
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
65 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจเกสทเฮาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
66 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓ )  และมาตรา  ๘  (๑ )  (๗ )  และ  (๘ )  แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “อาคารอยูอาศัย” หมายความวา อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดท้ังกลางวันและ
กลางคืน ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือช่ัวคราว 
 “หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวต้ังแตสองคูหาข้ึนไป มี
ผนังแบงอาคารเปนคูหา และประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ 
 “ตึกแถว” หมายความวา อาคารท่ีกอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวต้ังแตสองคูหาข้ึนไป มี
ผนังแบงอาคารเปนคูหา และประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 
 “บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย ซ่ึงมีท่ีวางดานหนาและ
ดานหลัง ระหวางร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูงไมเกินสามช้ัน 
 “บานแฝด” หมายความวา อาคารท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังแบง
อาคารเปนบาน มีท่ีวางระหวางร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง และดานขาง
ของแตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน 
 “อาคารพานิชย” หมายความวา อาคารท่ีใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังการผลิตเทียบไดนอยกวา ๕ แรงมา และให
หมายความรวมถึงอาคารอ่ืนใดท่ีกอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะ ไมเกิน ๒๐ เมตร ซ่ึงอาจ
ใชเปนอาคารเพ่ือประโยชนในการพาณิชยกรรมได 
 “อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารท่ีใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนได โดยท่ัวไป
เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิช



 

 

 
67 

ยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง 
สนามกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อุโมงค สะพาน 
อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน 
  “อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารท่ีตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยเปนพิเศษเชน อาคารดังตอไปนี้ 

(ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน 
ข) อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน ๑๐๐ ตันกรอส 
(ค) อาคารหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือสะดานหรืออาคารหรือโครงหลังคา

ชวงหนึ่งเกิน ๑๐ เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางท่ีอาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได 
(ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสีตามกฎหมายวา

ดวยการนั้น 
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยู

อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 
“อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลัง

เดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารท่ีมีความสูงต้ังแต ๑๕.๐๐ เมตรข้ึนไป และมีพื้นท่ี
รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒,๐๐๐ ตาราง
เมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจ่ัว
หรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

“สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนสํานักงานหรือ
ท่ีทําการ 

“คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนท่ีสําหรับเก็บ
สินคาหรือส่ิงของเพ่ือประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 

“โรงงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีใชเปนโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน 

“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารท่ีใชเปนสถานท่ี
สําหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอ่ืนใด และมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้น โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

“โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารท่ีใชเปนโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม 
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“ภัตตาคาร” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารท่ีใชเปนท่ีขายอาหาร
หรือเคร่ืองดื่ม โดยมีพื้นท่ีสําหรับต้ังโตะอาหารไวบริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 

“วัสดุถาวร” หมายความวา วัสดุซ่ึงตามปกติไมแปลงสภาพไดงายโดยน้ํา ไฟ หรือดินฟา
อากาศ 

“วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางท่ีไมเปนเช้ือเพลิง 
“พื้น” หมายความวา พื้นท่ีของอาคารท่ีบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตของ

คานหรือตงท่ีรับพื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมท้ังเฉลียงหรือ
ระเบียงดวย 

“ฝา” หมายความวา สวนกอสรางในดานต้ังซ่ึงกั้นแบงพื้นภายในอาคารใหเปนหองๆ 
“ผนัง” หมายความวา สวนกอสรางในดานต้ังซ่ึงกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของอาคาร

ใหเปนหลังหรือเปนหนวยแยกจากกัน 
“ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบท่ีกอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร 

และไมมีชองท่ีใหไฟหรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบท่ีทําดวยวัสดุทนไฟอยางอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ
ในการปองกันไฟไดดีไมนอยกวาผนังท่ีกอดวยอิฐธรรมดา หนา ๑๘ เซนติเมตร ถาเปนผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กตองหนาไมนอยกวา ๑๒ เซนติเมตร 

“อิฐธรรมดา” หมายความวา ดินท่ีทําข้ึนเปนแทงและไดเผาใหสุก 
“หลังคา” หมายความวา ส่ิงปกคลุมสวนบนของอาคารสําหรับปองกันแดดและฝน รวมท้ัง

โครงสรางหรือส่ิงใดซ่ึงประกอบข้ึนเพื่อยึดเหนี่ยวส่ิงปกคลุมนี้ใหม่ันคงแข็งแรง 
“ดาดฟา” หมายความวา พื้นสวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคล

สามารถข้ึนไปใชสอยได 
“ชวงบันได” หมายความวา ระยะต้ังบันไดซ่ึงมีข้ันตอเนื่องกันโดยตลอด 
“ลูกตั้ง” หมายความวา ระยะต้ังของข้ันบันได 
“ลูกนอน” หมายความวา ระยะราบของข้ันบันได 
“ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางท่ีวัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจาก

ส่ิงใดๆกีดขวาง 
“ท่ีวาง” หมายความวา พื้นท่ีอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุม ซ่ึงพื้นท่ีดังกลาว

อาจจะจัดใหเปนบอน้ํา สระวายน้ํา บอพักน้ําเสีย ท่ีพักมูลฝอย ท่ีพักรวมมูลฝอย หรือท่ีจอดรถ ท่ีอยู
ภายนอกอาคารก็ได และใหหมายความรวมถึงพื้นท่ีของส่ิงกอสราง หรืออาคารท่ีสูงจากระดับ
พื้นดินไมเกิน ๑.๒๐ เมตร และไมมีหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุมเหนือระดับนั้น 
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“ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนท่ีเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทาง
สัญจรได ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 
 

หมวด ๑ 
ลักษณะของอาคาร 

                                                
ขอ ๒ หองแถวหรือตึกแถวแตละคูหา ตองมีความกวางโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนว

ศูนยกลางของเสาดานหน่ึงไปยังแนวศูนยกลางของเสาอีกดานหน่ึงไมนอยกวา ๔ เมตร มีความลึก
ของอาคารโดยวัดระยะต้ังฉากกับแนวผนังดานหนาช้ันลางไมนอยกวา ๔ เมตร และไมเกิน ๒๔ 
เมตร มีพื้นท่ีช้ันลางแตละคูหาไมนอยกวา ๓๐ ตารางเมตร และตองมีประตูใหคนเขาออกไดท้ัง
ดานหนาและดานหลัง 

ในกรณีท่ีความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ตองจัดใหมีท่ีวางอันปราศจากส่ิงปกคลุมข้ึน
บริเวณหนึ่งท่ีระยะระหวาง ๑๒ เมตรถึง ๑๖ เมตร โดยใหมีเนื้อท่ีไมนอยกวา ๑๐ ใน ๑๐๐ ของพ้ืนท่ี
ช้ันลางของอาคารนั้น 

หองแถวหรือตึกแถวท่ีสรางอยูริมถนนสาธารณะตองใหระดับพื้นช้ันลางของหองแถวหรือ
ตึกแถวมีความสูง ๑๐ เซนติเมตรจากระดับทางเทาหนาอาคาร หรือมีความสูง ๒๕ เซนติเมตร จาก
ระดับกึ่งกลางถนนสาธารณะหนาอาคาร แลวแตกรณี 

 
ขอ ๓ บานแถวแตละคูหาตองมีความกวางโดยวัดระยะต้ังฉากจากแนวศูนยกลางของเสา

ดานหน่ึงไปยังแนวศูนยกลางของเสาอีกดานหน่ึงไมนอยกวา ๔ เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัด
ระยะต้ังฉากกับแนวผนังดานหนาช้ันลางไมนอยกวา ๔ เมตร และไมเกิน ๒๔ เมตร และมีพื้นท่ีช้ัน
ลางแตละคูหาไมนอยกวา ๒๔ ตารางเมตร 

ในกรณีท่ีความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ตองจัดใหมีท่ีวางอันปราศจากส่ิงปกคลุมข้ึน
บริเวณหนึ่งท่ีระยะระหวาง ๑๒ เมตรถึง ๑๖ เมตร โดยใหมีเนื้อท่ีไมนอยกวา ๒๐ ใน ๑๐๐ ของพ้ืนท่ี
ช้ันลางของอาคารนั้น 

 
ขอ ๔ หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวจะสรางตอเนื่องกันไดไมเกินสิบคูหา และมีความยาว

ของอาคารแถวหนึ่งๆ รวมกันไมเกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุด
ศูนยกลางของเสาสุดทาย ไมวาจะเปนเจาของเดียวกันและใชโครงสรางเดียวกันหรือ แยกกันก็ตาม 
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ขอ ๕ ร้ัวหรือกําแพงกั้นเขตท่ีอยูมุมถนนสาธารณะท่ีมีความกวางต้ังแต ๓ เมตรข้ึนไปและมี
มุมหักนอยกวา ๑๓๕ องศา ตองปาดมุมร้ัวหรือกําแพงกั้นเขตนั้น โดยใหสวนท่ีปาดมุมมีระยะไม
นอยกวา ๔ เมตร และทํามุมกับแนวถนนสาธารณะเปนมุมเทา ๆ กัน 

 
ขอ ๖ สะพานสวนบุคคลสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร 

และมีสวนลาดชันไมเกิน ๑๐ ใน ๑๐๐ 
สะพานท่ีใชเปนทางสาธารณะสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา ๖ เมตร มี

สวนลาดชันไมเกิน ๘ ใน ๑๐๐ มีทางเทาสองขางกวางขางละไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร เวนแตสะพาน
ท่ีสรางสําหรับรถยนตโดยเฉพาะจะไมมีทางเทาก็ได และมีราวสะพานท่ีม่ันคงแข็งแรงยาวตลอดตัว
สะพานสองขางดวย 

 
ขอ ๗ ปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายท่ีอาคารตองไมบังชองระบายอากาศ 

หนาตาง ประตู หรือทางหนีไฟ 
 
ขอ ๘ ปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารตองไม

ลํ้าออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และสวนบนสุดของปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือ
ต้ังปายตองสูงไมเกิน ๖ เมตรจากสวนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟาของอาคารท่ีติดต้ังปายนั้น 

 
ขอ ๙ ปายท่ียื่นจากผนังอาคารใหยื่นไดไมเกินแนวกันสาด และใหสูงไดไมเกิน ๖๐ 

เซนติเมตร หรือมีพื้นท่ีปายไมเกิน ๒ ตารางเมตร 
 
ขอ ๑๐ ปายท่ีติดต้ังเหนือกันสาดและไมไดยื่นจากผนังอาคาร ใหติดต้ังไดโดยมีความสูง

ของปายไมเกิน ๖๐ เซนติเมตร วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น หรือมีพื้นท่ีปายไมเกิน ๒ 
ตารางเมตร 

 
ขอ ๑๑ ปายท่ีติดต้ังใตกันสาดใหติดต้ังแนบผนังอาคาร และตองสูงจากพื้นทางเทานั้นไม

นอยกวา ๒.๕๐ เมตร 
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ขอ ๑๒ ปายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพใหติดต้ังขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แตจะยื่น
หางจากผนังไดไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร หรือหากติดต้ังปายบนกันสาดจะตองไมยื่นลํ้าแนวปลายกัน
สาดน้ันและความสูงของปายท้ังสองกรณีตองไมเกินความสูงของอาคาร 

 
ขอ ๑๓ ปายท่ีติดต้ังอยูบนพื้นดินโดยตรง ตองมีความสูงไมเกินระยะที่วัดจากจุดท่ีติดต้ัง

ปายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะท่ีอยูใกลปายนั้นท่ีสุด และมีความยาวของปายไมเกิน ๓๒ เมตร 
 

 
หมวด ๒ 

สวนตาง ๆ ของอาคาร 
                                              

สวนท่ี ๑ 
วัสดุของอาคาร 

 
                

ขอ ๑๔ ส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายท่ีติดต้ังบนพ้ืนดินโดยตรงใหทําดวยวัสดุทนไฟ
ท้ังหมด 

 
ขอ ๑๕ เสา คาน พื้น บันได และผนังของอาคารท่ีสูงต้ังแตสามช้ันข้ึนไป โรงมหรสพ 

หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด หางสรรพสินคา อาคารขนาดใหญ สถานบริการ
ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ทาอากาศยาน หรืออุโมงค ตองทําดวยวัสดุถาวรท่ีเปนวัสดุทนไฟ
ดวย 

 
ขอ ๑๖ ผนังของตึกแถวหรือบานแถว ตองทําดวยวัสดุถาวรท่ีเปนวัสดุทนไฟดวย แตถากอ

ดวยอิฐธรรมดาหรือคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ผนังนี้ตองหนาไมนอยกวา ๘ เซนติเมตร 
 
ขอ ๑๗ หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวท่ีสรางติดตอกัน ใหมีผนังกันไฟทุกระยะไมเกินหา

คูหา ผนังกันไฟตองสรางตอเนื่องจากพ้ืนดินจนถึงระดับดาดฟาท่ีสรางดวยวัสดุถาวรท่ีเปนวัสดุทน
ไฟ กรณีท่ีเปนหลังคาสรางดวยวัสดุไมทนไฟใหมีผนังกันไฟสูงเหนือหลังคาไมนอยกวา ๓๐ 
เซนติเมตรตามความลาดของหลังคา 
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ขอ ๑๘ ครัวในอาคารตองมีพื้นและผนังท่ีทําดวยวัสดุถาวรท่ีเปนวัสดุทนไฟ สวนฝาและ
เพดานนั้น หากไมไดทําดวยวัสดุถาวรท่ีเปนวัสดุทนไฟ ก็ใหบุดวยวัสดุทนไฟ 
 
 

สวนท่ี ๒ 
พื้นท่ีภายในอาคาร 

 
 

ขอ ๑๙ อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพื้นท่ีภายในแตละหนวยที่ใชเพื่อการอยูอาศัยไมนอยกวา 
๒๐ ตารางเมตร 

 
ขอ ๒๐ หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบที่สุดไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร และมี

พื้นท่ีไมนอยกวา ๘ ตารางเมตร 
 
ขอ ๒๑ ชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามท่ีกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 33 แสดงความกวางของชองทางเดินในอาคาร 

ประเภทอาคาร ความกวาง 
๑. อาคารอยูอาศัย 
๒. อาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน 
อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารพิเศษ 

๑.๐๐ เมตร 
๑.๕๐ เมตร 

 
ขอ ๒๒ หองหรือสวนของอาคารท่ีใชในการทํากิจกรรมตางๆ ตองมีระยะดิ่งไมนอยกวา

ตามท่ีกําหนดไวดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 34 แสดงความกวางของชองทางเดินในอาคาร 

ประเภทการใชอาคาร ระยะดิ่ง 
๑. หองท่ีใชเปนท่ีพักอาศัย บานแถว หองพัก

โรงแรม หองเรียนนักเรียนอนุบาล ครัว
สําหรับอาคารอยูอาศัย หองพักคนไขพิเศษ 
ชองทางเดินในอาคาร 

๒.๖๐ เมตร 
 

 
 
ตารางท่ี 34 แสดงความกวางของชองทางเดินในอาคาร (ตอ) 

ประเภทการใชอาคาร ระยะดิ่ง 
๒. ห อ ง ท่ี ใ ช เ ป น สํ า นั ก ง า น  ห อ ง เ รี ย น

หองอาหาร หองโถงภัตตาคาร โรงงาน 
๓. หองขายสินคา หองประชุม หองคนไขรวม 

คลังสินคา  โรงครัว  ตลาด  และอ่ืนๆ  ท่ี
คลายกัน 

๔. หองแถว ตึกแถว  
        ๔.๑ ช้ันลาง  
        ๔.๒ ต้ังแตช้ันสองข้ึนไป 
๕. ระเบียง 

๓.๐๐ เมตร 
 

๓.๕๐ เมตร 
 
 
 

๓.๕๐ เมตร 
๓.๐๐ เมตร 

                             ๒.๒๐ เมตร 
 

ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งใหวัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้นใตหลังคาใหวัดจากพื้นถึงยอด
ฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของหองหรือสวนของอาคารท่ีอยูภายในโครงสรางของหลังคา 
ใหวัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของหองหรือสวนของอาคารดังกลาวท่ีไมใชโครงสรางของ
หลังคา 

หองในอาคารซ่ึงมีระยะดิ่งระหวางพื้นท่ีถึงพื้นอีกช้ันหนึ่งต้ังแต ๕ เมตรข้ึนไป จะทําพื้นช้ัน
ลอยในหองนั้นก็ได โดยพ้ืนช้ันลอยดังกลาวนั้นตองมีเนื้อท่ีไมเกินรอยละส่ีสิบของเน้ือท่ีหอง ระยะ
ดิ่งระหวางพื้นช้ันลอยถึงพื้นอีกช้ันหนึ่งตองไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และระยะด่ิงระหวางพื้นหอง
ถึงพื้นช้ันลอยตองไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร ดวย 

หองน้ํา หองสวม ตองมีระยะดิ่งระหวางพืน้ถึงเพดานไมนอยกวา ๒ เมตร 
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สวนท่ี ๓ 
บันไดของอาคาร 

 
 
ขอ  ๒๓ บันไดของอาคารอยูอาศัยถามีตองมีอยางนอยหนึ่งบันไดท่ีมีความกวางสุทธิไม

นอยกวา ๘๐ เซนติเมตร ชวงหนึ่งสูงไมเกิน ๓ เมตร ลูกต้ังสูงไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเม่ือหัก
สวนท่ีข้ันบันไดเหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร และตองมีพื้นหนา
บันไดมีความกวางและยาวไมนอยความกวางของบันได 

บันไดท่ีสูงเกิน ๓ เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง ๓ เมตร หรือนอยกวานั้น และชานพัก
บันไดตองมีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได ระยะดิ่งจากข้ันบันไดหรือชานพัก
บันไดถึงสวนตํ่าสุดของอาคารท่ีอยูเหนือข้ึนไปตองสูงไมนอยกวา ๑.๙๐ เมตร 

 
ขอ  ๒๔ บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน อาคาร

สาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับท่ีใชกับช้ันท่ีมีพื้นท่ีอาคารชั้นเหนือขึ้น
ไป รวมกันไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๒๐ เมตร แตสําหรับบันได
ของอาคารดังกลาวท่ีใชกับช้ันท่ีมีพื้นท่ีอาคารชั้นเหนือข้ึนไปรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ตองมี
ความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร ถาความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา ๑.๕๐ เมตร ตองมี
บันไดอยางนอยสองบันได และแตละบันไดตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๒๐ เมตร 

บันไดของอาคารท่ีใชเปนท่ีชุมนุมของคนจํานวนมาก เชน บันไดหองประชุมหรือหอง
บรรยายท่ีมีพื้นท่ีรวมกันต้ังแต ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดหองรับประทานอาหาร หรือ 
สถานบริการที่มีพื้นท่ีรวมกันต้ังแต ๑, ๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแตละช้ันของอาคาร
นั้นท่ีมีพื้นท่ีรวมกันต้ังแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ตองมีความกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร อยาง
นอยสองบันไดถามีบันไดเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา ๓ เมตร 

บันไดท่ีสูงเกิน ๔ เมตร ตองมีชานพันบันไดทุกชวง ๔ เมตร หรือนอยกวานั้น และระยะด่ิง
จากข้ันบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนตํ่าสุดของอาคารท่ีอยูเหนือข้ึนไปตองสูงไมนอยกวา ๒.๑๐ 
เมตร 

บันไดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองตองมีลูกต้ังสูงไมเกิน ๑๘ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหัก
สวนท่ีข้ึนบันไดเหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอย กวา ๒๕ เซนติเมตร และตองมีราว
บันไดกันตกบันไดท่ีมีความกวางสุทธิเกิน ๖ เมตร และชวงบันไดสูงเกิน ๑ เมตร ตองมีราวบันได
ท้ังสองขางบริเวณจมูกบันไดตองมีวัสดุกันล่ืน 
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ขอ  ๒๕ บันไดตามขอ ๒๔ จะตองมีระยะหางไมเกิน ๔๐ เมตร จากจุดท่ีไกลสุดบนพ้ืนช้ัน

นั้น 
 
ขอ  ๒๖ บันไดตามขอ ๒๓ และขอ ๒๔ ท่ีเปนแนวโคงเกิน ๙๐ องศา จะไมมีชานพักบันได

ก็ได แตตองมีความกวางเฉล่ียของลูกนอนไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ ๒๓ 
และไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ ๒๔ 
 
 

สวนท่ี ๔ 
บันไดหนีไฟ 

 
 

ขอ  ๒๗ อาคารท่ีสูงต้ังแตส่ีช้ันข้ึนไปและสูงไมเกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารท่ีสูงสามช้ันและ
มีดาดฟาเหนือช้ันท่ีสามท่ีมีพื้นท่ีเกิน ๑๖ ตารางเมตร  นอกจากมีบันไดของอาคารปกติแลว ตองมี
บันไดหนีไฟท่ีทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหนึ่งแหง และตองมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได
โดยไมมีส่ิงกีดขวาง 

 
ขอ  ๒๘ บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา ๖๐ องศา เวนแตตึกแถวและบานแถวท่ี

สูงไมเกินส่ีช้ัน ใหมีบันไดหนีไฟท่ีมีความลาดชันเกิน ๖๐ องศาได และตองมีชานพักบันไดทุกช้ัน 
 
ขอ  ๒๙ บันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และ

ตองมีผนังสวนท่ีบันไดหนีไฟพาดผานเปนผนังทึบกอสรางดวยวัสดุถาวรท่ีเปนวัสดุทนไฟ 
บันไดหนีไฟตามวรรคหน่ึง ถาทอดไมถึงพื้นช้ันลางของอาคารตองมีบันไดโลหะท่ีสามารถ

เล่ือนหรือยืดหรือหยอนลงมาจนถึงพื้นช้ันลางได 
 
ขอ  ๓๐ บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร มีผนัง

ทึบกอสรางดวยวัสดุถาวรท่ีเปนวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวนแตสวนท่ีเปนชองระบายอากาศและชอง
ประตูหนีไฟ และตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารไดโดยแตละช้ันตองมีชองระบายอากาศท่ี
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เปดสูภายนอกอาคารไดมีพื้นท่ีรวมกันไมนอยกวา ๑.๔ ตารางเมตร กับตองมีแสงสวางใหเพียงพอ
ท้ังกลางวันและกลางคืน 

 
ขอ  ๓๑ ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร 

สูงไมนอยกวา ๑.๙๐ เมตร และตองทําเปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกเทานั้น กับตองติด
อุปกรณชนิดท่ีบังคับใหบานประตูปดไดเอง และตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา 
ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีธรณีหรือขอบกั้น 

 
ขอ  ๓๒ พื้นบานบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันไดและอีกดานหน่ึง

กวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร 
 
 

หมวด ๓ 
ท่ีวางภายนอกอาคาร 

 
 

ขอ ๓๓ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีท่ีวางตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
(๑)  อาคารอยูอาศัย และอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีท่ีวางไมนอยกวา ๓๐ ใน ๑๐๐ สวนของ

พื้นท่ีช้ันใดช้ันหนึ่งท่ีมากท่ีสุดของอาคาร 
(๒) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอ่ืนซ่ึงไมไดใช

เปนท่ีอยูอาศัย ตองมีท่ีวางไมนอยกวา ๑๐ ใน ๑๐๐ สวนของพื้นท่ีช้ันใดชั้นหนึ่งท่ีมากท่ีสุดของ
อาคารแตถาอาคารดังกลาวใชเปนท่ีอยูอาศัยดวยตองมีท่ีวางตาม (๑) 

 
ขอ  ๓๔ หองแถวหรือตึกแถวซ่ึงดานหนาไมติดริมถนนสาธารณะ ตองมีท่ีวางดานหนา

อาคารกวางไมนอยกวา ๖ เมตร โดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นลํ้าเขาไปในพ้ืนท่ีดังกลาว 
               หองแถวหรือตึกแถว ตองมีท่ีวางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตร เพื่อใชติดตอถึง
กัน โดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นลํ้าเขาไปในพ้ืนท่ีดังกลาว เวนแตการสรางบันไดหนีไฟ
ภายนอกอาคารที่ยื่นลํ้าไมเกิน ๑.๔๐ เมตร 

ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือนึกแถวท่ีสรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมถึง ๔๐ 
เมตร ตองมีท่ีวางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางนอยกวา ๔ เมตร ไมใหถือ



 

 

 
77 

วาเปนท่ีวางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถว แตใหถือวาหองแถวหรือตึกแถวนั้นสราง
ตอเนื่องเปนแถวเดียวกัน 

ท่ีวางตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะกอสรางอาคาร ร้ัว กําแพง หรือ
ส่ิงกอสรางอ่ืนใด หรือจัดใหเปนบอน้ํา สระวายน้ํา ท่ีพักมูลฝอย หรือท่ีพักรวมมูลฝอยไมได 

หองแถวหรือตึกแถวท่ีมีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอ่ืน ตองมีท่ีวางระหวางดานขางของ
หองแถวหรือตึกแถวกับเขตท่ีดินของผูอ่ืนนั้นกวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตหองแถวหรือตึกแถว
ท่ีกอสรางข้ึนทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นท่ีไมมากกวาพื้นท่ีของอาคารเดิมและมีความสูง 
ไมเกิน ๑๕ เมตร 

 
ขอ  ๓๕ หองแถงหรือตึกแถวท่ีมีท่ีวางหลังอาคารตามขอ ๓๔ วรรคสอง และไดรนแนว

อาคารตามขอ ๔๑ แลว ไมตองมีท่ีวางตามขอ ๓๓ (๑) และ (๒) อีก 
 
ขอ  ๓๖ บานแถวตองมีท่ีวางดานหนาระหวางร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกับแนวผนังอาคารกวาง

ไมนอยกวา ๓ เมตร และตองมีท่ีวางดานหลังอาคารระหวางร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกับแนวผนังอาคาร
กวางไมนอยกวา ๒ เมตร 

ระหวางแถวดานขางของบานแถวท่ีสรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร 
ตองมีท่ีวางระหวางแถวดานขางของบานแถวน้ันกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เปนชองตลอดความลึก
ของบานแถว 

บานแถวท่ีสรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไมถึง ๔๐ เมตร แตมีท่ีวาง
ระหวางแถวดานขางของบานแถวน้ันกวางนอยกวา ๔ เมตร ไมใหถือวาเปนท่ีวางระหวางแถวดาน
ลางของบานแถว แตใหถือวาบานแถวน้ันสรางตอเนื่องเปนแถวเดียวกัน 

 
ขอ  ๓๗ บานแฝดตองมีท่ีวางดานหนาและดานหลังระหวางร้ัวหรือแนวเขตท่ีดินกับแนว

ผนังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตรและ ๒ เมตรตามลําดับ และมีท่ีวางดานขางกวางไมนอยกวา ๒ 
เมตร 

 
ขอ  ๓๘ คลังสินคาท่ีมีพื้นท่ีของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 

๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีท่ีวางหางแนวเขตท่ีดินท่ีใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๖ เมตร สองดาน
สวนดานอ่ืนตองมีท่ีวางหางแนวเขตท่ีดินไมนอยกวา ๓ เมตร 
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คลังสินคาท่ีมีพื้นท่ีของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีท่ีวางหางแนวเขต
ท่ีดินท่ีกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๑๐ เมตร สองดาน สวนดานอ่ืนตองมีท่ีวางหางจากแนวเขต
ท่ีดินไมนอยกวา ๕ เมตร 

 
ขอ  ๓๙ โรงงานท่ีมีพื้นท่ีของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีท่ีวางหาง

แนวเขตท่ีดินท่ีใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๓ เมตร จํานวนสองดานโดยผนังอาคารท้ังสอง
ดานนี้ใหทําเปนผนังทึบดวยอิฐหรือคอนกรีตยกเวนประตูหนีไฟสวนดานท่ีเหลือใหมีท่ีวางไมนอย
กวา ๖ เมตร 

โรงงานท่ีมีพื้นท่ีท่ีใชประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต ๒๐๐ ตารางเมตร แต
ไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีท่ีวางหางแนวเขตท่ีดินท่ีใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๓ เมตร 
จํานวนสองดานโดยผนังอาคารท้ังสองดานนี้ใหทําเปนผนังทึบดวยอิฐหรือคอนกรีตยกเวนประตู
หนีไฟสวนดานท่ีเหลือใหมีท่ีวางไมนอยกวา ๖ เมตร 

โรงงานท่ีมีพื้นท่ีท่ีใชประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต ๕๐๐ ตารางเมตร แต
ไมเกิน ๑, ๐๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตท่ีดินท่ีใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๖ เมตร
ทุกดาน 

โรงงานท่ีมีพื้นท่ีท่ีใชประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน ๑, ๐๐๐ ตารางเมตร ตอง
มีท่ีวางหางแนวเขตท่ีดินท่ีใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๑๐ เมตร ทุกดาน 
 
 

หมวด ๔ 
แนวอาคารและระยะตางๆ ของอาคาร 

 
 

ขอ  ๔๐ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารหรือสวนของอาคารจะตองไมลํ้าเขาไปในท่ี
สาธารณะเวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณะน้ัน 

 
ขอ ๔๑ อาคารท่ีกอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะท่ีมีความกวางนอยกวา ๖ เมตรให

รนแนวอาคารหางจากก่ึงกลางถนนสาธารณะอยางนอย ๓ เมตร อาคารท่ีสูงเกินสองช้ันหรือเกิน ๘ 
เมตร หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารพาณิชย โรงงาน  

อาคารสาธารณะ ปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย หรือคลังสินคา ท่ีกอสราง 
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หรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ  
(๑) ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากก่ึงกลาง

ถนนสาธารณะอยางนอย ๖ เมตร 
(๒)ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางต้ังแต ๑๐ เมตรข้ึนไป แตไมเกิน ๒๐ เมตร ใหรนแนว

อาคารหางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย ๑ ใน ๑๐ ของความกวางของถนนสาธารณะ 
(๓) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน ๒๐ เมตรข้ึนไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขต

ถนนสาธารณะอยางนอย ๒ เมตร 
 
ขอ ๔๒ อาคารท่ีกอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะ เชน แมน้ํา คู คลอง ลําราง 

หรือลํากระโดง ถาแหลงน้ําสาธารณะน้ันมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ตองรนแนวอาคารใหหาง
จากเขตแหลงน้ําสาธารณะน้ันไมนอยกวา ๓ เมตร แตถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมีความกวางต้ังแต 
๑๐ เมตรข้ึนไป ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะน้ันไมนอยกวา ๖ เมตร  

สําหรับอาคารท่ีกอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญ เชน บึง ทะเลสาบ 
หรือทะเล ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา ๑๒ เมตร ท้ังนี้ เวน
แต สะพาน เข่ือน ร้ัว ทอระบายน้ํา ทาเรือ ปาย อูเรือ คานเรือ หรือท่ีวางท่ีใชเปนท่ีจอดรถไมตองรน
แนวอาคาร 

 
ขอ ๔๓ ใหอาคารท่ีสรางตามขอ ๔๑ และขอ ๔๒ ตองมีสวนตํ่าสุดของกันสาดหรือสวนยื่น

สถาปตยกรรมสูงจากระดับทางเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ เมตร ท้ังนี้ ไมนับสวนตบแตงท่ียื่นจากผนัง
ไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร และตองมีทอรับน้ําจากกันสาดหรือหลังคาตอแนบหรือฝงในผนังหรือเสา
อาคารลงสูทอสาธารณะหรือบอพัก 

