
 

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ
         สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม
และเกสต์เฮาส์อย่างต่อเนื่อง เป็นประจําทุก 
ข้อมูลการดําเนินกิจการของ
การดําเนินกิจการ จํานวนห้องพัก
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ เป็นต้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
กําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สําหรับภาคเอกชนใช้ประโยชนใ์นการวางแผนธุรกิจการตัดสินใจลงทุน
การขยายกิจการของสาขา

การสํารวจนี้ คุ้มรวมสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์

ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 

Standard Industrial Classification 

55 ที่พักแรมระยะส้ัน ซึ่งเป็นการ

และไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ

และกิจกรรม 55102 เกสต์เฮาส์

กิจการที่พักแรมระยะส้ันให้

(กิจกรรม 55101) ไว้ด้วย 

 ในการสํารวจปี 255

4,772 แห่ง ข้อมูลที่นําเสนอเป็นผลการดําเนินกิจการในรอบปี 

31 ธันวาคม 2558) สรุปได้ดังนี้

 

สรุปผลข้อมูลเบ้ืองต้น

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม

และเกสต์เฮาส์อย่างต่อเนื่อง เป็นประจําทุก 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
การดําเนินกิจการของสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ เช่น ลักษณะ

การดําเนินกิจการ จํานวนห้องพัก จํานวนผู้ที่มาพัก จํานวนคนทํางาน รายรับ
ดําเนินกิจการ เป็นต้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ใช้ในการวางแผน

การพัฒนาในด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สําหรับภาคเอกชนใช้ประโยชนใ์นการวางแผนธุรกิจการตัดสินใจลงทุน
การขยายกิจการของสาขา  

การสํารวจนี้ คุ้มรวมสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์

ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 

Standard Industrial Classification TSIC-2009) ซึ่งจัดอยู่ในประเภท 

ซึ่งเป็นการให้บริการที่พักแรมระยะส้ัน ที่จัดตั้งโดยจดทะเบียน

ามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้แก่ กิจกรรม 

เกสต์เฮาส์ การสํารวจครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงคุ้มรวม เพ่ือคร

ครบถ้วนย่ิงขึ้น โดยการขยายคุ้มรวมที่พักแรมที่เป็นรีสอร์ท

2559 นี้มีสถานประกอบการที่ตกเป็นหน่วยตัวอย่างทั้งส้ิน 

ที่นําเสนอเป็นผลการดําเนินกิจการในรอบปี 255

สรุปได้ดังนี้ 

 

สรุปผลข้อมูลเบ้ืองต้น 

สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2559 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม         

ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวม
และเกสต์เฮาส์ เช่น ลักษณะ            

จํานวนคนทํางาน รายรับ                    
ใช้ในการวางแผน

การพัฒนาในด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สําหรับภาคเอกชนใช้ประโยชนใ์นการวางแผนธุรกิจการตัดสินใจลงทุน

การสํารวจนี้ คุ้มรวมสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศ 

ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand 

ซึ่งจัดอยู่ในประเภท I หมวดย่อย 

ที่จัดตั้งโดยจดทะเบียน

ได้แก่ กิจกรรม 55101 โรงแรม

การสํารวจครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงคุ้มรวม เพ่ือครอบคลุม

ดยการขยายคุ้มรวมที่พักแรมที่เป็นรีสอร์ท          

นี้มีสถานประกอบการที่ตกเป็นหน่วยตัวอย่างทั้งส้ิน           

2558 (1 มกราคม – 



โครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ

 

 

จํานวนสถานประกอบการ

ภาพที่ 1 จํานวนสถานประกอบการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 ร้อยละของสถานประกอบการ

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ส ถ า น

ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท
เกสต์เฮาส์ เป็นรายภาค พบว่า ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 32.6 เป็นโรงแรม
อยู่ในภาคใต้ รองลงมาต้ังอยู่ในภาค
กลางประมาณ ร้อยละ 25.9 โรงแรม
ต้ั ง อ ยู่ ใ น ภ า ค เ ห นื อ  แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียง เหนือมีประมาณ 
ร้ อ ย ล ะ  1 8. 3  และร้ อยละ 
ตามลําดับ ท่ีเหลือร้อยละ 5.8 ต้ังอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร                       

       
           

          1 
           51 
          101 
          201 

              

โครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2559

จํานวนสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์

จํานวนสถานประกอบการโรงแรมฯ รายจังหวัด 
  

สถานประกอบการโรงแรมฯ รายภาค  

      จ า ก ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง
ประมาณค่าทางสถิติ พบว่า  มีจํานวน
โรงแรม รี สอร์ ท
ท่ัวประเทศ ท้ังส้ินประมาณ 
      หากพิจารณาเป็นรายจังหวัด
พบว่า จังหวัดท่ีมีสถาน
โรงแรมฯ สูงท่ีสุด
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร
ตามลําดับ ส่วนจังหวัดท่ีมีสถาน
ประกอบการโรงแรมฯ น้อยท่ีสุด
3 อันดับ คือ อ่างทอง ปัตตานี และ
สิงห์บุรี ตามลําดับ 

 

   ใต้           กลาง         เหนือ     
                                               

 

ร้อยละ
25.9 ร้อยละ

18.3

ร้อยละ
32.6 

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ส ถ า น -
รีสอร์ทและ 

เป็นรายภาค พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นโรงแรมฯ ท่ีต้ัง

อยู่ในภาคใต้ รองลงมาต้ังอยู่ในภาค
โรงแรมฯ 

แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียง เหนือมีประมาณ    

และร้ อยละ 17 .4 
ต้ังอยู่ใน

                       

 - 50   สถานประกอบการ  
51 - 100  สถานประกอบการ 
101 – 200 สถานประกอบการ 
201 – 500 สถานประกอบการ 
      > 500 สถานประกอบการ       

2559 

และเกสต์เฮาส์ 

2 

จ า ก ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ ล ะ
ค่าทางสถิติ พบว่า  มีจํานวน
รี สอร์ ทและเกส ต์ เ ฮา ส์           

ท่ัวประเทศ ท้ังส้ินประมาณ 12,654 แห่ง  
หากพิจารณาเป็นรายจังหวัด 

พบว่า จังหวัดท่ีมีสถานประกอบการ
โรงแรมฯ สูงท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ  
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร 
ตามลําดับ ส่วนจังหวัดท่ีมีสถาน-
ประกอบการโรงแรมฯ น้อยท่ีสุด           

อ่างทอง ปัตตานี และ
 

เหนือ      ตะวันออก    กรุงเทพ                  
                                               เฉียงเหนือ   มหานคร                                

ร้อยละ
5.8 

ร้อยละ
3 ร้อยละ

17.4 



โครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2559 

 

 

จํานวนห้องพัก 

โรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศ มีจํานวนห้องพักทั้งส้ินประมาณ 
481,529  ห้อง  โดยโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ มีจํานวนห้องพัก
มากที่ สุดประมาณ 146,206 ห้อง หรือร้อยละ 30.4 รองลงมาคือ ภาคกลาง                    
มีประมาณ 129,394 ห้อง (ร้อยละ 26.9) จํานวนห้องพักในกรุงเทพมหานคร 
88,176 ห้อง (ร้อยละ 18.3) ส่วนห้องพักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีน้อยที่สุดคือ
ประมาณ 51,941 ห้อง (ร้อยละ 10.8)  

ภาพที่ 3  จํานวนห้องพักของสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์   
             จําแนกตามภาค   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   481,529  

88,176  

  129,394  

  65,812  
  51,941  

  146,206  

             ทั่วประเทศ            ใต้             กลาง           กรุงเทพ           เหนือ       ตะวันออก  
                                                                          มหานคร                        เฉยีงเหนือ          
 

หน่วย  : จํานวนห้อง 

3 

4 



โครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2559 

 

  27.4 
  

 

จํานวนผู้เข้าพัก  

 สําหรับผู้เข้าพักในโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ ปี 2558 มีจํานวนทั้งส้ิน
ประมาณ 117.8 ล้านคน ในจํานวนนี้ประมาณ 37.1 ล้านคน เข้าพักในโรงแรม รีสอร์ท
และเกสต์เฮาส์ในภาคใต้มากที่สุด รองลงมาเป็นผู้เข้าพักในกรุงเทพมหานครและ
ภาคกลางประมาณ 30.1 ล้านคน และ 29.1 ล้านคน ตามลําดับ ในขณะที่โรงแรมฯ             
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้เข้าพักน้อยที่สุดประมาณ 9.6 ล้านคน ตามลําดับ 
 หากเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้เข้าพักทั่วประเทศ พบว่า ชาวต่างประเทศ             
เข้าพักมากกว่าชาวไทย ประมาณร้อยละ 12.6 เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า            
ในภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ ส่วนใน
ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวไทย   

