วยวิธี Offline ยังมีความส�าคัญอยู่ ส�าหรับผู้ประกอบการที่มีกิจการขนาดใหญ่ โดย

เฉพาะการจัดจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย การเน้นกลยุทธ์ปากต่อปาก และการมอบส่วนลด

กบัลูกค้าเกา่ ทีผ่่านมาผูป้ระกอบการสว่นใหญ่เข้าร่วมงานส่งเสรมิการท่องเทีย่วกบัหน่วยงาน

ภาครฐั แต่ต้นทนุในการร่วมออกงานค่อนข้างสงู ท�าให้ผูป้ระกอบการจ�านวนหนึง่พจิารณาเลกิ

การออกงาน เนือ่งจากไม่คุม้ค่ากบัการลงทนุ อกีทัง้ภาครัฐยงัไม่ได้สนบัสนนุธรุกจินีอ้ย่างจรงิจงั 

โดยส่วนใหญ่จะเน้นกิจกรรมที่ส่งผลถึงธุรกิจร้านอาหารมากกว่าธุรกิจการให้เช่าที่พักแรม
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7. ปัญหาหลักของการประกอบการธุรกิจการให้เช่าที่พักแรมของทั้งสองพื้นที่คือ ด้าน

แรงงาน เนือ่งจากแรงงานไทยไม่สูง้าน ขาดทกัษะการสือ่สารด้านภาษาต่างประเทศ และสนใจ

รายได้จาก Service Charge เป็นส�าคัญ โดยขาดการมองผลประโยชน์ด้านอื่น เช่น ความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่ง แต่ผูป้ระกอบการทีม่กีารบริหารความสมัพนัธ์กบัพนกังานทีม่ลีกัษณะเป็น

ครอบครัวคือ มีการดูแลเอาใจใส่ สอบถามความเป็นไปในเรื่องส่วนตัว หรือให้การสนับสนุน

ครอบครัวของพนักงานในบางเรื่อง จะมี Turnover ต�่า ซึ่งการที่ผู้ประกอบการสามารถรักษา

พนกังานเก่าได้ ท�าให้มต้ีนทนุในการฝึกอบรมลดลง และพนกังานเข้าใจกระบวนการให้บรกิาร

ขององค์กรสามารถให้บริการได้เป็นอย่างด ีทัง้นี ้ผูป้ระกอบการบางส่วนในพืน้ทีพ่ทัยา จงัหวดั

ชลบรุ ีมกีารจ้างแรงงานต่างชาตทิีป่ฏบิตัติามกฎหมาย เช่น แรงงานชาวกมัพชูา แรงงานชาว

ฟิลปิปินส์ แรงงานชาวพม่า เป็นต้น ซ่ึงแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่จะท�างานท่ีเน้นการใช้แรงงาน

ในส่วนของ Operation มากกว่าอยู่ในส่วนต้อนรับหรือต้องเผชญิหน้ากบัลกูค้า ยกเว้น แรงงาน

ชาวฟิลิปปินส์ที่มีความได้เปรียบทางด้านภาษาต่างประเทศ ท�าให้บางส่วนให้แรงงานชาว

ฟิลิปปินส์ท�างานในต�าแหน่งพนักงานต้อนรับ 

8. ผู้ประกอบการในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี พบปัญหาด้านสาธารณูปโภคที่มีการจัด

เกบ็ค่าบ�าบดัน�า้เสยีในอตัราทีส่งู บางส่วนต้องการให้ปรบัเปลีย่นวธิคีดิค่าบ�าบดัน�า้เสยีจากเดมิ

ที่คิดในปริมาณที่ใช้ ซึ่งผู้ประกอบการบางแห่งใช้น�้าบาดาล บางแห่งสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้

เอง เป็นต้น นอกจากน้ัน กระแสไฟฟ้ามกี�าลงัไม่คงที ่บางครัง้มกี�าลงัส่งสงูท�าให้เครือ่งใช้ไฟฟ้า

บางประเภทภายในโรงแรม หรือที่พักเกิดปัญหาขัดข้องต้องแก้ไข ท�าให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น

9. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 มีความคิดเห็น

เกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรม ทีพ่กั นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 

ใน 3 แนวทาง คือ

 9.1 ต้องการให้ผู้รักษากฎหมายด�าเนินการกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก 

นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 อย่างเด็ดขาด ทั้งในด้านเสียภาษี และการไม่ไปขึ้นทะเบียน