 
ขอ ๔๔ ความสูงของอาคารไมวาจากจุดหนึ่งจุดใด ตองไมเกินสองเทาของระยะราบวัดจาก

จุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตดานตรงขามของถนนสาธารณะท่ีอยูใกลอาคารนั้นท่ีสุด 
ความสูงของอาคารใหวัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินท่ีกอสรางข้ึนไปถึงสวน

ของอาคารท่ีสูงท่ีสุด สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
 
ขอ ๔๕ อาคารหลังเดียวกันซ่ึงถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากันขนาบอยูเม่ือระยะ

ระหวางถนนสาธารณะสองสายน้ันไมเกิน ๖๐ เมตร และสวนกวางของอาคารตามแนวถนน
สาธารณะท่ีกวางกวาไมเกิน ๖๐ เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบ
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ท่ีใกลท่ีสุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายท่ีกวางกวา 
 
ขอ ๔๖ อาคารหลังเดียวกันซ่ึงอยูท่ีมุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน ความสูงของ

อาคาร ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบที่ใกลท่ีสุดจากจุดนั้นไปต้ังฉากกับแนวเขตถนน
สาธารณะดานตรงขามของสายท่ีกวางกวา และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะท่ีแคบ
กวาตองไมเกิน ๖๐ เมตร  

สําหรับอาคารซ่ึงเปนหองแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะท่ี
แคบกวาตองไมเกิน ๑๕ เมตร 

 
ขอ ๔๗ ร้ัวหรือกําแพงท่ีสรางข้ึนติดตอหรือหางจากถนนสาธารณะนอยกวาความสูงของร้ัว 

ใหกอสรางไดสูงไมเกิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเทาหรือถนนสาธารณะ 
 
ขอ ๔๘ การกอสรางอาคารใกลอาคารอ่ืนในท่ีดินเจาของเดียวกัน พื้นหรือผนังของอาคาร

สําหรับอาคารสูงไมเกิน ๙ เมตร ตองหางอาคารอ่ืนไมนอยกวา ๔ เมตร และสําหรับอาคารท่ีสูงเกิน 
๙ เมตร ตองหางอาคารอ่ืนไมนอยกวา ๔ เมตร และสําหรับอาคารท่ีสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ 
เมตรตองหางอาคารอ่ืนไมนอยกวา ๖ เมตร ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกท่ีวางท่ีใชเปน         
ท่ีจอดรถ 

 
ขอ ๔๙ การกอสรางอาคารในบริเวณดานขางของหองแถวหรือตึกแถว 
(๑) ถาหองแถวหรือตึกแถวนั้นมีจํานวนรวมกันไดต้ังแตสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันได

ต้ังแต ๔๐ เมตรข้ึนไป และอาคารท่ีจะสรางข้ึนเปนหองแถวหรือตึกแถว หองแถวและตึกแถว
รวมกันไดต้ังแต ๔๐ เมตรข้ึนไป และอาคารท่ีจะสรางข้ึนเปนหองแถวหรือตึกแถว หองแถวและ
ตึกแถวท่ีจะสรางข้ึนตองหางจากผนังดานขางของหองแถว หรือตึกแถวเดิมไมนอยกวา ๔ เมตร แต
ถาเปนอาคารอ่ืนตองหางจากผนังดานขางของหองแถว หรือตึกแถวเดิมไมนอยกวา ๒ เมตร 

(๒) ถาหองแถว หรือตึกแถวนั้นมีจํานวนไมถึงสิบคูหาและมีความยาวรวมกันไมถึง ๔๐ 
เมตร อาคารที่สรางข้ึนจะตองหางจากผนังดานขางของหองแถว หรือตึกแถวนั้นไมนอยกวา ๒ 
เมตรเวนแตการสรางหองแถว หรือตึกแถวตอจากหองแถว หรือตึกแถวตามขอ ๔ 

 
ขอ ๕๐ ผนังของอาคารท่ีมีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียบของ

อาคารตองมีระยะหางจากแนวเขตท่ีดิน ดังนี้ 
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(๑) อาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียบตองอยูหางเขตท่ีดินไมนอยกวา ๒ 
เมตร 

(๒) อาคารท่ีมีความสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขต
ท่ีดินไมนอยกวา ๓ เมตร 

ผนังของอาคารที่อยูหางเขตท่ีดินนอยกวาตามท่ีกําหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ตองอยูหางจาก
เขตท่ีดินไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร เวนแตจะกอสรางชิดเขตท่ีดินและอาคารดังกลาวจะกอสรางได
สูงไมเกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยูชิดเขตท่ีดินหรือหางจากเขตท่ีดินนอยกวาท่ีระบุไวใน (๑) 
หรือ (๒) ตองกอสรางเปนผนังทึบ และดาดฟาของอาคารดานนั้นใหทําผนังทึบสูงจากดาดฟาไม
นอยกวา๑.๘๐ เมตร ในกรณีกอสรางชิดเขตท่ีดินตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของ
ท่ีดินขางเคียงดานนั้นดวย 

 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๖) แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
อาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
  “น้ําเสีย” หมายความวา ของเหลวท่ีผานการใชแลวทุกชนิดท้ังท่ีมีกากและไมมี
กาก 
  “ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความวา กระบวนการทําหรือการปรับปรุงน้ําเสียใหมี
คุณภาพเปนน้ําท้ิง รวมท้ังการทําใหน้ําท้ิงพนไปจากอาคาร 
  “น้ําท้ิง” หมายความวา น้ําจากอาคารท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงท่ีกําหนดสําหรับการท่ีจะระบายลงแหลงรองรับน้ําท้ิงได 
  “แหลงรองรับน้ําท้ิง” หมายความวา ทอระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แมน้ํา ทะเล 
และแหลงน้ําสาธารณะ 
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 ขอ ๒ อาคารท่ีกอสรางหรือดัดแปลงตองมีการระบายนํ้าฝนออกจากอาคารท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอท่ีจะไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนหรือเกิดน้ําไหลนองไปยังท่ีดินอ่ืนท่ีมีเขต
ติดตอกับเขตท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของอาคารนั้น 
 การระบายน้ําฝนออกจากอาคารตามวรรคหน่ึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําท้ิงโดยตรงก็
ได 
 
 ขอ  ๓  อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปน้ี  ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ํ า เสียท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ําเสียจากอาคารใหเปนน้ําท้ิงท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไวในขอ ๔ กอนท่ีจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําท้ิง 
  (๑) อาคารประเภท ก  
   (ก) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดท่ีมีจํานวนหองชุดรวมกันทุก
ช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕๐๐ หองชุด 
   (ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักรวมกันทุก
ช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๐๐ หอง  
   (ค) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลท่ีมีจํานวนเตียงรับ
ผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๓๐ เตียง 
   (ง) อาคารท่ีกอสรางในท่ีดินของบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหจัดสรรท่ีดินตาม
กฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดินเกิน ๕๐๐ หลัง 
   (จ) สถานศึกษาที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลาย
หลังรวมกันเกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
   (ฉ) อาคารท่ีทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ
เอกชนท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕๕,๐๐๐ ตาราง
เมตร 
   (ช) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลัง
เดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
   (ซ) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 
   (ฌ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลัง
เดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 
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  (๒) อาคารประเภท ข 
   (ก) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดท่ีมีจํานวนหองชุดรวมกันทุก
ช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐๐ หองชุด แตไมเกิน ๕๐๐ หองชุด 
   (ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักรวมกันทุก
ช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๖๐ หอง แตไมเกิน ๒๐๐ หอง 
   (ค) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักท่ีมีจํานวนหองนอนรวมกันทุก
ช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๕๐ หอง 
   (ง) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นท่ีรวมกันทุก
ช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
    (จ) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลท่ีมีจํานวนเตียงรับ
ผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐ เตียง แตไมเกิน 
๓๐ เตียง 
   (ฉ) อาคารท่ีกอสรางในท่ีดินของบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหจัดสรรท่ีดิน
ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดิน ๑๐๐ หลัง แตไมเกิน ๕๐๐ หลัง 
   (ช) สถานศึกษาท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลาย
หลังรวมกันเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
   (ซ) อาคารท่ีทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ
เอกชนท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
แตไมเกิน ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
   (ฌ) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลัง
เดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
   (ฎ) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 
   (ฌ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลัง
เดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 
   (ฏ) อาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
 
  (๓) อาคารประเภท ค 
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   (ก) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดท่ีมีจํานวนหองชุดรวมกันทุก
ช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๑๐๐ หองชุด  
   (ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักรวมกันทุก
ช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๖๐ หอง 
   (ค) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักท่ีมีจํานวนหองนอนรวมกันทุก
ช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕๐ หอง แตไมเกิน ๒๕๐ หอง 
   (ง) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นท่ีรวมกันทุก
ช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ตาราง
เมตร 
   (จ) อาคารท่ีกอสรางในท่ีดินของบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหจัดสรรท่ีดิน
ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดิน ๑๐ หลัง แตไมเกิน ๑๐๐ หลัง 
   (ฉ) อาคารท่ีทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ
เอกชนท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
   (ช) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลัง
เดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
   (ซ) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 
   (ฌ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลัง
เดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
   (ญ) อาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
 
  (๔) อาคารประเภท ง 
   (ก) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักท่ีมีจํานวนหองนอนรวมกันทุก
ช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๕๐ หอง  
   (ข) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุก
ช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  
   (ค) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลท่ีมีจํานวนเตียงรับ
ผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๑๐ เตียง  



 

 

 
85 

   (ง) สถานศึกษาท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลาย
หลังรวมกันไมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร  
   (จ) อาคารท่ีทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ
เอกชนท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๕,๐๐๐ ตาราง
เมตร  
   (ฉ) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลัง
เดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
   (ช) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
   (ซ) ภัตตาคารหรือรานอาหารท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลัง
เดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  
   (ฌ) อาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร  
 ขอ๔ น้ําท้ังจากอาคารท่ีจะระบายจากอาคารลงสูแหลงรองรับน้ําท้ิงไดตองมีคุณภาพน้ําท้ิง
ตามประเภทของอาคารตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 35 แสดงมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 

มาตรฐานคุณภาพน้าํท้ิง 
อาคารประเภท 

ก ข ค ง 
๑. พีเอช 
๒. บีโอดี ไมเกิน (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร) 
๓. ปริมาณสารแขวนลอย ไมเกิน (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร) 
๔. ปริมาณสารละลายที่ เพิ่มข้ึนจากน้ําใช  ไม เกิน  (มิลลิกรัม /

ลูกบาศกเดซิเมตร) 
๕. ปริมาณตะกอนหนัก ไมเกิน (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร) 
๖. ทีเคเอ็น ไมเกิน (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร) 
๗. ออรแกนิก-ไนโตรเจน ไมเกิน (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร) 
๘. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไมเกิน (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร) 
๙. น้ํามันและไขมัน ไมเกิน (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร) 
๑๐. ซัลไฟต ไมเกิน (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเดซิเมตร) 

๕-๙ 
๒๐ 
๓๐ 

 
๕๐๐ 
๐.๕ 

- 
๑๐ 
- 

๒๐ 
๑.๐ 

๕-๙ 
๓๐ 
๔๐ 

 
๕๐๐ 
๐.๕ 

- 
๑๐ 
- 

๒๐ 
๑.๐ 

๕-๙ 
๖๐ 
๕๐ 

 
๕๐๐ 
๐.๕ 
๔๐ 
๑๕ 
๒๕ 
๒๐ 
๓.๐ 

๕-๙ 
๙๐ 
๖๐ 

 
๕๐๐ 
๐.๕ 
๔๐ 
๑๕ 
๒๕ 
๒๐ 
๔.๐ 
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 “พีเอช” หมายความวา คาของความเปนกรดและดางของน้ําท่ีเกินจากคาลบของล็อกฐาน
สิบของความเขมขนเปนโมลของอนุมูลไฮโดรเจน 
 “บีโอดี” หมายความวา ปริมณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใชในการยอยสารอินทรียชนิดท่ียอย
สลายไดภายใตภาวะของออกซิเจนท่ีอุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส ในเวลาหาวัน ซ่ึงใชเปนการ
ตรวจวัดระดับปริมาณสารอินทรียท่ีมีอยูในตัวอยางน้ํานั้นๆ   
 “ปริมาณสารแขวนลอย” หมายความวา สารท่ีตกคางบนแผนกรองในการกรองนํ้าผานแผน
กรองประเภท Glass fiber filter-disks เสนผานศูนยกลาง ๔.๗ เซนติเมตร เชน Whatman type GF/C 
หรือ Gelman type A 
 “ปริมาณสารละลาย” หมายความวา สารท่ีละลายอยูในน้ําและจะเหลืออยูเปนตะกอน
หลังจากกําจัดปริมาณสารแขวนลอยและปริมาณตะกอนหนักแลวผานการระเหยดวยไอน้ําและทํา
ใหแหงท่ีอุณหภูมิ ๑๐๓-๑๐๕ องศาเซลเซียสในเวลาหน่ึงช่ัวโมง 
 “ปริมาณตะกอนหนัก” หมายความวา สารท่ีแขวนลอยอยูในน้ํา ซ่ึงสามารถตกตะกอนได
โดยแรงโนมถวงของโลกภายใตภาวะท่ีสงบนิ่งในเวลาหนึ่งช่ัวโมง 
 “ทีเคเอ็น” หมายความวา ไนโตรเจนท่ีอยูในรูปแอมโมเนียและออรแกนิก-ไนโตรเจน 
 “ออรแกนิ-ไนโตรเจน” หมายความวา ไนโตรเจนท่ีอยูในรูปสารประกอบอินทรียประเภท
โปรตีนและผลิตผลจากการยอยสลายของไขมัน เชน โพลิเพปไทด และกรดอะมิโน เปนตน 
 “แอมโมเนีย-ไนโตรเจน” หมายความวา ไนโตรเจนท้ังหมดที่อยูในรูป NH+

๔ หรือ NH๓ ซ่ึง
สมดุลกัน  
 “น้ํามันและไขมัน” หมายความวา สารอินทรียจําพวกน้ํามัน ไขมัน ข้ีผ้ึง และกรดไขมันท่ีมี
น้ําหนักโมเลกุลสูง โดยเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนลและเอสเตอร เปนตน สารเหลานี้จะถูก
สกัดไดดวยตัวทําละลายประเภทเฮกเซน คลอโรฟอรม และไดเอทิลอีเทอร แลวแยกสวนโดยการ
ระเหยแหงท่ีอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส 
 “ซัลไฟด” หมายความวา สารประกอบพวกไฮโดรเจนซัลไฟดท้ังชนิดท่ีละลายนํ้าและชนิด
ท่ีเปนอนุมูล รวมท้ังสารประกอบพวกโละซัลไฟดท่ีปนอยูกับตะกอนแขวนลอยในนํ้าดวย 
 
 ขอ ๕ ในกรณีท่ีอาคารหลังเดียวกันมีการใชประโยชนเพื่อกิจการตามท่ีกําหนดในขอ ๓ 
เกินกวาหนึ่งประเภทและแตละประเภทมีมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงแตกตางกัน ใหคํานวณคุณภาพน้ํา
ท้ิงจากอาคารรวมกันโดยใชมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงท่ีสูงท่ีสุดสําหรับประเภทของอาคารท่ีมีการใช
ประโยชนนั้น 
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 ขอ ๖ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค ตามท่ีกําหนด
ในขอ ๓ ใหแสดงแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสามารถดําเนินการปรับปรุงน้ํา
เสียจากอาคารใหมีคุณภาพเปนน้ําท้ิง ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงท่ีกําหนดในขอ ๔ 
 
 ขอ ๗ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภท ง ตามท่ีกําหนดในขอ ๓ และอาคารพัก
อาศัยประเภทบานเดี่ยว หองแถว ตึกแถว บานแถว หรือบานแฝด ใหแสดงแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
โดยจะตองประกอบดวย 

(๑) บอเกรอะ ซ่ึงตองมีลักษณะท่ีมิดชิดน้ําซึมผานไมได เพื่อใชเปนท่ีแยกกากท่ีปน
อยูกับน้ําเสียท้ิงไวใหตกตะกอน และ 

(๒) บอซึม ซ่ึงตองมีลักษณะท่ีสามารถใชเปนท่ีรองรับน้ําเสียท่ีผานบอเกรอะแลว 
และใหน้ําเสียนั้นผานอิฐหรือหินส่ิงอ่ืนใดเพื่อใหเปนน้ําท้ิง 
 บอเกรอะและบอซึมตามวรรคหน่ึงตองมีขนาดไดสัดสวนท่ีเหมาะสมกับการใชของผูท่ีอยู
อาศัยในอาคารนั้น 
 ในกรณีท่ีจะไมใชวิธีการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง อาจใชวิธีอ่ืนในการปรับปรุงน้ําเสีย
ใหไดมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามท่ีกําหนดไวสําหรับอาคารประเภท ง ในขอ ๔ ได 
 
 ขอ ๘ การกําจัดน้ําท้ิงจากอาคารจะดําเนินการระบายลงสูแหลงรองรับน้ําท้ิง หรือระบายลง
สูพื้นดินโดยใชวิธีผานบอซึมหรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมกับสภาพของอาคารนั้นก็ได แตตองไม
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 
 ขอ ๙ ในกรณีท่ีอาคารใดจัดใหมีทางระบายน้ําเพื่อระบายน้ําจากอาคารลงสูแหลงรองรับน้ํา
ท้ิงทางระบายน้ําตองมีลักษณะท่ีสามารถตรวจสอบและทําความสะอาดไดโดยสะดวก และตองวาง
ตามแนวตรงที่สุดเทาท่ีจะทําได โดยตองมีสวนลาดเอียงไมตํ่ากวา ๑ ใน ๒๐๐ หรือตองมีสวนลาด
เอียงเพียงพอใหน้ําท้ิงไหลเร็วไมตํ่ากวา ๖๐ เซนติเมตรตอวินาที 
 ขนาดของทางระบายนํ้าตองมีความสัมพันธกับปริมาณนํ้าท้ิงของอาคารนั้น โดยถาเปนทาง
ระบายน้ําแบบทอปดตองมีเสนผานศูนยกลางภายในไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร โดยตองมีบอพัก
สําหรับตรวจการระบายนํ้าทุกมุมเล้ียวและทุกระยะไมเกิน ๑๒ เมตร หรือทุกระยะไมเกิน ๒๔ เมตร 
ถาทางระบายนํ้าแบบทอปดนั้นมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายในต้ังแต ๖๐ เซนติเมตรข้ึนไป ใน
กรณีท่ีเปนทางระบายน้ําแบบอ่ืนตองมีความกวางภายในท่ีขอบบนสุดไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร 
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 ขอ ๑๐ อาคารท่ีใชเปนตลาด โรงแรม ภัตตาคาร หรือสถานพยาบาล ตองจัดใหมีท่ีรองรับ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ 
  (๒) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม 
  (๓) ตองมีการปองกันกล่ินและน้ําฝน 
  (๔) ตองมีการระบายนํ้าเสียจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (๕) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา 
  (๖) ตองมีความจุไมนอยกวา ๑.๒ ลิตรตอพื้นท่ีของอาคาร ๑ ตารางเมตร 
  (๗) ตองจัดไวในท่ีท่ีสามารถขนยายขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไดโดยสะดวกและ
ตองมีระยะหางจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา ๔ เมตร แตถาท่ี
รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกวา ๓ ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจาก
สถานท่ีดังกลาวไมนอยกวา ๑๐ เมตร 
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการใชกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันมีการกอสรางอาคารเพื่อใช
ประโยชนในการอยูอาศัยและประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพิ่มมากข้ึน 
สมควรกําหนดระบบการระบายน้ําและการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
 
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒ ตอนท่ี ๖ ก ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(กฎกระทรวงฉบับนี้ มีการแกไขเพ่ิมเติม ใหดูกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ประกอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
89 

ประกาศกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานการทองเท่ียวไทย 

มาตรฐานท่ีพกัเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส 
 
 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานการทองเท่ียวไทย มาจรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว
ประเภทเกสตเฮาส เพื่อเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพการพัฒนามาตรฐานบริการดานการ
ทองเท่ียว 
 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา โดยสํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมี
ภารกิจในการพัฒนามาตรฐานการบริการดานทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว ไดศึกษาและจัดทํา
มาตรฐานการทองเท่ียวไทย มาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเพื่อใหเกิดการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา จึงประกาศมาตรฐานการทองเท่ียวไทย มาตรฐานท่ีพักเพื่อ
การทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส ใหสถานประกอบกิจการท้ังหลายไดทราบและนําไปปฏิบัติโดย
ท่ัวกัน ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ 

ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
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มาตรฐานการทองเท่ียวไทย  
มาตรฐานท่ีพกัเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส  

(Guest House) 
 
 
บทนํา 

การทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการสรางรายไดใหกับประเทศในอันดบัตนๆ เนื่องจากเปน 
อุตสาหกรรมบริการที่ประกอบดวยธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกันเปนลูกโซ โดยมีธุรกิจหลัก ไดแก 
ธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจเดินทางระหวางประเทศ ธุรกิจบริการที่พัก เชน โรงแรม สถานพักตากอากาศ 
บริการหองชุด เกสตเฮาส เปนตน และธุรกิจรอง ไดแก ธุรกิจการจําหนายของที่ระลึก ธุรกิจ
รานอาหาร ธุรกิจเดินทางในประเทศ รวมท้ัง ยังเปนธุรกิจท่ีกระตุนอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ ซ่ึง
กอใหเกิดการกระจายรายไดไปสูประชากรในระดับรากหญา แมวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของ
ไทย จะมีศักยภาพเปนสินคาท่ีมีความเปนเลิศในตลาดโลก แตมีอุปสรรคในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการทองเท่ียวของไทย คือปญหาวงจรกับดักราคาต่ํา ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ี
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีการแขงขันกันอยางรุนแรงโดยใชการลดราคาและคุณภาพ เปน
เคร่ืองมือสําคัญ เนื่องจากขาดการกําหนดมาตรฐานของสินคาและบริการ รวมท้ังขาดระบบการ
ติดตามและควบคุม ใหผูประกอบการรักษามาตรฐานของสินคาและบริการ 
ตามท่ีกําหนด 

เกสตเฮาส เปนธุรกิจการใหบริการที่พักเพื่อการทองเท่ียวท่ีสําคัญ การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการบริการใหเปนท่ียอมรับและพึงพอใจของนักทองเท่ียว จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น 
เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และแกไขปญหาวงจรกับดัก
ราคาตํ่ารวมท้ังเปนการเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาดานบริการ การรักษาส่ิงแวดลอม 
การพัฒนาปรับปรุง และรักษามาตรฐานคุณภาพการใหบริการท่ีดี จึงไดจัดทํามาตรฐานท่ีพักเพื่อ
การทองเท่ียวประเภทเกสตเฮาส โดยมีแนวคิดในการจัดทํามาตรฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ
ใหเปนสากล ซ่ึงคํานึงถึงความม่ันคงปลอดภัย สุขอนามัยในท่ีพัก ความเปนธรรมในการไดรับ
บริการ ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ เอกลักษณ ความกลมกลืนสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิต 

มาตรฐานท่ีพกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส ไดมีการนําเสนอเกณฑตางๆ ท่ีจะใช 
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ในการพิจารณาในการดําเนินการกอสราง ปรับปรุง และเตรียมความพรอมของบุคลากรในการ
ใหบริการแกนักทองเท่ียว เพื่อทําใหประเทศไทยเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐานการบริการที่มี
คุณภาพ และไดมาตรฐานในระดับท่ีนานาชาติใหการยอมรับมาตรฐานการทองเท่ียวไทย  
 
วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคของการจัดทํามาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส มีดังตอไปนี้ 
๑. เพื่อจัดทํามาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ใหอยูในระดับ
มาตรฐานสากล 
๒. เพื่อนํามาตรฐานท่ีจัดทําข้ึนใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสวนท่ีเกี่ยวของ 
๓. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยใหอยูในระดับมาตรฐานสากล 
 
หลักเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการพิจารณา 
มาตรฐานการทองเท่ียวไทย มาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) 
มีรายละเอียดประกอบ ดังนี้ 
 
๑. ขอบขาย 

มาตรฐานการทองเท่ียวไทย มาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส (Guest 
House) ครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการท่ีเปนไปตามขอกําหนด กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ 
หรือ กฎหมายท่ีควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 
 
๒. บทนิยาม 

ท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว (Accommodation) มีวัตถุประสงคเปนท่ีพักแรมสําหรับ
นักทองเท่ียวในประเทศไทย แบบท่ีมีคาตอบแทนตามชวงเวลาท่ีเขาพัก มีอยูหลายประเภท ไดแก 
โรงแรม สถานพักตากอากาศ บริการหองชุด เกสตเฮาส โฮมสเตย หรือคายพักแรม ซ่ึงการแบง
ประเภทดังกลาว อาจจะไมตรงกับช่ือหรือความหมายเดมิ ทําใหมีปญหาในการใหคําจํากัดความท่ี
พักประเภทตางๆ ดังนั้น ในการกําหนดมาตรฐานท่ีพักเพือ่การทองเท่ียว ประเภทโรงแรม จึง
กําหนดคํานิยาม ดังนี ้

เกสตเฮาส (Guest House) หมายความถึง ท่ีพักท่ีดัดแปลงขึ้น และแบงหองเปนท่ีพักแรม 
สําหรับผูเดินทาง มีองคประกอบนอยกวา บริการหองชุด (Serviced Apartment) โดยมีคาตอบแทน 
และคิดคาบริการเปนรายวนัหรือไมเกิน ๑ เดือน รวมอยูดวย 
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๓. เกณฑในการพิจารณาและระดับของมาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส 
สําหรับประเทศไทย การจัดระดับท่ีพกัเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) 

มีเกณฑในการพิจารณาดังนี ้
๑. ตองเปนไปตามขอกําหนด กฎกระทรวง หรือกฎหมายท่ีควบคุมในแตละประเภทของ 

ธุรกิจ 
๒. ตองมีคุณภาพในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ท้ังผูใชบริการและผู

ใหบริการซ่ึงจะใหความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัย และอาจจะสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว 
๓. ตองมีคุณภาพถูกอนามัยและสุขลักษณะ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
๔. คํานึงถึงคุณภาพส่ิงแวดลอมท้ังดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ขยะและของเสีย

ตางๆรวมถึงการจัดการการใชพลังงาน 
๕. คํานึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชนรวมถึงมี 

สวัสดิการใหอยางเหมาะสม 
๖. คํานึงถึงการลดผลกระทบและไมสรางความรบกวนตอชุมชนและส่ิงแวดลอม 

 
การจัดระดับรีสอรท มีการแบงออกเปน ๕ ระดับ คือ 

๑. ระดับ ๑ ดาว    
๒. ระดับ ๒ ดาว   
๓. ระดับ ๓ ดาว   
๔. ระดับ ๔ ดาว   
๕. ระดับ ๕ ดาว   

 
๔. หลักเกณฑและตัวชี้วัดคณุภาพมาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส 

หลักเกณฑของมาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) เนนการ
ใหบริการเพิ่มเติมจากกฎหมายกําหนดไว มีองคประกอบในการพิจารณาออกแบงเปน ๙ หมวด ๒๙ 
เกณฑ ๓๑๖ ตัวช้ีวัด โดยแตละระดับดาวจะมีองคประกอบท่ีไมเทากัน ตามหลักเกณฑการตรวจ
ประเมินมาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) และคูมือการตรวจ
ประเมิน มาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) กําหนด 
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องคประกอบของหลักเกณฑ มาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) มี
ดังตอไปนี้ 

หมวดท่ี ๑ สถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอม ส่ิงกอสรางท่ัวไป และท่ีจอดรถ 
- สถานท่ีต้ังและการเดินทาง สถานท่ีต้ังอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับประเภทของท่ี

พัก การเดินทางปลอดภัย และสะดวก 
- ปายบอกช่ือและสัญลักษณของโรงแรม แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน 
- สภาพแวดลอมและส่ิงกอสรางท่ัวไป มีการตกแตงอยางดี สะอาดสวยงาม มีไฟสองสวาง

เพียงพอ ไมมีฝุนคราบ หรือสภาพชํารุด 
- ท่ีจอดรถและบริการรับ–สง มีท่ีจอดรถรับ-สงผูเขาพัก มีทางสัญจรของรถและคนเดินเทา 

สะดวก ปลอดภัย มีการระบายอากาศท่ีดี ท่ีจอดรถมีแสงสวางและไฟสองสวาง ท่ีจอดรถมีจํานวนท่ี 
เหมาะสมกับจาํนวนหองพัก 
 

หมวดท่ี ๒ โถงตอนรับ หองน้ําสาธารณะ ลิฟต และทางสัญจรภายในอาคาร 
- หองโถงตอนรับ ประกอบดวยพื้น ผนัง เพดาน ตองสะอาด มีการตกแตง มีการระบาย

อากาศท่ีดี มีพื้นท่ีนั่งพักคอยหรือบริการอเนกประสงค มี Safety Box มีโทรศัพท มีหนังสือ นิตยสาร
แผนพับ และบริการใหขอมูล 

- หองน้ําสาธารณะ อยูในบริเวณและระยะท่ีสามารถใชไดสะดวก ปลอดภัย สะอาด และไม
รบกวนพื้นท่ีใชสอยอ่ืน แยกหองน้ําชาย-หญิง มีการระบายอากาศที่ดี มีการตกแตงเหมาะสมกับ
ประเภทและระดับของท่ีพัก มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสม ผนัง เพดาน ประตู และอุปกรณอยูในสภาพดี
และสะอาดมีโถสวมแบบนั่งราบ มีอางลางมือ ถังขยะ และกระดาษชําระ และมีหองน้ําสําหรับผู
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

- ลิฟต อยูในบริเวณและระยะท่ีสามารถใชไดสะดวก มีแสงสวาง สะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอ โถงลิฟตมีสัญลักษณระบุช้ัน มีคําแนะนําในการใช มีระบบควบคุมการทํางานในกรณี
ฉุกเฉิน 

- ทางสัญจรภายในอาคาร มีการแยกทางสัญจร และทางขนสัมภาระ 
 

หมวดท่ี ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
- ทางเดิน หรือระเบียงนอกหองพัก (ทุกช้ัน) มีขนาดเหมาะสม มีพื้น ผนัง เพดาน สะอาด

และตกแตงเหมาะสมกับประเภทและระดับของท่ีพัก ราวระเบียง สะอาด ปลอดภัย ระบายอากาศดี 
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สวางมีไฟฉุกเฉิน มีปายทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเรืองแสง มีอุปกรณดับเพลิงเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

- ขนาดของหองพัก กําหนดตามระดับของท่ีพัก 
- ความสูงของหองพัก กําหนดตามระดับของท่ีพัก 
- องคประกอบภายในหองพัก ประกอบดวย ประตู โซคลองประตู ตาแมว มีแผนผังแสดง

ทางหนีไฟท่ีประตู มีอุปกรณควบคุมการใชไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ มีปล๊ักสําหรับอุปกรณไฟฟา พื้น
ผนังเพดาน ชองแสง หนาตาง มาน อยูในสภาพดีและสะอาด และมีการตบแตงเหมาะสมกับ
ประเภทและระดับของท่ีพัก มีการระบายอากาศท่ีดี มีอุปกรณดับเพลิง 

- เฟอรนิเจอรในหองพัก เชน เตียง ท่ีนอน ตูเส้ือผา โตะเคร่ืองแปงและเกาอ้ี กระจกเงา ท่ี
วางสัมภาระ อยูในสภาพดี และเหมาะสมกับระดับของท่ีพัก 

- เคร่ืองใชไฟฟาในหองพัก เชน โทรศัพท โทรทัศน ตูเย็น เคร่ืองตมน้ํารอน อยูในสภาพดี
และเหมาะสมกับระดับของท่ีพัก 