ภาพที่ 4  จํานวนผู้เข้าพักของสถานประกอบการโรงแรม รสีอร์ทและเกสต์เฮาส์  
            จําแนกตามภาค  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      9.7 37.1 

30.1 

29.1 

9.6 11.9     8.7 
   0.9 

   4.5 
  

    7.4 
  

   12.5 
     16.6 

   21.0 
   9.1 
  

      ชาวไทย                  ชาวตา่งประเทศ       

 

หน่วย :  ล้านคน 
        กรุงเทพมหานคร 

         กลาง 

        เหนือ           ตะวันออกเฉียงเหนือ 

      ใต้ 

4 



โครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ

 

 

คนทํางานและลูกจ้าง 

  คนทํางานในสถานประกอบการ

มีทั้งสิ้นประมาณ 253,771

16,427 คน หรือร้อยละ 6.5

ภาพที่ 5  จํานวนคนทํางานและลูกจ้าง
              และเกสต์เฮาส์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือพิจารณาคนทํางานใน

พบว่า โรงแรมฯ ในภาคใต้มีคนทํางานมากที่สุดประมาณ 

ด้านการจ้างงาน พบว่า โรงแรม

ร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ โรงแรมฯ ในภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ

 

 

   ทั่วประเทศ  กรุงเทพมหานคร    กลาง    
 

25
3.

8 

23
7.

3 

55
.2

 

5 โครงการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2559

 

สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศ

771 คน เป็นคนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนประมาณ 

5 ลูกจ้างประมาณ 237,344 คน หรือ ร้อยละ 

คนทํางานและลูกจ้างของสถานประกอบการโรงแรม
และเกสต์เฮาส์ จําแนกตามภาค  

เม่ือพิจารณาคนทํางานในโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ในแต่ละภาค 

ในภาคใต้มีคนทํางานมากที่สุดประมาณ 91,006 คน หรือร้อยละ 

โรงแรมฯ ในภาคใต้มีลูกจ้างมากที่สุดคือ 

รองลงมาคือ โรงแรมฯ ในภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ 

หน่วย 

กรุงเทพมหานคร    กลาง         เหนอื      ตะวันออกเฉยีงเหนือ   ใต้                

55
.0

 57
.5

 

61
.3

 

28
.2

 

24
.9

 

18
.1 
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และเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศ              

เป็นคนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนประมาณ 

คน หรือ ร้อยละ 93.5  

ของสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท 

เกสต์เฮาส์ในแต่ละภาค 

คน หรือร้อยละ 35.9  

ในภาคใต้มีลูกจ้างมากที่สุดคือ 85,424 คน หรือ            

กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือและ

หน่วย :  พันคน 

เหนอื      ตะวันออกเฉยีงเหนือ   ใต้                
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ค่าตอบแทนแรงงาน 

 ในปี 2558 ลูกจ้างในโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศ ได้รับ

ค่าตอบแทนแรงงานทั้งส้ินประมาณ 48,624.0 ล้านบาท หรือเฉล่ียต่อคนต่อปี

ประมาณ 204,867 บาท โดยในกรุงเทพมหานคร มีการจ้างงานสูงที่สุดได้รับ

ค่าตอบแทนแรงงานเฉล่ียต่อคนต่อปีประมาณ 281,601 บาท ส่วนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉล่ียต่อคนต่อปี น้อยที่สุด 

คือประมาณ 122,949 บาท   

ภาพที่  6  ค่าตอบแทนแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท  
              และเกสต์เฮาส์ จําแนกตามภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

48,624.0 ลา้นบาท 
(204,867 บาท/คน/ป)ี 

 

15,501.9 ล้านบาท 
(281,601 บาท/คน/ปี) 

  

10,506.5 ลา้นบาท 
(182,868 บาท/คน/ป)ี 

3,415.6 ลา้นบาท 
(137,155 บาท/คน/ปี) 

 

1,784.5 ล้านบาท 
(122,949 บาท/คน/ปี) 

  

17,415.6 ล้านบาท 
(203,872 บาท/คน/ป)ี  ทั่วประเทศ 

กรุงเทพมหานคร  ใต้ 

 กลาง 

 เหนือ 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายรับและค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ 

