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บทคัดย่อ
สถานภาพของสถานประกอบการโรงแรมและภั ต ตาคารขนาดย่ อ มและขนาดเล็ ก ในจั ง หวั ด
ตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจนี้สามารถด�ำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ด�ำเนินการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่
และจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการด�ำเนินของธุรกิจสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาด
ย่อมและขนาดเล็กอยู่อย่างหนาแน่น เก็บข้อมูลจากเจ้าของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาด
ย่อมและขนาดเล็ก (Micro and Small Enterprises ; MSEs) โดยสถานประกอบการขนาดย่อมและเล็ก
มีบุคลากร 1–9 และ 10–19 คน ตามล�ำดับ กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 170 ราย สุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสัดส่วนชั้นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) และ ก�ำหนดตัวอย่างใช้การก�ำหนด
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ในปี 2554
จ�ำนวน 1 ครั้ง
เจ้าของสถานประกอบการ MSEs ของโรงแรมและภัตตาคารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง
40–49 ปี ภูมิล�ำเนาเดิมเป็นคนในอ�ำเภอและจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของสถานประกอบการ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ท�ำงานมากกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับงานปัจจุบัน
12 ปี และประสบการณ์ท�ำงานทั้งหมด 20 ปี เจ้าของ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารเคย
เป็นลูกจ้างมาก่อน ความเป็นอยู่ของเจ้าของ MSEs ของโรงแรมและภัตตาคารส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ดี
ขึ้นเมื่อมาประกอบกิจการ ที่ตั้งของ กิจการส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล โดยใช้โรงแรมและภัตตาคารเป็น
สถานประกอบการและที่พักอาศัยด้วย การกระจายอายุของ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร
เป็นลักษณะ U-shape
เมื่อเริ่มกิจการของ MSEs โรงแรมและภัตตาคารส่วนใหญ่จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งแต่เริ่มกิจการ
เงินลงทุนเมื่อเริ่มกิจการประมาณ 100,001–500,000 บาท แหล่งเงินทุนหลักที่ใช้เริ่มต้นกิจการส่วนใหญ่
ใช้เงินส่วนตัวเป็นแหล่งเงินทุนหลักเมื่อเริ่มกิจการ รองลงมาใช้เงินของสมาชิกในครอบครัวหรือญาติ
และเงินกู้ในระบบ โดยใช้เงินหมุนเวียน 100,001–500,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เคยกู้เงินโดยกู้เงินจาก
สถาบันการเงิน ผลการด�ำเนินกิจการของ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารมีผลการด�ำเนินงาน
แบบพออยู่ได้ ขณะที่เพียงร้อยละ 31 มีก�ำไรมาโดยตลอด การรวมกลุ่มของ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรม
และภัตตาคารยังมีการรวมกลุ่มกันน้อย
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ค�ำส�ำคัญ : โรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจขนาดย่อมและเล็ก จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต
Abstract
The study aimed to investigate the status of micro and small hotels and restaurants
in Trang, Krabi, and Phuket, in order to improve and develop effective hotel and restaurant
business. This study employed survey research methodology conducting in Trang, Krabi and
Phuket. The data were collected from 170 micro and small hotel and restaurant owners.
They were selected using proportional stratified random sampling and simple random
sampling. The interview was conducted in 2010.
The results revealed that most of the owners were 40–49 years-old men. They
were from the same district and province of their business location. They held a bachelor’s
degree and got more than 10 years of working experiences which was related to their
current job for 12 years and whole working experiences for 20 years. They had a better
life after owning their own business. The business was mostly located in municipal areas.
The U-shaped age distribution of the businesses was found.
Most hotels and restaurants were registered since the business was started. It was
started with 100,001–500,000 baht investment which was from personal finance, family or
relatives, and bonds payable, respectively. There was 100,001–500,000 baht per month in
circulation. The business result was fair and only 31 percent of the business continuously
made a profit. In addition, the business collaboration among micro and small hotels and
restaurants was low.
The suggestions were that 1) there should be a training course for business owners;
and, 2) the business owners should be encouraged to participate in business network.
Keywords : hotel and restaurant, micro and small enterprises, Trang province, Krabi
province, Phuket province
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บทน�ำ

อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ท� ำ รายได้ แ ก่ ป ระเทศไทยเป็ น จ� ำ นวนมหาศาล
เช่นในปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 323.4 พันล้านบาท มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 9.95 ล้านคน โดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบผลส�ำเร็จด้านการท่องเที่ยวเป็น
อย่างมากในแง่ของการสร้างรายได้ (Wiriyacosol, U., 2005, p.1-1) ซึ่งการประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่พักแรมและร้านอาหารในปัจจุบัน นับว่ามีการขยายตัวและเจริญก้าวหน้าไป
อย่างมาก เห็นได้ชัดจากโครงการก่อสร้างอาคารที่พักแรมและร้านอาหารในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ที่กระจายตัวไปทั่วในประเทศไทย
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจที่พักแรมและร้านอาหารในประเทศไทยนั้น ประกอบ
ด้วยลักษณะแตกต่างกันกล่าวคือ ขนาด รูปแบบ และประเภท โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นเฉพาะ
ธุ ร กิ จ ที่ พั กแรมและร้านอาหารขนาดย่อ มและขนาดเล็ ก (Micro and Small Enterprises; MSEs)
โดยถ้าหากพิจารณาจากแง่มุมของการประกอบการของกิจการขนาดย่อมและขนาดเล็กถือว่าการด�ำเนิน
กิจการของกิจการขนาดย่อมและขนาดเล็กนับเป็นหัวใจของเศรษฐกิจแบบพอเพียง เนื่องจากมีขนาดเล็ก
ใช้ทุนไม่มาก ใช้ต้นทุนเชิงเทคโนโลยี ความรู้การบริหารจัดการไม่มากหรือซับซ้อนเท่ากิจการขนาดใหญ่
เริ่มกิจการได้ง่าย (Easy Entry) และเสี่ยงน้อยต่อการแปรปรวนทางเศรษฐกิจ และเป็นกิจการที่สามารถ
ปูพื้นไปสู่กิจการที่ใหญ่ขึ้นได้ภายหลังที่สร้างสมประสบการณ์ทางธุรกิจมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วในแง่ของ
การกระจายความเจริญทางอุตสาหกรรมไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ การประกอบการขนาดย่อมและ
ขนาดเล็กจะมีความได้เปรียบด้วยลักษณะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้น
ได้ง่ายกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Thailand Development Research Institute, 2007) ด้วยเหตุนี้
การประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็กจึงเป็นเครื่องมือต่อสู้กับความยากจนในประเทศก�ำลังพัฒนา
ทั่วโลก (Liedholm & Mead, 1999) สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของไทยด้วยเช่นกัน
ภาคใต้ ข องประเทศไทย ถื อ เป็ น พื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมบริ ก ารและ
การท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอัตราการเติบโตทุกๆ ปี แม้ว่าธุรกิจดังกล่าวได้ชะลอการขยายตัวเนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกิจของโลก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และเหตุการณ์ความไม่สงบทางด้านการเมือง อย่างไร
ก็ตามสิ่งก่อสร้าง และความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ นับเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันความเจริญรุ่งเรือง
ของธุรกิจเหล่านี้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งนับเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรมและธุรกิจภัตตาคารเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวจึงมีความส�ำคัญควบคู่ไปกับการด�ำรงชีพของมนุษย์ สอดคล้องกับกรมธุรกิจการค้ากล่าวไว้
สรุปได้ว่า อาหารเป็นปัจจัยสี่ที่จ�ำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารในประเทศไทยจัดเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูง
เนื่องจากอาหารไทยได้รับความนิยมจากทั่วโลกจนติดอันดับ 1 ใน 4 อาหารยอดนิยม โดยพบว่าในภาคใต้
มีธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหารของนิติบุคคลจ�ำนวน 2,513 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 มีมูลค่าทุนจดทะเบียน
9,859 ล้านบาท เนื่องจากภาคใต้มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และจากข้อมูลของการวิเคราะห์
สถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ท�ำการเปรียบเทียบสภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวปี 2553 – 2555 สามารถ
สรุปได้ว่า ในปี 2554 นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง จ�ำนวน 830,981 คน มีรายได้
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เข้าจังหวัด 4,926.65 ล้านบาท นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ จ�ำนวน 2,439,771 คน
มีรายได้เข้าจังหวัด 37,646.09 ล้านบาท และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จ�ำนวน
8,891,039 คน มีรายได้เข้าจังหวัด 188,822.46 ล้านบาท (Phuket Provincial Statistical Office, 2013,
p.4) จะเห็นได้ว่า จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะเมื่อ
นักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ปัจจัยเบื้องต้นที่
ช่วยให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้อยู่ดีมีสุขได้ นั่นคือการมีที่พักและอาหารรับประทาน แต่ข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารโดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดย่อมและเล็กยังมีน้อย จึงต้อง
ท�ำการศึกษาสภาพทั่วไปของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็ก ในจังหวัด
ตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจนี้สามารถด�ำเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะและแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคาร
ขนาดย่อมและขนาดเล็ก ในจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ตในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
(1) การจ้างงาน ขนาดเฉลี่ย และการเข้าออกงาน ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร
ของแรงงานที่ใช้และการใช้แรงงาน สภาพการท�ำงาน สภาพการจ้างงานและคุ้มครองแรงงาน ชั่วโมง
การท�ำงาน รายได้/ค่าจ้าง
(2) พฤติกรรมและพลวัตของสถานประกอบการ อาทิ ที่ตั้ง การกระจายตัว การเข้าสู่กิจการ
(New Starts) การขยายกิจการ (Expansion ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน) และการเลิกกิจการ (Closures)
(3) การเติบโตของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็กจ�ำแนก
ตามพื้นที่
(4) ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็ก
ในแง่ของการจ้างงาน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ้างงานในสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาด
ย่อมและขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษา
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในสถานประกอบการโรงแรมและ
ภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษา
		