- ของใชในหองพัก เชน ระเบียบการใชหองพัก เมนู หมอน ผาปูท่ีนอน เส้ือคลุมอาบน้ํา ไม
แขวนเส้ือ เคร่ืองดื่ม แกวน้ํา น้ําดื่ม แฟมเคร่ืองเขียน และถังขยะ 

- หองน้ําในหองพัก ประกอบดวย พื้น ผนัง เพดาน โถสุขภัณฑแบบนั่งราบ อางลางมือ 
ฝกบัว ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ํา กระจกเงา ผาเช็ดตัว ราวพาดผาเช็ดตัว กระดาษชําระ สบู แชมพู ถัง
ขยะ มีความสะอาด มีการระบายอากาศดี 
 
หมวดท่ี ๔ หองพักแบบ Suite 

- หองพักแบบ Suite มีองคประกอบดานความปลอดภัย สุขอนามัย การตกแตง เฟอรนิเจอร 
เคร่ืองใชไฟฟา ของใช และหองน้ํา โดยท่ีขนาดหรือชนิดวัสดุหรืออุปกรณมีคุณภาพไมนอยกวา
หองพักแบบ Standard และมีโทรทัศนสี ขนาดไมนอยกวา ๒๕ นิ้ว มี Mini Compo, DVD, VDO 
หรือ VCD ท่ีอยูในสภาพใชงานไดดี และเหมาะสมกับระดับของท่ีพัก 
 
หมวดท่ี ๕ บุคลากร และการบริการ 

- พนักงานทุกสวนและทุกระดับ ติดปายช่ือ แตงกายสุภาพ เรียบรอย สะอาด มีบุคลิกดี
มารยาท อัธยาศัยดี แสดงออกถึงความเปนมิตร สามารถส่ือสารภาษาไทยไดเปนอยางดี และส่ือสาร
ภาษาตางชาติไดเหมาะสมกับหนาท่ี ใหขอมูลและความชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- กลุม Doorman, Porter ใหการตอนรับ กลาวทักทาย และปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสม 
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- กลุม Check in, Rooming the Guest, Check out ใหการตอนรับ กลาวทักทาย และปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางเหมาะสม 

- กลุม Guest Service ใหการตอนรับ กลาวทักทาย และปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสม 
- กลุม House Keeping จัดเตรียม ตรวจเช็ค ทําความสะอาด และจัดวางอุปกรณและ

เคร่ืองใชตาง ๆไดอยางเหมาะสม 
 
หมวดท่ี ๖ ระบบความปลอดภัยในพ้ืนท่ีท่ัวไป 

- ระบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย มีระบบการเดินสายไฟและติดต้ังอุปกรณท่ีไดมาตรฐาน 
ปลอดภัย และไดรับการดูแลรักษาอยางถูกตอง สมํ่าเสมอ มีการระบายอากาศ และแสงสวางอยาง
เพียงพอ มีการปองกันเช้ือเพลิง มีแผนผังทางหนีไฟ หรือปายทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉินเรือง
แสง มีไฟแสงสวางฉุกเฉิน มีเสนทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ มีลิฟตดับเพลิง อยูในตําแหนงท่ีใช
งานได 
สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม และไดรับการดูแลรักษาอยูเสมอ มีอุปกรณดับเพลิงหรือสายฉีด
ดับเพลิงมี Sprinkle มี Smoke detector หรือ Heat detector ท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูใน
ตําแหนงท่ีเหมาะสม 

- ระบบความปลอดภัยท่ัวไป มีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
สังเกตการณ หรือบันทึกภาพบริเวณทางเขาออก และจุดสําคัญๆตลอด ๒๔ ช่ัวโมง มีเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพและน้ํามันสํารอง มีการสํารองน้ําใชในกิจกรรมที่จําเปนและน้ําสําหรับ
ดับเพลิง มีระบบส่ือสารเพ่ือขอความชวยเหลือฉุกเฉินไปยังเครือขายตางๆไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ มีแผนปองกันภัย เตือนภัย ระงับภัยตางๆ และฝกซอมอยูเสมอ มียาสามัญประจําบาน
และชุดปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพ อยูในสภาพท่ีปรับใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
หมวดท่ี ๗ ทรัพยากร และชุมชนแวดลอม 

- ดานส่ิงแวดลอม ทรัพยากร และพลังงาน มีการจัดการกับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และมี 
การจัดการกับน้ําเสียอยางถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรอยางประหยัด มี
ประสิทธิภาพใชวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ 
มีการรณรงคในการใชทรัพยากรและประหยัดพลังงาน รวมท้ังไมดําเนินการหรือใหการสนับสนุน
กิจกรรมสันทนาการที่เปนการรบกวนหรือทําลายส่ิงแวดลอม 
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- ดานชุมชน สังคมและสิทธิมนุษยชน สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม 
สนับสนุผลิตภัณฑภายในประเทศ สนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เคารพในความ
แตกตางทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และใหการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันแกทุกเพศ ทุกวัย และ
ทุกสถานภาพไมสนับสนุนการคาประเวณีและส่ิงผิดกฎหมายอ่ืนๆ มีการประกันความเสียหายตางๆ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
หมวดท่ี ๘ สวนของพนักงาน 

- ดานสนับสนุนการบริการ มีพื้นท่ีล็อคเกอรแยกชาย-หญิง มีหองสุขาแยกชาย-หญิง มีหอง
อาบนํ้าแยกชาย-หญิง ท่ีอยูในสภาพใชงานไดดี สะอาด และเพียงพอแกการใชงาน มีพื้นท่ีทาน
อาหารที่อยูในสภาพใชงานไดดี สะอาด และเพียงพอแกการใชงาน มีพื้นท่ีพักผอนท่ีอยูในสภาพใช
งานไดดี สะอาด และเพียงพอแกการใชงาน มีหองสมุดหรือหองฝกอบรม พรอมวัสดุอุปกรณ
สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีอยูในสภาพใชงานไดดี สะอาด และเพียงพอแกการใชงาน 

- ดานสงเสริมสวัสดิการ มีการประกันสังคมใหแกพนักงานทุกระดับท่ีบรรจุแลว ไมละเมิด
กฎหมายแรงงาน เชน สตรีมีครรภ การจางแรงงานเด็ก และคนตางดาวท่ีผิดกฎหมาย 
 
หมวดท่ี ๙ คุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ 

- กิจกรรมเสริม มีบริการและกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ท้ัง Indoor และ Outdoor อยางนอย ๓-๕ 
ชนิด เชน รานของท่ีระลึก รานเสริมสวย รานตัดผมสุภาพบุรุษ, Karaoke, Snooker, Game Room, 
Kid Room, ทําอาหารและงานฝมือตางๆ สนามเด็กเลน จักรยาน และกอลฟ 

- การเปนท่ียอมรับของบุคคลและองคกรภายนอก ไดรับการรับรอง หรือรางวัลดานตางๆ
จากองคกรท่ีเกี่ยวของและมีมาตรฐานภายในประเทศ ไดรับการรับรอง หรือรางวัลดานตางๆ จาก
องคกรท่ีเกี่ยวของและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีบุคคลสําคัญท้ังในและตางประเทศมาใชบริการ
อยูเสมอ 

- สวัสดิการเสริมสําหรับพนักงาน มีสวัสดิการดานการเงิน เชน เงินชวยคาครองชีพ คาเลา
เรียนบุตร และสวัสดิการดานอ่ืนๆ เชน ท่ีพัก อาหาร รถรับ-สง  
 
องคประกอบของตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดของหลักเกณฑมาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทบริการ
หองชุด (Serviced Apartment) แตละระดับดาวจะมีตัวช้ีวัดท่ีไมเทากัน สําหรับตัวช้ีวัดแตละระดับ
ดาว มีดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 36 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๑ สถานที่ตั้ง สภาพแวดลอม สิ่งกอสรางทั่วไป และที่จอดรถ 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๑ สถานที่ตัง้ สภาพแวดลอม สิ่งกอสรางทั่วไป และที่จอดรถ 

๑. สถานที่ตัง้และ
การเดินทาง 

๑.๑ สถานที่ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับประเภทของที่พักพอสมควร   - - - 

๑.๒ สถานที่ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับประเภทของที่พักอยางมาก - -    

๒.๑ การเดินทางปลอดภัย และคอนขางสะดวก    - - - 

๒.๒ การเดินทางปลอดภัย และสะดวก  - -    

๒. ปายชื่อ หรือ
สัญลักษณ 

๑. มีปายชื่อ หรือสัญลักษณของที่พักแสดงอยางชัดเจน ไมชํารุด  
พรอมไฟสองสวางในเวลากลางคืน 

     

๓. สภาพแวดลอม
และสิ่งกอสราง
ทั่วไป 

๑.๑ มีภูมิทัศน หรือตกแตงบริเวณดานหนาที่พักพอสมควร สะอาด  
พรอมไฟสองสวางในเวลากลางคืน 

- -  - - 

๑.๒ มีภูมิทัศน หรือตกแตงบริเวณดานหนา และโดยรอบที่พักอยางดี สะอาด  
พรอมไฟสองสวางในเวลากลางคืนที่ออกแบบอยางสวยงาม 

- - -   

๒. สิ่งกอสรางทั่วไปอยูในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย พรอมไฟสองสวาง 
ในเวลากลางคืน 

     



ตารางที่ 36 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๑ สถานที่ตั้ง สภาพแวดลอม สิ่งกอสรางทั่วไป และที่จอดรถ 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๑ สถานที่ตัง้ สภาพแวดลอม สิ่งกอสรางทั่วไป และที่จอดรถ (ตอ) 

๔. ที่จอดรถ 
และบริการ-
รับสง 

๑.๑ มีที่จอดรถรับ - สงผูเขาพักที่สะดวก ปลอดภัย ภายใตสิ่งปกคลุม  -   - - 

๑.๒ มีที่จอดรถรับ – สงผูเขาพัก พรอมทางลาดที่สะดวก ปลอดภัย ภายใตสิ่งปก
คลุม 

- - -   

๒. มีการจัดทางสัญจรของรถ และคนเดินเทาที่สะดวก ปลอดภัย -     

๓. มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีเปนอาคารจอดรถ)  -     

๔. มีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอในเวลากลางคืน -     

๕..๑ มีที่จอดรถจํานวนไมนอยกวา ๒๐% ของจํานวนหองพัก - -  - - 

๕..๒ มีที่จอดรถจํานวนไมนอยกวา ๓๐% ของจํานวนหองพัก  - - -  - 

๕..๓ มีที่จอดรถจํานวนไมนอยกวา ๔๐% ของจํานวนหองพัก - - - -  

๖. มีบริการรับ – สงผูเขาพัก - - - -  
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ตารางที่ 37 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๒ โถงตอนรับ หองน้ําสาธารณะ ลิฟต และทางสัญจรภายใน
อาคาร 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๒ โถงตอนรับ หองน้ําสาธารณะ ลิฟต และทางสัญจรภายในอาคาร 

๑. โถงตอนรับ  ๑.๑ พื้น ผนัง และเพดานอยูในสภาพดี สะอาด และมีการตกแตงพอสมควร   - - - 

๑.๒ พื้น ผนัง และเพดานอยูในสภาพดี สะอาด มีการตกแตงอยางดี เหมาะสม
กับประเภท และระดับของที่พัก รวมถึงการออกแบบแสง และระบบเสียง 

- -    

๒. มีการระบายอากาศที่ดี      

๓. แยกบริเวณสูบบุหรี่อยางชัดเจน       

๔.๑ มีพื้นที่นั่งพักคอย หรือบริการอเนกประสงคพอสมควร ที่อยูในสภาพดี    - - - 

๔.๒ มีพื้นที่นั่งพักคอย หรือบริการอเนกประสงคอยางนอย ๔ ที่นั่ง ที่อยูใน
สภาพดี เหมาะสมกับ ประเภท และระดับของที่พัก  

- -    

๕.๑ มี Safety Box (รวมที่จัดไวในหองพัก) ไมนอยกวา ๒๐% ของจํานวน
หองพัก  

-  - - - 

๕..๒ มี Safety Box (รวมที่จัดไวในหองพัก) ไมนอยกวา ๕๐% ของจํานวน
หองพัก  

- -   - 
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ตารางที่ 37 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๒ โถงตอนรับ หองน้ําสาธารณะ ลิฟต และทางสัญจรภายใน
อาคาร (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๒ โถงตอนรับ หองน้ําสาธารณะ ลิฟต และทางสัญจรภายในอาคาร (ตอ) 

 

๕..๓ มี Safety Box (รวมที่จัดไวในหองพัก) ไมนอยกวา ๗๐% ของจํานวน
หองพัก 

- - - -  

๖.๑ มีโทรศัพทที่สามารถโทรทั้งภายใน และตางประเทศไวบริการ  -   - - 

๖.๒ มีโทรศัพทที่สามารถโทรทั้งภายใน และตางประเทศ และมีระบบ
อินเตอรเน็ตไรสายบริการ  

- - -   

๒. หองน้ําสาธารณะ  ๑. อยูในบริเวณ และระยะที่ใชไดสะดวก ปลอดภัย สะอาด และไมรบกวน
พื้นที่ใชสอยอื่นๆ  

     

๒. แยกหองน้ําชาย – หญิง      

๓. มีการระบายอากาศที่ดี      

๔. มีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอ      

๕. มีการตกแตงอยางดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก - - -   

๖. พื้นอยูในสภาพดี สะอาด ไมลื่น และระบายน้ําไดดี      

๗. ผนัง และเพดานอยูในสภาพดี และสะอาด      
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ตารางที่ 37 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๒ โถงตอนรับ หองน้ําสาธารณะ ลิฟต และทางสัญจรภายใน
อาคาร (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๒ โถงตอนรับ หองน้ําสาธารณะ ลิฟต และทางสัญจรภายในอาคาร (ตอ) 

 

๘. ประตู และอุปกรณอยูในสภาพดี และสะอาด      

๙. ขนาดของหองสุขา กวางไมนอยกวา ๐.๙๐ เมตร และมีพื้นที่ไมนอยกวา 
๑.๒๐ ตารางเมตร  

     

๑๐. ความสูงของเพดานไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร      

๑๑. มีโถสวมแบบนั่งราบที่อยูในสภาพใชงานไดดี และสะอาดอยางนอย ๒ 
ชุด 

     

๑๒. มีโถปสสาวะชายที่อยูในสภาพใชงานไดดี และสะอาดอยางนอย ๒ ชุด 
(เฉพาะหองน้ําชาย)  

     

๑๓. มีอางลางมือ พรอมกระจกเงาที่อยูในสภาพใชงานไดดี และสะอาดอยาง
นอย ๑ ชุด 

     

๑๔. มีสบูในภาชนะที่สะอาดบริเวณอางลางมือ      

๑๕. มีเครื่องเปามือ ผาเช็ดมือ หรือกระดาษเช็ดมือในภาชนะที่สะอาดบริเวณ
อางลางมือ 

- - -   
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ตารางที่ 37 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๒ โถงตอนรับ หองน้ําสาธารณะ ลิฟต และทางสัญจรภายใน
อาคาร (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๒ โถงตอนรับ หองน้ําสาธารณะ ลิฟต และทางสัญจรภายในอาคาร (ตอ) 

 

๑๖. มีกระดาษชําระในภาชนะที่สะอาดในหองสวมทุกหอง      

๑๗. มี Sanitary Bag ในหองสวมทุกหอง (เฉพาะหองน้ําหญิง)   - -    

๑๘. มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอางลางมือ และในหองสวมทุกหอง      

๑๙. มีหองน้ําซึ่งมีองคประกอบ และอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับคนพิการอยาง
นอย ๑ หอง  

- -    

๓. ลิฟต (กรณทีี่
อาคารสูงมากกวา ๔ 
ชั้น)  

๑. อยูในบริเวณ และระยะที่ใชไดสะดวก โถงลิฟตมีพื้นที่เพียงพอแกการใช
งาน 

     

๒. ลิฟตมีจํานวน และขนาดเพียงพอแกการใชงาน      

๓. เปนลิฟตที่มีคุณภาพ อยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
สะอาด และไดรับการดูแลรักษาอยางถูกตอง สม่ําเสมอ โดยผูชํานาญการ 

     

๔. โถงลิฟตมีสัญลักษณระบุชั้นทุกชั้น เห็นไดชัดเจนแมในเวลากลางคืน       

๕. โถงลิฟต และภายในลิฟตมีการระบายอากาศที่ดี       

๖. โถงลิฟต และภายในลิฟตมีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอ       
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ตารางที่ 37 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๒ โถงตอนรับ หองน้ําสาธารณะ ลิฟต และทางสัญจรภายใน
อาคาร (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๒ โถงตอนรับ หองน้ําสาธารณะ ลิฟต และทางสัญจรภายในอาคาร (ตอ) 

 

๗. โถงลิฟต และภายในลิฟตมีการตกแตงอยางดี เหมาะสมกับประเภท และ
ระดับของที่พัก  

- - -   

๘. โถงลิฟต และภายในลิฟตมีขอกําหนดเรื่องความปลอดภัย และคําแนะนํา
การใชลิฟตแสดงไวอยางชัดเจน 

     

๙. โถงลิฟต และภายในลิฟตมีแผงกดสําหรับคนพิการ ติดตั้งในระดับ ๐.๗๕ - 
๑.๒๐ เมตร 

- - -   

๑๐. ภายในลิฟตมี Emergency Call หรือ Bell ที่อยูในสภาพใชงานไดดี       

๑๑. ภายในลิฟตมีราวจับที่อยูในสภาพดี และสะอาด  - - -   

๑๒. มีระบบควบคุมการทํางานของลิฟตในกรณีฉุกเฉินเมื่อไฟฟาดับขณะใช
ลิฟต ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

๑๓. แยกลิฟตผูเขาพัก พนักงาน และขนสัมภาระออกจากกัน - - -   

๔. ทางสัญจรภายใน
อาคาร 

๑. แยกทางสัญจรหลักของพนักงานออกจากทางสัญจรของผูเขาพัก - -    

๒. แยกทางเฉพาะสําหรับขนสัมภาระ  - -    
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 

๑. ทางเดิน หรือระเบียง
นอกหองพัก (ทุกชั้น) 
 

๑.๑ พื้น ผนัง เพดาน และราวระเบียงอยูในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย และมี
การตกแตงพอสมควร  

   - - 

๑.๒ พื้น ผนัง เพดาน และราวระเบียงอยูในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการ
ตกแตงอยางดี รวมถึงการออกแบบแสง และระบบเสียง 

- - -   

๒. ความกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร       

๓. ความสูงของเพดานไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร       

๔. มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีที่เปน Double Loading Corridor)       

๕. มีแสงสวาง และมีไฟสองสวางเพียงพอ      

๖. มีแผนผังทางหนีไฟ หรือปายทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่อยู
ในสภาพใชงานไดดี แสดงไวชัดเจน 

     

๗. มีไฟแสงสวางฉุกเฉินที่อยูในสภาพใชงานไดดี       

๘.๑ มีอุปกรณดับเพลิงแบบมือถือหรือสายฉีดดับเพลิงที่ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ อยูใน ตําแหนงที่เหมาะสม (กรณีที่เปน Double 
Loading Corridor และอาคารสูงไมเกิน ๒๓.๐๐ เมตร) 
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๘.๒ มี Sprinkle ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูในตําแหนง
ที่เหมาะสม (กรณีที่เปน Double Loading Corridor และอาคารที่สรางหลัง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และสูงมากกวา ๒๓.๐๐ เมตร) 

     

๙. มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ และอยูในตําแหนงที่เหมาะสม (กรณีที่เปน Double Loading Corridor 
และอาคารสูงมากกวา ๒ ชั้น) 

     

๑๐. หมายเลขหองไมชํารุด เห็นไดชัดเจนแมในเวลากลางคืน      

๒. ขนาดของหองพัก  
 

๑.๑ ไมนอยกวา ๙ ตารางเมตร (ไมรวมหองน้ํา)   - - - - 

๑.๒ ไมนอยกวา ๑๘ ตารางเมตร (รวมหองน้ํา)  -  - - - 

๑.๓ ไมนอยกวา ๒๒ ตารางเมตร (รวมหองน้ํา)  - -  - - 

๑.๔ ไมนอยกวา ๒๙ ตารางเมตร (รวมหองน้ํา)  - - -  - 

๑.๕ ไมนอยกวา ๓๖ ตารางเมตร (รวมหองน้ํา)  - - - -  

๒.๑ มีพื้นที่สําหรับปรุงอาหารไมนอยกวา ๓ ตารางเมตร พรอมอุปกรณ    - - - 
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๒.๒ มีพื้นที่สําหรับปรุงอาหารไมนอยกวา ๖ ตารางเมตร พรอมอุปกรณ  - -    

๓.๑ มีพื้นที่รับแขก หรือทานอาหาร ไมนอยกวา ๔ ตารางเมตร - -  - - 

๓.๒ มีพื้นที่รับแขก หรือทานอาหาร ไมนอยกวา ๖ ตารางเมตร  - - -  - 

๓.๓ มีพื้นที่รับแขก แยกจากพื้นที่ทานอาหาร และมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 
๙ ตารางเมตร  

- - - -  

๔.๑ กรณีหองพักรวม จัดที่นอนไมเล็กกวา ๔.๕๐  ตารางเมตร/คน    - - - 

๔.๒ กรณีหองพักรวม จัดที่นอนไมเล็กกวา ๕ ตารางเมตร/คน - -    

๓. ความสูงของหองพัก  
 

๑.๑ ไมนอยกวา ๒.๖๐ เมตร     - - 

๑.๒ ไมนอยกวา ๒.๗๐ เมตร - - -   

๔. องคประกอบภายใน
หองพัก  

๑. ประตู และอุปกรณทั่วไปอยูในสภาพดี และสะอาด      

๒. มีโซคลองประตู หรือสิ่งทดแทนที่อยูในสภาพดีและมีประสิทธิภาพ       

๓. มีตาแมว หรือสิ่งทดแทน ที่อยูในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ       

๔. มีแผนผังทางหนีไฟแสดงอยางชัดเจนที่ประตู      
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๕. มีอุปกรณควบคุมการใชไฟฟาเมื่อไมอยูในหองพัก ที่อยูในสภาพดี และมี
ประสิทธิภาพ 

- -    

๖.๑ มีปลั๊กสําหรับอุปกรณไฟฟาอยางนอย ๑ จุด      - 

๖.๒ มีปลั๊กสําหรับอุปกรณไฟฟาแบบ Universal หรือสามารถขอยืมไดจากที่
พัก 

- - - -  

๗. พื้นอยูในสภาพดี สะอาด และมีการตกแตงเหมาะสมกับประเภท และ
ระดับของที่พัก 

     

๘. ผนังอยูในสภาพดี สะอาด และมีการตกแตงเหมาะสมกับประเภท และ
ระดับของที่พัก  

     

๙. เพดานอยูในสภาพดี สะอาด และมีการตกแตงเหมาะสมกับประเภท และ
ระดับของที่พัก  

     

๑๐. ชองแสง หนาตาง และอุปกรณ อยูในสภาพดี และสะอาด       

๑๑. มาน (ถามี) อยูในสภาพดี และสะอาด  - -    
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๑๒.๑ มีการระบายอากาศที่ดี    - - - 

๑๒.๒ มีการระบายอากาศที่ดี พรอมระบบปรับอากาศที่อยูในสภาพดี มี
ประสิทธิภาพ สะอาด และไมมีเสียงรบกวน 

- -    

๑๓. มีความเปนสวนตัว และปองกันสิ่งรบกวนการพักผอนไดอยางเหมาะสม      

๑๔.๑ มีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอ   - - - 

๑๔.๒ มีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณประตู โตะ
ทํางาน และหัวเตียง 

- -   - 

๑๔.๓ มีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอ และใหบรรยากาศที่ดี โดยเฉพาะ
บริเวณประตู โตะทํางาน หัวเตียง และที่พื้น 

- - - -  

๑๕.๑ มีอุปกรณดับเพลิงแบบมือถือ หรือสายฉีดดับเพลิงที่ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอและอยูในตําแหนงที่เหมาะสม (กรณีที่เปนอาคารสูงไม
เกิน ๒๓.๐๐ เมตร) 
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๑๕.๒ มี Sprinkle ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูใน
ตําแหนงที่เหมาะสม (กรณีที่เปนอาคารที่สรางหลัง พ.ศ. ๒๕๓๙ และสูง
มากกวา ๒๓.๐๐ เมตร) 

     

๑๖. มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ และอยูใน ตําแหนงที่เหมาะสม (กรณีที่เปนอาคารสูงมากกวา ๒ ชั้น) 

     

๑๗. มีหองพักซึ่งมีองคประกอบ และเฟอรนิเจอรที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ
อยางนอย ๑ หอง 

- - - -  

๕. เฟอรนิเจอรใน
หองพัก 
 

๑. มีที่วางสัมภาระอยางเพียงพอ และอยูในสภาพดี  -     

๒.๑ มีตู หรือชั้นวางเสื้อผาที่ลึกไมนอยกวา ๐.๔๕ เมตร และกวางไมนอยกวา 
๐.๙๐ เมตร 

- -   - 

๒.๒ มีตูเสื้อผาที่ลึกไมนอยกวา ๐.๕๕ เมตร และกวางไมนอยกวา ๑.๑๐ เมตร  - - - -  

๓.๑ เตียงมีขนาดไมนอยกวา ๐.๙๐ เมตร (๓ ฟุต) x ๑.๙๐ เมตร    - - 

๓.๒ เตียงมีขนาดไมนอยกวา ๑.๐๐ เมตร (๓.๕ ฟุต) x ๑.๙๐ เมตร  - - -  - 
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๓.๓ เตียงมีขนาดไมนอยกวา ๑.๒๐ เมตร (๔ ฟุต) x ๒.๐๐ เมตร  - - - -  

๔. เตียงอยูในสภาพดี มีรูปแบบที่เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก       

๕. มีการตกแตงบริเวณหัวเตียงที่อยูในสภาพดี มีรูปแบบเหมาะสมกับประเภท 
และระดับของที่พัก  

- -    

๖. ที่นอนอยูในสภาพดี สะอาด และประกอบดวยวัสดุที่มีคุณภาพ       

๗. มีโซฟา หรืออารมแชรที่อยูในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับ
ของที่พัก 

- - -   

๘. มีโตะกาแฟที่อยูในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก  - - -   

๙. มีโตะ และเกาอี้ทํางานที่อยูในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของ
ที่พัก  

- - -   

๑๐. มีโตะเครื่องแปง และเกาอี้ พรอมกระจกเงาสําหรับแตงหนา ที่อยูในสภาพ
ดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก 

- -    
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๑๑. มีกระจกเงาซึ่งสามารถสองไดทั้งตัวที่อยูในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท 
และระดับของที่พัก  

- - -   

๑๒.๑ มีชุดรับแขก หรือทานอาหาร ไมนอยกวา ๒ ที่นั่ง  - -  - - 

๑๒.๒ มีชุดรับแขก หรือทานอาหาร ไมนอยกวา ๔ ที่นั่ง - - -  - 

๑๒.๓ มีชุดรับแขก แยกจากชุดทานอาหาร โดยแตละชุด ไมนอยกวา ๔ ที่นั่ง  - - - -  

๑๓. มีอางลางจาน อยางนอย ๑ หลุม พรอมพื้นที่สําหรับคว่ําจาน -     

๖. เครื่องใชไฟฟาใน
หองพัก  

๑.๑ มีโทรทัศนสี ขนาดไมนอยกวา ๑๔ นิ้ว ที่อยูในสภาพใชงานไดดี  -   - - 

๑.๒ มีโทรทัศนสี ขนาดไมนอยกวา ๒๐ นิ้ว ที่อยูในสภาพใชงานไดดี พรอม 
Remote Control หรือสิ่งทดแทน 

- - -   

๒.๑ บริการฟรีทาง Satellite, Cable & Inhouse Channels ไมนอยกวา ๘ ชอง
รายการ 

- - -  - 

๒.๒ บริการฟรีทาง Satellite, Cable & Inhouse Channels ไมนอยกวา ๑๒ 
ชองรายการ  

- - - -  
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๓.๑ มีตูเย็นที่อยูในสภาพใชงานไดดี และสะอาด ไมนอยกวา ๕๐% ของ
หองพัก  

-   - - 

๓.๒ มีตูเย็นขนาดไมเล็กกวา ๒ คิว ที่อยูในสภาพใชงานไดดี และสะอาดทุก
หองพัก  

- - -   

๔.๑ มีโทรศัพทที่สามารถติดตอภายในได -  - - - 

๔.๒ มีโทรศัพทที่สามารถติดตอภายใน โทรทางไกลทั้งใน และตางประเทศ
ไดโดยตรง หรือผานโอเปอเรเตอร 

- -  - - 

๔.๓ มีโทรศัพทที่สามารถติดตอภายใน โทรทางไกลทั้งใน และตางประเทศ
ไดโดยตรง  

- - -   

๕. มีโทรศัพทพวงในหองพัก - - - -  

๖. มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูงบริการ  - - - -  

๗. มีเครื่องเสียงที่อยูในสภาพใชงานไดดี มีคุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่
พัก  

- - -   
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๘. มีเครื่องตมน้ํารอน หรือชงกาแฟ - - -   

๙.๑ มีเตาไฟฟา หรือเตาไมโครเวฟ ที่อยูในสภาพใชงานไดดี สะอาด และ
ปลอดภัย ไมนอยกวา ๕๐% ของหองพัก  

-   - - 

๙.๒ มีเตาไฟฟา หรือเตาไมโครเวฟ ที่อยูในสภาพใชงานไดดี สะอาด และ
ปลอดภัย ทุกหองพัก  

- - -   

๑๐. มีเตารีดไฟฟาที่อยูในสภาพใชงานไดดี และปลอดภัย - - - -  

๗. ของใชในหองพัก  
 

๑. มีระเบียบการใชหองพัก       

๒. มีปายแขวนรูมเซอรวิส หรือ Door Knob Menu - - -   

๓. มีปาย หรือสวิทชไฟ “หามรบกวน” และ “ขอใหมาทําความสะอาด”  - -    

๔. มีเมนูอาหาร Room Service  - -    

๕. มีคําอธิบายการใชโทรทัศน และรายการโทรทัศน  - - -   

๖. มีคําอธิบายการใชโทรศัพท และหมายเลขโทรศัพท - -    

๗.๑ มีหมอนที่อยูในสภาพดี สะอาด ไมนอยกวา ๒ ใบ     - - 
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๗.๒ มีหมอน และหมอนเสริมที่อยูในสภาพดี สะอาด ไมนอยกวา ๓ ใบ  - - -   

๘.๑ มีผาปูเตียงที่อยูในสภาพดี และสะอาด     - - 

๘.๒ มีผาปูเตียงที่อยูในสภาพดี และสะอาด ๓ ผืน / เตียง หรือดูเอ ๑ ผืน / 
เตียง  

- - -   

๙. มีเสื้อคลุมอาบน้ําที่สะอาด ๒ ชุด  - - -   

๑๐. มีที่แขวนเสื้อผาที่อยูในสภาพดี ไมนอยกวา ๘ อัน  - -    

๑๑. มี Laundry List  - - -   

๑๒. มี Laundry Bag - - -   

๑๓. มี Sewing Kit - - -   

๑๔. มีรองเทาแตะที่สะอาด ๒ คู  - - -   

๑๕. มีบริการขัดรองเทา หรือ Shoe Shine Kit - - -   

๑๖. มีแฟมเครื่องเขียนที่ประกอบไปดวยกระดาษ และปากกา หรือดินสอ  - -    

๑๗.๑ มีมินิบารที่บรรจุเครื่องดื่ม และของขบเคี้ยว  - - -  - 
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๑๗.๒ มีมินิบารที่บรรจุเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล และของขบเคี้ยว  - - - -  

