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การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาบริบทการจดัการความปลอดภัยของ

เกสตเ์ฮา้สโ์ดยผูป้ระกอบการย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครในปัจจุบนั 2) ศึกษาขอ้จ ากดั

ดา้นบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความพึงพอใจและความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติต่อการ

จดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร และ 4)เสนอแนวทาง

การจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการวิจยั

แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพใชแ้บบ

สมัภาษณ ์เจา้หนา้ท่ีภาครฐั และผูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสตเ์ฮา้ส ์ การวิเคราะหข์อ้มลู

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา การวิจัยเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามกับผูเ้ขา้พักชาวต่างชาติ 

วิเคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาหาค่าความถ่ี รอ้ยละ และ

ขอ้มลูเก่ียวกบัความพึงพอใจและความตอ้งการในการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนโดยใชส้ถิติ  F-test (One Way ANOVA)  

ผลการศึกษา พบวา่ บริบทการจดัการความปลอดภยัในปัจจุบนัส าหรบัเกสตเ์ฮา้ส ์ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีการด าเนินการท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและผู ้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ทั้ งทางตรงและทางอ้อม เ น่ืองจากภาครัฐและ

ผูป้ระกอบการเกสต์เฮา้สม์ีเป้าหมายเดียวกัน คือ การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพและมี

ช่ือเสียงระดบัโลก ดงัน้ัน ภาพลกัษณท่ี์ดีของดา้นต่างๆ จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั แต่ก็ยงัมีขอ้จ ากดัใน

ดา้นความรู ้ดา้นทักษะ และดา้นทัศนคติอยู่พอสมควร อีกทั้งศักยภาพของบุคลากรมีความ

แตกต่างซ่ึงภาครัฐและผู ้ประกอบการเกสต์เฮา้ส์ก็ใหค้วามส าคัญในการหาแนวทางในการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสรา้งความเช่ือมัน่ใหก้บันักท่องเท่ียวและผูท่ี้เคยมาเยือนถนนขา้วสาร

ใหก้ลบัมาใชบ้ริการอีกครั้ง ผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภัย

ของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 6 ดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจ



(4) 

ดา้นการเตือนภัยมากกว่าดา้นอ่ืน รองลงมาคือ ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี ดา้นรกัษาความ

ปลอดภยั ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น และดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

ตามล าดับ ผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติมีความตอ้งการในการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์

ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เรียงตามความตอ้งการ 6 ดา้น คือ ดา้นการเตือนภัยซ่ึง

เป็นดา้นท่ีผูเ้ขา้พกัพึงพอใจมากกว่าดา้นอ่ืน และผูเ้ขา้พกัก็ยงัมีความตอ้งการใหม้ีการจดัการ

ความปลอดภยัมากเป็นอนัดบัแรกอีกดว้ย รองลงมาคือ ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้น

ชีวิตและทรพัยสิ์น ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี ดา้นการรกัษาความปลอดภัยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั

ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า ตามล าดบั 

ผลการวิจยัมีแนวทางใหผู้ป้ระกอบการเกสต์เฮา้ส์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร

และภาครฐัน าไปพฒันาการจดัการดา้นความปลอดภยั ดงัน้ี 1) ใหค้วามส าคญัต่อจ านวนบุคลากร

ท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน พฒันาเพ่ิมทักษะดา้นการจดัการความปลอดภยัใหก้บัพนักงานได้

เรียนรูแ้ละปฏิบติังานไดม้ีประสิทธิภาพสูงสุด 2) ควรมีการวางกฎระเบียบใหเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั สามารถน าไปใชร้่วมกนัไดใ้นหมู่ผูป้ระกอบการเกสต์เฮา้ส ์3) ควรมี

การเร่งรดั ส ารวจ จดัระเบียบขึ้ นทะเบียนเกสตเ์ฮา้สใ์หถู้กตอ้งตามกฎหมาย 4) ควรมีการปลกู

จิตส านึกใหผู้ป้ระกอบการเห็นความส าคญัของการจัดการความปลอดภัย 5) ควรมีการส่ง

เจา้หน้าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหค้วามรูก้บัผูป้ระกอบการหรืออาจท าคู่มือ เอกสารแจกจ่ายอย่างทัว่ถึง 

6) จดัใหม้ีผูม้ีประสบการณใ์นการรบัมือกบัเหตุการณค์วามไม่ปลอดภยัไปอบรมใหค้วามรูก้บั

บุคลากรในเกสตเ์ฮา้ส ์7) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจปรบัทศันคติใหบุ้คลากรมีความพรอ้มในการ

ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยความปลอดภัย 8) ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงหอ้งพัก 

หอ้งน ้าใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดี เพ่ิมระดบัความพึงพอใจใหผู้เ้ขา้พกัมากยิ่งขึ้ น 9) ผูป้ระกอบการควรให้

ความส าคญัหรือปรบัปรุงการแสดงป้ายบอกช่ือหรือสญัลกัษณ์ใหช้ดัเจน 10) ผูป้ระกอบการ

ควรใหค้วามส าคญัหรือปรับปรุง จดัใหม้ีอุปกรณ์ล็อคประตูทางเขา้ออกใหอ้ยู่ในสภาพดี 11) 

ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญั ปรบัปรุง จดัใหม้ีแผนหรือคู่มือเตือนภยั เสน้ทางหนีไฟใหอ้ยู่

ในสภาพท่ีดี พรอ้มใชง้าน 12) ผูป้ระกอบการควรเพ่ิมความเขม้งวดในการตรวจสอบและคดั

กรองลกูคา้ท่ีเขา้พกัอย่างเป็นระบบ 13) ผูป้ระกอบการและภาครฐัควรมีความร่วมมือในการ

ตรวจสอบปรบัปรุงพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการของเกสต์เฮา้สเ์พ่ือตอบสนองความพึงพอใจ

และความตอ้งการของผู ้เขา้พักอย่างสม า่เสมอโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการจัดการด้านความ

ปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพสงูสุดภายใตร้ะเบียบ กฎหมาย ท่ีใชร้่วมกนัอยา่งเคร่งครดั 
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The objectives of this study are: 1) to study the context of safety management 

of guest houses in Khao Sarn area, Bangkok nowadays 2) to study the limitations of 

personnel responsible for safety management of guest houses in Khao Sarn area, 

Bangkok 3) to study the satisfactions and needs of the foreign guests towards safety 

management of guest houses in Khao Sarn area, Bangkok 4) to propose a guideline for 

safety management of guest houses in Khao Sarn area, Bangkok. This research is a 

mixed approach using multi-methods which includes elements of both quantitative and 

qualitative research tools. The qualitative methodology used structured interview with the 

government officials, the entrepreneurs and the staff of guest houses and been analyzed 

as the content. The quantitative methodology used questionnaire with the foreign guests. 

The information of satisfactions and needs of the safety management of guest houses in 

Khao Sarn area, Bangkok has been analyzed by implementing the mean and standard 

deviation (S.D.) and tested the hypothesis by One Way Analysis of Variance (ANOVA) 

with F-Test 

The result revealed the context of safety management of guest houses in Khao 

Sarn area, Bangkok nowadays has been performed on the basis of cooperation between 

the public sector and entrepreneurs of guest houses both directly and indirectly by 

controlling and formatting as a group because both the public sector and the 

entrepreneurs of guest houses have the same goal as the potential tourist attraction and 

world-renowned destination. Hence, the positive images are important while managing 

the safety management remain as unsuccessful as it should which have limitation in 

terms of knowledge, skills and attitudes in both theoretical and practical ways.  The 

potential of the personnel is; moreover, different, which the public sector and the 



 (6) 

entrepreneurs of guest houses continue to focus on finding the way to continually 

improve for building the confidence and to the tourists who have visited Khao San 

returning there in the future. 

The foreign guests are satisfied with 6 factors of safety management of guest 

houses in Khao Sarn area, Bangkok at the high level which the cautionary is the most 

satisfied, followed by the structure and location, the security, the entrance, the lives and 

properties, and the guest rooms and toilets respectively.  