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ท�ำให้ทราบลักษณะและแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคาร
ขนาดย่อมและขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษา
2. ท�ำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและ
ขนาดเล็กในแง่การจ้างงานในพื้นที่ศึกษา
3. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถน� ำ ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการพิ จ ารณา
มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการจ้างงานในโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและ
ขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษา
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4. เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจ้างงานในสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและ
ขนาดเล็ก
5. ผลการวิจัยสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคตได้
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ด�ำเนินการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการด�ำเนินของธุรกิจสถานประกอบการโรงแรมและ
ภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็กอยู่อย่างหนาแน่น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากรเป้าหมาย (Target Population) คือ เจ้าของและแรงงาน
ในสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็ก (Micro and Small Enterprises ;
MSEs) โดยสถานประกอบการขนาดย่อมและเล็กมีบุคลากร 1-9 และ 10-19 คน ตามล�ำดับ จ�ำนวนสถาน
ประกอบการในพื้นที่ศึกษาใช้ข้อมูลของส�ำนักงานประกันสังคม ณ เดือนธันวาคม ปี 2553 โดยมีจ�ำนวนของ
MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารทั้งหมด 1,037 ราย 2) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size)
ใช้สูตรในการค�ำนวณหาขนาดตัวอย่างขั้นต�่ำ (Parel et al., 1973, p. 13) โดยก�ำหนดระดับความเชื่อมั่น ณ
ระดับร้อยละ 95 Estimated Proportion (p) ร้อยละ 50 และ ค่าความคลาดเคลื่อน (e) เท่ากับร้อยละ 3.5
ได้จ�ำนวนตัวอย่าง 170 ราย 3) การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนชั้นภูมิ (Proportional
Stratified Random Sampling) (ตารางที่ 1) และ 4) ก�ำหนดตัวอย่างใช้การก�ำหนดแบบง่าย (Simple
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก
ตารางที่ 1 จ�ำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างเจ้าของและแรงงานในสถานประกอบการโรงแรมและ
ภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็ก จ�ำแนกตามจังหวัด
จังหวัด