๑๘. มีน้ําดื่มบริการฟรี ๒ ขวด -     

๑๙. มีกาแฟ ชา น้ําตาล และครีมบริการฟรี ๒ ชุด  - - -   

๒๐. มีแกวน้ําที่สะอาด ๒ ใบ -     

๒๑. มีที่ใสน้ําแข็ง และที่คีบน้ําแข็งที่สะอาด  - - - -  

๒๒. มีที่เปดขวด  - - - -  

๒๓. มีถังขยะที่สะอาด       

๒๔. มีไมขีดไฟ และที่เขี่ยบุหรี่ (ยกเวน หองพักปลอดบุหรี่)  - - - -  

๒๕. มีอุปกรณการรีดผาครบถวน จัดวางอยูในที่ที่เหมาะสม - - - -  

๘. หองน้ําในหองพัก  
 

๑. ประตู หรือทางเขา และอุปกรณอยูในสภาพดี และสะอาด       

๒. มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ สะอาด และไมมีเสียงรบกวน       

๓. มีแสงสวาง และไฟสองสวางเพียงพอ       

๔. มีการตกแตงอยางดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก  - - -   
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๕. พื้นอยูในสภาพดี สะอาด ไมลื่น และระบายน้ําไดดี      

๖. ผนังอยูในสภาพดี และสะอาด       

๗. เพดานอยูในสภาพดี และสะอาด      

๘. หองสุขา ขนาดกวางไมนอยกวา ๐.๙๐ เมตร และมีพื้นที่ไมนอยกวา ๑.๒๐ 
ตารางเมตร และหองน้ําเมื่อรวมพื้นที่ใชงานทุกสวนแลว ตองมีพื้นที่ไมนอย
กวา ๒.๕๐ ตารางเมตร 

     

๙. ความสูงของเพดานไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร      

๑๐.๑ มีฝกบัวอาบน้ํา และอุปกรณที่อยูในสภาพดี และสะอาด และอางอาบน้ํา 
ซึ่งมีมาน หรือผนังกั้นแยกจากกัน 

  - - - 

๑๐.๒ มีฝกบัวอาบน้ํา และอุปกรณที่อยูในสภาพดี สะอาด และมีมาน หรือ
ผนังกั้น  

- -  - - 

๑๐.๓ มีอางอาบน้ํา และอุปกรณที่อยูในสภาพดี สะอาด มีรูปแบบที่เหมาะสม
กับประเภท และระดับของที่พัก และมีมาน หรือผนังกั้น 

- - -  - 
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๑๐.๔ มีฝกบัวอาบน้ํา หรืออางอาบน้ํา พรอมอุปกรณที่อยูในสภาพดี สะอาด มี
รูปแบบที่เหมาะสม กับประเภท และระดับของที่พัก และไมนอยกวา ๕๐% 
ของหองพัก มีทั้งฝกบัวอาบน้ํา 

- - - -  

๑๑. มียางกันลื่น หรือสิ่งทดแทนที่อยูในสภาพดี และสะอาด  - -    

๑๒. มีระบบควบคุมอุณหภูมิน้ําที่อยูในสภาพดี มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  - -    

๑๓.๑ มีไดรเปาผมที่ใชงานไดดี หรือสามารถขอยืมไดจากที่พัก  - -  - - 

๑๓.๒ มีไดรเปาผมที่ใชงานไดดี  - - -   

๑๔. มีโทรศัพทพวง - - - -  

๑๕. มีเครื่องชั่งน้ําหนักที่ใชงานไดดี  - - - -  

๑๖. มีปลั๊กสําหรับอุปกรณไฟฟา  - - -   

๑๗. มีพื้นที่แหงสําหรับแตงตัว  - -    

๑๘. มีโถสวมแบบนั่งราบที่อยูในสภาพใชงานไดดี สะอาด และเสียงเบา      

๑๙.๑ มีอางลางมือ พรอมกระจกเงาที่อยูในสภาพใชงานไดดี และสะอาด      - 
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๑๙.๒ มีอางลางมือ พรอมกระจกเงา และกระจกขยายที่อยูในสภาพใชงานไดดี 
และสะอาด 

- - - -  

๒๐. มีราวพาดผาเช็ดตัวอยูในตําแหนงที่ไมเปยกน้ํา - -    

๒๑. มีราวตากผาชนิดเชือก หรือสิ่งทดแทนอยูในตําแหนงที่ไมเปยกน้ํา  - - -   

๒๒. มีผาเช็ดตัวผืนใหญ ที่อยูในสภาพดี และสะอาด ๒ ผืน      

๒๓. มีผาเช็ดหนา ที่อยูในสภาพดี และสะอาด ๒ ผืน  - -    

๒๔. มีผาเช็ดมือ ที่อยูในสภาพดี และสะอาด ๒ ผืน - - -   

๒๕. มีผาเช็ดเทา ที่อยูในสภาพดี และสะอาด  - -    

๒๖. มีกระดาษเช็ดหนาชนิดแผนในภาชนะที่สะอาด (หรืออยูในหองพัก) - - -   

๒๗. มีกระดาษชําระในภาชนะที่สะอาด ไมเปยกน้ํา       

๒๘. มี Sanitary Bag  - -    

๒๙. มีหมวกคลุมอาบน้ําที่สะอาด ๒ ใบ  - -    

๓๐. มีแกวน้ําที่สะอาด ๒ ใบ  - -    
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ตารางที่ 38 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) 
(ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๓ หองพักแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหองน้ํา) (ตอ) 

 

๓๑. มีแปรงสีฟนที่สะอาด พรอมยาสีฟน ๒ ชุด  - - - -  

๓๒. มีสบู ๒ กอน หรือสบูเหลวในภาชนะที่สะอาด น้ําไมขัง       

๓๓. มี Foam Bath ในภาชนะที่สะอาด ๑ ชุด  - - -   

๓๔. มีแชมพูสระผมในภาชนะที่สะอาด ๑ ชุด - -    

๓๕. มีถังขยะที่สะอาด      

๓๖. มีหองน้ําซึ่งมีองคประกอบ และอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ 
อยางนอย ๑ หอง อยูในบริเวณที่ใชสะดวก และปลอดภัย 

- - - -  

๓๗.๑ กรณีหองน้ํารวม ใชอัตราสวนทุก ๒๐ ที่นอน มีหองน้ํารวมแยก ชาย-
หญิง อยางละ ๑ หอง 

   - - 

๓๗.๒ กรณีหองน้ํารวม ใชอัตราสวนทุก ๑๐ ที่นอน มีหองน้ํารวมแยก ชาย-
หญิง อยางละ ๑ หองอยูในบริเวณที่ใชสะดวก และปลอดภัย  

- - -   
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ตารางที่ 39 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๔ หองพักแบบ Suite 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๔ หองพักแบบ Suite 

๑. หองพักแบบ Suite 
(มีองคประกอบดาน
ความ 
ปลอดภัย สุขอนามัย การ
ตกแตง เฟอรนิเจอร
เครื่องใชไฟฟา ของใช 
และหองน้ํา ไมนอยกวา
หองพักแบบ Standard) 

๑. มีไมนอยกวา ๕% ของหองพักทั้งหมด กรณีหองพักทั้งหมดไมเกิน ๑๐๐ 
หอง หรือมีไมนอยกวา๕ หอง กรณีหองพักทั้งหมดเกิน ๑๐๐ หอง (หองที่มี
ประตูเชื่อมคิดเปนหองเดียว) 

- - - -  

๒.๑ มีแบบที่แตกตางกันไมนอยกวา ๒ แบบ  - - -  - 

๒.๒ มีแบบที่แตกตางกันไมนอยกวา ๓ แบบ  - - - -  

๓.๑ มีพื้นที่ไมนอยกวา ๔๐ ตารางเมตร (ไมรวมหองน้ํา และระเบียง)  - - -  - 

๓.๒ มีพื้นที่ไมนอยกวา ๖๐ ตารางเมตร (ไมรวมหองน้ํา และระเบียง)  - - - -  

๔. หองรับแขกมีหองน้ําที่สามารถใชไดโดยตรง (ยกเวน Junior Suite)  - - -   

๕. มีโทรทัศนสี ขนาดไมนอยกวา ๒๕ นิ้ว ที่อยูในสภาพใชงานไดดี มี
คุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่พัก พรอมรีโมทคอนโทรล หรือสิ่งทดแทน 
และจัดวางอยางเหมาะสม 

- - -   

๖. มี Mini Compo, DVD, VDO หรือ VCD ที่อยูในสภาพใชงานไดดี มี
คุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่พัก (ยกเวน Junior Suite) และจัดวางอยาง
เหมาะสม 

- - - -  
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ตารางที่ 40 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๕ บุคลากร และการบริการ 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๕ บุคลากร และการบริการ 

๑. พนักงานทุกสวน และ 
ทุกระดับ  
 

๑. แตงกายสุภาพ เรียบรอย และสะอาด       

๒. ติดปายชื่อภาษาไทย หรือภาษาตางชาติตามความเหมาะสมกับประเภท 
และระดับของที่พัก  

- -    

๓. มีบุคลิก มารยาท อัธยาศัยที่ดี และเปนมิตร      

๔. สื่อสารภาษาไทยไดเปนอยางดี และสามารถสื่อสารภาษาตางชาติไดตาม
ความเหมาะสมกับ หนาที่ ประเภท และระดับของที่พัก 

     

๕. สามารถใหขอมูล และความชวยเหลือไดตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ       

๒. กลุม Doorman, 
Porter 

๑. เปดประตูรถใหผูเขาพักเมื่อมาถึง - - - -  

๒. กลาวทักทายดวยอัธยาศัยที่ดี และเปนมิตร       

๓. ขนสัมภาระของผูเขาพักวางไวบนที่วางอยางครบถวน เปนระเบียบ และ
นําสงจนถึงหองพัก  

- -    

๔. รับโทรศัพทเมื่อเสียงกริ่งโทรศัพทดังไมเกิน ๓ ครั้ง  - - - -  

๕. กลาวทักทายอยางเหมาะสม บอกชื่อและแผนกของผูรับสาย พรอมยืนยัน
จํานวนสัมภาระ 

- -    
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ตารางที่ 40 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๕ บุคลากร และการบริการ (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๕ บุคลากร และการบริการ (ตอ) 

 

๖. รับสัมภาระของผูเขาพักภายใน ๕ นาที หลังจากรับโทรศัพท โดยเคาะ
ประตูหองพกัเบาๆ  

- - -   

๗. ขนสัมภาระของผูเขาพักวางไวบนที่วางอยางครบถวน เปนระเบียบ และ
นําสงจนถึงรถ  

- -    

๘. กลาวขอบคุณ และอวยพรใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ      

๓. กลุม Check in, 
Rooming the Guest, 
Check out  

๑.๑ ตอนรับผูเขาพักภายใน ๑ นาที     - - 

๑.๒ ตอนรับผูเขาพักภายใน ๓๐ วินาที - - -   

๒. กลาวทักทายดวยอัธยาศัยที่ดี และเปนมิตร       

๓. เตรียมเอกสารการลงทะเบียนเขาพัก พรอมรายละเอียดตางๆ ไวลวงหนา - - -   

๔. ชี้แจงการจําแนกหองพักแบบตางๆ รวมถึงหองพักที่อนุญาต และไม
อนุญาตใหสูบบุหรี่  

- - -   

๕. ยืนยันวันที่ผูเขาพักจะออกจากที่พัก  - - -   

๖. ใชเวลา Check in ภายใน ๕ นาที - -    
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ตารางที่ 40 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๕ บุคลากร และการบริการ (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๕ บุคลากร และการบริการ (ตอ) 

 

๗. หากหองพักยังไมพรอม ควรแจงระยะเวลาที่ตองรอ และจัดใหผูเขาพักนั่ง
รอในบริเวณโถงพักคอยพรอมบริการเครื่องดื่ม 

- - - -  

๘. มีพนักงานสนทนา บริการ และใหความชวยเหลือผูเขาพัก ขณะพาไปสง
จนถึงหองพัก  

- - - -  

๙. ชี้แจงการใชอุปกรณในหองพัก เชน อุปกรณประหยัดไฟฟา 
เครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน  

- -    

๑๐.๑ ใชเวลา Check out ภายใน ๑๐ นาที - -   - 

๑๐.๒ ใชเวลา Check out ภายใน ๕ นาที  - - - -  

๑๑. เตรียมเอกสารคาใชจายของผูเขาพักไวเพื่อการตรวจสอบ และจัดทํา
เอกสารการรับเงินบรรจุซอง อยางเรียบรอย หากผูเขาพักตองการภายใน ๕ 
นาที 

- - -   

๑๒. กลาวขอบคุณที่มาใชบริการ       

๔. กลุม Guest Service  ๑. กลาวทักทายดวยอัธยาศัยที่ดี และเปนมิตร      

๒. รับโทรศัพทเมื่อเสียงกริ่งโทรศัพทดังไมเกิน ๓ ครั้ง  - - - -  
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ตารางที่ 40 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๕ บุคลากร และการบริการ (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๕ บุคลากร และการบริการ (ตอ) 

 

๓. กลาวทักทายอยางเหมาะสม บอกชื่อและแผนกของผูรับสาย  - -    

๔. มีบริการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่นาสนใจรอบๆ ที่พัก สามารถแนะนํา
เสนทาง รวมถึงชวยจัดการเดินทางใหแกผูเขาพักไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
เชน เที่ยวบิน แท็กซี่ รถเชา เรือ และทัวรตางๆ 

- -    

๕. มีบริการโทรปลุกผูเขาพักตามเวลาที่นัดหมายภายใน ๕ นาที -     

๕. กลุม House Keeping ๑. เปดเตียงระหวาง ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.  - - - -  

๒. ทําความสะอาดพื้นหองพัก หองน้ํา ระเบียง (ถามี) และจัดวางเฟอรนิเจอร
ใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 

- -    

๓. เก็บหมอน และผาคลุมเตียง พับ และจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสม 
เรียบรอย 

- -    

๔. ตรวจเช็คหนังสือพิมพ นิตยสาร เครื่องเขียน ไมขีด Laundry Bag, Sewing 
Kit, Shoe Shine Kit, - รองเทาแตะ และ Door Knob Menu จัดวางในตําแหนง
ที่เหมาะสม เรียบรอย 

- - -   
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ตารางที่ 40 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๕ บุคลากร และการบริการ (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๕ บุคลากร และการบริการ (ตอ) 

 

๕. เปลี่ยนแกวน้ํา ภาชนะ และอุปกรณตางๆ ที่ใชแลว จัดวางในตําแหนงที่
เหมาะสม เรียบรอย  

- - -   

๖. ตรวจเช็คน้ําดื่ม เครื่องดื่ม กาแฟ ชา น้ําตาล ครีม และของขบเคี้ยวในตูเย็น 
และมินิบาร จัดวางในตําแหนงที่เหมาะสม เรียบรอย 

- - -   

๗. เปลี่ยนผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา ผาเช็ดมือ ผาเช็ดเทา และเสื้อคลุมที่ใชแลว จัด
วางในตําแหนงที่เหมาะสม เรียบรอย 

- - -   

๘. ตรวจเช็คกระดาษเช็ดหนา กระดาษชําระ หมวกคลุมอาบน้ํา และ Sanitary 
Bag จัดวางในตําแหนงที่เหมาะสม เรียบรอย 

- - -   

๙. ตรวจเช็คสบูกอน สบูเหลว Foam Bath แชมพู ยาสีฟน และแปรงสีฟน จัด
วางในตําแหนงที่เหมาะสม เรียบรอย 

- - -   

๑๐. เก็บขยะออกจากที่เขี่ยบุหรี่ และถังขยะ ทําความสะอาด และจัดวางใน
ตําแหนงที่เหมาะสม  

- -    

๑๑. หากมีโทรทัศนอยูในตู ใหเปดประตูตูไว และวางรีโมทคอนโทรลไวใน
ตําแหนงที่เหมาะสม 

- -    
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ตารางที่ 40 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๕ บุคลากร และการบริการ (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๕ บุคลากร และการบริการ (ตอ) 

 
๑๒. ปรับอุปกรณควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไวในระดับที่
เหมาะสม 

- -    
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ตารางที่ 41 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๖ ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๖ ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป 

๑. ระบบความปลอดภยั
ดานอัคคภีัย 

๑. มีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัย และ
ไดรับการดูแลรักษา อยางถูกตอง สม่ําเสมอ โดยผูชํานาญการ 

     

๒. มีการปองกันเชื้อเพลิง เชน น้ํามัน และกาซที่สะสมไว อยางเหมาะสม 
ปลอดภัย  

     

๓. มีแผนผังทางหนีไฟ หรือปายทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่ใชงาน
ไดดี แสดงชัดเจน  

     

๔. มีไฟแสงสวางฉุกเฉินที่อยูในสภาพใชงานไดดีติดตั้งไวในจุดที่จําเปน       

๕. มีเสนทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟซึ่งอยูในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวก 
รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มีการระบายอากาศ และแสงสวางอยางเพียงพอ 
สามารถนําไปสูพื้นที่ปลอดภัยไดโดยสวัสดิภาพและไดรับการดูแลรักษาอยู
เสมอ (กรณีที่เปนอาคารสูงมากกวา ๔ ชั้น) 
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ตารางที่ 41 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๖ ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๖ ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป (ตอ) 

 

๖. มีลิฟตดับเพลิงซึ่งอยูในตําแหนงที่ใชงานไดสะดวก รวดเร็ว ขนาด
เหมาะสม วัสดุอุปกรณครบถวน มีการระบายอากาศ และแสงสวางอยาง
เพียงพอ อยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพปลอดภัย และไดรับการ
ดูแลรักษาอยางถูกตอง สม่ําเสมอ โดยผูชํานาญการ (กรณีที่เปน อาคารที่สราง
หลัง พ.ศ. ๒๕๓๙ และสูงมากกวา ๒๓.๐๐ เมตร) 

     

๗.๑ มีอุปกรณดับเพลิงแบบมือถือ หรือสายฉีดดับเพลิงที่ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูในตําแหนงที่เหมาะสม (กรณีที่เปนอาคารสูง
ไมเกิน ๒๓.๐๐ เมตร) 

     

๗.๒ มี Sprinkle ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูในตําแหนง
ที่เหมาะสม (กรณีที่เปนอาคารที่สรางหลัง พ.ศ. ๒๕๓๙ และสูงมากกวา 
๒๓.๐๐ เมตร) 

     

๘. มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จํานวนเพียงพอและอยูในตําแหนงที่เหมาะสม (กรณีที่เปนอาคารสูงมากกวา 
๒ ชั้น) 
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ตารางที่ 41 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๖ ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๖ ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป (ตอ) 

๒. ระบบความปลอดภยั
ทั่วไป 

๑. มีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตการณ 
หรือบันทึกภาพบริเวณ ทางเขาออก และจุดสําคัญๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

- -    

๒. มีเครื่องกําเนิดไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ และน้ํามันสํารองพรอมใชงานไดไม
นอยกวา ๒ ชั่วโมง  

- -    

๓. มีการสํารองน้ําใชในกิจกรรมที่จําเปนไดไมนอยกวา ๑ วัน (ทั้งนี้ สามารถ
ใชเปนน้ําสําหรับดับเพลิงไดในปริมาณที่เหมาะสม) 

     

๔. มีระบบสื่อสารเพื่อขอความชวยเหลือฉุกเฉินไปยังเครือขายตางๆ ไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- -    

๕. มีแผนปองกันภยั เตือนภยั และระงับภยัตางๆ ที่ผานการทดลอง และ
ฝกซอมอยูเสมอ  

     

๖.๑ มียาสามัญประจําบาน และชุดปฐมพยาบาลที่มีคุณภาพ อยูในสภาพพรอม
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดไวในตําแหนงที่ใชไดสะดวก รวดเร็ว 

   - - 
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ตารางที่ 41 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๖ ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๖ ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป (ตอ) 

 ๖.๒ มีหองพยาบาล พรอมเตียงนอน ยาสามัญประจําบาน และชุดปฐม
พยาบาลที่มีคุณภาพอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดไวใน
ตําแหนงที่ใชไดสะดวก รวดเร็วและมีพยาบาลผูมีประสบการณคอยใหบริการ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

- - -   
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ตารางที่ 42 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๗ ทรัพยากร และชุมชนแวดลอม 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๗ ทรัพยากร และชุมชนแวดลอม 

๑. ดานสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรและพลังงาน 

๑. มีการจัดการกับขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะ และมี
ประสิทธิภาพ  

     

๒. มีการจัดการกับน้ําเสียอยางถูกสุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพ       

๓. ใชทรัพยากรอยางประหยดั และมีประสิทธิภาพ เชน น้ํา น้ํามัน กาซ ไฟฟา 
กระดาษ พลาสติก แกว ผา และของใชสิ้นเปลืองตางๆ 

     

๔. ใชวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการประหยัดพลังงาน และ
เชื้อเพลิงตางๆ อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

- -    

๕. ไมสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการที่เปนการรบกวน และทําลาย
สิ่งแวดลอม  

     

๖. รณรงคใหพนักงาน และผูเขาพักใชทรัพยากร และพลังงานอยางประหยัด 
และคุมคา 

-     

๒. ดานชุมชน สังคม และ
สิทธิมนุษยชน 

๑. สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณอีันดีงาม เชน การตกแตง การแตง
กาย อาหาร หตัถกรรม และการละเลนตางๆ 

-     
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ตารางที่ 42 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๗ ทรัพยากร และชุมชนแวดลอม (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๗ ทรัพยากร และชุมชนแวดลอม (ตอ) 

 

๒. สนับสนุนผลิตภัณฑภายในประเทศ และชุมชน เชน OTOP กลุมแมบาน
ตางๆ  

- -    

๓. สนับสนุน และมีสวนรวมในกจิกรรมของชุมชน  - - -   

๔. เคารพในความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และใหการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกัน แกทุกเพศ ทุกวยั และทุกสถานภาพ 

     

๕. ไมสนับสนุนการคาประเวณ ีและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ      

๖. มีการประกนัความเสียหายตางๆ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําตามที่
กฎหมายกําหนด  
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ตารางที่ 43 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๘ สวนของพนักงาน 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๘ สวนของพนักงาน 

๑. ดานสนับสนุนการ
บริการ 
 
 

๑. มีพื้นที่ล็อกเกอรแยกชาย - หญิง ที่อยูในสภาพใชงานไดด ีและเพียงพอแกการ
ใชงาน  

- -    

๒. มีหองสุขาแยกชาย - หญิง ที่อยูในสภาพใชงานไดด ีสะอาด และเพยีงพอแก
การใชงาน  

     

๓. มีหองอาบน้ําแยกชาย - หญิง ที่อยูในสภาพใชงานไดด ีสะอาด และเพยีงพอแก
การใชงาน 

- -    

๔. มีพื้นที่รับประทานอาหาร ที่อยูในสภาพใชงานไดด ีสะอาด และเพยีงพอแก
การใชงาน  

- -    

๕. มีพื้นที่พักผอน ที่อยูในสภาพใชงานไดดี สะอาด และเพียงพอแกการใชงาน  - - -   

๖. มีหองสมุด หรือหองฝกอบรม พรอมวัสดุอุปกรณ การเรียนการสอน ที่อยูใน
สภาพใชงานไดด ีสะอาด เพยีงพอ 

- - -   

๒. ดานสงเสริม
สวัสดิการ 

๑. มีการประกนัสังคมใหแกพนักงานทุกระดับที่บรรจุแลว       

๒. ไมละเมิดกฎหมายแรงงาน เชน การจางแรงงานเด็กและคนตางดาวที่ผิด
กฎหมาย  
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ตารางที่ 44 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) : หมวดที่ ๙ คุณลักษณะเสริมอื่นๆ 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๙ คุณลักษณะเสริมอื่นๆ 

๑. กิจกรรมเสริม ๑.๑ มีบริการ และกิจกรรมเสริมอื่นๆ ทั้ง Indoor และ Outdoor อยางนอย ๓ 
ชนิด เชน Fitness, Sauna, Steam Bath, Massage, Spa, Jacuzzi, สระวายน้ํา, 
หองประชุม, Business Center, คอฟฟช็อป,รานของที่ระลึก, รานเสริมสวย, 
รานตัดผมสุภาพบุรุษ, Karaoke, Snooker, Game Room, Kid Room, ทําอาหาร 
และงานฝมือตางๆ, สนามเด็กเลน, จักรยาน, กอลฟ เปนตน 

- - -  - 

๑.๒ มีบริการ และกิจกรรมเสริมอื่นๆ ทั้ง Indoor และ Outdoor อยางนอย ๕ 
ชนิด  

- - - -  

๒. การเปนที่ยอมรับของ
บุคคลและองคกรภายนอก  

๑.๑ ไดรับการรับรอง หรือรางวัลดานตางๆ จากองคกรที่เกี่ยวของ และมี
มาตรฐาน ภายในประเทศ อยางนอย ๑ รางวลั 

- -   - 

๑.๒ ไดรับการรับรอง หรือรางวัลดานตางๆ จากองคกรที่เกี่ยวของ และมี
มาตรฐาน ภายในประเทศ อยางนอย ๓ รางวัล 

- - - -  

๒.๑ ไดรับการรับรอง หรือรางวัลดานตางๆ จากองคกรที่เกี่ยวของ และมี
มาตรฐาน ระดับนานาชาติ อยางนอย ๑ รางวัล 

- - -  - 
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ตารางที่ 44 แสดงมาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House): หมวดที่ ๙ คุณลักษณะเสริมอื่นๆ (ตอ) 

มาตรฐานที่พกัเพื่อการทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ระดับการบริการ 

เกณฑ ตัวชี้วัด      

หมวดที่ ๙ คุณลักษณะเสริมอื่นๆ (ตอ) 

 
๒.๒ ไดรับการรับรอง หรือรางวัลดานตางๆ จากองคกรที่เกี่ยวของ และมี
มาตรฐาน ระดับนานาชาติ อยางนอย ๒ รางวัล 

- - - -  

๓. มีบุคคลสําคัญทั้งใน และตางประเทศมาใชบริการอยูเสมอ - - -   

๓. สวัสดิการเสริมสําหรับ
พนักงาน  

๑.๑ มีสวัสดิการดานการเงินใหอยางนอย ๑ ประเภท เชน เงินชวยคาครองชีพ 
คาเลาเรียนบุตร 

- -   - 

๑.๒ มีสวัสดิการดานการเงินใหอยางนอย ๒ ประเภท  - - - -  

๒.๑ มีสวัสดิการดานอื่นๆ ใหอยางนอย ๒ ประเภท เชน ที่พัก อาหาร รถรับ – 
สง  

- -   - 

๒.๒ มีสวัสดิการดานอื่นๆ ใหอยางนอย ๓ ประเภท - - - -  
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๕ เกณฑการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส 
 เกณฑการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีพักเพื่อการทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส 
(Guest House) เปนไปตามคูมือการตรวจประเมิน หรือแบบตรวจประเมินมาตรฐานท่ีพักเพื่อการ
ทองเท่ียว ประเภทเกสตเฮาส (Guest House) ท่ีสํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 
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ภาคผนวก ข 

 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
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แบบสอบถามเพ่ือการคนควาแบบอิสระ 
เร่ือง การศึกษาความเปนไปไดโครงการลงทุนธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาส 

ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

 แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยในการเลือกท่ีพักประเภท
เกสทเฮาสของนักทองเท่ียวในอําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เพื่อนําขอมูลไปใช
ประกอบการคนควาแบบอิสระเร่ืองการศึกษาความเปนไปไดโครงการลงทุนธุรกิจท่ีพักประเภท
เกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ผูศึกษาจึงขอความกรุณาทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ขอมูลท้ังหมดจะ
เปนประโยชนเพื่อการศึกษาทางวิชาการเทานั้น ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือ 

 
คําถามเพื่อการคัดเลือกผูตอบแบบสอบถาม 
 ทานเคยใชบริการที่พักประเภทเกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธหรือไม 

1.  เคย 
2.  ไมเคย  จบการสัมภาษณ 

 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในชอง  และ / หรือเติมขอความลงในชองวางตามท่ีเปนจริง  
สวนท่ี 1 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการใชบริการท่ีพักประเภทเกสทเฮาสใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1. ทานศึกษาขอมูลท่ีพักในอําเภอหัวหินจากแหลงขอมูลใด 
1.  บริษัทนําเท่ียว 
2.  โทรทัศน / วิทยุ / ส่ือส่ิงพิมพ เชน นิตยสาร วารสาร แผนพับ ฯลฯ 
3.  เครือขายอินเตอรเน็ต 
4.  บุคคลใกลชิด เชน เพื่อน ญาติพี่นอง ฯลฯ 
5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................... 

2. เหตุผลหลักท่ีทานเลือกใชบริการท่ีพักประเภทเกสทเฮาส    
1.  ราคาหองพักตรงตามความตองการ 
2.  มีทําเลและสถานท่ีต้ังตรงตามความตองการ 
3.  มีบรรยากาศและการตกแตงสถานท่ีท่ีดึงดูดความสนใจ  

เลขท่ีแบบสอบถาม…………….
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4.  ไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด 
5.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................       

3. ราคาหองพักท่ีเหมาะสมสําหรับท่ีพักประเภทเกสทเฮาส (ราคาตอวันไมรวมอาหารเชา) 
1.  ตํ่ากวา 800 บาท  
2.  800 – 1,200 บาท 
3.  1,200 - 1,600 บาท  
4.  1,600 บาทข้ึนไป  

4. ปญหาท่ีทานพบในการใชบริการท่ีพักประเภทเกสทเฮาส (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1.  หองพัก / สถานท่ีโดยรวมไมสะอาด  
2.  ราคาไมเหมาะสมกับท่ีพัก  
3.  มีท่ีต้ังอยูในทําเลที่ไมเหมาะสม 
4.  การบริการและพนักงานท่ีไมมีคุณภาพมาตรฐาน 
5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................... 