The foreign guests have the needs in safety management of guest houses in 

Khao Sarn area, Bangkok ordering as per the 6 factors of the needs: the cautionary at 

most, followed by the entrance, the lives and properties, the security, the structure and 

location, and the guest rooms and toilets respectively 

The result guides the entrepreneurs of guest houses in Khao Sarn area, Bangkok 

and the government officials to develop a safety management by 1) giving an importance 

to the number of personnel with the appropriate amount and developing skills for staff to 

handle the security effectively 2) setting the regulations in writing to be the same 

standard and can be shared among the entrepreneurs of guesthouses 3) organizing the 

legal registration of guest houses are legitimate 4) creating the awareness to the 

entrepreneurs of guesthouses about the importance of safety management 5) having 

the officials to the area educating the entrepreneurs of guesthouses or publishing the 

manual and documents distributed evenly 6) providing the experienced personnel in 

dealing with incidents of unsafe training to the staff of guest houses 7) building the 

mutual understanding  and adjusting the attitude to be ready to comply with safety 

efficiently 8) renovating the room and the bathroom to be in good condition to increase 

the level of satisfaction from guests 9) paying more attention to improve the signs or 

symbols of the guest houses clearly 10) taking care of the security lock system in the 

entrance and exit area to be in a good condition 11) giving priority to the safety manual, 

fire escape routes to be in a good condition and ready-to-use 12) increasing in monitor 

and screen customers to stay in a guest house 13) being cooperated between the 

entrepreneurs and government officials in improve service standards, monitoring of 

guesthouses to meet and satisfy the needs of guests on a regular basis, based on the 

safety management under strict regulations. 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 

การท่องเท่ียวจัดเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีสามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับหลายประเทศ 

โดยใชแ้หล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ นเป็นสินคา้ อีกทั้ง 

กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ก่อใหเ้กิดการลงทุนในการผลิตและบริการแก่นักท่องเท่ียว ส าหรบั

ประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519) และเป็นธุรกิจท่ีท า

รายไดใ้หก้บัประเทศไทยมากเป็นอนัดบัหน่ึงมาหลายปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบนั 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหก้าร

ประกอบธุรกิจบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวเจริญเติบโตตามไปดว้ย โดยเฉพาะ

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้ น เพ่ือตอบสนองและรองรับจ านวนและความ

ตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมมากขึ้ น จากสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้

มาท่องเท่ียวในประเทศไทย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา 

โดยในปี พ.ศ. 2552 มีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ทั้งส้ิน 14.19 ลา้นคน พ.ศ. 2553 มี

จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ทั้งส้ิน 15.96 ลา้นคน พ.ศ. 2554 มีจ านวนนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ ทั้งส้ิน 19.23 ลา้นคน พ.ศ. 2555 มีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ทั้งส้ิน 

22.35 ลา้นคน และพ.ศ. 2556 มีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ทั้งส้ิน 26.54 ลา้นคน 

ตามล าดบั (กรมการท่องเท่ียว, 2556) 

 

ภำพที่ 1.1  จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 –  

                2556 

แหล่งที่มำ:  กรมการท่องเท่ียว, 2556. 
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ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

หากธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัไมไ่ดร้บัการพฒันาตามมาตรฐาน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็จะไม่

สามารถพฒันาไดดี้ จากบทวิเคราะหธุ์รกิจโรงแรมแรมและรีสอรท์ ปี พ.ศ. 2553 กล่าวว่า 

ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์เป็นอุตสาหกรรมท่ีสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศกว่า 9 แสนลา้นบาทในปี 

พ.ศ.2550 จากแนวโน้มท่ีกล่าวมา เป็นส่ิงกระตุน้ใหนั้กลงทุนสนใจท่ีจะลงทุนสรา้งธุรกิจ

โรงแรมและท่ีพกัใหม่ๆ หลายแห่งโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโต

ในระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน คือ จ านวนผูเ้ขา้พกัแรม มี

อตัราขยายตัวรอ้ยละ 7.48 ต่อปี และจ านวนหอ้งพกั มีอตัราการขยายตัวรอ้ยละ 7.56 ต่อปี 

(สมาคมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น, 2553)  

จากยุทธศาสตรข์อ้ท่ี 5 แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555-2559 ขอ้ 

5.1.5 กล่าววา่  

 

บูรณาการงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

นักท่องเท่ียวระหวา่งหน่วยงานต่างๆ เพื่อท าหนา้ท่ีในการประสานงานและการ

สัง่การในการป้องกนั เฝ้าระวงัเตือนภัย ก ากบัดูแล และรกัษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรพัยสิ์นของนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ทั้งในกรณี

ก่อน-หลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางการท่องเท่ียว เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่

นักท่องเท่ียว  

ดังน้ัน การสรา้งความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมและท่ีพักจึงควรเป็น

ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกท่ีพกัแรมของนักท่องเท่ียว เพราะ

ถือว่าเป็นส่ิงส าคัญและสะท้อนความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก อันจะส่งผลถึงภาพลกัษณ์ของประเทศ

เจา้บา้นท่ีดี 

 

ดังน้ันการด าเนินธุรกิจโรงแรมและท่ีพักตอ้งค านึงถึงความปลอดภัยของผูใ้ชบ้ริการ 

เพ่ือใหไ้ดร้บัความน่าเช่ือถือและป้องกนัเหตุการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูใ้ชบ้ริการ 

โดยจัดใหม้ีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีมาตรฐานดา้นความปลอดภัยท่ีมีคุณภาพ เช่น กุญแจ

ประตู พนักงานรกัษาความปลอดภัย กลอ้งวงจรปิด สญัญาณเตือนไฟไหม ้ไฟส ารองฉุกเฉิน 

คู่มือการปฏิบัติส าหรับเหตุฉุกเฉิน ตูนิ้รภัยส่วนตัวในหอ้งพักพักแขก ทีมผจญเพลิงเสน้ทาง

อพยพ อุปกรณด์บัเพลิง เป็นตน้  

ถนนขา้วสารเป็นถนนท่ีตั้งอยู่ในแขวงตลาดยอด เขตพระนคร ท่ีเช่ือมระหว่างถนน  

จกัรพงษ์ยา่นบางล าพแูละถนนตะนาว ซ่ึงเป็นย่านธุรกิจการคา้ท่ีส าคัญในเกาะรตันโกสินทร ์ใน

อดีตย่านขา้วสารเป็นเพียงตรอกเล็กๆ ท่ีไม่พลุกพล่าน มีท่ีพกัเพียงไม่ก่ีแห่ง และเป็นย่านขาย

สินค้าราคาย่อมเยา ปัจจุบันตรอกข้าวสารเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจาก

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศและชาวไทยเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็น

แหล่งบนัเทิงในยามราตรีท่ีมีทั้งรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก สถานบนัเทิง เป็นตน้ 
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ปัจจุบันถนนขา้วสารมีโรงแรมและท่ีพกัใหเ้ลือกมากมาย โดยเฉพาะเกสต์เฮา้ส์ ซ่ึงมี

ความหลากหลายทั้งทางดา้นราคาและส่ิงอ านวยความสะดวก ขึ้ นอยู่กบัสภาพและประเภทของ

หอ้งพกั ซ่ึงการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ของธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีพกัประเภท

เกสต์เฮาส์ จะต้องด าเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานและความปลอดภัยท่ีมีต่อชีวิตและ

ทรพัยสิ์นของผูใ้ชบ้ริการ เพราะเมื่อมีจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการต่างๆ ในถนนขา้วสารมี

จ านวนเพ่ิมมากขึ้ น ส่ิงท่ีจะตามมาอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ดก็้คือ ปัญหาอาชญากรรม  

จากเหตุดังกล่าวในขา้งต้น ผู ้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญในด้านความปลอดภัยของ

นักท่องเท่ียวโดยมีความสนใจท่ีจะเน้นการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภัยในโรงแรม

และท่ีพกั เน่ืองจากท่ีพกัแรมคือ สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวควรไดร้บับริการเพ่ือใหม้ีความปลอดภยั

ทั้งชีวิตและทรพัยสิ์นมากท่ีสุด โดยจะศึกษาถึงบริบทการจดัการความปลอดภัย ขอ้จ ากดัดา้น

บุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้นการจดัการความปลอดภยั ความพึงพอใจและความตอ้งการของผูเ้ขา้

พกัชาวต่างชาติต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือน าผลการศึกษามาพัฒนาใหเ้ป็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ใหก้บันักท่องเท่ียวใหม้ีประสิทธิภาพและลดความเส่ียงต่อชีวิต

และทรพัยสิ์นของนักท่องเท่ียวใหม้ากท่ีสุด  

 

1.2 ค ำถำมกำรศึกษำ  

 

1)  สภาพบริบทการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพ 

มหานคร ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

2)  บุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานครมีขอ้จ ากดัอะไร อยา่งไรบา้ง 

3)  ความพึงพอใจและความต้องการของผู ้เขา้พักชาวต่างชาติต่อการจัดการความ

ปลอดภัยของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัใด และตอ้งการใหเ้ป็น

อยา่งไร 

4)  แนวทางการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์  ย่านถนนขา้วสาร  กรุงเทพ  

มหานคร ควรเป็นอยา่งไร 

 

1.3  วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ 

 

1)  เพ่ือศึกษาบริบทการจดัการความปลอดภยัของเกสต์เฮา้สโ์ดยผูป้ระกอบการย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครในปัจจุบนั        

2)  เพ่ือศึกษาขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้นการจัดการความปลอดภัยของ 

เกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
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3)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติต่อการจดัการ

ความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

4)  เพ่ือเสนอแนวทางพฒันาการจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

 

1.4  ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้บั 

 

1) น าเสนอขอ้มูลท่ีได้รับจากการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าไปสู่การ

พัฒนาการให้บริการท่ีพักแบบเกสต์เฮ้าส์ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่างๆ ซ่ึง

นักท่องเท่ียวจะใหค้วามนิยมเป็นอย่างมาก ดังน้ันจึงน ามาสู่การสรา้งความพึงพอใจและความ

มัน่ใจของนักท่องเท่ียวในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ซ่ึงจะส่งผลต่อการเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้ น อีกทั้งยงัมีรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้ นอีกมหาศาล

ในการบริหารและจดัการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยต่อไป   

2) ผลของการศึกษาน้ีจะท าใหไ้ดแ้นวทางการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยโดย

ผูป้ระกอบการสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการจัดการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้สต์ามความตอ้งการของลูกคา้ผูร้บับริการซ่ึงเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ใน 

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร และเกสตเ์ฮา้สท์ัว่ประเทศ เพ่ือความสรา้งความเช่ือมัน่ของ

ผูเ้ขา้พกั อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มาลงทุนในธุรกิจท่ีพักแบบ

เกสตเ์ฮา้ส ์ใหม้ีความปลอดภยัต่อผูใ้ชบ้ริการ 

 

1.5  ขอบเขตกำรศึกษำ   

 

การศึกษาในครั้งน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยั ไวด้งัน้ี 

  

1.5.1  ขอบเขตของเน้ือหำ       

การศึกษาครั้งน้ีมีขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ  

1) ประเด็นท่ีจะศึกษาบริบทการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์

ประกอบด้วย บริบทด้านบุคลากร บริบทด้านระเบียบปฏิบัติ บริบทด้านการด าเนินการ  

และบริบทด้านการจัดการความปลอดภัยในปัจจุบันจากความคิดเห็นผู ้ประกอบการและ

บุคลากรของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

2) ประเด็นท่ีจะศึกษาขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้นการจดัการความ

ปลอดภยั ประกอบดว้ย ขอ้จ ากดัดา้นความรู ้ขอ้จ ากดัดา้นทกัษะ และขอ้จ ากดัดา้นทศันคติ จาก

ความคิดเห็นผูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
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3)  ตัวแปรท่ีจะศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้ส ์ประกอบดว้ย ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้นพนักงานรกัษาความปลอดภยั  ดา้น

โครงสรา้งและสถานท่ี ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า ดา้นการเตือนภัย และดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น  

จากความคิดเห็นของผูเ้ขา้พกัเกตสเ์ฮา้สช์าวต่างชาติ ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

4)  ตัวแปรท่ีจะศึกษาความตอ้งการในการจัดการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้ส์ ประกอบดว้ย ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮา้ส์ ดา้นพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ด้านโครงสร้างและสถานท่ี ด้านหอ้งพักและหอ้งน ้ า ด้านการเตือนภัย และด้านชีวิตและ

ทรัพย์สิน จากความคิดเห็นของผู ้เข ้าพักเกตส์เฮ้าส์ชาวต่างชาติ ย่านถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร 

 

1.5.2  ขอบเขตของประชำกร       

การศึกษาครั้งน้ีเก็บรวบรวมขอ้มลูจากประชากร 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1)  เจา้หนา้ท่ีรฐั (ส านักงานเขตพระนคร) 

2)  ผูป้ระกอบการและบุคลากรเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

3)  ผูเ้ขา้พกัเกสตเ์ฮา้สช์าวต่างชาติ ในยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

 

1.6  นิยำมศพัทเ์ชิงปฏิบตักิำร  

 

บริบท หมายถึง สภาพการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร ในด้านบุคลากร ระเบียบปฏิบัติ การด าเนินการ และการจัดการความ

ปลอดภยัในปัจจุบนั  

การจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮา้ส์ หมายถึง ขอ้ปฏิบัติและการด าเนินงานใน 

เกสตเ์ฮา้สท่ี์ปราศจากภยัหรือการพน้ภยั และรวมถึงปราศจากอนัตราย การบาดเจ็บ การเส่ียง

ภัยและการสูญเสีย ส าหรับการวิจัยน้ี หมายถึง ขอ้ปฏิบัติและการด าเนินงานด้านความ

ปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน 

เกสตเ์ฮาส ์(Guest House) หมายถึง สถานท่ีพกัแรมท่ีมีลกัษณะเป็นบา้น ท่ีดดัแปลง

หรือสรา้งขึ้ น และแบ่งเป็นท่ีพกัแรมโดยเก็บค่าเช่า ส าหรบัการวิจัยน้ี หมายถึง เกสต์เฮา้สใ์น

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน 

ผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติ หมายถึง ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาพกัท่ีเกสต์เฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน 

ความตอ้งการของผูเ้ขา้พักชาวต่างชาติ หมายถึง เหตุผล ความปรารถนาและความ

สนใจท่ีมาเรา้หรือกระตุน้ใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียว ส าหรับการวิจัยน้ี หมายถึง ความตอ้งการ

บริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์พนักงานรกัษาความปลอดภยั โครงสรา้งและสถานท่ี หอ้งพกัและ
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ห้องน ้ า การเตือนภัย ชีวิตและทรัพย์สิน ในการเข ้าพักเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน 

ความพึงพอใจของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติ หมายถึง ความรูสึ้กท่ีดีของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติ

ท่ีไดร้บัการตอบสนองทางบวกต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้นบริเวณทางเขา้

ของเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้นพนักงานรกัษาความปลอดภยั ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี ดา้นหอ้งพกัและ

หอ้งน ้ า ดา้นการเตือนภัย และดา้นชีวิตและทรัพย์สิน ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร

เท่าน้ัน 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ หมายถึง ขอ้เสนอแนะส าหรับ

ผูป้ระกอบการ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความปลอดภัยในเกสต์เฮา้สเ์พ่ือพฒันา

และปรบัปรุงระบบการจดัการความปลอดภัยในเกสตเ์ฮา้สท่ี์สอดคลอ้งกบับริบท ศกัยภาพของ

บุคลากร และตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติ ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน 
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บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