ประชากร (ราย)

ตัวอย่าง (ราย)

ตรัง

262

43

กระบี่

329

54

ภูเก็ต

446

73

รวม

1,037

170

ประชากรและตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ท�ำการส�ำรวจเฉพาะสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคาร
ขนาดย่อมและขนาดเล็กที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากในการส�ำรวจตัวอย่างจ�ำเป็นต้องมีกรอบ
ตัวอย่าง (Sampling Frame) ที่ชัดเจน ซึ่งข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและ
ขนาดเล็กที่จดทะเบียนกับส�ำนักงานประกันสังคมนับเป็นกรอบตัวอย่างที่ดีในการส�ำรวจ และเอื้อต่อ
การศึกษาเชิงลึกที่เน้นทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพจากกรณีศึกษา และข้อมูลเชิงปริมาณจากการส�ำรวจตัวอย่างเพื่อ
ให้ได้ภาพที่ชัดเจนของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็กและการจ้างงาน
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ในสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษา ซึ่งจ�ำเป็นต้องจ�ำกัด
ขอบเขตประชากรที่ศึกษาให้เหมาะสม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการส�ำรวจได้แก่ (1) เจ้าของสถานประกอบ
การโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษา (2) แรงงานในสถานประกอบการโรงแรม
และภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษา (3) ตัวแทนจากหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด ส�ำนักงาน
ประกันสังคม สถิติจังหวัด หอการค้า สมาคมโรงแรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สถานประกอบการโรงแรม
และภัตตาคาร
เครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามที่ พั ฒ นาขึ้ น เอง โดยผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 2 ท่าน ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของและแรงงานในสถาน
ประกอบการ และ 2) การเติบโตของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็ก
.
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage)
สรุปผลการวิจัย
สภาพทั่วไปของเจ้าของกิจการ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและเล็ก
การเริ่มต้นกิจการ เจ้าของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็กส่วน
ใหญ่เริ่มกิจการเอง โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของทั้งหมด รองลงมารับช่วงต่อจากครอบครัว (ร้อยละ 15)
และซื้อหรือเซ้งกิจการต่อ (ร้อยละ 5) อายุของเจ้าของกิจการ เจ้าของ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและ
ภัตตาคารในพื้นที่ศึกษามี
ภู มิล�ำเนาเดิมของเจ้าของกิจการ MSEs ของโรงแรมและภั ตตาคารขนาดย่ อ มและขนาดเล็ ก
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนในอ� ำ เภอและจั ง หวั ด เดี ย วกั บ ที่ ตั้ ง ของสถานประกอบการคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 58
ของทั้งหมด รองลงมาจากจังหวัดอื่น และต่างอ�ำเภอร้อยละ 27 และ 15 ของผู้ประกอบการทั้งหมด
ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57) และอายุระหว่าง 40–49 ปี (ร้อยละ 32) รองลงมาอายุ
50–59 ปี, 30–39 ปี (ร้อยละ 25 และ 24 ของผู้ประกอบการทั้งหมด ตามล�ำดับ) การศึกษาของเจ้าของ
กิจการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของทั้งหมด รองลงมาคือ
มัธยมศึกษา ประถมศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี และอื่นๆ (อนุปริญญา อาชีวศึกษา ไม่เรียนหนังสือ) (ร้อยละ
16, 13, 13 และ 19 ของผู้ประกอบการทั้งหมด ตามล�ำดับ)
สถานภาพเดิมของเจ้าของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็กที่เคย
ท�ำธุรกิจอื่นมาก่อนร้อยละ 39 รองลงมา เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนร้อยละ 37 มีข้อสังเกตว่าเจ้าของสถาน
ประกอบการที่ไม่เคยท�ำงานมาก่อนหรือว่างงานสัดส่วนร้อยละ 14 และเพิ่งส�ำเร็จการศึกษาร้อยละ 10
ของผู้ประกอบการทั้งหมดประสบการณ์ท�ำงานของเจ้าของกิจการ เจ้าของสถานประกอบการโรงแรมและ
ภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็กส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�ำงานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51
22