5. ประเมินระดับความพึงพอใจของทานท่ีเคยใชบริการท่ีพักประเภทเกสทเฮาส 

ปจจัย 
ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด                                                                       นอยท่ีสุด 

1. ดานหองพกัและเฟอรนิเจอร      

2. ดานราคาหองพัก      

3. ดานทําเลและสถานท่ีต้ัง      

4. ดานการนําเสนอขอมูลท่ีพัก      

5. ดานคุณภาพของพนักงาน      
6. ดานรูปลักษณ การตกแตงและ
ความสะอาด 

     

7. ดานรูปแบบในการใหบริการ      
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สวนท่ี 2 ปจจัยในการเลือกท่ีพักประเภทเกสทเฮาสของนักทองเท่ียวในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

ปจจัย 
ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด                                                           นอยท่ีสุด 

ดานการบริการ 
1. ช่ือเสียงของท่ีพัก      
2. ขนาดหองพักท่ีเหมาะสม      
3. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก       
4. เคร่ืองปรับอากาศภายในหองพัก      
5. เคร่ืองทําน้ําอุนภายในหองพัก      
6. หองพักมีระเบียง      
7. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย       
8. มีอาหารเชาบริการฟรี      
ดานราคา 
1. อัตราคาหองพักมีความชัดเจน      
2. อัตราคาหองพักตํ่ากวาท่ีพักอ่ืนใน
ระดับเดียวกัน 

     

3.  อัตราคาหองพักเหมาะสมกับการ
บริการ 

     

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
1. ชองทางการติดตอท่ีสะดวก      
2. สถานท่ีต้ังอยูในทําเลที่เหมาะสม      
3. อยูใกลแหลงทองเที่ยวและพาณิชยก
รรม 

     

4. ความสะดวกในการเดินทาง      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. ขอมูลทางส่ือส่ิงพิมพ / โทรทัศน / 
วิทยุ 

     

2. ขอมูลทางเครือขายอินเตอรเน็ต      
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สวนท่ี 2 ปจจัยในการเลือกท่ีพักประเภทเกสทเฮาสของนักทองเท่ียวในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (ตอ) 

ปจจัย 
ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด                                                           นอยท่ีสุด 
3. คําแนะนําจากบริษัทนําเท่ียว      
4. คําแนะนําจากบุคคลใกลชิด      
5. มีสวนลดอัตราคาหองพักในชวงนอก
ฤดูทองเท่ียว 

     

ดานบุคลากร 
1. พนักงานมีความสุภาพและเปนมิตร      
2. พนักงานบริการนักทองเท่ียวชาวไทย
และชาวตางประเทศอยางเสมอภาค 

     

3. พนักงานบริการดวยความรวดเร็วและ
ถูกตอง 

     

4. พนักงานมีการใหคําแนะนําบริการได
ดี 

     

ดานคุณลักษณะทางกายภาพ 
1. ปายช่ือท่ีพักบอกรายละเอียดชัดเจน      
2. อาคารสถานท่ีตกแตงสวยงาม      
3. อาคารสถานท่ีสะอาดและเปนระเบียบ      
4 .  มี ส ถ า น ท่ี จ อ ด ร ถ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
กวางขวาง 

     

5. มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีดี      
6. มีระบบรักษาความปลอดภัย      
ดานกระบวนการใหบริการ 
1. รับขอมูลในการจองหองพักอยาง
ถูกตอง 

     

2. ชําระเงินมัดจําเม่ือทําการจองหองพัก      
3. มีการลงทะเบียนกอนเขาพัก      
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สวนท่ี 2 ปจจัยในการเลือกท่ีพักประเภทเกสทเฮาสของนักทองเท่ียวในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (ตอ) 

ปจจัย 
ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด                                                           นอยท่ีสุด 
4. การแจงใหทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ของท่ีพักอยางชัดเจน 

     

5. การแนะนําตําแหนงของหองพักและ
จุดสําคัญตางๆ ภายในอาคารสถานท่ี 

     

6. อํานวยความสะดวกตลอด 24 ช่ัวโมง      
7. สามารถคืนหองเกินเวลาท่ีกําหนดได      

 
สวนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
1.  ชาย    2.  หญิง 

2. อายุ 
1.  ตํ่ากวา 25 ป   2.  26 – 35 ป 
3.  36 – 45 ป    4.  46 – 55 ป 
5.  56 ปข้ึนไป 

3. สถานภาพ 
  1.  โสด    2.  สมรส 
  3.  อ่ืนๆ 

4. อาชีพ 
 1.  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  2.  พนักงานบริษัทเอกชน 
 3.  ธุรกิจสวนตัว   4.  ผูประกอบวิชาชีพอิสระ 
 5.  นักเรียน / นักศึกษา   6.  เกษียณอายุ / ไมไดทํางาน 
 7.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 1.  ตํ่ากวา 15,000 บาท   2. 15,001 – 30,000 บาท 
 3.  30,001 – 45,000 บาท  4. 45,001 – 60,000 บาท 
 5.  60,001 บาทข้ึนไป 
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6. ระดับการศึกษา 
 1.  ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 2.  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  
 3.  อนุปริญญา / ปวส.   4.  ปริญญาตรี 
 5.  ปริญญาโท   6.  สูงกวาปริญญาโท 
7. ท่ีอยูปจจุบัน 
 1.  ประเทศไทย (โปรดระบุจังหวัด)........................................... 
 2.  ตางประเทศ (โปรดระบุประเทศ)........................................... 
8. ทานเดินทางมาอําเภอหัวหินบอยคร้ังเพียงใด 
 1.  1 – 2 คร้ังตอสัปดาห  2.  1 – 2 คร้ังตอเดือน 
 3.  1 – 2 คร้ังตอป   4.  3 – 4 คร้ังตอป 
9. วัตถุประสงคหลักท่ีทานเดินทางมาอําเภอหัวหิน 
 1.  ทองเท่ียว / พักผอน  2.  ติดตอธุรกิจ   

3.  ประชุม / อบรม / สัมมนา / ดูงาน 4.  ปฏิบัติราชการ 
5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................... 

10. ทานเดินทางมาอําเภอหัวหินอยางไร 
 1.  รถยนตสวนตัว   2.  รถโดยสารประจําทาง 
 3.  รถไฟ    4.  รถตูโดยสาร 
 5.   อ่ืนๆ ( โปรดระบุ)............................... 
11. ทานเดินทางมาอําเภอหัวหินกับใคร 
 1.  คนเดียว    2.  ครอบครัว 
 3.  เพื่อน     4.  ผูรวมงาน 
 5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
12. ทานวางแผนการพํานักในอําเภอหัวหินเปนเวลาเทาใด 
 1.  1 – 2 วัน    2.  3 – 4 วัน 
 3.  1 – 2 สัปดาห   4.  3 – 4 สัปดาห 
 5.  1 เดือนข้ึนไป  
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The questionnaire of Independent Study 
Subject: A Feasibility Study on the Guest House Investment Project  

in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province 
The purpose of this questionnaire is to study behavior and main factors of tourist in choosing to 
stay in guesthouse in Hua Hin. The result of this questionnaire will be a part of independent 
researching project in MBA curriculum of Chiang Mai University, Thailand. 
 
It would be greatful if you answer all questions truthly. All the information will be used for 
academic studying only. Thank you very much for spending your time and co-ordination. 

 
Questions used to select the questionee 
 Have you ever been stayed in guesthouse at Hua Hin?  
  1.  Yes 
  2.  No   End of Question  

 
Instruction: Please mark  in the circle  or fills in the blank according to your 
background information. 
Part 1 Behavior and satisfaction to stay in guesthouse at Hua Hin 
 1. How did you find out about the guesthouse in Hua Hin? 
  1.  Travel Agent 
      2.  TV, radio, newspaper, magazine, leaflet, etc.  
      3.  Internet 
      4.  Relatives and Friends 
      5.  Other (please specify)...................................... 
 2. What is the main reason for staying in guesthouse? 
  1.  Price 
  2.  Location 
  3.  Atmosphere 
  4.  Recommendation 
  5.  Other (please specify)...................................... 

Number …………….
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3. What is a reasonable price for a guesthouse? (Price per Day not included 
breakfast) 

      1.  Under 500 Bht. 
      2.  500-800 Bht. 
      3.  800-1,200 Bht. 
      4.  Over 1,200 Bht. 

4. What problem do you usually have when you stay in a guesthouse? (you may 
respond more than one answer) 

      1.  Cleanliness 
      2.  Price 
      3.  Bad Location 
      4.  Low quality of service from staff 
      5.  Other (please specify)...................................... 

5. Evaluation of satisfaction in staying at a previous guesthouse.  

Factors 
Satisfaction Level 

Very Good                                                                           Very Bad 

1. Room and Decoration      

2. Price      

3. Location      

4. Information      

5. Quality of Staff      

6. Premise and Cleanliness      

7. Service      
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Part 2 The factors effecting the selection of the guesthouse in Hua Hin.  

Factors 
Importance 

Very 
Important 

 
Not at all 
Important 

Service 
1. Goodwill      
2. Room Size      
3. Facility in the Room      
4. Air-conditioner      
5. Shower Heater in the Room      
6. Balcony of the room      
7. Internet Service       
8. Free Breakfast      
Price 
1. Room rate is clearly informed.      
2. Price is cheaper than other 
accommodation at the same level. 

     

3. Price is reasonable for the service      
Distribution Channel 
1. Convenience to contact       
2. Good Location      
3. Near attractions and business area      
4. Convenient to get to      
Marketing promotion 
1. On press media:- newspaper, radio, TV      
2. Internet      
3. Travel Agent Recommendation      
4. Recommendation from Friends      
5. Discount rate in low season      
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Factors 
Importance 

Very 
Important 

 
Not at all 
Important 

Staff 
1. Polite and Friendly      
2. Provide service to both Thai and 
foreigner equally 

     

3. Quick and Accurate Service      
4. Ability to give information      
Price 
1. Room rate is clearly informed.      
2. Price is cheaper than other 
accommodation at the same level. 

     

3. Price is reasonable for the service      
Facility 
1. Clear sign and information      
2. Good layout interior and exterior      
3. Clean and tidy      
4. Spacious car park      
5. Good environment      
6. Security Service      
Process 
1. Efficient booking system      
2. Pay deposit when booking      
3. Register before check-in      
4. Clear information concerning rules and 
regulations 

     

5. Rooms and other important part of the 
premise were shown 
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Factors 
Importance 

Very 
Important 

 
Not at all 
Important 

6. 24 hour service      
7. Addition time for check out        

 

 
Part 3 Personal Information 

1. Gender 
          1.  Male               2.  Female 

2. Age 
          1.  Under 25 years old   2.  26 – 35 years old 
  3.  36 – 45 years old   4.  46 – 55 years old 
  5.  Over 56 years old 

3. Marital Status 
      1.  Single        2.  Married     

3.  Other 
4. Occupation 

      1.  Government / State enterprise      2.  Company’s Employee     
3.  Private Business       4.  Freelance      
5.  Student        6.  Retiree / Unemployed 
7.  Other (please specify)...................................... 

5. Income per year 
      1.  Under 25000 US$     2.  25,001 – 50,000 US$       
  3.  50,001 – 100,000 US$  4.  100,001 – 125,000 US$. 
  5.  125,001 – 150,000 US$  6.  Over 150,001 US$.   

6. Education 
      1.  Below High School       2.  High School 

3.  Bachelor’s Degree      4.  Master’s Degree 
5.  Above Master’s Degree 
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7. Address 
      1.  Thailand (please specify province)...................................... 
     2.  Abroad (please specify country).......................................... 

8. How often do you come to visit Hua Hin? 
     1.  1 – 2 times / week   2.  1 – 2 times / month 
  3.  1 – 2 times / year   4.  3 – 4 times / year  
  5.  Other (please specify)...................................... 

9. What is you purpose of coming to Hua Hin? 
      1.  Travel        2.  Business      

3.  Conference / Seminar      4.  Government Business     
5.  Other (please specify)...................................... 

10. How do you travel here? 
      1.  By car        2.  By bus 

         3.  By train        4.  By mini bus     
5.  Other (please specify)...................................... 

11. Whom do you travel with? 
      1.  Alone        2.  Family     

3.  Friends        4.  Colleagues     
5.  Other (please specify)...................................... 

12. How long do you plan to stay in Hua Hin? 
      1.  1 – 2 Days   2.  3 – 4 Days 
  3.  1 – 2 Weeks   4.  3 – 4 Weeks 
  5.  Over 1 Month 
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แบบสอบถามเพ่ือการคนควาแบบอิสระสําหรับผูประกอบการ 

เร่ือง การศึกษาความเปนไปไดโครงการลงทุนธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาส 
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 
 1. ระยะเวลาในการเปดดําเนินการ......................................................................................... 

2. รูปแบบของธุรกิจ............................................................................................................... 
3. ลักษณะ ทําเลที่ต้ังอาคารสถานท่ี 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลการดําเนินงานดานการตลาด 

1. มีหองพักจํานวนกี่หอง ขนาดหองพกัเปนเทาใด  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
2. รูปแบบหองพักเปนอยางไร อุปกรณการตกแตงภายในหองพักมีอะไรบาง  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
3. อัตราคาบริการเปนเทาไร การตั้งราคาคาบริการใชหลักเกณฑอยางไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
4. การใหบริการของกิจการที่แตกตางจากคูแขงคืออะไร มีบริการพิเศษเพิ่มเติมหรือไม 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

เลขท่ีแบบสอบถาม…………….
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5. กิจการใชการสงเสริมการตลาดดวยวิธีใดบาง 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
6. สภาพแวดลอมของท่ีพักเปนอยางไร  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
7. กระบวนการในการใหบริการตั้งแตลูกคาเดินเขามาและกลับออกไปเปนอยางไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
8. ลูกคาหลักท่ีเขามาใชบริการเปนลูกคากลุมใด 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
9. ปจจัยสําคัญของกิจการท่ีทานคิดวาทําใหลูกคาเลือกเขามาใชบริการคืออะไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
10. อัตราการเขาพักในชวงฤดูการทองเท่ียว(High season) และนอกฤดูการทองเท่ียว (Low 
Season) คิดเปนกี่เปอรเซ็นต 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
11. มีคาซอมแซมในแตละปคิดเปนกี่เปอรเซ็นต  และมีคาน้ํา คาไฟเปนเทาไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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12. ปจจัยและความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอสวนแบงทางการตลาดของธุรกิจท่ีพักประเภท
เกสทเฮาส 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
13. การแขงขันของธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสในปจจุบันและแนวโนมเปนอยางไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

สวนท่ี 3 ขอมูลการดําเนินงานดานเทคนคิและการจัดการ 
 1. รูปแบบการดําเนินงานของกิจการเปนแบบใด 

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

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

............................................................................................................................................... 
2. โครงสรางขององคกรเปนแบบใด มีพนกังานท้ังหมดกี่คน หนาท่ีอะไรบาง อัตราคาจาง
เปนเทาใด 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
3. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในท่ีพักมีอะไรบาง (เชน รานอาหาร รานทําผม อินเตอรเน็ต 
รถรับ-สง) 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 4. เคร่ืองมือ อุปกรณท่ีกจิการจําเปนตองมี ไดแก  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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5. คากอสรางท่ีพักคิดเปนตารางเมตรละเทาไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
6. มีการรักษาความปลอดภยัของท่ีพักอยางไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
7. ขอจํากัดเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการดําเนนิธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสมี
อะไรบาง 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานดานการเงิน 
 1. เงินลงทุนเร่ิมแรกของกิจการจํานวนเทาไร........................................................................ 
 2. แหลงท่ีมาของเงินลงทุนและสัดสวนการลงทุน 

 - เงินลงทุนในสวนของเจาของคิดเปนสัดสวน.........%  
รายละเอียดเงินลงทุน 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 - เงินลงทุนจากเงินกูคิดเปนสัดสวน........% 
รายละเอียดเงินกู 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 3. ระยะเวลาคืนทุน............................................................................................................... 
 4. มีอัตราเขาพักเฉล่ียคิดเปนกี่เปอรเซ็นตตอป...................................................................... 
 5. คาใชจายในการตกแตงเฉล่ียแตละหองเปนจํานวนเงินเทาไร............................................ 
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ปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
 

จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุมนักทองเท่ียวจํานวน 100 คน ประกอบดวยนักทองเท่ียว
ชาวไทย 70 คน และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 30 คน สรุปไดดังนี้ 

  
สวนท่ี 1 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการใชบริการท่ีพักประเภทเกสทเฮาสใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
ตารางท่ี 45 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตาม
แหลงขอมูลท่ีพักในอําเภอหัวหิน 

แหลงขอมูลท่ีพักในอําเภอหัวหิน 
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
บุคคลใกลชิด 35 50.0 20 66.7 55 55.0 
เครือขายอินเตอรเน็ต 30 42.9 1 3.3 31 31.0 
โทรทัศน/วิทย/ุส่ือพิมพ 5 7.1 4 13.3 9 9.0 
บริษัทนําเท่ียว - - 5 16.7 5 5.0 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100.0 
 

จากตารางที่ 45 พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญศึกษาขอมูลท่ีพักในอําเภอหัวหินจาก บุคคล
ใกลชิดรอยละ 55.0 รองลงมาคือ เครือขายอินเตอรเน็ตรอยละ 31.0 และ โทรทัศน/วิทยุ/ส่ือพิมพ 
รอยละ 9.0 และ บริษัทนําเท่ียวรอยละ 5.0  

โดยนักทองเที่ยวชาวไทยศึกษาขอมูลท่ีพักในอําเภอหัวหินจาก บุคคลใกลชิดรอยละ 50.0 
รองลงมาคือ เครือขายอินเตอรเน็ตรอยละ 42.9 และ โทรทัศน/วิทยุ/ส่ือพิมพรอยละ 7.1 

นักทองเท่ียวชาวตางชาติศึกษาขอมูลท่ีพักในอําเภอหัวหินจากบุคคลใกลชิดรอยละ 66.7 
รองลงมาคือ บริษัทนําเท่ียวรอยละ 16.7 โทรทัศน/วิทยุ/ส่ือพิมพรอยละ 13.3 และเครือขาย
อินเตอรเน็ตรอยละ 3.3 
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ตารางท่ี 46 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตามเหตุผล
หลักในการเลือกใชบริการที่พักประเภทเกสทเฮาส  

เหตุผลหลักในการเลือกใชบริการ 
ท่ีพักประเภทเกสทเฮาส 

ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

ราคาหองพักตรงตามความตองการ 16 22.9 10 33.3 26 26.0 
มีบรรยากาศและการตกแตงสถานท่ี 
ท่ีดึงดูดความสนใจ 

16 22.9 9 30.0 25 25.0 

ไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด 23 32.9 -  -  23 23.0 
มีทําเลและสถานท่ีต้ังตรงตามความ
ตองการ 

10 14.3 11 36.7 21 21.0 

ท่ีพักอ่ืนเต็ม 5 7.1  - -  5 5.0 
รวม 70 100.0 30 100.0 100 100.0 

 
จากตารางท่ี 46 พบวานักทองเท่ียวเลือกใชบริการท่ีพักประเภทเกสทเฮาส เพราะราคา

หองพักตรงตามความตองการมากท่ีสุดรอยละ 26.0 รองลงมาคือ มีบรรยากาศและการตกแตง
สถานท่ีท่ีดึงดูดความสนใจรอยละ 25.0 และ ไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิดรอยละ 23.0 และ มี
ทําเลและสถานท่ีต้ังตรงตามความตองการรอยละ 21.0 และ ท่ีพักอ่ืนเต็มรอยละ 5.0 ตามลําดับ 

นักทองเท่ียวชาวไทยเลือกใชบริการท่ีพักประเภทเกสทเฮาส เพราะไดรับคําแนะนําจาก
บุคคลใกลชิดรอยละ 23.0 รองลงมาคือ ราคาหองพักตรงตามความตองการ และมีบรรยากาศและ
การตกแตงสถานท่ีท่ีดึงดูดความสนใจมากท่ีสุดรอยละ 22.9 มีทําเลและสถานท่ีต้ังตรงตามความ
ตองการรอยละ 21.0 และ ท่ีพักอ่ืนเต็มรอยละ 5.0 

สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติเลือกใชบริการท่ีพักประเภทเกสทเฮาส เพราะมีทําเลและ
สถานท่ีต้ังตรงตามความตองการรอยละ 36.7 รองลงมาคือ ราคาหองพักตรงตามความตองการรอย
ละ 33.3 และ มีบรรยากาศและการตกแตงสถานท่ีท่ีดึงดูดความสนใจรอยละ 30.0 

 
 
 



 

 

 
158 

ตารางท่ี 47 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตามราคาตอ
วันของหองพักไมรวมอาหารเชาท่ีเหมาะสมสําหรับท่ีพักประเภทเกสทเฮาส 

ราคาหองพักไมรวมอาหารเชา 
(บาท/วัน) 

ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 800  3 4.3 5 16.7 8 8.0 
800-1,200 37 52.9 10 33.3 47 47.0 
1,200-1,600 30 42.8 15 50.0 45 45.0 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 47 พบวานักทองเท่ียวสวนใหญเห็นวาราคาหองพักไมรวมอาหารเชาท่ี
เหมาะสมของท่ีพักประเภทเกสทเฮาส คือ 800-1,200 บาท/วันรอยละ 47.0 รองลงมาคือ 1,200-
1,600 บาท/วันรอยละ 45.0 และ ตํ่ากวา 800 บาท/วันรอยละ 8.0 

นักทองเท่ียวชาวไทยเห็นวาราคาหองพักไมรวมอาหารเชาท่ีเหมาะสมของท่ีพักประเภท
เกสทเฮาส คือ 800-1,200 บาท/วันรอยละ 52.9 รองลงมาคือ 1,200-1,600 บาท/วันรอยละ 42.8 และ
ตํ่ากวา 800 บาท/วันรอยละ 4.3 

สําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยเห็นวาราคาหองพักไมรวมอาหารเชาท่ีเหมาะสมของท่ีพัก
ประเภทเกสทเฮาส คือ 1,200-1,600 บาท/วันรอยละ 50.0 รองลงมาคือ 800-1,200 บาท/วันรอยละ 
33.3 และ ต่ํากวา 800 บาท/วันรอยละ 16.7 
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ตารางท่ี 48 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตามปญหา
ในการใชบริการที่พักประเภทเกสทเฮาส 

ปญหา 
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานว
น 

รอย
ละ 

หองพัก/ สถานท่ีโดยรวมไมสะอาด 22 30.1 12 37.5 34 32.4 
การบริการและพนกังานท่ีไมมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

15 20.5 12 37.5 27 25.7 

ท่ีต้ังอยูในทําเลท่ีไมเหมาะสม 23 31.5 3 9.4 26 24.8 
ราคาไมเหมาะสมกับท่ีพัก 7 9.6 - - 7 6.7 
อ่ืน ๆ 6 8.2 5 15.6 11 10.5 

เสียงดัง - - 3 9.4 3 2.9 
น้ําประปาไมคอยไหล  
และสภาพแวดลอม/บรรยากาศไมด ี

2 2.7 1 3.1 3 2.9 

เสียงดัง และน้าํประปาไมคอยไหล - - 1 3.1 2 1.9 
สภาพแวดลอม/บรรยากาศไมดี 2 2.7 - - 2 1.9 
ท่ีจอดรถไมเพยีงพอ 1 1.4 - - 1 1.0 
ท่ีจอดรถไมเพยีงพอ และเสียงดัง 1 1.4 - - 1 1.0 

รวม 73* 100.0 32* 100.0 105* 100.0 
หมายเหตุ  *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

จากตารางท่ี 48 พบวานักทองเท่ียวสวนใหญมีปญหาในการบริการที่พักประเภทเกสทเฮาส 
คือ หองพัก/ สถานท่ีโดยรวมไมสะอาดรอยละ 32.4 การบริการและพนักงานท่ีไมมีคุณภาพ
มาตรฐานรอยละ 25.7 ท่ีต้ังอยูในทําเลที่ไมเหมาะสมรอยละ 24.8 และราคาไมเหมาะสมกับท่ีพักรอย
ละ 6.7 และอ่ืน ๆ รอยละ 10.5 ไดแก เสียงดัง น้ําประปาไมคอยไหล สภาพแวดลอมและบรรยากาศ
ไมดีและจอดรถไมเพียงพอ  

โดยนักทองเท่ียวชาวไทยประสบปญหาในเร่ืองของท่ีต้ังอยูในทําเลท่ีไมเหมาะสมรอยละ 
31.5หองพัก/ สถานท่ีโดยรวมไมสะอาดรอยละ 30.1 การบริการและพนักงานท่ีไมมีคุณภาพ
มาตรฐานรอยละ 20.5 ราคาไมเหมาะสมกับท่ีพักรอยละ 9.6 และอ่ืน ๆ รอยละ 8.2 ไดแก น้ําประปา
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ไมคอยไหลและสภาพแวดลอม/บรรยากาศไมดี สภาพแวดลอม/บรรยากาศไมดี ท่ีจอดรถไม
เพียงพอ และท่ีจอดรถไมเพียงพอ และเสียงดังรอยละ 2.7, 2.7, 1.4 และ 1.4 ตามลําดับ 

นักทองเท่ียวชาวตางชาติประสบปญหาในเร่ืองของ หองพัก/ สถานท่ีโดยรวมไมสะอาด
และการบริการและพนักงานท่ีไมมีคุณภาพมาตรฐานเทากันคือรอยละ 37.5 ท่ีต้ังอยูในทําเลท่ีไม
เหมาะสมรอยละ 9.4 และอื่น ๆ รอยละ 9.4 ไดแก เสียงดัง น้ําประปาไมคอยไหลและ
สภาพแวดลอม/บรรยากาศไมดี เสียงดัง และน้ําประปาไมคอยไหลรอยละ 9.4, 3.1 และ 3.1
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 49 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาว
ไทยและชาวตางชาติในปจจัยแตละดาน 

ปจจัย 
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

Mean S.D. ความหมายMean S.D. ความหมายMean S.D. ความหมาย
ดานราคาหองพัก 3.64 0.948 มาก 3.47 0.937 ปานกลาง 3.59 0.944 มาก 
ดานหองพกั 3.51 0.913 มาก 3.63 0.964 มาก 3.55 0.925 มาก 
ดานรูปลักษณ 3.36 0.835 ปานกลาง 3.57 0.971 มาก 3.42 0.878 ปานกลาง 
ดานทําเลและสถานท่ีต้ัง 3.23 1.169 ปานกลาง 3.63 0.718 มาก 3.35 1.067 ปานกลาง 
ดานรูปแบบในการใหบริการ 3.11 0.713 ปานกลาง 3.50 0.938 มาก 3.23 0.802 ปานกลาง 
ดานคุณภาพของพนักงาน 2.96 0.824 ปานกลาง 3.13 0.973 ปานกลาง 3.01 0.870 ปานกลาง 
ดานการนําเสนอขอมูลท่ีพัก 2.90 0.837 ปานกลาง 2.90 1.155 ปานกลาง 2.90 0.937 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.679 ปานกลาง 3.40 0.702 ปานกลาง 3.29 0.686 ปานกลาง 
 

จากตาราง 49 พบวาโดยภาพรวมนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในปจจัยดานตาง ๆ ระดับ
ปานกลางดวยคาเฉล่ีย 3.29  โดยนักทองเท่ียวพอใจในระดับมาก เรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานราคา
หองพัก และดานหองพักและเฟอรนิเจอร ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.59 และ 3.55 ตามลําดับ พึงพอใจ
ในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานรูปลักษณ การตกแตง และความสะอาด ดานทําเลและ
สถานท่ีต้ัง ดานรูปแบบในการใหบริการ ดานคุณภาพของพนักงาน และดานการนําเสนอขอมูลท่ี
พัก ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.42, 3.35, 3.23, 3.01 และ 2.90 ตามลําดับ ซ่ึงหากพิจารณาตามประเภท
ของนักทองเท่ียว พบวา 

นักทองเท่ียวชาวไทยพึงพอใจในปจจัยแตละดานระดับปานกลาง ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.24 
โดยพอใจในระดับมาก ในดานราคาหองพัก และดานหองพักและเฟอรนิเจอร ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 
3.64 และ 3.51 ตามลําดับ สวนดานท่ีเหลือพอใจในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้ ดาน
รูปลักษณ การตกแตง และความสะอาด ดานทําเลและสถานท่ีต้ัง ดานรูปแบบในการใหบริการ ดาน
คุณภาพของพนักงาน และ ดานการนําเสนอขอมูลท่ีพัก ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.36, 3.23, 3.11, 2.96 
และ 2.90 ตามลําดับ 

นักทองเท่ียวชาวตางชาติพึงพอใจในปจจัยแตละดานระดับปานกลาง ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 
3.40 โดยพอใจระดับมาก ในดานหองพักและเฟอรนิเจอร ดานทําเลและสถานท่ีต้ัง ดานรูปลักษณ 
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การตกแตง และความสะอาด และ ดานรูปแบบในการใหบริการ ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.63, 3.63, 
3.57 และ 3.50 ตามลําดับ สวนดานท่ีเหลือพอใจในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้ ดานราคา
หองพัก ดานคุณภาพของพนักงาน และ ดานการนําเสนอขอมูลท่ีพัก ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.47, 3.13 
และ 2.90 ตามลําดับ 

ซ่ึงหากพิจารณาความพึงพอใจในแตละดานจําแนกตามประเภทของนักทองเท่ียว จะพบวา 
1. ดานราคาหองพักนักทองเท่ียวชาวไทย พึงพอใจในระดับมาก สวนชาวตางชาติตางพึง

พอใจในระดับปานกลาง 
2. ดานหองพักนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติตางพึงพอใจในระดับมาก แต

นักทองเท่ียวชาวตางชาติมีคาคะแนนความพึงพอใจสูงกวา นักทองเท่ียวชาวไทย 
3. ดานหองรูปลักษณ การตกแตง และความสะอาด ดานทําเลและสถานท่ีต้ัง  และดาน

รูปแบบในการใหบริการนักทองเท่ียวชาวไทยพึงพอใจในระดับปานกลาง สวนนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติตางพึงพอใจในระดับมาก  

4. ดานคุณภาพของพนักงานนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติตางพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง แตนักทองเท่ียวชาวตางชาติมีคาคะแนนความพึงพอใจสูงกวา นกัทองเท่ียวชาวไทย 

5. ดานการนําเสนอขอมูลท่ีพักนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติตางพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง และมีคาคะแนนความพึงพอใจเทากัน 

จากขอมูลขางตน อาจกลาวไดวา นักทองเท่ียวชาวตางชาติมีความพึงพอใจในระดับดีกวา
นักทองเท่ียวชาวไทย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ นักทองเท่ียวชาวตางชาติประทับใจในสินคาและบริการ 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ส่ิงแวดลอม และทัศนียภาพของอําเภอหัวหินสวยงาม อีกท้ังลักษณะนิสัยของ
ชาวไทยเปนคนยิ้มแยมแจมใส จึงทําใหชาวตางชาติท่ีพบเห็นประทับใจ 
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สวนท่ี 2 ปจจัยในการเลือกท่ีพักประเภทเกสทเฮาสของนักทองเท่ียวในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 
ตารางท่ี  50 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญในการเลือกท่ีพักประเภท
เกสทเฮาสของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธใน
ดานการบริการ 

ดานการบริการ 
ชาวไทย   ชาวตางชาต ิ  รวม  

Mean S.D. ความหมาย Mean S.D. ความหมาย Mean S.D. ความหมาย 
ช่ือเสียง 3.63 1.038 มาก 3.97 0.890 มาก 3.73 1.004 มาก 
เคร่ืองปรับอากาศ 3.66 1.089 มาก 3.87 1.737 มาก 3.72 1.311 มาก 
เคร่ืองทําน้ําอุน 3.83 0.947 มาก 3.40 1.567 ปานกลาง 3.70 1.176 มาก 
ส่ิงอํานวยความ
สะดวก 

3.64 0.703 มาก 3.33 0.802 ปานกลาง 3.55 0.744 มาก 

ขนาดหองพกั 3.73 0.679 มาก 2.97 1.066 ปานกลาง 3.50 0.882 มาก 
หองพักมีระเบียง 3.23 1.010 ปานกลาง 2.90 1.668 ปานกลาง 3.13 1.244 ปานกลาง 
มีอาหารเชาบริการ
ฟรี 

2.64 1.319 ปานกลาง 2.00 0.947 นอย 2.45 1.250 นอย 

ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

1.86 1.067 นอย 3.03 1.474 ปานกลาง 2.21 1.313 นอย 

รวม 3.51 0.913 มาก 3.63 0.964 มาก 3.55 0.925 มาก 
 

จากตาราง 50 พบวาโดยภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอปจจัยดานการบริการใน
ระดับมาก ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.55 โดยใหความสําคัญระดับมากในเร่ืองของช่ือเสียงของท่ีพัก
อันดับแรก ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.73 รองลงมาคือ เคร่ืองปรับอากาศภายในหองพัก ดวยคาคะแนน
เฉล่ีย 3.72 เคร่ืองทําน้ําอุนภายในหองพัก ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก และขนาดหองพักท่ี
เหมาะสม ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.70, 3.55, และ 3.50 ตามลําดับ สวนเร่ืองท่ีนักทองเท่ียวให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ หองพักมีระเบียง ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.13 สําหรับเร่ืองท่ี
นักทองเท่ียวใหความสําคัญในระดับนอย ไดแก มีอาหารเชาบริการฟรี และ ระบบเครือขาย