จากการทบทวนวรรณกรรม จากเอกสาร บทความต่างๆ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การศึกษาแนวทางการจัดการความปลอดภัยของเกสต์ เฮ้าส์  ในย่านถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาบริบทการจดัการความปลอดภัย 

ของเกสตเ์ฮา้ส ์ในย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้น

การจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ ความพึงพอใจและความต้องการของผู ้เขา้พัก

ชาวต่างชาติต่อการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮา้ส์ ย่านถนนขา้วสารกรุงเทพมหานคร  

เ พ่ือพัฒนาเป็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา 

รายละเอียดมีดงัน้ี 

2.1  บริบททัว่ไปของถนนขา้วสาร 

2.2  ธุรกิจโรงแรม 

2.3  แนวคิดเก่ียวกบัเกสตเ์ฮา้ส ์

2.4  มาตรฐานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียว ประเภทเกสตเ์ฮา้ส ์

2.5  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัท่ีพกัส าหรบันักท่องเท่ียว 

2.6  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรดา้นความปลอดภยั 

2.7  แนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการความปลอดภยั 

2.8  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ 

2.9  แนวคิดเก่ียวกบัความรู ้

2.10  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  บรบิททัว่ไปของถนนขา้วสาร 

 

ถนนขา้วสาร สรา้งขึ้ นในรชัสมยั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลท่ี 5 

ในปี พ.ศ.2435 โดยกรมโยธาธิการ โดยช่ือเดิมคือ ถนนชนะสงคราม มีการตดัถนนจากหน้า

วัดชนะสงคราม ไปทางทิศตะวันออกตามตรอกขา้วสาร แล้วมาส้ินสุดท่ีถนนเฟ่ืองนคร      

บริเวณด้านหน้าของสวนหลวงตึกดิน แล้วจึงได้รับพระราชทานนามตามตรอกเดิมว่า        

ถนนขา้วสาร 
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ถนนขา้วสาร เดิมเป็นย่านท่ีเป็นแหล่งคา้ขายขา้วสารท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตพระนคร      

โดยขา้วสารจ านวนมากได้ถูกส่งมาจาก ฉางขา้วหลวง สะพานช้างโรงสีตั้งอยู่บริเวณริม           

คเูมืองเดิม ปัจจุบนัคือคลองหลอด และกลายเป็นชุมชนท่ีมีการคา้ขายขนาดใหญ่หลงัจากมีการ

ตดัถนน 

ในปี พ.ศ. 2525 ซ่ึงเป็นปีท่ีทางกรุงเทพมหานครมีการเฉลิมฉลองสมโภชกรุงครบรอบ 

200 ปี มีปริมาณนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวนมาก เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวและมีบางส่วน

ไดเ้ขา้มาเช่าพักอาศัยในย่าน ถนนขา้วสาร ในช่วงเทศกาลดังกล่าว อีกทั้งมีทีมงานกองถ่าย

ภาพยนตร์ต่างประเทศ เขา้มาขอเช่าพักอาศัยหอ้งพักและบา้นเช่าจากชาวบา้นในบริเวณ

ดังกล่าว โดยในระยะแรกเป็นการแบ่งหอ้งใหเ้ช่าพกั และต่อมามีการดัดแปลงและกลายเป็น

เกสต์เฮา้ต์ ในท่ีสุดจนกลายเป็นแหล่งท่ีพกัยอดนิยมของเหล่านักท่องเท่ียวแบ็กแพ๊กเกอร ์ท่ี

เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ปัจจุบันถนนขา้วสาร เป็นแหล่งท่องเท่ียว จุดเร่ิมตน้ในการท่องเท่ียวและท่ีพักราคา

ประหยดั ท่ีเป็นท่ียอดนิยมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย มีท่ีพกั

ทั้งประเทศ เกสตเ์ฮา้ต ์โรงแรมขนาดเล็ก รา้นอาหาร รา้นนวด และรา้นคา้ท่ีท าธุรกิจเก่ียวขอ้ง

กบัการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของชาวต่างชาติอยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ยามราตรีท่ีเป็นท่ีนิยมของวยัรุ่นชาวไทยเอง 

เกสตเ์ฮา้ส ์หลายแห่งบนถนนขา้วสาร เป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ และมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เช่น TOP GUESTHOUSE BONNY GUESTHOUSE 

เป็นตน้ โดยเกสตเ์ฮา้สเ์หล่าน้ี ใหบ้ริการเช่าหอ้งพกัคา้งคืน ในราคาประหยดักว่าโรงแรมทัว่ๆไป 

โดยเฉล่ีย ราคาหอ้งพกัเร่ิมตั้งแต่ 100 บาทไปจนถึง 500-600 บาท ขึ้ นอยู่กบัสภาพหอ้งพกั

และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจัดไวใ้ห ้และต่อมาไดม้ีโรงแรมขนาดเล็กและกลาง เขา้มาเปิด

ใหบ้ริการ เช่น BUDDY BOUTIQUE HOTEL โดยมีราคาหอ้งพกัตั้งแต่ 1000-3000 บาท และ

ยงัมีกิจการเกสต์เฮา้ส ์โรงแรมท่ียงัมีการขยายตวั เปิดใหม่ในย่านดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง อาจ

กล่าวไดว้่า เกสต์เฮา้ส์ก็ยังคงเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว และนักเดินทางบนถนนขา้วสาร 

(กระทรวงวฒันธรรม, 2556) 

 

2.2  ธุรกิจโรงแรม 

 

2.2.1  ความหมายของโรงแรม 

มีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ “โรงแรม” ดงัต่อไปน้ี     

 นิคม จารุมณี (2544: 169) กล่าวว่า โรงแรม หมายถึง บา้นพกัท่ีมีหอ้งพกัตั้งแต่ 10 

หอ้ง จนถึง อาคารขนาดใหญ่ท่ีมีหอ้งพกันับพนัหอ้ง เปิดใหบ้ริการเช่าพกั อีกทั้งมีการบริการจดั

หอ้งประชุมสมัมนา รา้นคา้ รา้นอาหาร ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือการสนัทนาการและ

การพกัผ่อน เช่น สระวา่ยน ้า สนามเทนนิส เป็นตน้ 
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พรรณพชัร อิทธิโอภาสกุล (2546: 4) ใหค้วามหมายของค าว่า โรงแรม หมายถึง ท่ี

พกัแรม ท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่มีหลายชั้น ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัจ านวนมาก และมี

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆภายในอาคาร 

พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง) ไดใ้หค้วามหมาย

ของโรงแรมในมาตรา 3 ว่าคือ บรรดาสถานท่ีทุกชนิดท่ีจัดตั้งขึ้ นเพ่ือรับสินจา้งส าหรับคน

เดินทางหรือบุคคลท่ีจะหาท่ีอยูห่รือ ท่ีพกัชัว่คราว ทั้งน้ีตอ้งมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมใหแ้ก่ผู ้

เขา้พักดว้ยดังก าหนดในมาตรา 25 ว่า เคหะสถานใดใชบ้า้นพักดังกล่าวเป็นท่ีรับบุคคลท่ี

ประสงคจ์ะไปพกัอาศยัอยู่ซ่ึงระยะเวลาอย่างน้อยหน่ึงคืนโดยผูมี้สิทธ์ิใหใ้ชมิ้ไดข้ายอาหารหรือ

เคร่ืองด่ืมใดๆ แก่ผูม้าพกัเป็นปกติธุระหรือแก่ประชาชนไม่ถือว่าเป็นโรงแรมตามความหมาย

แห่งพระราชบญัญติัน้ี 

วิษณุ บ่างสมบรูณ ์(2546: 68-69) กล่าวว่า โรงแรม หมายถึง กิจการท่ีบริการดา้น   

ท่ีพักอาศัย โดยใหบ้ริการเช่าหอ้งพัก บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่นักท่องเท่ียวโดยคิด