ตาม พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2547 

 9.2 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 บางส่วน

ต้องการให้มคีวามหลากหลายประเภทห้องพกั โดยผูบ้ริโภคจะเป็นผูต้ดัสนิด้วยตนเอง ถงึรปูแบบ

ที่พักที่ต้องการ แต่ต้องการให้มีมาตรฐานในด้านความปลอดภัย (Safety) และความมั่นคง 

(Security) เดยีวกนั เพือ่ป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้เน่ืองจากระบบความปลอดภัยท่ีหละหลวม 

และความมั่นคงที่ไม่ดีพอ
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 9.3 ผูป้ระกอบการบางส่วนต้องการให้ผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรม ทีพ่กั นอก พรบ.

โรงแรม พ.ศ. 2547 ที่มีเจตนาจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ได้รับการ

ยกเว้นข้อก�าหนดบางเรื่อง แต่ต้องแลกกับการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น

10. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 มีความคิด 

เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 อยู่ 2 รูปแบบ คือ

 10.1 ต้องการปฏิบัติตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ให้ถูกต้อง หากมีการปรับปรุง

กฎระเบยีบทีส่ามารถเอือ้อ�านวยต่อการขอรับใบอนุญาตได้จะด�าเนนิการทนัท ีเนือ่งจากต้องการ

ความสบายใจ และผลประโยชน์ทางการค้ากับคู่ค้า เช่น ตัวแทน (Agent)

 10.2 หากมีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงแรมตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 จะไม่ยื่นขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง เนื่องจากต้องการ

ประกอบกิจการในลักษณะเช่นนี้ตั้งแต่แรก 

11. ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลง ASEAN  

Economic Community (AEC) ที่จะมีขึ้น ท�าให้ไม่มีการเตรียมการในการรองรับ ประกอบกับ

ต้องการรกัษาธรุกจิให้อยูร่อดมากกว่าจงึขาดการใส่ใจในเร่ืองน้ี แต่ผูป้ระกอบการทีม่กีารบรหิาร

งานโดยเครอืข่ายโรงแรมต่างชาต ิ(Chain) จะรับทราบข้อมลู และมกีารเตรยีมความพร้อมทาง

ด้านแรงงานผ่านการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และการเน้นการให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบ

การบางส่วนเสนอให้ภาครัฐควบคุมการลงทุนเพิ่มขึ้น เช่น การเป็นผู้จัดการโรงแรมต้องผ่าน

หลักสูตรทางด้านวัฒนธรรมไทย เป็นต้น บางส่วนกังวลในนักลงทุนต่างประเทศที่มีเป้าหมาย

จับกลุ่มนกัท่องเทีย่วทีม่รีายได้ไม่สงูมากนกั ซ่ึงจะท�าให้ประเทศได้นกัท่องเทีย่วที่ไม่มคีณุภาพ

เข้ามามากขึ้น แต่หากมีนักลงทุนในเครือข่ายระดับสากลที่มีมาตรฐานการให้บริการในระดับ 

5 ดาว หรือเป็น Chain ต่างประเทศมาลงทุนจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้น ท้ังน้ี  

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คิดว่า การเปิดเสรีจะช่วยลดปัญหาด้านแรงงานลงได้ 
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จากข้อมูลที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้น สามารถน�ามาสรุปประเด็นที่ส�าคัญได้ ดังนี้

- ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อธุรกิจโรงแรม ที่พัก ของไทยคือความไม่

สงบทางการเมือง ซึ่งตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายยืนยัน และมีผลกับทุกพื้นที่ของประเทศไทย  

ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขในจุดนี้และสร้างความเชื่อมั่นกลับมาอีกครั้ง

- ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบมากที่สุดคือเร่ืองการแข่งขันด้านราคา ไม่ว่าจะเป็น

โรงแรมใหญ่ตดัราคาโรงแรมเลก็ หรือโรงแรมเลก็ตัดราคากนัเอง นอกจากนัน้ ยงัมท่ีีพักแรมอ่ืน

ซึ่งไม่อยู่ในข่าย พรบ.โรงแรมเข้ามาร่วมแข่งขันด้วย เช่น อพาร์ทเม้นท์ที่เปิดให้บริการพัก 

รายวนั ส่วนนีม้ผีลกระทบโดยตรงต่อทีพ่กัแรมที่ได้รับใบอนญุาตถกูกฎหมายทัง้ขนาดใหญ่และ