 

 

 
164 

อินเตอรเน็ตไรสาย ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 2.45 และ 2.21 ตามลําดับ และหากพิจารณาตามประเภท
ของนักทองเท่ียว พบวา ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ตางก็ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานการบริการในระดับมาก แตนักทองเท่ียวชาวตางชาติมีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวา (แสดง
วาใหความสําคัญกับดานการบริการมากกวานักทองเท่ียวชาวไทย) โดย 

เร่ืองช่ือเสียงท่ีพัก ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติ ตางก็ใหความสําคัญกับเร่ือง
ช่ือเสียงของท่ีพักในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.63 และ 3.97) แตนักทองเท่ียวชาวตางชาติให
ความสําคัญมากกวา 

เร่ืองเคร่ืองปรับอากาศภายในหองพัก ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติ ตางก็ให
ความสําคัญกับเร่ืองเคร่ืองปรับอากาศภายในหองพักในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.66 และ 
3.87) แตนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญมากกวา 

เร่ืองเคร่ืองทําน้ําอุนภายในหองพัก นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญกับเร่ืองเคร่ืองทํา
น้ําอุนภายในหองพักในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.83) สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติให
ความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.40) 

เร่ืองส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญกับเร่ือง
เคร่ืองทําน้ําอุนภายในหองพักในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.64) สวนนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.33) 

เร่ืองขนาดหองพัก นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญกับเร่ืองเคร่ืองทําน้ําอุนภายใน
หองพักในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.73) สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 2.97) 

เร่ืองหองพักมีระเบียง ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติ ตางก็ใหความสําคัญกับ
เร่ืองระเบียบในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.23 และ 2.90) แตนักทองเที่ยวชาวไทยให
ความสําคัญมากกวา 

เร่ืองมีอาหารเชาบริการฟรี นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญกับเร่ืองมีอาหารเชาบริการ
ฟรีในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.64) สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญใน
ระดับนอย (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 2.00) 

เร่ืองระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญกับเร่ืองระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย ในระดับนอย (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 1.86) สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
ใหความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.03) 
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ตารางท่ี  51 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญในการเลือกท่ีพักประเภท 
เกสทเฮาสของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธใน
ดานราคา 

ดานราคา 
ชาวไทย   ชาวตางชาต ิ  รวม  

Mea
n 

S.D. ความหมา
ย 

Mea
n 

S.D. ความหมา
ย 

Mea
n 

S.D. ความหมา
ย 

อัตราคาหองพักมีความ
ชัดเจน 

4.26 0.75
5 

มาก 4.37 0.80
9 

มาก 4.29 0.76
9 

มาก 

อัตราคาหองพักเหมาะสม 
กับการบริการ 

4.01 0.71
2 

มาก 3.43 0.72
8 

ปานกลาง 3.84 0.76
2 

มาก 

อัตราคาหองพักตํ่ากวาท่ีพัก
อ่ืน 

3.80 0.62
8 

มาก 3.10 0.60
7 

ปานกลาง 3.59 0.69
8 

มาก 

รวม 
3.64 

0.94
8 มาก 3.47 

0.93
7 ปานกลาง 3.59 

0.94
4 มาก 

 
จากตาราง 51 พบวาโดยภาพรวมนักทองเที่ยวใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาในระดับ

มาก ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.59 โดยใหความสําคัญระดับมากในทุกเร่ือง ดังนี้ อัตราคาหองพักมีความ
ชัดเจน อัตราคาหองพักเหมาะสมกับการบริการ และอัตราคาหองพันตํ่ากวาท่ีพักอ่ืน ดวยคาคะแนน
เฉล่ีย  4.29, 3.84 และ 3.59 ตามลําดับ และหากพิจารณาตามประเภทของนักทองเท่ียว พบวา ท้ัง
นักทองเท่ียวชาวไทย ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.64) แต
นักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 
3.47) โดย 

เ ร่ืองอัตราคาหองพักมีความชัดเจน  ท้ังนักทองเท่ียวชายไทยและตางชาติตางก็ให
ความสําคัญกับเร่ืองนี้ในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.26 และ 4.37 ตามลําดับ) แตนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติใหความสําคัญมากกวานักทองเท่ียวชาวไทย 

เร่ืองอัตราคาหองพักเหมาะสมกับการบริการ นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญในระดับ
มาก  (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย  4.01) สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับ 
ปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.43) 
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เร่ืองอัตราคาหองพักตํ่ากวาท่ีพักอ่ืน นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญในระดับมาก (ดวย
คาคะแนนเฉล่ีย 3.80) สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคา
คะแนนเฉล่ีย 3.10) 

 
 

 
ตารางท่ี  52 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญในการเลือกท่ีพักประเภท 
เกสทเฮาสของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธใน
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ชาวไทย   ชาวตางชาติ   รวม  

Mean S.D. ความหมาย Mean S.D. ความหมาย Mean S.D. ความหมาย 
สถานที่ต้ังอยูในทําเลที่เหมาะสม 4.30 0.922 มาก 3.97 0.718 มาก 4.20 0.876 มาก 
ความสะดวกในการเดินทาง 4.40 0.858 มาก 3.47 1.008 ปานกลาง 4.12 0.998 มาก 
อยูใกลแหลงทองเที่ยว 4.16 0.879 มาก 3.57 1.073 มาก 3.98 0.974 มาก 
ชองทางการติดตอสะดวก 3.81 0.937 มาก 3.53 0.629 มาก 3.73 0.863 มาก 

รวม 3.23 1.169 ปานกลาง 3.63 0.718 มาก 3.35 1.067 ปานกลาง 

 
จากตาราง 52 พบวาโดยภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนายในระดับปานกลาง ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.35 โดยใหความสําคัญระดับมากในทุกเร่ือง ดังนี้ 
สถานท่ีต้ังอยูในทําเลที่เหมาะสม ความสะดวกในการเดินทาง อยูใกลแหลงทองเท่ียวและพาณิชยก
รรม และชองทางการติดตอสะดวก ดวยคาคะแนนเฉล่ีย  4.20, 4.12, 3.98 และ 3.73 ตามลําดับ และ
หากพิจารณาตามประเภทของนักทองเท่ียว พบวา นักทองเท่ียวชาวไทย ใหความสําคัญกับปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.23) แตนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 
3.63) โดย 

เร่ืองสถานท่ีต้ังอยูในทําเลท่ีเหมาะสม ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติตางก็ให
ความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.30 และ 3.97 ตามลําดับ)  แตนักทองเท่ียวชาวไทย
ใหความสําคัญมากกวานักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

เร่ืองความสะดวกในการเดินทาง นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญในระดับมาก (ดวยคา
คะแนนเฉล่ีย 4.40)  แตนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนน
เฉล่ีย 3.47) 
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เร่ืองอยูใกลแหลงทองเท่ียว ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติตางก็ใหความสําคัญ
ในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.16 และ 3.47 ตามลําดับ)  แตนักทองเท่ียวชาวไทยให
ความสําคัญมากกวานักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

เ ร่ืองชองทางการติดตอสะดวก  ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติตางก็ให
ความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.81 และ 3.53 ตามลําดับ)  แตนักทองเท่ียวชาวไทย
ใหความสําคัญมากกวานักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
ตารางท่ี  53 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญในการเลือกท่ีพักประเภท 
เกสทเฮาสของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธใน
ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการสงเสริมการตลาด 
ชาวไทย   ชาวตางชาติ   รวม  

Mean S.D. ความหมาย Mean S.D. ความหมาย Mean S.D. ความหมาย 
คําแนะนําจากบุคคลใกลชิด   4.07    1.208 มาก   4.07    0.828 มาก    4.07 1.103 มาก 

มีสวนลดอัตราคาหองพัก 
ในชวงนอกฤดูทองเที่ยว 

  4.24    1.042 มาก   3.27    1.202 ปานกลาง    3.95 1.175 มาก 

ขอมูลทางเครือขายอินเตอรเน็ต   3.20    1.379 ปานกลาง   3.20    0.925 ปานกลาง    3.20 1.255 ปานกลาง 
ขอมูลทางลื่อสิ่งพิมพ/โทรทัศน/วิทยุ   3.26    0.912 ปานกลาง   2.80    1.095 ปานกลาง    3.12 0.988 ปานกลาง 
คําแนะนําจากบริษัทนําเที่ยว   2.71    1.181 ปานกลาง   2.03    1.066 นอย    2.51 1.185 ปานกลาง 

รวม 2.90 0.837 ปานกลาง 2.90 1.155 ปานกลาง 2.90 0.937 ปานกลาง 

 
จากตาราง 53 พบวาโดยภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดในระดับปานกลาง ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 2.90 โดยใหความสําคัญระดับมากในเร่ืองดังนี้ 
คําแนะนําจากบุคคลใกลชิด และมีสวนลดอัตราคาหองพักในชวงนอกฤดูทองเท่ียว ดวยคาคะแนน
เฉล่ีย 4.07 และ 3.95 ตามลําดับ สวนเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเหลือนักทองเท่ียวใหความสําคัญในระดับ 
ปานกลางดังนี้  ขอมูลทางเครือขายอินเตอรเน็ต ขอมูลทางล่ือส่ิงพิมพ/โทรทัศน/วิทยุ และคําแนะนํา
จากบริษัทนําเท่ียว ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.20, 3.12 และ 2.51 ตามลําดับ และหากพิจารณาตาม
ประเภทของนักทองเท่ียว พบวา นักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติ ตางก็ใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 2.90) โดย 

เร่ืองคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และนักทองเท่ียวชาวตางชาติให
ความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.07)  
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เร่ืองมีสวนลดอัตราคาหองพักในชวงนอกฤดูทองเท่ียว ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.24 และ 3.27 
ตามลําดับ) แตนักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญมากกวานักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

เร่ืองขอมูลทางเครือขายอินเตอรเน็ต ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
ใหความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.20) 

เร่ืองขอมูลทางล่ือส่ิงพิมพ/โทรทัศน/วิทยุ ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.26 และ 2.80 ตามลําดับ) แต
นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญมากกวานักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

เร่ืองคําแนะนําจากบริษัทนําเท่ียว นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
(ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 2.71) สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับนอย (ดวยคา
คะแนนเฉล่ีย 2.03) 
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ตารางท่ี  54 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญในการเลือกท่ีพักประเภท 
เกสทเฮาสของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธใน
ดานบุคลากร 

ดานบุคลากร 
ชาวไทย   ชาวตางชาติ   รวม  

Mea
n 

S.D. ความหมา
ย 

Mea
n 

S.D. ความหมา
ย 

Mea
n 

S.D. ความหมา
ย 

พนักงานมีความสุภาพและเปนมิตร 
4.39 0.76

7 
มาก 4.73 0.45

0 
มากที่สุด 4.49 0.70

3 
มาก 

พนักงานบริการนักทองเทียว 
4.24 0.77

0 
มาก 4.20 0.96

1 
มาก 4.23 0.82

7 
มาก 

พนักงานบริการดวยความรวดเร็ว 
4.07 0.70

9 
มาก 3.97 0.61

5 
มาก 4.04 0.68

0 
มาก 

พนักงานมีการใหคําแนะนําบริการได
ดี 

4.20 0.80
9 

มาก 3.60 1.30
3 

มาก 4.02 1.01
5 

มาก 

รวม 2.96 0.82
4 

ปานกลาง 3.13 0.97
3 

ปานกลาง 3.01 0.87
0 

ปานกลาง 

 
จากตาราง 54 พบวาโดยภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรใน

ระดับปานกลาง ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.01 โดยใหความสําคัญระดับมากในทุกเร่ือง ดังนี้ พนักงานมี
ความสุภาพและเปนมิตร พนักงานบริการนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศอยางเสมอภาค 
พนักงานบริการดวยความรวดเร็วและถูกตอง และพนักงานมีการใหคําแนะนําบริการไดดี ดวยคา
คะแนนเฉล่ีย 4.49, 4.23, 4.04 และ 4.02  ตามลําดับ และหากพิจารณาตามประเภทของนักทองเท่ียว 
พบวา นักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติ ตางก็ใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรในระดับ
ปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 2.96 และ 3.13 ตามลําดับ) ซ่ึงนักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญ
นอยกวานักทองเท่ียวชาวตางชาติ โดย 

เร่ืองพนักงานมีความสุภาพและเปนมิตร นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญในระดับมาก 
(ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 4.39) สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด (ดวยคา
คะแนนเฉล่ีย 4.73)  

เ ร่ืองพนักงานบริการนักทองเทียวชาวไทยและชาวตางประเทศอยางเสมอภาค ท้ัง
นักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติตางก็ใหความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.24 
และ 4.20) แตนักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญมากกวานักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
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เ ร่ืองพนักงานบริการดวยความรวดเร็วและถูกตอง  ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย  และ
ชาวตางชาติตางก็ใหความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.07 และ 3.97) แตนักทองเท่ียว
ชาวไทยใหความสําคัญมากกวานักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

เร่ืองพนักงานมีการใหคําแนะนําบริการไดดี ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติตางก็
ใหความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.20 และ 3.60) แตนักทองเท่ียวชาวไทยให
ความสําคัญมากกวานักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
ตารางท่ี  55 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญในการเลือกท่ีพักประเภท 
เกสทเฮาสของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธใน
ดานคุณลักษณะทางกายภาพ 

ดานคุณลักษณะทางกายภาพ 

ชาวไทย   ชาวตางชาติ   รวม  

Mea
n 

S.D. ความหมา
ย 

Mea
n 

S.D. ความหมา
ย 

Mea
n 

S.D. ความหมา
ย 

อาคารสถานที่สะอาดและเปน
ระเบียบ 

4.27 0.91
6 

มาก 4.70 0.46
6 

มากที่สุด 4.40 0.82
9 

มาก 

ปายช่ือที่พักบอกรายละเอียดชัดเจน 4.40 0.76
9 

มาก 3.87 0.57
1 

มาก 4.24 0.75
4 

มาก 

มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมดี 4.06 1.11
5 

มาก 4.13 0.97
3 

มาก 4.08 1.07
0 

มาก 

อาคารสถานที่ตกแตงสวยงาม 4.21 0.93
1 

มาก 3.70 0.79
4 

มาก 4.06 0.91
9 

มาก 

มีระบบรักษาความปลอดภัย 3.71 1.42
6 

มาก 4.07 1.20
2 

มาก 3.82 1.36
6 

มาก 

มีสถานที่จอดรถ 3.49 1.46
2 

ปานกลาง 2.00 0.91
0 

นอย 3.04 1.48
3 

ปานกลาง 

รวม 
3.36 

0.83
5 ปานกลาง 3.57 

0.97
1 มาก 3.42 

0.87
8 ปานกลาง 

 

จากตาราง 55 พบวาโดยภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอปจจัยดานคุณลักษณะทาง
กายภาพในระดับปานกลาง ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.42 โดยใหความสําคัญระดับมากในเร่ืองตอไปน้ี 
อาคารสถานท่ีสะอาดและเปนระเบียบ ปายช่ือท่ีพักบอกรายละเอียดชัดเจนมีบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมดี อาคารสถานท่ีตกแตงสวยงาม และมีระบบรักษาความปลอดภัย ดวยคาคะแนน
เฉล่ีย 4.40, 4.24, 4.08, 4.06 และ 3.82  ตามลําดับ และหากพิจารณาตามประเภทของนักทองเท่ียว 
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พบวา นักทองเท่ียวชาวไทย ใหความสําคัญกับปจจัยดานคุณลักษณะทางกายภาพในระดับปานกลาง 
(ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.36) สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญกับปจจัยดานคุณลักษณะ
ทางกายภาพในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.57)  

โดยเร่ืองอาคารสถานที่สะอาดและเปนระเบียบ นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญใน
ระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.27) สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับมาก
ท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.70) 

เร่ืองปายช่ือท่ีพักบอกรายละเอียดชัดเจน ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติตางก็ให
ความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.40 และ 3.87) แตนักทองเที่ยวชาวไทยให
ความสําคัญมากกวา 

เร่ืองมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมดี ท้ังนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติตางก็ให
ความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.06 และ 4.13) แตนักทองเที่ยวชาวไทยให
ความสําคัญนอยกวา 

เร่ืองอาคารสถานท่ีตกแตงสวยงาม ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติตางก็ให
ความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.21 และ 3.70) แตนักทองเที่ยวชาวไทยให
ความสําคัญมากกวา 

เร่ืองมีระบบรักษาความปลอดภัย ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติตางก็ให
ความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.71 และ 4.07) แตนักทองเที่ยวชาวไทยให
ความสําคัญนอยกวา 

เร่ืองมีสถานท่ีจอดรถ นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนน
เฉล่ีย 3.49) สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับนอย (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 2.00) 
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ตารางท่ี  56 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญในการเลือกท่ีพักประเภท 
เกสทเฮาสของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธใน
ดานกระบวนการใหบริการ 

ดานกระบวนการใหบริการ 
ชาวไทย   ชาวตางชาติ   รวม  

Mea
n 

S.D. ความหมา
ย 

Mea
n 

S.D. ความหมา
ย 

Mea
n 

S.D. ความหมา
ย 

รับขอมูลในการจองหองพัก 
อยางถูกตอง 

3.94 0.89
9 

มาก 3.80 1.32
4 

มาก 3.90 1.04
0 

มาก 

การแจงใหทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบ 3.36 1.20
4 

ปานกลาง 3.53 0.73
0 

มาก 3.41 1.08
3 

ปานกลาง 

การแนะนําตําแหนงของหองพัก 3.33 1.22
4 

ปานกลาง 3.27 0.86
8 

ปานกลาง 3.31 1.12
5 

ปานกลาง 

สามารถคืนหองเกินเวลาที่กําหนด
ได 

2.94 1.33
9 

ปานกลาง 4.13 0.97
3 

มาก 3.30 1.35
2 

ปานกลาง 

อํานวยความสะดวก 24 ช่ัวโมง 3.14 1.36
5 

ปานกลาง 3.33 0.75
8 

ปานกลาง 3.20 1.21
4 

ปานกลาง 

มีการลงทะเบียนกอนเขาพัก 3.30 1.25
5 

ปานกลาง 2.50 1.22
5 

ปานกลาง 3.06 1.29
3 

ปานกลาง 

ชําระเงินมัดจําเมื่อทําการจอง
หองพัก 

3.07 0.84
0 

ปานกลาง 1.90 0.75
9 

นอย 2.72 0.97
5 

ปานกลาง 

รวม 
3.79 

0.52
5 มาก 3.51 

0.29
2 มาก 3.71 

0.48
3 มาก 

 
จากตาราง 56 พบวาโดยภาพรวมนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการในระดับมาก ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.71 โดยใหความสําคัญระดับมากในเร่ืองรับขอมูลใน
การจองหองพักอยางถูกตอง ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 43.90 ใหความสําคัญระดับปานกลางในเร่ือง 
ตอไปนี้ การแจงใหทราบเก่ียวกับกฎระเบียบของที่พักอยางชัดเจน  การแนะนําตําแหนงของหองพัก
และจุดสําคัญตาง ๆ ภายในอาคารสถานท่ี สามารถคืนหองเกินเวลาที่กําหนดได อํานวยความ
สะดวกตลอด 24 ช่ัวโมง มีการลงทะเบียนกอนเขาพัก และชําระเงินมัดจําเม่ือทําการจองหองพัก 
ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.41, 3.31, 3.30, 3.20, 3.06 และ 2.72  ตามลําดับ และหากพิจารณาตาม
ประเภทของนักทองเท่ียว พบวา ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติตางก็ให
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ความสําคัญกับปจจัยดานคุณลักษณะทางกายภาพในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.79 และ 
3.51) แตนักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญมากกวา โดย 

เร่ืองรับขอมูลในการจองหองพักอยางถูกตองท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ตาง
ก็ใหความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.97 และ 3.80) แตนักทองเท่ียวชาวไทยให
ความสําคัญมากกวา 

เร่ืองการแจงใหทราบเก่ียวกับกฎระเบียบของท่ีพักอยางชัดเจนท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและ
ชาวตางชาติ ตางก็ใหความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.36 และ 3.53) แต
นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญนอยกวา 

เร่ืองการแนะนําตําแหนงของหองพักและจุดสําคัญตาง ๆ ภายในอาคารสถานท่ี ท้ัง
นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ตางก็ใหความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 
3.33 และ 3.27) แตนักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญมากกวา 

เร่ืองสามารถคืนหองเกินเวลาท่ีกําหนดได นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญในระดับ
ปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 2.94) สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับมาก 
(ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 4.13) 

เร่ืองอํานวยความสะดวกตลอด 24 ช่ัวโมง ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ตางก็
ใหความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.14 และ 3.33) แตนักทองเท่ียวชาวไทยให
ความสําคัญนอยกวา 

เร่ืองมีการลงทะเบียนกอนเขาพัก ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ตางก็ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.30 และ 2.50) แตนักทองเท่ียวชาวไทยให
ความสําคัญมากกวา 

เร่ืองชําระเงินมัดจําเม่ือทําการจองหองพัก นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญในระดับ
ปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.07) สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับนอย 
(ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 1.90) 
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ตารางท่ี  57 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญในการเลือกท่ีพักประเภท 
เกสทเฮาสของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธใน
ภาพรวม 

ปจจัยในการเลือกท่ีพัก 
ชาวไทย   ชาวตางชาติ   รวม  

Mean S.D. ความหมาย Mean S.D. ความหมาย Mean S.D. ความหมาย 
ดานกระบวนการใหบริการ 3.79 0.525 มาก 3.51 0.292 มาก 3.71 0.483 มาก 
ดานราคา 3.64 0.948 มาก 3.47 0.937 ปานกลาง 3.59 0.944 มาก 
ดานการบริการ 3.51 0.913 มาก 3.63 0.964 มาก 3.55 0.925 มาก 
ดานคุณลักษณะทางกายภาพ 3.36 0.835 ปานกลาง 3.57 0.971 มาก 3.42 0.878 ปานกลาง 

ดานชองทาง 
การจัดจําหนาย 

3.23 1.169 ปานกลาง 3.63 0.718 มาก 3.35 1.067 ปานกลาง 

ดานบุคลากร 2.96 0.824 ปานกลาง 3.13 0.973 ปานกลาง 3.01 0.870 ปานกลาง 
ดานการสงเสริมการตลาด 2.90 0.837 ปานกลาง 2.90 1.155 ปานกลาง 2.90 0.937 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.713 ปานกลาง 3.50 0.938 มาก 3.23 0.802 ปานกลาง 

 
จากตาราง 57 พบวาโดยภาพรวมนักทองเท่ียวนักทองเท่ียวใหความสําคัญตอปจจัยในการ

เลือกท่ีพักในระดับปานกลาง ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.23 โดยใหความสําคัญกับปจจัยแตละดานใน
ระดับมาก เรียงลําดับความสําคัญดังนี้ ดานกระบวนการใหบริการดานราคา และดานการบริการ 
ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.71, 3.59 และ 3.55 ตามลําดับ สวนดานท่ีเหลือนักทองเท่ียวใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไดแก ดานคุณลักษณะทางกายภาพ ดานชองทางการจัดจําหนายดานบุคลากร และ 
ดานการสงเสริมการตลาดดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.42, 3.35, 3.01 และ 2.90 ตามลําดับ  

โดยปจจัยดานกระบวนการใหบริการทั้งนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ตางก็ให
ความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.79 และ 3.51) แตนักทองเที่ยวชาวไทยให
ความสําคัญมากกวา 

ปจจัยดานราคา นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 
3.64) แตนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.47) 

ปจจัยดานการบริการ ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ ตางก็ใหความสําคัญใน
ระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.51 และ 3.63) แตนักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญนอยกวา 
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ปจจัยดานคุณลักษณะทางกายภาพ นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
(ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.36) แตนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนน
เฉล่ีย 3.57) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
(ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 3.23) แตนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหความสําคัญในระดับมาก (ดวยคาคะแนน
เฉล่ีย 3.63) 

ปจจัยดานบุคลากร ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติ ตางก็ใหความสําคัญในระดับ
ปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 2.96 และ 3.13) แตนักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญนอยกวา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท้ังนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติ ตางก็ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง (ดวยคาคะแนนเฉล่ีย 2.90 และ 2.90) ซ่ึงนักทองเท่ียวชาวไทยและ
ชาวตางชาติใหความสําคัญเทากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
176 

สวนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 58 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตามเพศ 

เพศ 
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ชาย 37 52.9 24 80.0 61 61.0 
หญิง 33 47.1 6 20.0 39 39.0 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 58 พบวา นักทองเท่ียวเปนเพศชายมากท่ีสุดรอยละ 61.0 และเปนเพศหญิง 
รอยละ 39.0 โดยนักทองเที่ยวชาวไทยเปนเพศชายรอยละ 52.9 เปนเพศหญิงรอยละ 47.1 สวน
นักทองเท่ียวชาวตางชาติเปนเพศ ชาย รอยละ 80.0 และ เพศ หญิง รอยละ 20.0 

 
ตารางท่ี 59 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตามอายุ 

อายุ 
ไทย ตางชาต ิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 25 ป 15 21.4   15 15.0 
26-35  ป 38 54.3   38 38.0 
36-45 ป 11 15.7 9 30.0 20 20.0 
46-55  ป 5 7.1 16 53.3 21 21.0 
56 ปข้ึนไป 1 1.4 5 16.7 6 6.0 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100 
 
จากตารางท่ี 59 พบวานักทองเท่ียวมีอายุระหวาง 26-35 ป มากท่ีสุดรอยละ 38.0 รองลงมา 

อายุระหวาง 46-55 ป รอยละ 21.0 ป อายุระหวาง 36-45 ป รอยละ 20.0  อายุตํ่ากวา  15.0 และอายุ 
56 ปข้ึนไป รอยละ 6.0 ตามลําดับ  

โดยนักทองเท่ียวชาวไทยมีอายุระหวาง 26-35 ป รอยละ 54.3 รองลงมาคือ ตํ่ากวา25 ป  
รอยละ 21.4 และ 36-45 ป รอยละ 15.7 และ อายระหวาง 46-55 ป รอยละ 7.1 และ ระหวาง 56 ปข้ึน
ไป รอยละ 1.4 
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สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ มีอายุระหวาง 46-55 ป รอยละ 53.3 รองลงมาคือ ระหวาง 
36-45 ป รอยละ 16.7 
 
ตารางท่ี 60 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตาม
สถานภาพ 

สถานภาพ 
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
โสด 50 71.4 6 20.0 56 56.0 
สมรส 20 28.6 18 60.0 38 38.0 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 60 พบวานักทองเท่ียวเปนโสดมากท่ีสุดรอยละ 56.0 และสมรสแลวรอยละ 
38.0  

โดยนักทองเท่ียวชาวไทยเปนโสดรอยละ 71.4 และ สมรสแลวรอยละ 28.6  
สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สมรสแลวรอยละ 60 และเปนโสดรอยละ 20.0  

 
ตารางท่ี 61 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ธุรกิจสวนตัว 16 22.9 15 50.0 31 31.0 
พนักงานบริษทัเอกชน 19 27.1 5 16.7 24 24.0 
นักเรียน/นักศึกษา 16 22.9 - - 16 16.0 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 11 15.7 - - 11 11.0 
ผูประกอบวิชาชีพอิสระ 7 10.0 4 13.3 11 11.0 
เกษยีณอายุ/ไมไดทํางาน 1 1.4 5 16.7 6 6.0 
แมบาน/พอบาน - - 1 3.3 1 1.0 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100 
 

จากตารางท่ี 61 พบวานักทองเที่ยวประกอบธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุดรอยละ 31.0 รองลงมา
คือ ทํางานในบริษัทเอกชนรอยละ 24.0 เปนนักเรียน/นักศึกษารอยละ 16.0 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
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กับ ผูประกอบวิชาชีพอิสระมีจํานวนเทากัน คือ รอยละ 11.0 เกษียณอายุ/ไมไดทํางานรอยละ 6.0 
และแมบาน/พอบานรอยละ 1.0  

โดยนักทองเท่ียวชาวไทยเปนพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 27.1 รองลงมาคือ ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว และเปนนักเรียน/นักศึกษามีจํานวนรอยละเทากัน คือ รอยละ 22.9 รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจรอยละ 15.7 เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระรอยละ 10.4 และเกษียณอายุ/ไมไดทํางานรอย
ละ 1.4 

สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ประกอบธุรกิจสวนตัวรอยละ 50.0 รองลงมาคือ เปน
พนักงานบริษัทเอกชนและเกษียณอายุ/ไมไดทํางาน มีจํานวนรอยละเทากัน คือ รอยละ 16.7 เปน 
ผูประกอบวิชาชีพอิสระรอยละ 13.3 และ เปนแมบาน/พอบานรอยละ 3.3 
 
ตารางท่ี 62 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 15,000 บาท 15 21.4 - - 15 15.0 
15,001-30,000 บาท 22 31.4 - - 22 22.0 
30,001-45,000 บาท 20 28.6 - - 20 20.0 
45,001-60,000 บาท 12 17.1 - - 12 12.0 
60,000 บาทข้ึนไป 1 1.4 - - 1 1.0 
ตํ่ากวา 25,000 US$ - - 3 10.0 3 3.0 
25,001 – 50,000 US$ - - 13 43.3 13 13.0 
50,001 – 100,000 US$ - - 12 40.0 12 12.0 
100,001 - 125,000 US$ - - 2 6.7 2 2.0 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100 
 

จากตารางท่ี 62 พบวานักทองเท่ียวมีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท มากท่ีสุดรอยละ 
22.0 รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน30,001-45,000 บาทรอยละ 20.0 และมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 
15,000 บาทรอยละ 15.0 และ มีรายไดตอเดือน 25,001 - 50,000 US$ รอยละ 12.0 มีรายไดตอเดือน 
450001-60000 บาท กับ  50,001 - 100,000 US$ จํานวนเทากัน คือรอยละ 12.0 มีรายไดตอเดือนตํ่า
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กวา 25000 US$ รอยละ 3.0 มีรายไดตอเดือน100,001 - 125,000 US$ รอยละ 2.0 และ มีรายไดตอ
เดือน 60,000 บาทข้ึนไป รอยละ 1.0  

โดยนักทองเท่ียวชาวไทยมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001-30,000 บาทรอยละ 31.4 
รองลงมาคือ 30,001-45,000 บาท รอยละ 28.6 และ ตํ่ากวา 15,000 บาท รอยละ 21.4 ระหวาง 
45,001-60,000 บาท รอยละ 17.1และ 60,000 บาทข้ึนไป รอยละ 1.4 

สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติพบวา มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 25,001 - 50,000 US$ 
รอยละ 43.3 รองลงมาคือ 50,001 - 100,000 US$ รอยละ 40.0 และ ตํ่ากวา 25000 US$ รอยละ 10.0 
และ 100,001 - 125,000 US$ รอยละ 6.7 
 
ตารางท่ี 63 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตามระดับ
การศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1.4 - - 1 1.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 1.4 1 3.3 2 2.0 
อนุปริญญา/ปวส. 5 7.1 - - 5 5.0 
ปริญญาตรี 48 68.6 7 23.3 55 55.0 
ปริญญาโท 15 21.4 15 50.0 30 30.0 
สูงกวาปริญญาโท - - 7 23.3 7 7.0 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 63 พบวานักทองเท่ียวมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีรอยละ 55.0 รองลงมา
คือ ปริญญาโทรอยละ 30.0 สูงกวาปริญญาโทรอยละ 7.0 อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
รอยละ 5.0 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 2.0 และตํ่ากวามัธยมศึกษาตอน
ปลาย รอยละ 1.0  