ค่าตอบแทนเพ่ือผลก าไรของกิจการ 

สุมมนา อยู่โพธ์ิ (2544: 53) กล่าวว่า โรงแรม หมายถึง ท่ีพกัส าหรบันักเดินทาง

ชัว่คราวเพ่ือเดินทางไปท าธุรกิจ หรือ ท่องเท่ียวพกัผ่อนโดยมีระยะเวลาเขา้พกั  

 สรุปได้ว่า “โรงแรม” หมายถึง สถานท่ีพักแรม ท่ีจัดให้มีบริการห้องพัก อาหาร 

เคร่ืองด่ืม ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆใหแ้ก่ผู ้เขา้ โดยมีระยะเวลาในการเขา้พัก     

แลว้คิดค่าบริการเป็นผลตอบแทน 

ภาณุพงศ ์วชัรประสิทธ์ิ (2549: 45-46) ไดแ้บ่งประเภทของโรงแรม ตามลกัษณะ      

การเขา้พกั ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) โรงแรมท่ีเขา้พกัชัว่คราว (Transient Hotel) เป็นโรงแรมท่ีพกัท่ีนักเดินทาง

ทั้งท่ีท่องเท่ียวหรือท าธุรกิจ แวะเขา้มาโดยมีช่วงเวลา 1-7 วนัมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครนั     

มกัตั้งอยูใ่นเมืองใหญ่ๆ ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 

2) โรงแรมท่ีผู ้เขา้พักประจ า (Residential Hotel) เป็นโรงแรมท่ีพักท่ี

นักท่องเท่ียวหรือเดินทางเพ่ือท าธุรกิจ แวะเขา้พกัโดยมีระยะเวลา 1-3 เดือนหรือเป็นปีโดยอาจ

มีส่วนของหอ้งครวัหรือประกอบอาหารเพ่ิมเติมจากโรงแรมประเภทแรก แต่ในปัจจุบนัโรงแรม

ส่วนใหญ่มกัจะมีบริการหอ้งพกัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของแขกท่ีพกัทั้งสองประเภท 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย           

แบ่งประเภทและมาตรฐานของโรงแรมในประเทศโดยวิ ธีใหด้าวไว ้5 ระดับ (Star Rating 

System) คือ 

1)  โรงแรมระดบัชั้นเยี่ยม 5 ดาว (Five-star/Deluxe Hotel) เป็นลกัษณะ

โรงแรมท่ีใหบ้ริการสมบูรณ์แบบและมีราคาสูง โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น 

หอ้งพกัมีอ่างอาบน ้าส่วนตวั มีภตัตาคารระดบัสงู สระวา่ยน ้า สถานท่ีออกก าลงักาย และบริการ

ท่ียอดเยี่ยม 
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2)  โรงแรมระดับชั้นหน่ึง 4 ดาว หรือระดับหน่ึง (Four-star/First Class 

Hotel) เป็นโรงแรมท่ีใหบ้ริการและส่ิงอ านวยความสะดวกสูงกว่ามาตรฐาน เช่น หอ้งพัก      

ส่วนใหญ่มีอ่างอาบน ้า มีภตัตาคาร และคอกเทลเลาจไ์วบ้ริการ  

3)  โรงแรมระดับชั้นสอง 3 ดาว (Three-star/Second Class Hotel) เป็น

โรงแรมในระดบัมาตรฐานเน้นความสะดวกสบาย โดยปกติจะมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

โรงแรม  

4)  โรงแรมชั้นสาม 2 ดาว (Two-star/Third Class Hotel) เป็นโรงแรมเพ่ือ

การพาณิชยห์รือนักท่องเท่ียวแบบประหยดั มีลิฟต์อ านวยความสะดวกในการขึ้ นลงระหว่างชั้น 

หอ้งพักบางหอ้งมีหอ้งอาบน ้าแบบฝักบวัและอาจมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรมแต่     

ผูพ้กัตอ้งเสียค่าบริการเพ่ิม 

5) โรงแรมระดับประหยดั 1 ดาว (Economy Class Hotel) เป็นโรงแรม

ใหบ้ริการหอ้งพักแบบประหยดั ไม่มีลิฟท์บริการระหว่างชั้น ไม่มีหอ้งน ้าหรือหอ้งอาบน ้าใน

หอ้งพกัและ  ไมม่ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในโรงแรม  

อรุณี ดุษฎีวงศ ์(2545: 9) แบ่งขนาดของโรงแรม โดยใชจ้ านวนหอ้งพกัเป็นเคร่ืองวดั 

ตามขนาดของโรงแรมไดด้งัน้ี 

1) โรงแรมขนาดเล็ก ไดแ้ก่ โรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งพกันอ้ยกวา่ 100 หอ้ง 

2)  โรงแรมขนาดกลาง ไดแ้ก่ โรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งพกัระหว่าง 100-300 

หอ้ง  

3) โรงแรมขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ โรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งพกัตั้งแต่ 300 หอ้งขัน้ไป 

นารีรตัน์ บุญเพ็ง (2544: 47-48) แบ่งประเภทโรงแรมตามสถานท่ีตั้งเป็น 5 ลกัษณะ 

ดงัน้ี  

1) โรงแรมในเมืองเล็ก (Small Cities) เป็นโรงแรมท่ีตั้งอยู่ในเมืองขนาดเล็ก 

จึงมีหอ้งพกัจ านวนไมม่าก แต่มีบริการรา้นคา้ รา้นอาหาร และจดัประชุมสงัสรรคเ์พ่ือหารายได้

จากกิจการดงักล่าวเป็นหลกันอกจากรายไดจ้ากหอ้งพกั      

2) โรงแรมในเมืองใหญ่ (Large Cities) ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่มีการคมนาคม

สะดวกสบาย เป็นศูนยก์ลางธุรกิจ มีหอ้งพกัจ านวนหลักรอ้ยจนถึงพันหอ้ง มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกครบครนั บางแห่งอาจมีหอ้งประชุมสมัมนาขนาดใหญ่เพ่ือรองรบัการประชุมสมัมนา ท่ีมี

คนเขา้ร่วมจ านวนมากได ้        

3) โรงแรมในสถานท่ีตากอากาศ (Resorts)เป็นท่ีพักท่ีมกัตั้งอยู่ใกลบ้ริเวณ

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา หรือทะเลสาบ และจัดใหม้ีส่ิงอ านวยความ

สะดวกเพ่ือความบนัเทิงและสนัทนาการ เพื่อจงูใจใหผู้เ้ขา้พกัเลือกใชบ้ริการ   

4) โรงแรมท่าอากาศยาน (Airport Hotel) เป็นท่ีพกัท่ีตั้งอยู่ในหรือใกลบ้ริเวณ

สนามบิน โดยมีจดมุ่งหมายท่ีจะรองรบัการใชบ้ริการของผูโ้ดยสารท่ีรอใชบ้ริการสนามบิน อาจ

มีบริการใหเ้ช่าหอ้งพกัเป็นรายชัว่โมง หรือรายวนั  
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5) โรงแรมแบบรถยนต์เขา้จอดใกลห้อ้งพัก (Motel/Motor Hotel) เป็น

โรงแรมท่ีมกัตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงระหว่างเมือง โดยผูใ้ชบ้ริการมกัขับรถแลว้แวะเขา้พัก 

ส่วนมากจะมีบริเวณท่ีจอดรถติดกบัหอ้งพกัแต่ละหอ้ง 

ดงัน้ันจึงสรุปความหมายของค าว่า “โรงแรม” คือ สถานท่ีท่ีใชส้ าหรบัรบัรองผูเ้ดินทาง

หรือนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการคา้งแรมโดยมีการจ่ายค่าเขา้พกัใหก้บัสถานท่ีท่ีเขา้พกั ซ่ึงผูเ้ขา้พกัจะ

ไดร้บัความสะดวกสบายจากการบริการน้ัน 

 

2.2.2  การจดัแบ่งแผนกงานตา่ง ๆ ในโรงแรม   

 วิลาสินี วรธรรมมงคล (2548: 18-20) กล่าวว่าโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีใหบ้ริการทั้ง