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

ขณะที่สัดส่วนของเจ้าของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารที่มีประสบการณ์ท�ำงาน 6-10 ปีและ
1-5 ปีคิดเป็นร้อยละ 24 และร้อยละ 21 ตามล�ำดับ นอกจากนี้เจ้าของ MSEs ของโรงแรมและภัตตาคารมี
ประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับงานปัจจุบันโดยเฉลี่ยประมาณ 12 ปี และประสบการณ์ท�ำงานทั้งหมด
โดยเฉลี่ยประมาณ 20 ปี
ความเป็นอยู่ของเจ้าของกิจการที่เคยเป็นลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอื่นมาก่อน พบว่าเจ้าของ
MSEs ของโรงแรมและภั ต ตาคารส่ ว นใหญ่ มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ดี ข้ึ น เมื่ อ มาประกอบกิ จ การในปั จ จุ บั น
โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 84 ของผู้ประกอบการทั้งหมด เมื่อแยกเป็นเจ้าของสถานประกอบการโรงแรมและ
ภัตตาคารขนาดย่อมที่มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นสูงถึงร้อยละ 83 มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเดิมร้อยละ 14 และ
มีชีวิตความเป็นอยู่แย่ลงร้อยละ 3 ของผู้ประกอบการขนาดย่อม ส่วนเจ้าของสถานประกอบการโรงแรมและ
ภัตตาคารขนาดเล็กที่มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นสูงถึงร้อยละ 89 มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเดิมร้อยละ 9 และมี
ชีวิตความเป็นอยู่แย่ลงเพียงร้อยละ 2 ของผู้ประกอบการขนาดเล็ก
การฝึกอบรมทางเทคนิคของเจ้าของกิจการ เจ้าของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาด
ย่อมและขนาดเล็กที่เคยได้รับการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 44 และไม่เคยได้รับการฝึกอบรมร้อยละ 56 โดย
เจ้าของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมมีสัดส่วนร้อยละ 57
ของผู้ประกอบการขนาดย่อม ขณะที่สัดส่วนของเจ้าของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดเล็ก
ที่เคยได้รับการฝึกอบรมร้อยละ 48 และไม่เคยได้รับการฝึกอบรมร้อยละ 52 ของผู้ประกอบการขนาดเล็ก
สถานภาพทั่วไปของ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและเล็ก
ที่ตั้งของสถานประกอบการ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83)
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล โดยสถานประกอบการขนาดย่อม (1-9 คน) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลคิดเป็นร้อยละ 84 ของ
สถานประกอบการขนาดย่อมทั้งหมด และสถานประกอบการขนาดเล็ก (10-19 คน) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
คิดเป็นร้อยละ 80 ของสถานประกอบการขนาดเล็ก
สถานที่ด�ำเนินกิจการของ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งชุมชน
โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 81 รองลงมาตั้งอยู่ในตลาด และชานเมือง (ร้อยละ 10 และ 9 ของผู้ประกอบการ
ทั้งหมด ตามล�ำดับ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของสถานประกอบการขนาดเล็กที่อยู่ในแหล่งชุมชนมีสูงถึง
ร้อยละ 84 ของผู้ประกอบการขนาดเล็ก การใช้สถานที่ประกอบกิจการ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและ
ภัตตาคารส่วนใหญ่ใช้เพื่อประกอบกิจการและเป็นที่พักอาศัยด้วยพร้อมกัน โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 56
ขณะที่วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบกิจการอย่างเดียวร้อยละ 44 ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่า MSEs มีลักษณะ
การประกอบกิจการที่กึ่งครอบครัวมากกว่าครึ่ง