ขนาดเลก็ นอกจากนัน้ ยงัพบว่าผูป้ระกอบการบางรายเป็นเจ้าของท้ังกจิการท่ีจดทะเบยีนและ

ไม่จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดยืนยันว่าหากประเทศมีการศึกษา

ข้อมูลด้าน Demand และ Supply อย่างแท้จริง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ

ลงทุน อาจมีส่วนช่วยให้ปัญหาด้านนี้ลดลง

- กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องมผีลกระทบต่อความได้เปรยีบเสยีเปรยีบทางธรุกจิ อาทิ ภาษี 

ต้นทุน การท�าตลาดผ่าน Travel Agency แต่ขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการบางส่วนที่ไม่ได้

ให้ความใส่ใจกับกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกมา ทั้งนี้ เป็นได้ทั้งตัวผู้ประกอบการเองและจากการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ

- ความแตกต่างด้านขนาดของโรงแรมต่างมีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน โดยกิจการ

ขนาดใหญ่มีข้อได้เปรยีบด้านทรัพยากรการลงทนุ อาท ิเงนิทุนและเทคโนโลย ีแต่โรงแรมขนาด

เล็กมีข้อได้เปรียบในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

- ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยอาจเคยได้ยินค�าว่า AEC (ASAEN Economic  

Community) แต่พบว่าส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนกัถงึความส�าคญัดงักล่าว โดยไม่ได้มองหาโอกาส

ในการแข่งขันเลย อย่างไรก็ตาม พบว่าหน่วยงานก�ากับดูแลโดยเฉพาะสมาคมโรงแรมไทย 

และสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก มคีวามตระหนักในเรือ่งนีเ้ป็นอย่างด ีจงึมกีารจดัสมัมนา 

และเผยแพร่ข้อมูลบ้างแล้ว นอกจากนั้น ยังมีแผนกระตุ้นการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 

ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีการ 

เผยแพร่ข้อมูลอยู่เสมอ 
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7.4 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

• ส�าหรับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว

1. ควรด�าเนินการส�ารวจปริมาณห้องพัก (Supply) และสร้างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการที่พักแรม (Demand) ที่มีมาตรฐานสามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้การ

ตัดสินใจลงทุน สามารถด�าเนินกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง

2. สนับสนุน ส่งเสริม ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก ที่ไม่ต้องการขอรับใบอนุญาต 

ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 เข้าสู่ระบบให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย รวมทั้ง 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร่วมจัดมาตรฐานการให้บริการจากหน่วยงานที่

เป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสารด้านราคาถึงผู้บริโภค

3. ประชาสัมพันธ์หรือสร้างกิจกรรมที่สื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของผู้ประกอบการ 

การให้เช่าโรงแรม ที่พัก ที่มีรูปแบบลักษณะที่พักแตกต่างกัน และระดับราคาที่แตกต่างกัน

ตามมาตรฐานการให้บริการ

• ส�าหรับหน่วยงานควบคุมตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

1. พจิารณาปรบัปรงุข้อก�าหนดให้มคีวามทนัสมยัเท่าทนัการเปลีย่นแปลงของลกัษณะ

ธรุกิจโรงแรม ทีพั่กทีจ่ะมคีวามหลากหลายเพิม่ขึน้ และพฒันาการของวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง

ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

2. ควรเผยแพร่สาระส�าคัญของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับ 

นักลงทุนในการประกอบธุรกิจโรงแรม ที่พัก

• ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจการให้เช่าที่พักแรม

1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน ช่วยเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

2. น�าผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพบริการไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 

เพื่อให้สอดคล้องกับผู้บริโภค
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• ส�าหรับสถาบันการศึกษา

1. ผลการศกึษาสะท้อนให้เหน็ถงึแนวคิดในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรม 

การให้เช่าโรงแรม ท่ีพกั ผูส้อนสามารถน�าผลการศกึษาไปใช้ในการแสวงหาวธิกีารในการปรบั

ทัศนคติ และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

2. ปรบัปรงุหลกัสตูรหรือการจดัการเรียนการสอน โดยมุง่เน้นการสร้างโอกาสในการใช้

ภาษาต่างประเทศ การให้บริการมาตรฐานวิชาชีพ และการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  

มากขึ้น 