หอ้งพัก อาหาร เคร่ืองด่ืม และส่ิงความสะดวกสบายประเภทอ่ืนๆ จึงประกอบไปดว้ยหน้าท่ี 

และการบริการท่ีหลากหลาย จึงตอ้งมีการแบ่งงานออกเป็นแผนกต่างๆดงัน้ี   

1)   แผนกครวั (The Kitchen) เป็นแผนกท่ีรบัผิดชอบในดา้นการจดัหาวตัถุดิบ

ในการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีพนักงานครวั และหวัหน้าเชฟครวั เป็นผูป้ระกอบอาหาร

ตลอดจนดูแลใหอ้าหารมีรสชาติ และมีมาตรฐานเป็นท่ีนิยมแก่แขกท่ีมาใชบ้ริการ ทั้งน้ีตอ้ง

ประสานงานกบัแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งใกลชิ้ด      

2)   แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Service) เป็น

แผนกท่ีจัดการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยดูแลรา้นอาหารในโรงแรมใหม้ีการบริการ

ทางดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยเน้นการบริการท่ีพึงพอใจ

ต่อผูเ้ขา้พกั              

3)   แผนกจดัเล้ียง (The Catering Department) เป็นแผนกท่ีมีเพ่ิมเติมมาจาก

แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม แต่มีจุดประสงคห์ลกัในการใหบ้ริการแก่ผูท่ี้ตอ้งการจดังาน

เล้ียงเป็นหมู่คณะมีแขกเขา้ร่วมงานจ านวนมาก อาจมีลกัษณะ งานเล้ียงเป็นการส่วนตัว หรือ

งานสมัมนา ประชุมเฉพาะ เช่น งานแต่งงาน งานเล้ียงอ าลา หรือ งานประชุมสมัมนา เป็นตน้ 

4)  แผนกแม่บา้น (House-Keeping) มีหน้าท่ีดูแลการท าความสะอาดทั้งใน

ส่วนหอ้งพกัแขกหรือสถานท่ีส่วนกลางสาธารณะ เช่น การเตรียมหอ้งเพ่ือรบัแขกเขา้พกั การท า

ความสะอาดหอ้งพกัในขณะท่ีแขกเขา้ใชบ้ริการ ตลอดจนท าความสะอาดหอ้งพกัหลงัแขกคืน

หอ้งพัก เพ่ือท่ีจะตอ้นรับแขกรายใหม่ต่อไป ทั้งน้ี แผนกแม่บา้นตอ้งประสานงานกับแผนก

ตอ้นรบั และแผนกช่าง เพ่ือใหห้อ้งพกัของโรงแรมไดม้าตรฐาน พรอ้มท่ีจะใหลู้กคา้พึงพอใจใน

บริการ              

5)  แผนกตอ้นรับ (Reception) ถือว่าด่านแรกท่ีลูกคา้ตอ้งเจอเมื่อเขา้ใช้

บริการโรงแรม มีหน้าท่ีในการตอ้นรับ ลงทะเบียน แลว้จัดหาหอ้งพักใหลู้กคา้ ตลอดจน รับ

ช าระค่าท่ีพักเมื่อส้ินสุดการพัก แผนกต้อนรับ มักประกอบไปด้วยพนักงานท่ีติดต่อ และ

ใหบ้ริการแก่แขกโดยตรง เช่น พนักงานตอ้นรบั พนักงานรบัช าระเงิน หรือ แคชเชียร ์พนักงาน

ยกกระเป๋า พนักงานรับโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งน้ีแผนกต้อนรับถือว่าเป็นหัวใจหลักในการ

ประสานงานกบัแผนกอ่ืนๆเพ่ือใหก้ารบริการแก่ผูเ้ขา้พกัใหเ้กิดความพึงพอใจสงูสุด  
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6) แผนกบริการทัว่ไป (Uniformed Service) หรือในบางท่ีอาจเรียกว่า 

GUEST SERVICE ซ่ึงในบางโรงแรมอาจเป็นแผนกเดียวกบัแผนกตอ้นรบั มีหน้าท่ีในการอ านวย

ความสะดวกและจดัหาบริการกบัลูกคา้ในขณะเขา้พัก เช่นส ารองบตัรโดยสารเคร่ืองบิน จอง

รา้นอาหาร ละคร การแสดงต่างๆ เป็นตน้  

7) แผนกบญัชี (Accounting) เป็นแผนกท่ีดูแลและจดัการธุรกรรม ทางดา้น

บญัชี ตรวจสอบระบบการเงินในโรงแรม ปัจจุบนัโรงแรมต่างๆ มกัมีโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เขา

มาใชใ้นการปฏิบติังานโดยท างานร่วมกบัทุกแผนก เพ่ือตรวจสอบควบคุมรายรบัรายจ่ายของ

กิจการโรงแรม 

8)  แผนกรกัษาความปลอดภยั (Security) ถือเป็นแผนกท่ีมีความส าคญัอีก

แผนกหน่ึง กล่าวคือมีหน้าท่ีในการดูแลความปลอดภยั ความสงบเรียบรอ้ยใหแ้ก่ทรพัยสิ์นของ

โรงแรมเอง ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิ์นของลูกคา้ท่ีมาเขา้พกั หรือใชบ้ริการ 

โดยใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง อีกทั้งเป็นแผนกท่ีตอ้งมีความพรอ้มในการปัญหา หรือป้องกนัภยั เมื่อ

เกิดเหตุการณอ์นัตรายฉุกเฉิน มีหนา้ท่ีประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือสถานพยาบาล 

9)  แผนกขายและการตลาด (Marketing/Sales) ถือว่าเป็นแผนกส าคญัใน

การท่ีจะสรา้งรายไดเ้ขา้สู่โรงแรม เป็นผูป้ระสานงานหาลูกคา้ และน าเสนอขายผลิตภัณฑข์อง

โรงแรม เพ่ือจูงใจใหลู้กคา้มาใชบ้ริการ โดยอาจมีการโฆษณา หรือท ากิจกรรมทางการตลาด 

เพ่ือชกัจงูใหล้กูคา้เขา้มาใชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด       

10) แผนกประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) เป็นแผนกท่ีตอ้งน าเสนอหรือ

สร้างภาพลักษณ์ให้ลูกค้ารู ้จัก และเกิดความพึงพอใจจนมาใช้บริการ มีหน้าท่ีติดต่อ

ประสานงานกับส่ือประเภทต่างๆท่ีทางโรงแรมตอ้งการประชาสัมพันธ์บริการและธุรกิจของ

ตนเอง           

11) แผนกบุคลากรและการฝึกอบรม (Personnel and Training) มีหน้าท่ีใน

การจดัหา คดัสรร พนักงานเขา้ท างาน อีกทั้งฝึกอบรมพนักงานใหม้ีทกัษะในการท างานตามท่ี

แผนกต่างๆภายในโรงแรมต้องการ มีหน้าท่ีบริหารจัดการในการจ้าง ดูแลสัญญา หรือ

กฎระเบียบในการจา้ง การท างาน        

12)  ฝ่ายบริหารการจดัการ (Management) หมายถึง แผนกหรือฝ่ายท่ี

ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารสูงสุดในแต่ละแผนก เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายตอ้นรบัส่วนหน้า ผูจ้ดัการฝ่าย

แมบ่า้น ผูจ้ดัการฝ่ายรกัษาความปลอดภยั เป็นตน้ ทั้งน้ี จะมีผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงแรม คอย

ดูแลก ากบัการท างานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของโรงแรม อีกระดับหน่ึง ซ่ึงไดแ้ก่ผูจ้ดัการทัว่ไป

ของโรงแรม GENERAL MANAGER ซ่ึงถือวา่เป็นต าแหน่งสงูสุดของผูบ้ริหารโรงแรมแต่ละแห่ง 
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2.2.3  การด าเนินกิจการของธุรกิจโรงแรม 

