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(กรณีท่ีมีการวางแผนล่วงหนา้ จ านวน 58 ราย) 32 
4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีผงัโครงสร้างองคก์ร 33 
4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีแผนกต่าง ๆ ภายในกิจการ 33 
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พนกังาน 34 
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4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคนเขา้
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4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามเกณฑใ์นการก าหนดค่าจา้งและ

ค่าตอบแทนในการท างาน 37 
4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการใหส้วสัดิการแก่พนกังาน 38 
4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการพฒันาความรู้ความสามารถและ

ทกัษะใหก้บัพนกังาน 39 
4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามลกัษณะการจ่ายค่าจา้งค่าตอบแทน

แก่พนกังาน 39 
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4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามวิธีการจูงใจพนกังานในการท างาน  41 
4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามวิธีการส่ือสารกบัพนกังานในแผนก  

ต่าง ๆ 41 
4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการใชอุ้ปกรณ์หรือระบบ

ติดต่อส่ือสารภายในกิจการ 42 
4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการควบคุมในดา้นต่าง ๆ 42 
4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามระบบการรายงานผลการปฏิบติังาน

จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือพนกังานสู่ผูบ้ริหาร 43 
4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามเร่ืองท่ีรายงานผลการปฏิบติังานของ

พนกังาน 43 

 
 



 

ฏ 

สารบาญ (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 44 
4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการน าผลการประเมินการปฏิบติังาน

ไปใชป้ระโยชน์ 44 
4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามเกณฑใ์นการควบคุมการปฏิบติังาน

ของพนกังาน 45 
4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามความเพียงพอของพนกังานในการ

ด าเนินกิจการ 45 
4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามประเภทของหอ้งพกัของกิจการท่ีมี

ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 46 
4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการส ารวจความตอ้งการหรือ

ความนิยมของลูกคา้เก่ียวกบัการบริการหรือหอ้งพกัของกิจการ 46 
4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีแผนท่ีจะเพิ่มหรือพฒันา

ปรับปรุงท่ีพกัแรมใหม่ 47 
4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามวิธีการตั้งราคาค่าบริการท่ีพกัแรม 47 
4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการบริการส่ิงอ านวยความ

สะดวก 48 
4.42 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 48 
4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (กรณีท่ีมี

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด จ านวน 88 ราย) 49 
4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนลูกคา้เฉล่ียต่อวนั 49 
4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนผูข้ายวตัถุดิบรายหลกัของ

กิจการ 50 
4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีข้อตกลงหรือก าหนด

คุณลกัษณะของสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือ 50 
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4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามเกณฑใ์นการคดัเลือกผูข้ายวตัถุดิบ 51 
4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามวิธีการขนส่งวตัถุดิบจากผูข้ายมายงั

สถานประกอบการ 51 
4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามความตรงเวลาในการส่งมอบวตัถุดิบ 52 
4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการตรวจสอบคุณภาพหอ้งพกั

ก่อนท่ีลูกคา้จะเขา้พกัแรม 52 
4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามวิธีการจดัการหอ้งพกัท่ีไม่ได้

มาตรฐาน 53 
4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีเคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความ

สะดวกในกิจการ 53 
4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามความถ่ีในการบ ารุงรักษาท่ีพกัแรม 54 
4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ 

(รวมท่ีดินถา้เป็นท่ีดินของกิจการ) 54 
4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามยอดขายรวมโดยประมาณในปีท่ีผา่น

มา 55 
4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามก าไรก่อนหกัภาษีโดยประมาณในปี

ท่ีผา่นมา 56 
4.57 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามแหล่งท่ีมาของเงินทุนของกิจการ 56 
4.58 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามเกณฑก์ารพิจารณาในการกูย้มืเงินทุน 

(กรณีตอ้งกูย้มืเงินเพื่อการลงทุน) 57 
4.59 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีภาระหน้ีสินของกิจการ 59 
4.60 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนภาระหน้ีสินของกิจการ (กรณี

ท่ีกิจการมีภาระหน้ีสิน จ านวน 53 ราย) 58 
4.61 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามระยะเวลาในการช าระหน้ี (กรณีท่ี

กิจการมีหน้ีสิน จ านวน 53 ราย) 58 
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4.62 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการวางแผนการลงทุนก่อนเปิด

กิจการ 59 
4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีแผนการลงทุนเพิ่มในปีหน้า 

(2554) 59 
4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการจดัท างบการเงิน 60 
4.65 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามผูบ้นัทึกบญัชีและการเงิน 60 
4.66 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของ

หลกัฐานทางบญัชีก่อนช าระภาษี 61 
4.67 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการขอคืนภาษีท่ีช าระไวเ้กิน 61 
4.68 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามความเพียงพอใน    การส ารองเงินสด

ไวใ้ชใ้นกิจการ 62 
4.69 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนเงินสดท่ีส ารองไวใ้ชใ้น

กิจการต่อวนั 62 
4.70 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามวิธีการจ่ายเงินค่าตน้ทุนสินคา้และ

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 63 
4.71 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และ

วตัถุดิบในแต่ละคร้ัง 63 
4.72 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามลกัษณะการลดค่าใชจ่้ายในภาวะ

เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั 64 
4.73 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีคู่แข่งขนัในธุรกิจแบบเดียวกนั

กบักิจการ 64 
4.74 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามจ านวนคู่แข่งขนัทางตรงรายใหม่ท่ี

เพิ่มข้ึนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา 65 
4.75 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีปัญหากบัลูกคา้ 65 
4.76 แสดงจ านวนและร้อยละของกิจการ จ าแนกตามการมีปัญหากบัคู่คา้ 66 
4.77 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ี ของผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม            

ทางการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 67 



 

ฒ 

สารบาญ (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
4.78 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ี ของระดบัความส าเร็จในดา้นการจดัการ 69 
4.79 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ี ของระดบัความส าเร็จในดา้นการผลิต 72 
4.80 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ี ของระดบัความส าเร็จในดา้นการเงิน 74 
4.81 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ีของระดบัความส าเร็จในดา้นการตลาด 76 
4.82 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และอนัดบัท่ีของระดบัความส าเร็จของปัจจยัย่อยใน

การด าเนินงานธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว 10 อนัดบัแรก 78 
 

 

 