อายุ ข องกิ จ การ MSEs ของอุ ต สาหกรรมโรงแรมและภั ต ตาคารส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 5 ปี
คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา 6–11 ปี , 11–15 ปี , 16–20 ปี (ร้อยละ 22, 16, 12 ของผู้ประกอบการทั้งหมด
ตามล�ำดับ) อย่างไรก็ตาม
การจดทะเบียนตามกฎหมายของสถานประกอบการ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร
เกือบทุกแห่งมีการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยส่วนใหญ่จดทะเบียนในรูปแบบของกิจการร้านค้าเจ้าของ
คนเดียว (ร้อยละ 49) รองลงมาเป็นบริษัทจ�ำกัด (ร้อยละ 25) และห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด (ร้อยละ 18) แต่เมื่อ
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พิจารณาแยกตามขนาดของสถานประกอบการพบว่า สัดส่วนของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคาร
ขนาดย่อมที่จดทะเบียนแบบกิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียวสูงถึงร้อยละ 55 รองลงมาคือ บริษัทจ�ำกัด
(ร้อยละ 21) และห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด (ร้อยละ 15) ขณะที่สัดส่วนของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคาร
ขนาดเล็ก (จ้างงาน 10–19 คน) ส่วนใหญ่จดทะเบียนบริษัทจ�ำกัด (ร้อยละ 39) รองลงมาคือ กิจการ
ร้านค้าเจ้าของคนเดียว (ร้อยละ 27) และห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด (ร้อยละ 27) ส่วนการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ของสถานประกอบการเมื่อเริ่มกิจการ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารส่วนใหญ่จดทะเบียน
พาณิชย์เมื่อเริ่มกิจการ โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 87
เงินทุนที่ใช้ในการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและเล็ก
เงิ น ลงทุ น เมื่ อ เริ่ ม กิ จ การ สถานประกอบการโรงแรมและภั ต ตาคารขนาดย่ อ ม (1–9 คน)
ส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนเมื่อเริ่มกิจการประมาณ 100,001–500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของสถานประกอบ
การโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมทั้งหมด รองลงมาคือใช้เงินลงทุนประมาณ 500,001-1,000,000
บาท (ร้อยละ 18) และ 1,000,001–5,000,000 บาท (ร้อยละ 12) ขณะที่สถานประกอบการโรงแรม
และภัตตาคารขนาดเล็ก (10–19 คน) ส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนเมื่อเริ่มกิจการ 1,000,001–5,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 21 ของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดเล็กทั้งหมด รองลงมาคือ ใช้เงินลงทุน
ประมาณ 500,001–1,000,000 บาท (ร้อยละ 19) และ 100,001–500,000  บาท (ร้อยละ 17)
แหล่ ง เงิ น ทุ น หลั ก เมื่ อ เริ่ ม กิ จ การ MSEs ของอุ ต สาหกรรมโรงแรมและภั ต ตาคารส่ ว นใหญ่
ใช้เงินส่วนตัวเป็นแหล่งเงินทุนหลักเมื่อเริ่มกิจการ คิดเป็นร้อยละ 58 ของ MSEs ของอุตสาหกรรม
โรงแรมและภัตตาคารทั้งหมด รองลงมาคือ เงินของสมาชิกในครอบครัวหรือญาติ (ร้อยละ 14) เงินกู้ใน
ระบบ (ร้อยละ 14) เงินลงทุนจากหุ้นส่วน (ร้อยละ 11) และ เงินกู้นอกระบบเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 1)
อย่างไรก็ตาม เมื่อจ�ำแนกตามขนาดของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคาร แหล่งเงินทุนที่รองลงมา
จากเงินส่วนตัวส�ำหรับสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมคือ เงินของสมาชิกในครอบครัว
หรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 15 และเงินกู้ในระบบ คิดเป็นร้อยละ 14 ของสถานประกอบการโรงแรมและ