โดยนักทองเท่ียวชาวไทยการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 68.6 รองลงมาคือ 
ปริญญาโท รอยละ 21.4 และ อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง รอยละ 7.1 ตํ่ากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจํานวนรอยละเทากัน 
คือ 1.4 
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สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท รอยละ 50.0 รองลงมาคือ 
ปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาโท มีจํานวนรอยละเทากัน คือ 23.3 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอยละ 3.3 
 
ตารางท่ี 64 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวจําแนกตามท่ีอยูในปจจุบัน 

ที่อยูในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

ประเทศไทย   

ภาคกลาง 58 58.0 

กรุงเทพ 47 47.0 

นครปฐม 4 4.0 

นนทบุรี 2 2.0 

อางทอง 2 2.0 

ปทุมธานี 1 1.0 

สมุทรปราการ 1 1.0 

สุพรรณบุรี 1 1.0 

ภาคตะวันตก 16 16.0 

เพชรบุรี 6 6.0 

ประจวบคีรีขันธ 4 4.0 

ราชบุรี 4 4.0 

กาญจนบุรี 1 1.0 

ตาก 1 1.0 

ภาคตะวันออก 3 3.0 

ฉะเชิงเทรา 1 1.0 

ชลบุรี 1 1.0 

ระยอง 1 1.0 

ภาคใต 2 2.0 

ชุมพร 2 2.0 
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ตารางท่ี 64 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวจําแนกตามท่ีอยูในปจจุบัน (ตอ) 

ท่ีอยูในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

ตางประเทศ   

USA 7 7.0 

Holland 4 4.0 

England 3 3.0 

Switzerland 3 3.0 

Germany 2 2.0 

Japan 2 2.0 

India 1 1.0 

Span 1 1.0 

Sweden 1 1.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 64 พบวานักทองเท่ียวสวนใหญอาศัยอยูในภาคกลางรอยละ 58.0 รองลงมาคือ 
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใตรอยละ 16.0, 3.0 และ 2.0 ตามลําดับ  

โดยนักทองเท่ียวท่ีอาศัยอยูในภาคกลาง อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพฯ มากท่ีสุดรอยละ 47.0 
รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐมรอยละ 47.0 จังหวัดนนทบุรีจังหวัดอางทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
สมุทรปราการ และ จังหวัดสุพรรณบุรี คิดเปนรอยละ 4.0, 2.0, 2.0, 1.0, 1.0 และ 1.0 ตามลําดับ 

นักทองเท่ียวท่ีอาศัยอยูในภาคตะวันตก อาศัยอยูในจังหวัดเพชรบุรี มากท่ีสุดรอยละ 6.0  
รองลงมาคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดราชบุรี จํานวนเทากันรอยละ 4.0 จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดตาก จํานวนเทากันรอยละ 1.0 

นักทองเท่ียวท่ีอาศัยอยูในภาคตะวันออก อาศัยอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดระยอง จํานวนเทากันรอยละ 1.0 

นักทองเท่ียวท่ีอาศัยอยูในภาคตะวันใต อาศัยอยูในจังหวัดชุมพรรอยละ 2.0 
สวนนักทองเท่ียวท่ีอยูในตางประเทศ อยูในประเทศสหรัฐอเมริการอยละ 7.0 รองลงมาคือ 

ประเทศฮอลแลนดรอยละ 4.0  ประเทศอังกฤษ และประเทศสวิตเซอรแลนดจํานวนเทากัน คือ รอย
ละ 2.0 ประเทศเยอรมัน และประเทศญ่ีปุน จํานวนเทากัน คือ รอยละ 2.0 ประเทศอินเดีย สเปน และ
สวีเดน จํานวนเทากัน คือ รอยละ 1.0 
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ตารางท่ี 65 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตามจํานวน
คร้ังท่ีเดินทางมาอําเภอหัวหิน 

จํานวนคร้ังท่ีเดินทาง 
มาอําเภอหัวหิน 

ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1-2 คร้ังตอสัปดาห 7 10.0 3 10.0 10 10.0 
1-2 คร้ังตอเดอืน 17 24.3 2 6.6 19 19.0 
1-2 คร้ังตอป 6 8.6 19 63.4 25 25.0 
3-4 คร้ังตอป 40 57.1 4 13.4 44 44.0 
อ่ืน ๆ - - 2 6.6 2 2.0 

ทุกวัน - - 1 3.3 - - 
10 คร้ังตอป - - 1 3.3 - - 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 65 พบวานักทองเท่ียวเดินทางมาอําเภอหัวหิน 3 – 4 คร้ังตอป มากท่ีสุด  
รอยละ 44.0 รองลงมาคือ 1-2 คร้ังตอป รอยละ 25.0 เดินทางมาอําเภอหัวหิน 1-2 คร้ังตอเดือน  
รอยละ 19.0 และ 1-2 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 10.0 เดินทางมาทุกวัน และ 10 คร้ังตอป จํานวนเทากัน
คือ รอยละ 2.0 โดย 

นักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางมาอําเภอหัวหิน 3-4 คร้ังตอป รอยละ 57.1 รองลงมาคือ 1-2 
คร้ังตอเดือน รอยละ 24.3 เดินทางมาอําเภอหัวหิน 1-2 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 10.0 และ 1-2 คร้ังตอ
ป รอยละ 8.6 

สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางมาอําเภอหัวหิน 1-2 คร้ังตอป รอยละ 63.3 รองลงมา
คือ 3-4 คร้ังตอป รอยละ 13.3 เดินทางมาอําเภอหัวหิน 1-2 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 10.0 เดินทางมา
อําเภอหัวหิน 1-2 คร้ังตอเดือน รอยละ 6.7 เดินทางมาทุกวัน และ 10 คร้ังตอป เทากัน คิดเปนรอยละ 
3.3 
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ตารางท่ี 66 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตาม
วัตถุประสงคหลักในการเดินทางมาอําเภอหัวหิน  

วัตถุประสงคหลักในการเดินทางมาอําเภอหัวหิน 
ชาวไทย ชาวตางชาติ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ทองเที่ยว/พักผอน 62 88.6 26 86.7 88 88.0 
ติดตอธุรกิจ 4 5.7 4 13.3 8 8.0 
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน 3 4.3 - - 3 3.0 
ปฏิบัติราชการ 1 1.4 - - 1 1.0 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100.0 

 
จากตารางท่ี 66 พบวานักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาอําเภอหัวหินเพื่อทองเท่ียว/พักผอน 

มากท่ีสุดรอยละ 8.0 รองลงมาคือ เพื่อประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงานรอยละ 3.0 และเพื่อปฏิบัติ
ราชการรอยละ 1.0  

โดยนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางมาอําเภอหัวหินเพื่อทองเท่ียว/พักผอนรอยละ 88.6 
รองลงมาคือ เพื่อติดตอธุรกิจ รอยละ 5.7 เพื่อประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงานรอยละ 4.3 และเพื่อ
ปฏิบัติราชการ รอยละ 1.4 

สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เดินทางมาอําเภอหัวหิน เพื่อทองเท่ียว/พักผอนรอยละ 86.7 
และ เพื่อติดตอธุรกิจรอยละ 13.3 
 
ตารางท่ี  67 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตามวิธีการ
เดินทางมาอําเภอหัวหิน 

วิธีการเดินทาง 
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รถยนตสวนตัว 56 80.0 10 33.3 66 66.0 
รถตูโดยสาร 11 15.7 9 30.0 20 20.0 
รถโดยสารประจําทาง - - 9 30.0 9 9.0 
รถไฟ 3 4.3 2 6.7 5 5.0 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100 
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จากตารางท่ี 67 พบวานักทองเที่ยวเดินทางมาอําเภอหัวหินโดย รถยนตสวนตัว มากท่ีสุด 
รอยละ 66.0 รองลงมาคือ รถตูโดยสาร รอยละ 20.0 และ รถโดยสารประจําทาง รอยละ 9.0 และ 
รถไฟ รอยละ 5.0 ตามลําดับ  

โดยนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางมาอําเภอหัวหินโดย รถยนตสวนตัวรอยละ 80.0 
รองลงมาคือ รถไฟ รอยละ 4.3 และ รถตูโดยสาร รอยละ 15.7 

สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เดินทางมาอําเภอหัวหินโดย รถยนตสวนตัว รอยละ 33.3 
รองลงมาคือ รถโดยสารประจําทาง กับ รถตูโดยสาร เทากัน คือรอยละ 30.0 และ รถไฟ รอยละ 6.7 
 
ตารางท่ี 68 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตามผูรวม
เดินทางมาอําเภอหัวหิน 

ผูรวมเดินทางมาอําเภอหวัหนิ 
ชาวไทย ชาวตางชาติ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพื่อน 43 61.4 5 16.7 48 48.0 
ครอบครัว 15 21.4 18 60.0 33 33.0 
คนเดียว 4 5.7 7 23.3 11 11.0 
ผูรวมงาน 7 10.0 - - 7 7.0 
คูรัก 1 1.4 - - 1 1.0 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 68 พบวานักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาอําเภอหัวหินกับ เพื่อน มากท่ีสุด 
รอยละ 48.0 รองลงมาคือ มากับครอบครัว รอยละ 33.0 และ มาคนเดียวรอยละ 11.0 และ มากับ
ผูรวมงาน รอยละ 7.0 และ มากับคูรักรอยละ 1.0 ตามลําดับ  

โดยนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางมาอําเภอหัวหินกับเพื่อน รอยละ 61.4 รองลงมา คือ มา
กับครอบครัว รอยละ 21.4 และ มากับ ผูรวมงาน รอยละ 10.0 และมาคนเดียวรอยละ 5.7 และมากับ
คูรักรอยละ 1.4 

สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางมาอําเภอหัวหินกับครอบครัวรอยละ 60.0 รองลงมา
คือ มาคนเดียวรอยละ 23.3 และ มากับเพื่อนรอยละ 16.7 
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ตารางท่ี 69 แสดงจํานวนและรอยละของนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติจําแนกตามการวาง
แผนการพํานักในอําเภอหัวหิน 

การวางแผนการพํานักในอําเภอหัวหิน 
ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1-2 วัน 36 51.4 2 6.7 38 38.0 
3-4 วัน 32 45.7 3 10.0 35 35.0 
1-2 สัปดาห 2 2.9 9 30.0 11 11.0 
3-4 สัปดาห - - 6 20.0 6 6.0 
1 เดือนข้ึนไป - - 10 33.3 10 10.0 

รวม 70 100.0 30 100.0 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 69 พบวานักทองเท่ียวสวนใหญวางแผนพักนําในอําเภอหัวหินเปนเวลา 1-2 
วัน มากท่ีสุด รอยละ 38.0 รองลงมาคือ 3-4 วันรอยละ 35.0 และ 1-2 สัปดาหรอยละ 11.0 และ 1 
เดือนข้ึนไป รอยละ 10.0 และ 3-4 สัปดาหรอยละ 6.0 ตามลําดับ  

โดยนักทองเท่ียวชาวไทยวางแผนพํานักในอําเภอหัวหินเปนเวลาระหวาง 1-2 วัน รอยละ 
51.4 รองลงมาคือ ระหวาง 3-4 วัน รอยละ 45.7 และ ระหวาง 1-2 สัปดาห รอยละ 2.9 

สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติวางแผนพํานักในอําเภอหัวหินเปนเวลาระหวาง 1 เดือนข้ึน
ไป รอยละ 33.3 รองลงมาคือระหวาง 1-2 สัปดาห รอยละ 30.0 และระหวาง 3-4 สัปดาหรอยละ 
20.0 และระหวาง 3-4 วันรอยละ 10.0 และ ระหวาง 1-2 วันรอยละ 6.7 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
 

การสัมภาษณกลุมผูประกอบการธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสในอําเภอหวัหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 5 ราย สรุปไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 70 แสดงขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 

ขอมูลท่ัวไป 
ผูประกอบการเกสทเฮาส 

1 2 3 4 5 
1. ระยะเวลาในการ
เปดดําเนินการ 

6 ป 4 ป  10 ป 3 ป  13 ป 

2. รูปแบบของธุรกิจ เจาของคน
เดียว 

เจาของคน
เดียว 

เจาของคน
เดียว 

เจาของคน
เดียว 

เจาของคน
เดียว 

3. ลักษณะ ทําเลที่ต้ัง  
อาคารสถานท่ี 

อาคารพาณิชย 
4 ช้ัน ซ.
คอนโดธนวิท 
ใกลตลาดโตรุง
หัวหิน 

อาคารพาณิชย 4 
ช้ัน ซ.หัวหิน80 
ติ ดถนน เพชร
เ ก ษ ม  ใ ก ล
หางสรรพสินคา
หัวหินชอปป ง
มอลล 

อาคารพาณิชย 
2 ช้ัน ซ.
บิณฑบาต อยู
ในบริเวณไนท
บารซารหัวหิน 

อาคารพาณิชย 
2 ช้ัน ถ.ชม
สินธุ  ใกล กับ
ช า ย ห า ด หั ว
หิน  ฝงทาเรือ
ประมง 

อาคารพาณิชย 
4 ช้ัน ถ.สระ
สรง ใกลไนท
บ า ร ซ า ร หั ว
หิน 
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ตารางท่ี 71 แสดงขอมูลการดําเนินงานดานการตลาด 

ขอมูล
ดาน
ตลาด 

ผูประกอบการเกสทเฮาส 

1 2 3 4 5 

1. 
จํานวน
และ
ขนาด
หองพัก 

จํานวน 11 หอง 
ขนาด 20/28 ตร.

ม. 

จํานวน 20 หอง 
ขนาด 20 ตร.ม. 

จํานวน 30 หอง 
ขนาด 20 ตร.ม. 

จํานวน 9 หอง 
ขนาด 24 ตร.ม. 

จํานวน 30 หอง 
ขนาด 20/24 ตร.

ม. 

2. 
รูปแบบ
และ
การ
ตกแตง
ภายใน 

มี ก า ร ต ก แ ต ง
เหมือนโรงแรม     
มี
เคร่ืองปรับอากาศ 
เค ร่ืองทําน้ํ า อุน 
โทรทัศน ตูเย็น ตู
เส้ือผา เตียงนอน 
รู ป ภ า พ  โ ต ะ
พรอมเกาอ้ี 

มีอุปกรณภายใน
หอง เตียงคู โตะ
เ ค ร่ื อ ง แ ป ง  ตู
เ ส้ือผา  โตะขาง
เ ตี ย ง 
เคร่ืองปรับอากาศ 
โทรทัศน น้ําอุน 
ตูเย็น 

มี ก า ร ป ร ะ ดั บ
รูปภ าพ  แจกั น 
เ ตียงนอน  โต ะ 
เก า อ้ี  โทรทัศน 
ราวแขวนผา ถัง
ข ย ะ 
เคร่ืองปรับอากาศ 
พัดลม 

ประดับภาพเขียน
สีน้ํามัน  ผามาน 
เตียงนอน ตู เย็น 
โ ท ร ทั ศ น 
เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองทําน้ําอุน  

อุปกรณภายใน
หอง  เ ตียงนอน 
โทรทัศน 
น้ําอุน  
เคร่ืองปรับอากาศ 
พัดลม โตะเกาอ้ี  

3. 
อั ต ร า
หองพัก
แ ล ะ
การตั้ ง
ราคา 
( ไ ม
ร ว ม
อาหาร
เชา) 

ข้ึนอยูกับสภาพ
ฤดูกาลทองเท่ียว 
650-1,200 บาท 
ใ ช ห ลั ก เ กณฑ
โ ด ย วั ด จ า ก
ป ริ ม า ณ ลู ก ค า 
และราคาสถานท่ี
พักใกลเคียง 

ข้ึนอยูกับฤดูกาล
ท อ ง เ ท่ี ย ว  750-
1,300 บาท 
คํ า น ว ณ จ า ก
ค า ใ ช จ า ยห ลั ก
และราคา เฉ ล่ีย
ของเกสทเฮาสใน
ระดับเดียวกัน 

ต้ังตามราคาท่ีพัก
ร ะดั บ เ ดี ย วกั น
แ ล ะ ช ว ง
ท อ ง เ ท่ี ย ว จ ะ
สูงข้ึน ราคา 800-
1,500 บาท  

ร าค าป รับต าม
ช ว ง ฤ ดู ก า ล
ท อ ง เ ท่ี ย ว  เ ร่ิ ม
ต้ั ง แ ต  1,200-
1,800 บาท คิด
จากราคาตนทุนท่ี
พั ก แ ล ะ เ ก ส ท
เฮาสในหัวหิน 

ต้ั ง ร า ค า ต า ม
ตลาดท่ัวไป และ
ปรับข้ึนในชวง
ท อ ง เ ท่ี ย ว  800-
1,500 บาท  
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ตารางท่ี 71 แสดงขอมูลการดําเนินงานดานการตลาด (ตอ) 

ขอมูลดานตลาด 
ผูประกอบการเกสทเฮาส 

1 2 3 4 5 
4. บริการอ่ืนๆ เ ป ดบ ริ ก า ร 

24 ช่ัวโมง มี
ร า นอ าหาร
และเบเกอร่ี
ใกลเคียง 

- - บริการรถให
เชา 

บริการรถให
เชา 

5. การสงเสริม
การตลาด 

เว็บไซต แผน
พับวางตาม
ส ถ า น ท่ี
แ น ะ นํ า ท่ี
ทองเท่ียว 

โฆษณาใน
แผน ท่ี แ จก
ฟ รี แ ล ะ
อินเตอรเน็ต 

ลงหนังสือ
แจกฟรีและ
อินเตอรเน็ต 

อินเตอรเน็ต 
หนังสือแจก
ฟรี และแผน
พับวางตาม
รานอาหาร 

ลงหนังสือ
แจกฟรีและ
อินเตอรเน็ต 

6. สภาพแวดลอม
ของท่ีพัก 

เ ป น อ า ค า ร
พาณิชยหลาย
หองเรียงตอ
กั น  มี
ธนาคารและ
ร า น ค า
โดยรอบ 

ส ะ อ า ด 
ส ะ ด ว ก 
ส ถ า น ท่ี
ปลอดโปรง 
อยูในแหลง
ชุมชน 

ท่ีพักสะอาด 
มีรานอาหาร 
คลับบารและ
ไนทบารซาร
อ ยู บ ริ เ ว ณ
รอบท่ีพัก  

ท่ี พั ก มี ก า ร
ตกแตงอยาง
ส ว ย ง า ม 
สะอาดและ
ใ ห ม  ใ ก ล
ช า ย ท ะ เ ล
แ ล ะ
ร านอาหาร 
เ ดิ น ท า ง
สะดวก 

ท่ีพักสะอาด 
ป ล อ ด ภั ย 
สะดวกสบาย 
มีรานอาหาร
อยูโดยรอบ
แ ล ะ ใ ก ล
ไนทบารซาร  

7. กระบวนการ
ใหบริการ 

แ น ะ นํ า
หองพัก บอก
ราคา  พาชม
หองพักและ
บ ริ เ ว ณ
โดยรอบ 

บ อ ก
รายละเอียด
อยางกระชับ
และชัด เจน
ท้ังราคา การ
เขาพัก 

บ อ ก
รายละเอียด
ร า ค า แ ล ะ
หองพัก  ลง
ช่ื อ เ ข า พั ก 
และพา เ ข า
พัก  

แ น ะ นํ า
หองพัก  ตก
ล ง ร า ค า
หองพัก  พา
ชมหองและ
ลงช่ือเขาพัก  

ใหลูกคาชม
ห อ ง พั ก 
แ น ะ นํ า
รายละเอียด  
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ตารางท่ี 71 แสดงขอมูลการดําเนินงานดานการตลาด (ตอ) 

ขอมูลดานตลาด 
ผูประกอบการเกสทเฮาส 

1 2 3 4 5 
8. กลุมลูกคาหลัก ชาวตางชาติ ชาวตางชาติ

และคนไทย
ท่ีตองการพัก
ขนาดเล็กแต
สะดวกสบาย 

ตางชาติ 80% 
และคนไทย 
20% 

ตางชาติ 80% 
และคนไทย 
20% 

นักทองเท่ียว
ท่ั ว ไ ป ทั้ ง
รายวันและ
พักระยะยาว 

9. ปจจัยสําคัญของ
ธุรกิจ 

ใ ห บ ริ ก า ร
ดวยความเต็ม
ใจ ชวยเหลือ
ใ ห ข อ มู ล
ท อ ง เ ท่ี ย ว
แ ล ะ ร า ค า
ห อ ง พั ก ท่ี
เหมาะสม 

ความสะอาด 
ราคายอมเยา 
และสถานท่ี
มี ค ว า ม
ปลอดภัย 

สถ าน ท่ี อ ยู
ใ ก ล ชุ ม ชน 
ใ ก ล แ ห ล ง
ท อ ง เ ท่ี ย ว 
และตลาด 

ห อ ง พั ก มี
ค ว า ม
ส ว ย ง า ม 
แปลก ใหม 
พักสบาย ไม
เหมือนท่ีพัก
เกสทเฮาสท่ี
อ่ืนๆ สะอาด
และใหม 

ต้ั ง อ ยู ใ ก ล
ตลาดหัวหิน
แ ล ะ
ช า ย ท ะ เ ล 
ราคาไมแพง 
มีความเปน
กันเอง 

10. อัตราการเขาพัก
ใ น / น อ ก ช ว ง ฤ ดู
ทองเท่ียว 

ฤดูทองเท่ียว
100% 
และนอกฤดู 
40-50% 

ฤดูทองเท่ียว 
80% 
และนอกฤดู 
20% 

ฤดูทองเท่ียว
100% 
และนอกฤดู 
40-50% 

ฤดูทองเท่ียว
100% 
และนอกฤดู 
50% 

ฤดูทองเที่ยว 
80% 
และนอกฤดู 
30-40% 

11. คาซอมแซมตอป 
(%) 

20% ของ
จํ า น ว น
ห อ ง พั ก
ท้ังหมด 

ประมาณ 
30% 

ประมาณ 
30% 

10% 30-40% 

12. ความเส่ียงของ
ธุรกิจ 

คู แ ข ง มี
จํ า น ว น
เพิ่มข้ึน 

คุณภาพและ
บริการ 

ส่ิงแวดลอม
เ ป ล่ี ย น ไ ป
แ ล ะ คู แ ข ง
เพิ่มข้ึน 

ราคาท่ีพักอ่ืน
ถูกลงและท่ี
พั ก ใ ห ม
เพิ่มข้ึน 

ท่ีพักใหมๆ 
เพิ่มข้ึนและ
ต ก แ ต ง ท่ี
สวยงาม  
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ตารางท่ี 71 แสดงขอมูลการดําเนินงานดานการตลาด (ตอ) 

ขอมูลดานตลาด 
ผูประกอบการเกสทเฮาส 

1 2 3 4 5 
13. การแขงขันใน
ปจจุบันและแนวโนม 

ป จ จุ บั น มี ท่ี
พัก เปดใหม
ห ล า ย แ ห ง
แ ล ะ มี
แ น ว โ น ม
สูงข้ึน 

แนวโนมการ
แ ข ง ขั น
สูงข้ึน 

ปจจุ บัน มี ท่ี
พักเปดใหม
ห ล า ย แ ห ง
แ ล ะ มี
แ น ว โ น ม
สูงข้ึน 

ปจจุ บัน มี ท่ี
พักเปดใหม
ห ล า ย แ ห ง
แ ล ะ มี
แ น ว โ น ม
สูงข้ึน  

ปจจุ บันมี ท่ี
พักเปดใหม
ห ล า ย แห ง
แ ล ะ มี
แ น ว โ น ม
สูงข้ึน 
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ตารางท่ี 72 แสดงขอมูลการดําเนินงานดานเทคนิคและการจัดการ 

ขอมูลดานเทคนิค
และการจัดการ 

ผูประกอบการเกสทเฮาส 

1 2 3 4 5 
1. รูปแบบการ
ดําเนินงานของ
กิจการ 

เจาของดูแล
และควบคุม
ท้ังหมด 

เจ าของดูแล
และควบคุม
ท้ังหมด 

เจ าของดูแล
และควบคุม
ท้ังหมด 

เจาของดูแล
และควบคุม
ท้ังหมด 

เจาของดูแล
และควบคุม
ท้ังหมด 

2. โครงสราง
องคกร 

ธุ ร กิ จ
ค ร อ บ ค รั ว
ท้ั งหมด  10 
ค น  ร ว ม
แ ม บ า น 
แคชเชียร  

พนั ก ง าน  6 
ค น  ฝ า ย
ต อน รับ  ทํ า
ความสะอาด
แ ล ะ รั ก ษ า
ค ว า ม
ปลอดภัย 

พนั ก ง าน  2 
ค น  เ ป น
แมบาน  

พนักงาน  2 
คน  แมบาน
แ ล ะ ฝ า ย
ตอนรับ 

พนักงาน  3 
คน แมบาน
แ ล ะ รั ก ษ า
ค ว า ม
ปลอดภัย 

3. ส่ิงอํานวยความ
สะดวกของท่ีพัก 

ร านอาหาร 
เ บ เ ก อ ร่ี 
อินเตอรเน็ท 
และรานทํา
ผมอยูบริเวณ
ใกลเคียง 

- ร า น อ าห า ร 
ร า น ทํ า ผ ม
แ ล ะ
อินเตอร เน็ท
บ ริ เ ว ณ
ใกลเคียง 

บริการรถเชา 
ร านอาหาร 
รานทําผมใน
บ ริ เ ว ณ
ใกลเคียง 

บ ริ ก า ร ร ถ
เ ช า แ ล ะ
แ น ะ นํ า
ส ถ า น ท่ี
ทองเท่ียว 

4. เคร่ืองมือ 
อุปกรณท่ีจําเปน 

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 
โ ท ร ศั พ ท 
โ ท ร ส า ร 
กล อ ง ว ง จ ร
ป ด  ไ ฟ
ฉุ ก เ ฉิ น  ถั ง
ดับเพลิง 

คอมพิวเตอร 
โทรศัพท  

คอมพิวเตอร 
โ ท ร ส า ร 
โ ท ร ศั พ ท
ติ ด ต อ
ร ะ ห ว า ง
ป ร ะ เ ท ศ 
อินเตอรเน็ต 

โ ท ร ศั พ ท 
โ ท ร ส า ร 
โ ท ร ทั ศ น 
คอมพิวเตอร  

5. คากอสรางตอ
ตารางเมตร 

- 8,000 บาท - - - 
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ตารางท่ี 72 แสดงขอมูลการดําเนินงานดานเทคนิคและการจัดการ (ตอ) 

ขอมูลดานเทคนิค
และการจัดการ 

ผูประกอบการเกสทเฮาส 

1 2 3 4 5 
6. การรักษาความ
ปลอดภัย 

รักษาความ
ป ล อ ด ภั ย
ต อ น
กลางคืน 

มี ค น เ ฝ า
ต ล อ ด  24 
ช่ั ว โ ม ง  มี
ก ล อ ง ว ง จ ร
ปดทุกช้ัน มีตู
เ ซ ฟ
ใหบริการ 

เจาของพักอยู
ตลอดเวลา 

มี ค น เ ฝ า
ตลอดและมี
กลองวงจร
ปดหนาท่ีพัก 

รักษาความ
ปลอดภัยเขา
ง า น ช ว ง
ก ล า ง คื น
และเจาของ
อยูประจํา 

7. กฎหมายธุรกิจท่ี
เกี่ยวของ 

ใบอนุญ าต
ป ร ะ ก อ บ
กิจการ 

ใ บ อ นุ ญ า ต
การคา ภาษีท่ี
พัก 

ใ บ อ นุ ญ า ต
ป ร ะ ก อ บ
กิจการ 

ภ า ษี ต า ง ๆ 
ก า ร ข อ
อนุญาตทําท่ี
พัก 

ก า ร ข อ
อ นุ ญ า ต
หน ว ย ง าน
ทําท่ีพักและ
ก ฎ ห ม า ย
ภาษี 
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ตารางท่ี 73 แสดงขอมูลเกี่ยวกับการดําเนนิงานดานการเงิน 

ขอมูลดานการเงิน 
ผูประกอบการเกสทเฮาส 

1 2 3 4 5 
1. เงินลงทุน
เร่ิมแรก 

- 12 ลานบาท ประมาณ 10 
ลานบาท 

8 ลานบาท ประมาณ 13 
ลานบาท 

2. สัดสวนของ
เจาของและเงินกู 

สวนของ
เจาของ 
100% 

50/50 สวนของ
เจาของ 
100% 

สวนของ
เจาของ 
100% 

40/60 

3. ระยะเวลาคืนทุน 7-8 ป 10 ป 7 ป 5 ป 7-10 ป 
4. อัตราเขาพักเฉล่ีย
ตอป 

40% ข้ึนไป 70% 70% 80-100% 60-80% 

5. คาใชจายในการ
ตกแตง/หอง 

- 300,000 
บาท 

- 350,000-
450,000 
บาท 

- 

 
ตารางท่ี 74 แสดงปญหาและขอเสนอแนะ 

ปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินงานของผูประกอบการเกสทเฮาส 

1 2 3 4 5 
ปญหาจํ านวนท่ี
พักเพิ่มข้ึน การตัด
ราคาทําใหราคาท่ี
พักถูกลง  ปญหา
สภาพอากาศและ
คว ามปลอดภั ย 
ค ว ร ป ร ะ ชุ ม
รวมกันกับฝายท่ี
เกี่ยวของ 

ปญหาบุคลากร
ไมเพียงพอ มีการ
เปล่ียนงานบอย 
(3 เดือน/คน) 
ควรยืดหยุนเวลา
ทํ า ง า น ห รื อ
วั น ห ยุ ด  เ พิ่ ม
ส วั ส ดิ ก า ร ใ ห
พนักงาน 

ปญหาไมมีท่ีจอด
รถ บริเวณรอบๆ 
มี เ สี ย ง ดั ง จ า ก
คลับบาร ปญหา
ส่ิงแวดลอมรอบ
ท่ีพัก ควรดูแลท่ี
พั ก ใ ห ส ะ อ า ด
เรียบรอยเสมอ 

ป ญ ห า ก า ร ตั ด
ราคาของคู แข ง 
และไม มี ท่ี จอด
รถ ทางหนวยงาน
ท่ี เกี่ ยวของควร
ใหการสนับสนุน
ในการทําธุรกิจ
ข อ ง
ผูประกอบการ 

ป ญ ห า เ ร่ื อ ง ท่ี
จ อ ด ร ถ แ ล ะ
สภาพแวดลอม มี
เ สี ย งดั ง เ ข า ม า
ภายในหองพัก 
การเพิ่มข้ึนของ
จํ า น ว น คู แ ข ง 
ควรปรับปรุง ท่ี
พักใหดีข้ึน 
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ตารางคํานวณทางการเงิน 
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ตารางท่ี 75 แสดงการคาดการณจํานวนหองพักท่ีขายไดปท่ี 1-10 (กรณีอัตราเขาพักเพิ่มข้ึน 10%) 

ฤดูกาลทองเท่ียว 
อัตราการเขาพกั  

(รอยละ) 