 การดําเนินกิจการในรอบปี 2558 ของโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์         
ทั่วประเทศมีมูลค่ารายรับและค่าใช้จ่ายทั้งส้ินประมาณ 175,016.9 ล้านบาท และ 
119,260.9  ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีรายรับและค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อกิจการประมาณ 
13.8 ล้านบาท และ 9.4 ล้านบาท ตามลําดับ โดยโรงแรมฯ ในกรุงเทพมหานคร            
มีมูลค่ารายรับและค่าใช้จ่ายสูงที่สุดประมาณ 62,313.8 ล้านบาท และ 45,517.5 ล้านบาท 
ตามลําดับ ในขณะที่โรงแรมฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลค่ารายรับและค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุดประมาณ 6,410.4 ล้านบาท และ 4,041.1 ล้านบาท ตามลําดับ 

ภาพที่ 7  มูลค่ารายรับและค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการโรงแรม รีสอร์ท 
             และเกสต์เฮาส์ จําแนกตามภาค 
 

 

 
 

 
          
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย :  ล้านบาท 

62,313.8  
 

45,517.5  
 

175,016.9  
 

119,260.9  
 

33,291.2  
  22,218.5 

 

 11,443.8  
 

7,759.2  
 

4,041.1  
 

6,410.4  
 

61,557.7  
 

39,724.6  
 

 ค่าใช้จ่าย 

 

 กลาง 
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 ท่ัวประเทศ 

 กรุงเทพมหานคร 

 เหนอื 

 ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

         ใต ้

รายรับ 
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ปัญหา/
อุปสรรค

84.0%
เศรษฐกิจ

ไม่ดี 81.0%
การแข่งขัน
ทางการค้า

เพิ่มข้ึน

62.0%
กําลังซื้อ
ลดลง

49.3%
ต้นทุนสูงข้ึน

25.6%
จัดเก็บภาษี

ซ้ําซ้อน

 

ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ 

     ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ ร้อยละ 77.2 ได้แสดงความ

คิดเห็นในเรื ่องปัญหาและอุปสรรคที ่สําคัญ โดยในกลุ่มผู ้ให้ข ้อมูลในเร่ืองนี้             

มีความเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดี/ชะลอตัว มีการแข่งขันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น    

กําลังซื้อของลูกค้าลดลง ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น และขาดการส่งเสริมและ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เป็นต้น 

ภาพที่  8  ร้อยละของปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท 
              และเกสต์เฮาส์ 
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18.3% 

15.8% 

2.9% 

11.8% 

ขาดเงินลงทุนในกิจการ 

กฎระเบยีบขอ้บังคับ 
  ของส่วนราชการ 

ขาดแคลนบุคลากร 

อื่น ๆ 
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29.7% 
ขาดการ

ประชาสัมพนัธ ์
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ความช่วยเหลือท่ีต้องการจากหน่วยงานของรัฐ

 สําหรับความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐนั้นมีผู้ประกอบการ

โรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ ร้อยละ 

โดยมีความเห็นว่ารัฐ ควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

ควบคุมราคาสินค้า เป็นต้น

ภาพที่  9  ร้อยละของความช่วยเหลือที่ต้องการ
                                   ของสถานประกอบการโรงแรม
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ความช่วยเหลือท่ีต้องการจากหน่วยงานของรัฐ 

สําหรับความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐนั้นมีผู้ประกอบการ

เกสต์เฮาส์ ร้อยละ 60.1 แสดงความคิดเห็น

ควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควรให้การส่งเสริมและ

ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ควรมีมาตรการลดอัตราภาษี และมาตรการ

ราคาสินค้า เป็นต้น 

ร้อยละของความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงานภาครัฐ
ของสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์

 
 

2559 

สําหรับความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐนั้นมีผู้ประกอบการ

แสดงความคิดเห็นในเรื ่องนี้              

ควรให้การส่งเสริมและ

มาตรการลดอัตราภาษี และมาตรการ

จากหน่วยงานภาครัฐ 
และเกสต์เฮาส์ 
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สถานประกอบการเคยได้รับการสนับสนุน/ช่วยเหลือจากภาครัฐ 
สําหรับสถานประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจาก

ภาครัฐนั้น มีเพียงร้อยละ 9.1 โดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในเร่ือง

มาตรการด้านภาษี (เช่นการลดเว้น/ยกเว้นภาษี) การลดค่าธรรมเนียมห้องพัก (ที่พักแรม) 

การให้กู้ยืมเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และการให้สินเช่ือเพ่ือส่งเสริม

สภาพคล่อง สถานประกอบการ ได้แก่ การจ้างงาน/ทุนหมุนเวียน/ เพิ่มผลผลิต  เป็นต้น 

ภาพที่ 10  ร้อยละของสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์     
               ที่เคยได้รับการสนับสนนุช่วยเหลือจากภาครัฐ 
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