ภัตตาคารขนาดย่อมทั้งหมด ขณะที่ แหล่งเงินทุนที่รองจากเงินส่วนตัวส�ำหรับสถานประกอบการโรงแรม
และภัตตาคารขนาดเล็กคือ เงินกู้ในระบบ (ร้อยละ 14) และ เงินลงทุนจากหุ้นส่วน (ร้อยละ 13) ซึ่งอาจ
ชี้ให้เห็นว่ายิ่งขนาดการประกอบการยิ่งเล็กลงลักษณะการประกอบการยิ่งเป็นเชิงครอบครัวมากขึ้นโดยใช้
เงินใกล้ตัวมากกว่าการลงทุนกู้ยืม
เงิ น หมุ น เวี ย นของกิ จ การ MSEs ของอุ ต สาหกรรมโรงแรมและภั ต ตาคารส่ ว นใหญ่ ใช้ เ งิ น
หมุนเวียนประมาณ 100,001–500,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 30 และ 27 ตามล�ำดับ อย่างไร
ก็ตาม มีข้อสังเกตว่า สถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมที่ใช้เงินหมุนเวียนต�่ำกว่า 50,000
บาทต่อเดือนมีสัดส่วนร้อยละ 22 และเงินหมุนเวียน 50,001–100,000 บาทต่อเดือนมีสัดส่วนร้อย
ละ 19 ขณะที่สถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดเล็กที่ใช้เงินหมุนเวียน 1 ล้านบาทขึ้นไปต่อ
เดือนมีสัดส่วนร้อยละ 20 และเงินหมุนเวียน 500,001–1,000,000 บาทต่อเดือนมีสัดส่วนร้อยละ 18
และการกู้เงินของกิจการ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารส่วนใหญ่เคยกู้เงิน โดยมีสัดส่วน
ของการกู้เงินจากสถาบันการเงินมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48 และสัดส่วนของการไม่เคยกู้เงินร้อยละ 41
ทั้งนี้ สัดส่วนของการกู้เงินจากคนในครอบครัวและการเคยกู้เงินนอกระบบค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อยละ 6
และร้อยละ 3 ตามล�ำดับ
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ผลการด�ำเนินงานของกิจการ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารส่วนใหญ่ตั้งแต่เริ่ม
กิจการมาโดยเฉลี่ยมีผลการด�ำเนินงานแบบพออยู่ได้ คิดเป็นร้อยละ 62 ขณะที่สัดส่วนของกิจการที่โดยเฉลี่ย
มีก�ำไรมาโดยตลอด มีเพียงร้อยละ 32 และสัดส่วนของกิจการที่โดยเฉลี่ยขาดทุนมาโดยตลอดมีเพียงเล็กน้อย
คิดเป็นร้อยละ 3
การรวมกลุ ่ ม ระหว่ า งผู ้ ป ระกอบการ การรวมกลุ ่ ม กิ จ การเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากหลายสาเหตุ เช่ น
เพื่อต้องการซื้อวัตถุดิบในราคาถูกลง ใช้เครื่องจักร/โรงเก็บสินค้าร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มีอ�ำนาจในการต่อรองราคาสินค้า หรือ เพื่อตอบสนองผู้สั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากซึ่งกิจการเดียว
อาจมีก�ำลังการผลิตไม่เพียงพอ จากการส�ำรวจฯ พบว่า ส่วนใหญ่แล้วกิจการมีการรวมกลุ่มเพียงร้อยละ
27 โดยสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดเล็กมีสัดส่วนของการรวมกลุ่มมากว่าสถานประกอบ
การโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อม (ร้อยละ 32 ส�ำหรับขนาดเล็ก และ ร้อยละ 26 ส�ำหรับขนาดย่อม)
โดยรูปแบบการรวมกลุ่มส่วนใหญ่เป็นแบบความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (ร้อยละ 56) รองลงมา ได้แก่ สมาคม
(ร้อยละ 26) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41) นอกนั้น
ก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อตอบสนองผู้สั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก (ร้อยละ 17) เพื่อการมีอ�ำนาจต่อรองราคา
สินค้าเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 16) และ เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบราคาถูกลง (ร้อยละ 15)
เจ้าของสถานประกอบการ MSEs ของโรงแรมและภัตตาคารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง
40–49 ปี ภูมิล�ำเนาเดิมเป็นคนในอ�ำเภอและจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของสถานประกอบการ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ท�ำงานมากกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับงานปัจจุบัน
12 ปี และประสบการณ์ท�ำงานทั้งหมด 20 ปี เจ้าของ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารเคยเป็น
ลูกจ้างมาก่อนมีสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาเคยท�ำธุรกิจอื่นมาก่อน ไม่เคยท�ำงานมาก่อนหรือว่างงาน และเพิ่ง
จบการศึกษา
ความเป็ น อยู ่ ข องเจ้ า ของสถานประกอบการโรงแรมและภั ต ตาคารขนาดย่ อ มและขนาดเล็ ก
ส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเมื่อมาประกอบกิจการในปัจจุบัน
ที่ตั้งของ MSEs ในระบบของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารในจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่
และจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่ อยู่ในเขตเทศบาล โดยใช้โรงแรมและภัตตาคารเป็นสถานประกอบการและที่พัก
อาศัยด้วย
การกระจายอายุของ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารเป็นลักษณะ U–shape
คือ ในหมวดที่อายุกิจการต�่ำ  ไม่เกิน 5 ปี มีร้อยละ 22 ในขณะกลุ่มที่มีอายุกลางๆ มีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 12–16 และ อายุสูง 6–10 ปีและ 21 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนกลุ่มละร้อยละ 22
การจดทะเบียนพาณิชย์เมื่อเริ่มกิจการของ MSEs โรงแรมและภัตตาคารส่วนใหญ่จดทะเบียน
พาณิ ช ย์ ต้ั ง แต่ เริ่ ม กิ จ การ เงิ น ลงทุ น เมื่ อ เริ่ ม กิ จ การประมาณ 100,001–500,000 บาท โดยสถาน
ประกอบการโรงแรมและภั ต ตาคารขนาดเล็ ก (10–19 คน) ส่ ว นใหญ่ ใช้ เ งิ น ลงทุ น เมื่ อ เริ่ ม กิ จ การ
1,000,001–5,000,000 บาท ส่ ว นสถานประกอบการขนาดย่ อ ม (1–9 คน) ใช้ เ งิ น ลงทุ น ประมาณ
500,001–1,000,000 บาท แหล่งเงินทุนหลักที่ใช้เริ่มต้นกิจการส่วนใหญ่ใช้เงินส่วนตัวเป็นแหล่งเงินทุนหลัก
เมื่อเริ่มกิจการ รองลงมาใช้เงินของสมาชิกในครอบครัวหรือญาติ และเงินกู้ในระบบ โดยใช้เงินหมุนเวียน
100,001–500,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เคยกู้เงินโดยกู้เงินจากสถาบันการเงิน
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ผลการด�ำเนินกิจการของ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารมีผลการด�ำเนินงานแบบ
พออยู่ได้ ขณะที่เพียงร้อยละ 31 มีก�ำไรมาโดยตลอด และMSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารที่
โดยเฉลี่ยขาดทุนมาโดยตลอดมีเพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 3
การรวมกลุม่ ของ MSEs ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารในพืน้ ทีศ่ กึ ษายังมีการรวมกลุ่มกันน้อย
การรวมกลุ่มซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เพื่อต้องการซื้อวัตถุดิบในราคาถูกลง ใช้เครื่องจักร/โรงเก็บสินค้า
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีอ�ำนาจในการต่อรองราคาสินค้า หรือเพื่อตอบสนองผู้สั่ง
ซื้อสินค้าในปริมาณมากซึ่งกิจการเดียวอาจมีก�ำลังการผลิตไม่เพียงพอ โดยรูปแบบการรวมกลุ่มส่วนใหญ่
เป็นแบบความสัมพันธ์ส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่
รองลงมารวมกลุ่มเพื่อตอบสนองผู้สั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก การมีอ�ำนาจต่อรองราคาสินค้าเพิ่มมากขึ้น
และสั่งซื้อวัตถุดิบราคาถูกลง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าของกิจการ MSEs ของโรงแรมและภัตตาคาร
2. ควรส่งเสริมให้เจ้าของกิจการ MSEs ของโรงแรมและภัตตาคารเข้าร่วมเครือข่าย
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