จํานวนหองพกั ราคาหองพัก 
รายได 

มาตรฐาน พิเศษ มาตรฐาน พิเศษ 

ปท่ี 1 

ธ.ค.-มิ.ย. (212 วัน) 50 1,060 1,060 1,150 1,300 2,597,000 

ก.ค.-พ.ย. (153 วัน) 25 383 383 850 950 688,500 

รวม 3,285,500 

ปท่ี 2 

ธ.ค.-มิ.ย. (212 วัน) 60 1,272 1,272 1,150 1,300 3,116,400 

ก.ค.-พ.ย. (153 วัน) 30 459 459 850 950 826,200 

รวม 3,942,600 

ปท่ี 3 

ธ.ค.-มิ.ย. (212 วัน) 70 1,484 1,484 1,150 1,300 3,635,800 

ก.ค.-พ.ย. (153 วัน) 35 536 536 850 950 963,900 

รวม 4,599,700 

ปท่ี 4 

ธ.ค.-มิ.ย. (212 วัน) 80 1,696 1,696 1,150 1,300 4,155,200 

ก.ค.-พ.ย. (153 วัน) 40 612 612 850 950 1,101,600 

รวม 5,256,800 

ปท่ี 5 

ธ.ค.-มิ.ย. (212 วัน) 90 1,908 1,908 1,150 1,300 4,674,600 

ก.ค.-พ.ย. (153 วัน) 45 689 689 850 950 1,239,300 

รวม 5,913,900 

ปท่ี 6-10 

ธ.ค.-มิ.ย. (212 วัน) 100 2,120 2,120 1,150 1,300 5,194,000 

ก.ค.-พ.ย. (153 วัน) 50 765 765 850 950 1,377,000 

รวม 6,571,000 
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ตารางที่ 76 แสดงคาใชจายในการดําเนินงานปที่ 1-10 (กรณีอัตราเขาพกัเพิ่มขึ้น 10%) 
รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

เงินเดือนผูจัดการที่พัก 300,000 309,000 318,270 327,818 337,650 347,780 358,218 368,965 380,033 391,429 

เงินเดือนพนักงานบริการ 144,000 148,320 152,770 157,355 162,077 166,934 171,940 177,094 182,409 187,884 

เงินเดือนพนักงานทําความสะอาด 144,000 148,320 152,770 157,355 162,077 166,934 171,940 177,094 182,409 187,884 

เงินเดือนพนักงานรักษาความปลอดภัย 60,000 61,800 63,654 65,570 67,535 69,562 71,651 73,802 76,014 78,301 

คาใชจายในวัสดุสิ้นเปลือง 57,700 69,240 80,780 92,320 103,860 115,400 115,400 115,400 115,400 115,400 

คาน้ํา คาไฟและคาซักรีดในการบริการ 144,250 173,100 201,950 230,800 259,650 288,500 288,500 288,500 288,500 288,500 

คาน้ํา คาไฟสวนกลาง 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

คาโทรศัพท 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

คาซอมแซมอาคารและอุปกรณ 25,000 25,000 25,000 225,000 25,000 60,000 230,000 30,000 30,000 230,000 

คาเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสราง 567,800 567,800 567,800 567,800 567,800 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 

คาเสื่อมราคาอุปกรณภายในหองพัก 164,120 164,120 164,120 164,120 164,120 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

คาเสื่อมราคาอุปกรณภายในสํานักงาน 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 - - - - - 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

คาภาษีโรงเรือน (รอยละ12.5 ของรายไดรวมตอป) 410,688 492,825 574,963 667,100 739,238 821,375 831,375 821,375 821,375 831,375 

คาภาษีปาย 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 

คาประกันอัคคีภัย 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125 

รวม 2,068,163 2,210,130 2,352,681 2,705,843 2,639,611 2,489,690 2,692,228 2,505,434 2,529,345 2,763,978 
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ตารางที่ 77 แสดงการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาปที่ 1-10 (กรณอีัตราเขาพักเพิม่ขึ้น 10%) 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

รายได 3,285,500 3,942,600 4,599,700 5,336,800 5,913,900 6,571,000 6,651,000 6,571,000 6,571,000 6,651,000 

หัก คาใชจายเหมาจาย 70% 2,299,850 2,759,820 3,219,790 3,735,760 4,139,730 4,599,700 4,655,700 4,599,700 4,599,700 4,655,700 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 985,650 1,182,780 1,379,910 1,601,040 1,774,170 1,971,300 1,995,300 1,971,300 1,971,300 1,995,300 

หักลดหยอนสวนตัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

เงินไดสุทธิ 955,650 1,152,780 1,349,910 1,571,040 1,744,170 1,941,300 1,965,300 1,941,300 1,941,300 1,965,300 

เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 150,001 บาท  

แตไมเกิน 500,000 บาท เสียภาษีรอยละ 10 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 500,001 บาท  

แตไมเกิน 1,000,000 บาท เสียภาษีรอยละ 20 91,130 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 1,000,001 บาท  

แตไมเกิน 4,000,000 บาท เสียภาษีรอยละ 30 - 45,834 104,973 171,312 223,251 282,390 289,590 282,390 282,390 289,590 

รวมภาษีเงินไดที่ตองชําระ 126,130 180,834 239,973 306,312 358,251 417,390 424,590 417,390 417,390 424,590 

หมายเหตุ หักคาใชจายเหมาจาย 70% เปนการเหมาสําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) (กรมสรรพากร, 2551) 
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ตารางที่ 78 แสดงการประมาณการงบกําไรขาดทุนปที่ 1-10 (กรณีอัตราเขาพักเพิ่มขึ้น 10%) 

 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

รายไดจากการใหบริการ 3,285,500 3,942,600 4,599,700 5,256,800 5,913,900 6,571,000 6,571,000 6,571,000 6,571,000 6,571,000 

รายไดจากการขายสินทรัพย    80,000   80,000   80,000 

บวก: มูลคาที่ดินและอาคาร          9,488,000 

รวมรายได 3,285,500 3,942,600 4,599,700 5,336,800 5,913,900 6,571,000 6,651,000 6,571,000 6,571,000 16,139,000 

คาใชจายกอนการดําเนินงาน 57,620          

คาใชจายในการดําเนินงาน 2,068,163 2,210,130 2,352,681 2,705,843 2,639,611 2,489,690 2,692,228 2,505,434 2,529,345 2,763,978 

คาใชจายดานการตลาด 10,000 10,000 10,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

รวมคาใชจาย 2,135,783 2,220,130 2,362,681 2,709,843 2,643,611 2,493,690 2,696,228 2,509,434 2,533,345 2,767,978 

กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี 1,149,718 1,722,470 2,237,019 2,626,957 3,270,289 4,077,310 3,954,772 4,061,566 4,037,655 13,371,022 

หัก : ดอกเบี้ย (240,625) (192,500) (144,375) (96,250) (48,125) - - - - - 

      : ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (126,130) (180,834) (239,973) (306,312) (358,251) (417,390) (424,590) (417,390) (417,390) (424,590) 

กําไรสุทธิ 782,963 1,349,136 1,852,671 2,224,395 2,863,913 3,659,920 3,530,182 3,644,176 3,620,265 12,946,432 

กําไรสะสม 782,963 2,132,099 3,984,770 6,209,165 9,073,077 12,732,997 16,263,179 19,907,355 23,527,620 36,474,052 
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ตารางที่ 79 แสดงการประมาณการงบกระแสเงินสดปที่ 1-10 (กรณีอัตราเขาพักเพิ่มขึ้น 10%) 

 ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

กระแสเงินสดรับ            

เงินทุนสวนของเจาของ 8,640,000           

เงินกู 3,500,000           

รายไดจากการใหบริการ  3,285,500 3,942,600 4,599,700 5,256,800 5,913,900 6,571,000 6,571,000 6,571,000 6,571,000 6,571,000 

บวก:รายไดจากการขายสินทรัพย     80,000   80,000   80,000 

       : มูลคาที่ดินและอาคาร           9,488,000 

รวมกระแสเงินสดรับ 12,140,000 3,285,500 3,942,600 4,599,700 5,336,800 5,913,900 6,571,000 6,651,000 6,571,000 6,571,000 16,139,000 

กระแสเงินสดจาย            

เงินสดจายลงทุนสุทธ ิ 11,336,600           

คาใชจายกอนการดําเนินงาน 57,620           

คาใชจายในการดําเนินงาน  2,068,163 2,210,130 2,352,681 2,705,843 2,639,611 2,489,690 2,692,228 2,505,434 2,529,345 2,763,978 

หัก คาเสื่อมราคา  (741,320) (741,320) (741,320) (741,320) (741,320) (412,000) (412,000) (412,000) (412,000) (412,000) 

คาใชจายดานการตลาด  10,000 10,000 10,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

ดอกเบี้ยเงินกู  240,625 192,500 144,375 96,250 48,125      

ชําระคืนเงินตน (จากการกู)  700,000 700,000 700,000 700,000 700,000      

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  - 126,130 180,834 239,973 306,312 358,251 417,390 424,590 417,390 417,390 

รวมกระแสเงินสดจาย 11,394,220 2,277,468 2,497,440 2,646,570 3,004,746 2,956,728 2,439,941 2,701,618 2,522,024 2,538,735 2,773,368 

กระแสเงินสดรับ (จาย) สุทธิ 745,780 1,008,033 1,445,160 1,953,130 2,332,054 2,957,172 4,131,059 3,949,382 4,048,976 4,032,265 13,365,632 
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ตารางที่ 80 แสดงการประมาณการงบดุลปที่ 1-10 (กรณีอัตราเขาพักเพิ่มขึ้น 10%) 

 ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

สินทรัพย            

สินทรัพยหมุนเวียน            

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 745,780 1,753,813 3,198,973 5,152,103 7,484,157 
10,441,32

8 
14,572,38

7 
18,521,76

9 
22,570,74

5 
26,603,01

0 
39,968,64

2 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 745,780 1,753,813 3,198,973 5,152,103 7,484,157 
10,441,32

8 
14,572,38

7 
18,521,76

9 
22,570,74

5 
26,603,01

0 
39,968,64

2 

สินทรัพยถาวร            

ที่ดินและคาปรับปรุงที่ดิน 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 8,050,000 8,050,000 

อาคารที่พัก/สํานักงาน/
สวนกลาง 

7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 

สิ่งปลูกสราง 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 

อุปกรณภายในหองพัก 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 

อุปกรณสํานักงาน 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 

รวมสินทรัพยถาวร 
11,336,60

0 
11,336,60

0 
11,336,60

0 
11,336,60

0 
11,336,60

0 
13,336,60

0 
13,336,60

0 
13,336,60

0 
13,336,60

0 
17,336,60

0 
17,336,60

0 

หัก : คาเสื่อมราคาสะสม - (741,320) 
(1,482,64

0) 
(2,223,96

0) 
(2,965,28

0) 
(3,706,60

0) 
(4,118,60

0) 
(4,530,60

0) 
(4,942,60

0) 
(5,354,60

0) 
(5,766,60

0) 

สินทรัพยถาวรสุทธิ 
11,336,60

0 
10,595,28

0 
9,853,960 9,112,640 8,371,320 9,630,000 9,218,000 8,806,000 8,394,000 

11,982,00
0 

11,570,00
0 
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สินทรัพยอื่นๆ            

คาใชจายกอนการดําเนินงาน 57,620           

รวมสินทรัพยอื่นๆ 57,620           

รวมสินทรัพย 
12,140,00

0 
12,349,09

3 
13,052,93

3 
14,264,74

3 
15,855,47

7 
20,071,32

8 
23,790,38

7 
27,327,76

9 
30,964,74

5 
38,585,01

0 
51,538,64

2 

 
 
ตารางที่ 80 แสดงการประมาณการงบดุลปที่ 1-10 (กรณีอัตราเขาพักเพิ่มขึ้น 10%) (ตอ) 

 ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

หนี้สินและสวนของเจาของ            

หนี้สินระยะสั้น  126,130 180,834 239,973 306,312 358,251 417,390 424,590 417,390 417,390 424,590 

รวมหนี้สินระยะสั้น  126,130 180,834 239,973 306,312 358,251 417,390 424,590 417,390 417,390 424,590 

หนี้สินระยะยาว 3,500,000 2,800,000 2,100,000 1,400,000 700,000 - - - - - - 

รวมหนี้สินระยะยาว 3,500,000 2,800,000 2,100,000 1,400,000 700,000 - - - - - - 

รวมหนี้สิน 3,500,000 2,926,130 2,280,834 1,639,973 1,006,312 358,251 417,390 424,590 417,390 417,390 424,590 

สวนของเจาของ            

เงินทุนของเจาของ 8,640,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000 
10,640,00

0 
10,640,00

0 
10,640,00

0 
10,640,00

0 
14,640,00

0 
14,640,00

0 

กําไรสะสม  782,963 2,132,099 3,984,770 6,209,165 9,073,077 
12,732,99

7 
16,263,17

9 
19,907,35

5 
23,527,62

0 
36,474,05

2 

รวมสวนของเจาของ 8,640,000 9,422,963 
10,772,09

9 
12,624,77

0 
14,849,16

5 
19,713,07

7 
23,372,99

7 
26,903,17

9 
30,547,35

5 
38,167,62

0 
51,114,05

2 
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รวมหนี้สินและสวนของ
เจาของ 

12,140,00
0 

12,349,09
3 

13,052,93
3 

14,264,74
3 

15,855,47
7 

20,071,32
8 

23,790,38
7 

27,327,76
9 

30,964,74
5 

38,585,01
0 

51,538,64
2 
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ตารางท่ี 81 แสดงการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) (กรณีอัตราเขาพักเพิ่มข้ึน 10%) 

กระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน 
อัตราผลตอบแทนคิดลด 

8% 
มูลคาปจจุบันสุทธิ 

ปท่ี 1 1,008,033 0.926 933,438 

ปท่ี 2 1,445,160 0.857 1,238,502 

ปท่ี 3 1,953,130 0.794 1,550,785 

ปท่ี 4 2,332,054 0.735 1,714,060 

ปท่ี 5 2,957,172 0.681 2,013,834 

ปท่ี 6 4,131,059 0.630 2,602,567 

ปท่ี 7 3,949,382 0.583 2,302,489 

ปท่ี 8 4,048,976 0.540 2,186,447 

ปท่ี 9 4,032,265 0.500 2,016,133 

ปท่ี 10 13,365,632 0.463 6,188,288 

รวมกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน 39,222,862  22,746,543 

กระแสเงินสดรับเม่ือส้ินโครงการ 725,780 0.463 336,036.14 

รวมกระแสเงินสดรับ 39,948,642  23,082,579 

เงินลงทุนเร่ิมโครงการปท่ี 0 (12,140,000)  (12,140,000) 

NPV ของกระแสเงินสดรับสุทธิ 27,808,642  10,942,579 

 
คํานวณโดยใชวิธีการทดลอง (Trial and error) เพื่อหาคาอัตราผลตอบแทนของ

โครงการ (IRR) โดยการเปดตาราง PVIF แลวนําคาท่ีไดไปแทนคาในสูตร โดยลองไปเร่ือยๆ จนได
ผลลัพธของกระแสเงินสดรับสุทธิเทากับเงินสดจายลงทุนพอดี มีคาเทากับ 19% แสดงวาโครงการนี้
มีความเปนไปไดในการลงทุน 
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ตารางท่ี 82 แสดงการคํานวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) (กรณีอัตราเขาพักเพิ่มข้ึน 10%) 

ป เงินลงทุนเร่ิมแรก กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดรับสะสม 

ปท่ี 0 12,140,000   

ปท่ี 1  1,008,033 1,008,033 

ปท่ี 2  1,445,160 2,453,193 

ปท่ี 3  1,953,130 4,406,323 

ปท่ี 4  2,332,054 6,738,377 

ปท่ี 5  2,957,172 9,695,548 

7 เดือน  2,399,416 12,094,964 

4 วัน  45,272 12,140,236 
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ตารางท่ี 83 แสดงการคาดการณจํานวนหองพักท่ีขายไดปท่ี 1 (กรณีอัตราเขาพักลดลง 10%) 

ฤดูกาลทองเท่ียว 
อัตราการเขาพกั  

(รอยละ) 

จํานวนหองพกั ราคาหองพัก 
รายได 

มาตรฐาน พิเศษ มาตรฐาน พิเศษ 

ปท่ี 1 

ธ.ค.-มิ.ย. (212 วัน) 30 636 636 1,150 1,300 1,558,200 

ก.ค.-พ.ย. (153 วัน) 15 230 230 850 950 413,100 

รวม 1,971,300 

ปท่ี 2 

ธ.ค.-มิ.ย. (212 วัน) 40 848 848 1,150 1,300 2,077,600 

ก.ค.-พ.ย. (153 วัน) 20 306 306 850 950 550,800 

รวม 2,628,400 

ปท่ี 3 

ธ.ค.-มิ.ย. (212 วัน) 50 1,060 1,060 1,150 1,300 2,597,000 

ก.ค.-พ.ย. (153 วัน) 25 383 383 850 950 688,500 

รวม 3,285,500 

ปท่ี 4 

ธ.ค.-มิ.ย. (212 วัน) 60 636 636 1,150 1,300 1,558,200 

ก.ค.-พ.ย. (153 วัน) 30 459 459 850 950 826,200 

รวม 2,384,400 

ปท่ี 5 

ธ.ค.-มิ.ย. (212 วัน) 70 1,484 1,484 1,150 1,300 3,635,800 

ก.ค.-พ.ย. (153 วัน) 35 536 536 850 950 963,900 

รวม 4,599,700 

ปท่ี 6-10 

ธ.ค.-มิ.ย. (212 วัน) 80 1,696 1,696 1,150 1,300 4,155,200 

ก.ค.-พ.ย. (153 วัน) 40 612 612 850 950 1,101,600 

รวม 5,256,800 
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ตารางที่ 84 แสดงคาใชจายในการดําเนินงานปที่ 1-10 (กรณีอัตราเขาพกัลดลง 10%) 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

เงินเดือนผูจัดการที่พัก 300,000 309,000 318,270 327,818 337,650 347,780 358,218 368,965 380,033 391,429 

เงินเดือนพนักงานบริการ 144,000 148,320 152,770 157,355 162,077 166,934 171,940 177,094 182,409 187,884 

เงินเดือนพนักงานทําความสะอาด 144,000 148,320 152,770 157,355 162,077 166,934 171,940 177,094 182,409 187,884 

เงินเดือนพนักงานรักษาความปลอดภัย 60,000 61,800 63,654 65,570 67,535 69,562 71,651 73,802 76,014 78,301 

คาใชจายในวัสดุสิ้นเปลือง 34,620 46,160 57,700 43,800 80,780 92,320 92,320 92,320 92,320 92,320 

คาน้ํา คาไฟและคาซักรีดในการบริการ 86,550 115,400 144,250 109,500 201,950 230,800 230,800 230,800 230,800 230,800 

คาน้ํา คาไฟสวนกลาง 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

คาโทรศัพท 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

คาซอมแซมอาคารและอุปกรณ 25,000 25,000 25,000 225,000 25,000 60,000 230,000 30,000 30,000 230,000 

คาเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสราง 567,800 567,800 567,800 567,800 567,800 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 

คาเสื่อมราคาอุปกรณภายในหองพัก 164,120 164,120 164,120 164,120 164,120 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

คาเสื่อมราคาอุปกรณภายในสํานักงาน 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 - - - - - 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

คาภาษีโรงเรือน (รอยละ12.5 ของรายไดรวมตอป) 246,413 328,550 410,688 308,050 574,963 657,100 667,100 657,100 657,100 667,100 

คาภาษีปาย 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 

คาประกันอัคคีภัย 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125 19,125 

รวม 1,823,108 1,965,075 2,107,626 2,176,973 2,394,556 2,244,635 2,447,173 2,260,379 2,284,290 2,518,923 

 



 

 

207

ตารางที่ 85 แสดงการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาปที่ 1-10 (กรณอีัตราเขาพักลดลง 10%) 
รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

รายได 1,971,300 2,628,400 3,285,500 2,464,400 4,599,700 5,256,800 5,336,800 5,256,800 5,256,800 5,336,800 

หัก คาใชจายเหมาจาย 70% 1,379,910 1,839,880 2,299,850 1,725,080 3,219,790 3,679,760 3,735,760 3,679,760 3,679,760 3,735,760 

เงินไดหลังหักคาใชจาย 591,390 788,520 985,650 739,320 1,379,910 1,577,040 1,601,040 1,577,040 1,577,040 1,601,040 

หักลดหยอนสวนตัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

เงินไดสุทธิ 561,390 758,520 955,650 709,320 1,349,910 1,547,040 1,571,040 1,547,040 1,547,040 1,571,040 

เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 150,001 บาท  

แตไมเกิน 500,000 บาท เสียภาษีรอยละ 10 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 500,001 บาท  

แตไมเกิน 1,000,000 บาท เสียภาษีรอยละ 20 12,278 51,704 91,130 41,864 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 1,000,001 บาท  

แตไมเกิน 4,000,000 บาท เสียภาษีรอยละ 30 - - - - 104,973 164,112 171,312 164,112 164,112 171,312 

รวมภาษีเงินไดที่ตองชําระ 47,278 86,704 126,130 76,864 239,973 299,112 306,312 299,112 299,112 306,312 

หมายเหตุ หักคาใชจายเหมาจาย 70% เปนการเหมาสําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) (กรมสรรพากร, 2551) 
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ตารางที่ 86 แสดงงบกําไรขาดทุนปที่ 1-10 (กรณีอัตราเขาพักลดลง 10%) 
 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

รายไดจากการใหบริการ 1,971,300 2,628,400 3,285,500 2,384,400 4,599,700 5,256,800 5,256,800 5,256,800 5,256,800 5,256,800 

รายไดจากการขายสินทรัพย    80,000   80,000   80,000 

บวก: มูลคาที่ดินและอาคาร          9,488,000 

รวมรายได 1,971,300 2,628,400 3,285,500 2,464,400 4,599,700 5,256,800 5,336,800 5,256,800 5,256,800 14,824,800 

คาใชจายกอนการดําเนินงาน 57,620          

คาใชจายในการดําเนินงาน 1,823,108 1,965,075 2,107,626 2,176,973 2,394,556 2,244,635 2,447,173 2,260,379 2,284,290 2,518,923 

คาใชจายดานการตลาด 10,000 10,000 10,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

รวมคาใชจาย 1,890,728 1,975,075 2,117,626 2,180,973 2,398,556 2,248,635 2,451,173 2,264,379 2,288,290 2,522,923 

กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี 80,573 653,325 1,167,874 283,427 2,201,144 3,008,165 2,885,627 2,992,421 2,968,510 12,301,877 

หัก : ดอกเบี้ยจาย (240,625) (192,500) (144,375) (96,250) (48,125) - - - - - 

     : ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (47,278) (86,704) (126,130) (76,864) (239,973) (299,112) (306,312) (299,112) (299,112) (306,312) 

กําไรสุทธิ (207,331) 374,121 897,369 110,313 1,913,046 2,709,053 2,579,315 2,693,309 2,669,398 11,995,565 

กําไรสะสม (207,331) 166,791 1,064,160 1,174,473 3,087,518 5,796,571 8,375,886 11,069,195 13,738,593 25,734,158 
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ตารางที่ 87 แสดงงบกระแสเงินสดปที่ 1-10 (กรณีอัตราเขาพักลดลง 10%) 
 ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

กระแสเงินสดรับ            

เงินทุนสวนของเจาของ 8,640,000           

เงินกู 3,500,000           

รายไดจากการใหบริการ  1,971,300 2,628,400 3,285,500 2,384,400 4,599,700 5,256,800 5,256,800 5,256,800 5,256,800 5,256,800 

บวก:รายไดจากการขายสินทรัพย     80,000   80,000   80,000 

       : มูลคาที่ดินและอาคาร           9,488,000 

รวมกระแสเงินสดรับ 12,140,000 1,971,300 2,628,400 3,285,500 2,464,400 4,599,700 5,256,800 5,336,800 5,256,800 5,256,800 14,824,800 

กระแสเงินสดจาย            

เงินสดจายลงทุนสุทธ ิ 11,336,600           

คาใชจายกอนการดําเนินงาน 57,620           

คาใชจายในการดําเนินงาน  1,823,108 1,965,075 2,107,626 2,176,973 2,394,556 2,244,635 2,447,173 2,260,379 2,284,290 2,518,923 

หัก: คาเสื่อมราคา  (741,320) (741,320) (741,320) (741,320) (741,320) (412,000) (412,000) (412,000) (412,000) (412,000) 

คาใชจายดานการตลาด  10,000 10,000 10,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

ดอกเบี้ยเงินกู  240,625 192,500 144,375 96,250 48,125      

ชําระคืนเงินตน (จากการกู)  700,000 700,000 700,000 700,000 700,000      

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา   47,278 86,704 126,130 76,864 239,973 299,112 306,312 299,112 299,112 

รวมกระแสเงินสดจาย 11,394,220 2,032,413 2,173,533 2,307,385 2,362,033 2,482,225 2,076,608 2,338,285 2,158,691 2,175,402 2,410,035 

กระแสเงินสดรับ (จาย) สุทธิ 745,780 (61,113) 454,867 978,115 102,367 2,117,475 3,180,192 2,998,515 3,098,109 3,081,398 12,414,765 
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ตารางที่ 88 แสดงงบดุลปที่ 1-10 (กรณีอัตราเขาพักลดลง 10%) 
 ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

สินทรัพย            

สินทรัพยหมุนเวียน            

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 745,780 684,668 1,139,535 2,117,650 2,220,017 4,337,491 7,517,683 
10,516,19

8 
13,614,30

7 
16,695,70

5 
29,110,47

0 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 745,780 684,668 1,139,535 2,117,650 2,220,017 4,337,491 7,517,683 
10,516,19

8 
13,614,30

7 
16,695,70

5 
29,110,47

0 

สินทรัพยถาวร            

ที่ดินและคาปรับปรุงที่ดิน 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 8,050,000 8,050,000 

อาคารที่พัก/สํานักงาน/
สวนกลาง 

7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 

สิ่งปลูกสราง 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 

อุปกรณภายในหองพัก 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 820,600 

อุปกรณสํานักงาน 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 

รวมสินทรัพยถาวร 
11,336,60

0 
11,336,60

0 
11,336,60

0 
11,336,60

0 
11,336,60

0 
13,336,60

0 
13,336,60

0 
13,336,60

0 
13,336,60

0 
17,336,60

0 
17,336,60

0 

หัก : คาเสื่อมราคาสะสม - (741,320) 
(1,482,64

0) 
(2,223,96

0) 
(2,965,28

0) 
(3,706,60

0) 
(4,118,60

0) 
(4,530,60

0) 
(4,942,60

0) 
(5,354,60

0) 
(5,766,60

0) 

สินทรัพยถาวรสุทธิ 
11,336,60

0 
10,595,28

0 
9,853,960 9,112,640 8,371,320 9,630,000 9,218,000 8,806,000 8,394,000 

11,982,00
0 

11,570,00
0 

สินทรัพยอื่นๆ            
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คาใชจายกอนการดําเนินงาน 57,620           

รวมสินทรัพยอื่นๆ 57,620           

รวมสินทรัพย 
12,140,00

0 
11,279,94

8 
10,993,49

5 
11,230,29

0 
10,591,33

7 
13,967,49

1 
16,735,68

3 
19,322,19

8 
22,008,30

7 
28,677,70

5 
40,680,47

0 

 
 
ตารางที่ 88 แสดงงบดุลปที่ 1-10 (กรณีอัตราเขาพักลดลง 10%) (ตอ) 
หนี้สินและสวนของเจาของ            

หนี้สินระยะสั้น  47,278 86,704 126,130 76,864 239,973 299,112 306,312 299,112 299,112 306,312 

รวมหนี้สินระยะสั้น  47,278 86,704 126,130 76,864 239,973 299,112 306,312 299,112 299,112 306,312 

หนี้สินระยะยาว 3,500,000 2,800,000 2,100,000 1,400,000 700,000 - - - - - - 

รวมหนี้สินระยะยาว 3,500,000 2,800,000 2,100,000 1,400,000 700,000 - - - - - - 

รวมหนี้สิน 3,500,000 2,847,278 2,186,704 1,526,130 776,864 239,973 299,112 306,312 299,112 299,112 306,312 

สวนของเจาของ            

เงินทุนของเจาของ 8,640,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000 
10,640,00

0 
10,640,00

0 
10,640,00

0 
10,640,00

0 
14,640,00

0 
14,640,00

0 

กําไรสะสม  (207,331) 166,791 1,064,160 1,174,473 3,087,518 5,796,571 8,375,886 
11,069,19

5 
13,738,59

3 
25,734,15

8 

รวมสวนของเจาของ 8,640,000 8,432,670 8,806,791 9,704,160 9,814,473 
13,727,51

8 
16,436,57

1 
19,015,88

6 
21,709,19

5 
28,378,59

3 
40,374,15

8 

รวมหนี้สินและสวนของ
เจาของ 

12,140,00
0 

11,279,94
8 

10,993,49
5 

11,230,29
0 

10,591,33
7 

13,967,49
1 

16,735,68
3 

19,322,19
8 

22,008,30
7 

28,677,70
5 

40,680,47
0 
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ตารางท่ี 89 แสดงการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) (กรณีอัตราเขาพักลดลง 10%) 

กระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน 
อัตราผลตอบแทนคิดลด 

8% 
มูลคาปจจุบันสุทธิ 

ปท่ี 1 (61,113) 0.926 (56,590) 

ปท่ี 2 454,867 0.857 389,821 

ปท่ี 3 978,115 0.794 776,624 

ปท่ี 4 102,367 0.735 75,240 

ปท่ี 5 2,117,475 0.681 1,442,000 

ปท่ี 6 3,180,192 0.630 2,003,521 

ปท่ี 7 2,998,515 0.583 1,748,134 

ปท่ี 8 3,098,109 0.540 1,672,979 

ปท่ี 9 3,081,398 0.500 1,540,699 

ปท่ี 10 12,414,765 0.463 5,748,036 

รวมกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน 28,364,690  15,340,463 

กระแสเงินสดรับเม่ือส้ินโครงการ 725,780 0.463 336,036.14 

รวมกระแสเงินสดรับ 29,090,470  15,676,499 

เงินลงทุนเร่ิมโครงการปท่ี 0 (12,140,000)  (12,140,000) 

NPV ของกระแสเงินสดรับสุทธิ 16,950,470  3,536,499 

 
คํานวณโดยใชวิธีการทดลอง (Trial and error) เพื่อหาคาอัตราผลตอบแทนของ

โครงการ (IRR) โดยการเปดตาราง PVIF แลวนําคาท่ีไดไปแทนคาในสูตร โดยลองไปเร่ือยๆ จนได
ผลลัพธของกระแสเงินสดรับสุทธิเทากับเงินสดจายลงทุนพอดี มีคาเทากับ 11% ซ่ึงมีคาสูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุนท่ีตองการ แสดงวาโครงการนี้มีความเปนไปไดในการลงทุน 
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ตารางท่ี 90 แสดงการคํานวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) (กรณีอัตราเขาพักลดลง 10%) 

ป เงินลงทุนเร่ิมแรก กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดรับสะสม 

ปท่ี 0 12,140,000   

ปท่ี 1  (61,113) (61,113) 

ปท่ี 2  454,867 393,755 

ปท่ี 3  978,115 1,371,870 

ปท่ี 4  102,367 1,474,237 

ปท่ี 5  2,117,475 3,591,711 

ปท่ี 6  3,180,192 6,771,903 

ปท่ี 7  2,998,515 9,770,418 

9 เดือน  2,317,224 12,087,642 

7 วัน  59,416 12,147,058 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ   นางสาวปณฑติา พุทธศาสน 
 
วัน เดือน ปเกิด  3 ตุลาคม 2525 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนประจําอําเภอหัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพรหมานุสรณ  
จังหวัดเพชรบุรี 
สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร  
วิชาเอกจิตวิทยา วิชาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ปการศึกษา 2548 
 

ประวัติการฝกงาน พ.ศ. 2547 นักศึกษาฝกงานชีวาศรม อินเตอรเนช่ันแนล เฮลทรีสอรท
แอนดสปาหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
 

 