จี, ชอ้ย และ มาเค็นส ์(Gee, Choy and Makens, 1984: 219-220) ไดก้ล่าวว่า     

การด าเนินธุรกิจการโรงแรมแบ่งออกได ้4 ประเภท ดงัน้ี  

1)  ระบบด าเนินการเอง (Owner Operated System) เป็นระบบท่ีเจา้ของ

กิจการเขา้มาท าการด าเนินธุรกิจเอง โดยอาจใหส้มาชิกภายในครอบครัวด ารงต าแหน่งทาง

บริหารในโรงแรมน้ันๆ เช่น โรงแรมในเครือดุสิตธานี เป็นตน้     

2)  ระบบการรบัสิทธิ ( Franchise System) เป็นระบบท่ีเจา้ของกิจการไป

ติดต่อขอซ้ือลิขสิทธ์ิในตราสญัลกัษณ ์ช่ือ และระบบในการบริหารโรงแรมมาจากบริษัทโรงแรม

ท่ีมีช่ือเสียง มีความเป็นมืออาชีพในการด าเนินธุรกิจโรงแรม      

3)  ระบบการท าสญัญาหรือจัดการ (Management Contract) เป็นระบบท่ี

เจา้ของกิจการมกัไม่มีประสบการณใ์นการบริหารการโรงแรม โดยเจา้ของกิจการจะเป็นเพียงผู ้

ลงทุนโดยใหบ้ริษัทท่ีมีประสบการณใ์นการด าเนินกิจการโรงแรมเป็นผูด้แูลทั้งหมด   

4)  การเขา้เป็นโรงแรมในเครือข่าย (Chain Hotel System) เป็นระบบท่ี

เจา้ของกิจการท่ีมีโรงแรมเองแต่ตอ้งการร่วมลงทุนกับโรงแรมท่ีมีลักษณะเป็นเครือข่ายแต่มี

บุคลากรในการจัดการเป็นของตัวเอง โดยด าเนินกิจการตามรูปแบบโรงแรมแม่ซ่ึงจะคอยให้

ค าปรึกษาและช่วยทางดา้นการตลาด การประชาสมัพนัธ ์และการส ารองหอ้งพกัท่ีเป็นรูปแบบ

เดียวกนัหมด ในประเทศไทยเป็นโรงแรมท่ีใชร้ะบบน้ี คือ โรงแรมแกรนดเ์ชอราตนั โรงแรม     

รีเจน้ท ์โรงแรมเลอเมอริเดียน เป็นตน้ 

 

2.3  แนวคิดเก่ียวกบัเกสตเ์ฮา้ส ์

 

2.3.1  ความหมายของเกสตเ์ฮา้ส ์

มีผูใ้หค้วามหมายและค าจ ากดัความของเกสตเ์ฮา้สไ์วห้ลากหลายดงัต่อไปน้ี 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2543: 43) ไดใ้หค้วามหมายของเกสตเ์ฮา้ส ์(Guesthouse)  

ว่าหมายถึง “ท่ีพักแรมท่ีมีลักษณะเป็นบา้นท่ีดัดแปลงหรือสรา้งขึ้ น และแบ่งหอ้งใหเ้ป็นท่ีพัก

แรมแก่นักท่องเท่ียว ดว้ยการเก็บค่าเช่า โดยอาจจะอยูใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี” 

1)  ลกัษณะบา้นพกัท่ีเจา้ของบา้นจดัส่วนหน่ึงไวใ้หบ้ริการนักท่องเท่ียว 

2)  ลกัษณะคลา้ยโรงแรม แต่วิธีการและระเบียบต่างๆ ไม่เขม้งวดมากเหมือน

โรงแรม และจะคิดค่าบริการ 2 อัตรา คือ ถา้ค่าบริการอยู่ในอัตราสูง จะเป็นหอ้งพักท่ีมีส่ิง

อ านวยความสะดวก เช่น หอ้งน ้า โทรศพัทอ์ยูใ่นหอ้งพกั แต่ถา้ค่าบริการอยู่ในอตัราต า่ ผูเ้ขา้พกั

จะตอ้งใชห้อ้งน ้า และโทรศพัทร์่วม 

ทั้งน้ีนิคม  จารุมณี (2536: 76) กล่าวว่า เกสต์เฮา้ส์ เป็นท่ีพักท่ีเจา้ของแบ่งให้

นักท่องเท่ียวเช่าพกัในราคาต า่ โดยนักท่องเท่ียวจะเขา้พกัในตอนกลางคืน และออกท่องเท่ียวไป

ตามสถานท่ีต่างๆในตอนกลางวนั เกสตเ์ฮา้สม์กัจะตั้งอยูใ่นเขตชุมชนหรือเมืองใหญ่ 
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นอกจากน้ี (สุนิภา กระจ่างรตัน์, 2553 อา้งถึงใน กนกพร ศิริโรจน์, 2545: 39) ยงั

ไดก้ล่าวถึง เกสต์เฮา้ส์ว่าโดยทัว่ไปเกสต์เฮา้ส์จะเป็นหอ้งเล็กๆ มีพ้ืนท่ีวางเตียงและพัดลม ถา้

หอ้งคู่ก็วางได ้2 เตียง หอ้งน ้าเป็นหอ้งน ้ารวม บางแห่งก็เป็นหอ้งพกัรวม เมื่อรฐับาลประกาศให้

ประเทศไทยเป็นปีท่องเท่ียว (ปี พ.ศ. 2530) ก็เร่ิมมีจ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้ น จึงมีคน

สร้างตึกใหม่ส าหรับเป็นเกสต์เฮ้าส์โดยเฉพาะ   บางแห่งมีห ้องน ้ าในตัว บางแห่งติด

เคร่ืองปรบัอากาศ ราคาเช่าก็จะสงูข้ึนตามล าดบั 

นอกจากน้ัน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2552 อา้งถึงใน ธญัวลยั จารุจินดา, 

2555: 91) ไดนิ้ยาม เกสตเ์ฮา้ส ์ว่าท่ีพกัท่ีดัดแปลงขึ้ น และแบ่งหอ้งเป็นท่ีพกัแรมส าหรบัผู ้

เดินทาง มีองคป์ระกอบน้อยกว่าบริการหอ้งชุด (Service Apartment) โดยมีค่าตอบแทน และ

คิดค่าบริการเป็นรายวนั หรือรายเดือนรวมอยูด่ว้ย 

กล่าวสรุปไดว้่า “เกสต์เฮา้สห์รืออาจเรียกว่าเรือนแรม” เป็นท่ีพกัท่ีมีลกัษณะเป็นบา้น

หรือ อาคารพาณิชยท่ี์มีการดัดแปลง ต่อเติม หรือสรา้งใหม่ เพ่ือใหบ้ริการเช่าหอ้งพกัในราคา

ประหยดั มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น พดัลม โทรทศัน์ โทรศพัท ์มีสภาพไปตามราคาหอ้งพกั 

ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน หรือท่องเท่ียวท่ีความสะดวกสบายในการเดินทาง นักท่องเท่ียวมกัใชเ้ขา้

พกัในตอนกลางคืน และออกเดินทางท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆในตอนกลางวนั เกสต์เฮา้ส์

บางแห่งมีบริการร้านอาหาร ร้านนวด หรือ ร้านบริการอินเตอรเน็ท เป็นต้น ปัจจุบัน       

เกสตเ์ฮา้ส ์ไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีนิยมท่ีพกัราคาประหยดั โดยเฉพาะ 

เกสต์เฮ้าส์ในย่านถนนขา้วสาร ซ่ึงเป็นแหล่งรวมเกสต์เฮ้าส์ ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ดังน้ัน

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จึงมีการก าหนดมาตรฐานท่ีพักเพ่ือการท่องเท่ียว ประเภท 

เกสต์เฮา้ส์ เพ่ือใหม้ีมาตรฐานเพ่ือรองรับความตอ้งการ ปรับปรุง และพัฒนาบริการในการ

ต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีมีปริมาณมากขึ้ น โดยให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ

ท่องเท่ียวดงัน้ี 

 

2.3.2  รูปแบบของเกสตเ์ฮา้ส ์

สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2552:83) ระบุรูปแบบเกสตเ์ฮา้ส์

หรือเรือนแรมวา่แต่เดิมน้ันมีลกัษณะเป็นหอ้งพกัหรือพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกบับา้น หรืออาจ

มีแค่เตียงภายในบริเวณน้ันมีสภาพความสะดวกสบายเป็นไปตามฐานะและสภาพของเจา้บา้น 

ไม่มีมาตรฐานในการก่อสรา้งเน้นเพียงความสะดวกสบายสมราคาเป็นหลัก ต่อมาจึ งมีการ

พฒันารปูแบบดงัน้ี 

1)  อาคารดัดแปลง เป็นเกสต์เฮา้ส์ท่ีดัดแปลงมาจากบา้นพัก หรืออาคาร

พานิช โดยแบ่งกั้นเป็นหอ้งพักระบบระบายอากาศ อาจไม่ดีนัก อาจมีช่องระบายอากาศติด

เพดานบางหอ้งอาจไมม่ีหนา้ต่าง ในหอ้งอาจมีแค่เตียงนอน กบัพดัลมตั้งโต๊ะ หรือพดัลมเพดาน 

2)  อาคารสรา้งใหม ่เป็นอาคารท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือท าเป็นเกสตเ์ฮา้สจึ์งมีโครงสรา้ง

ตลอดจนระบบการเดินไฟฟ้า น ้ าประปา และมีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม มีขอ้ดีคือ
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ผู ้ประกอบการสามารถจะจัดสัดส่วนขนาดหอ้งพักใหล้งตัว และมีระบบการป้องกันความ

ปลอดภยั รวมถึงบริเวณท่ีพกัผ่อนเป็นตน้  ทั้งน้ีผูป้ระกอบการจะตอ้งขออนุญาตในการก่อสรา้ง

อาคารกับท่ีว่าการเขต เพ่ือใหก้ารก่อสรา้งอาคารเป็นไปตาม พรบ. ท่ีก าหนดไว ้เช่น พรบ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พรบ.ส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

และมาตรฐานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวประเภทเกสตเ์ฮา้สโ์ดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

3)  ซ้ือหรือเช่าช่วงกิจการมาด าเนินงานต่อ เป็นเกสตเ์ฮา้สท่ี์ผูป้ระกอบการท่ีมี

เงินทุนเขา้ไปซ้ือหรือเช่าช่วงกิจการจากเจา้ของเดิม ซ่ึงมีค่อนขา้งมากในย่านขา้วสาร เน่ืองจาก

คนนอกพ้ืนท่ีๆมีเงินทุนนิยมจะเขา้มาซ้ือหรือเช่ากิจการโดยท าสญัญาระยะยาว 5-10 ปีพรอ้ม

ทั้งมีการปรบัปรุงอาคารก่อนเปิดรบันักท่องเท่ียวเขา้พกั 

  

2.3.3  สภาพภายในเกสตเ์ฮา้ส ์ประกอบดว้ย 

1) จ านวนหอ้งพักในเกสต์เฮ้าส์ ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก ประกอบไปดว้ย

หอ้งพกัไม่เกิน 20 หอ้ง ขนาดกลาง 21-30 หอ้ง ขนาดใหญ่ไม่เกิน 100 หอ้ง โดยแบ่ง

ประเภทหอ้งเป็น 3 ประเภท คือ หอ้งพกัเด่ียว หอ้งพกัคู่ และหอ้งพกัรวม 

2) ขนาดของหอ้งพกั ยงัไม่มีมาตรฐานท่ีแน่นอนเน่ืองจากขึ้ นอยู่กบัโครงสรา้ง

ของบา้น หรืออาคารพานิชย ์ท่ีน าดดัแปลงเป็นหอ้งพกั                

ตามมาตรฐานท่ีพักเพ่ือการท่องเท่ียว ประเภทเกสต์เฮา้ส์ของกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬาก าหนดไวว้่า หอ้งพกัไม่รวมหอ้งน ้าจะตอ้งมีขนาดไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร

และหอ้งพกัรวมหอ้งน ้า จะตอ้งมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 18/22/29/36 9 ตารางเมตร และส าหรบั

หอ้งพกัรวมจดัท่ีนอนไมเ่ล็กกวา่ 4.50 ถึง 5 ตารางเมตรต่อคน โดยมีความสูงจากพ้ืนถึงเพดาน

หอ้งไม่น้อยกว่า 2.60 ถึง 2.70 เมตร ตามระดับของบริการท่ีก าหนดไว ้ตั้งแต่ 2 –5 ดาว 

ตามล าดบั  

3) หอ้งน ้าภายในเกสตเ์ฮา้สแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ หอ้งอาบน ้า/หอ้งสว้ม

รวมและหอ้งอาบน ้า /หอ้งสว้มส่วนตัวภายในหอ้งนอน โดยจะตอ้งมีประตูทางเขา้ออกผนัง

เพดานท่ีอยู่ในสภาพดี มีเคร่ืองสุขภัณฑ์ ใหค้วามสะดวกสบาย สะอาด มีระบบการระบาย

อากาศ ขนาดของหอ้งน ้า รวมพ้ืนท่ีใชง้านทุกส่วนแลว้ ตอ้งไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ความสูงไม่

น้อยกว่า 2.50 เมตร กรณีท่ีเป็นหอ้งน ้ารวมใชอ้ตัรา 10: 1 หรือ 10 เตียงต่อหอ้งน ้า 1 หอ้ง

โดยแยกเป็นหอ้งน ้ารวมส าหรบัชายและหญิง  

4) ระบบถ่ายเทอากาศภายในหอ้งพกั ท่ีสรา้งขึ้ นใหม่จะมีการออกแบบระบบ

ถ่ายเทอากาศ ระบบระบายน ้าท้ิง และระบบป้องกนัรกัษาความปลอดภัยไวอ้ย่างมีมาตรฐาน 

แต่หากเป็นเกสต์เฮา้สท่ี์ดัดแปลงมาจากอาคารพานิชหรือหอ้งแถวท่ีมีอยู่เดิมจะมีหน้าต่าง 1 

บาน กรุดว้ยมุง้ลวดเพ่ือใหแ้สงสว่าง ภายเขา้มาในหอ้ง และลมพัดผ่านโดยดา้นบนของผนัง

กั้นหอ้ง มกัปล่อยโล่ง หรือกรุดว้ยมุง้ลวด เพ่ือใหอ้ากาศถ่ายเทไดบ้า้ง แต่ก็เป็นขอ้ดอ้ยเพราะไม่

สามารถกั้นหรือเก็บเสียงรบกวนระหวา่งหอ้งพกัได ้ 
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5) ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้ส ์จะมีเตียงท่ีนอน ผา้ปู

ท่ีนอน หมอน ส าหรบัผา้ห่ม เกสตเ์ฮา้สบ์างแห่งไม่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้เกสตเ์ฮา้สโ์ดยทัว่ไปจะมี

พดัลมเพดานใหทุ้กหอ้งหรืออาจเป็นพดัลมตั้งโต๊ะก็ได้ เกสต์เฮา้สบ์างแห่งท่ีมีราคาสูงจะมีส่ิง

อ านวยความสะดวกใหก้บันักท่องเท่ียวมากขึ้ น เช่น เคร่ืองปรบัอากาศ ตูเ้ส้ือผา้ ชุดโต๊ะเกา้อ้ีเป็น

ตน้  

6) สภาพของหอ้งพัก เกสต์เฮา้ส์ท่ีดัดแปลงมาจากบา้นท่ีอยู่อาศัย อาคาร

พานิช หรือตึกแถว บางหอ้งมีหน้าต่างบางหอ้งไม่มีหน้าต่าง สภาพภายในหอ้งนอนเป็นผนัง

กั้นหอ้ง สูงขึ้ นไปเกือบถึงเพดาน ผนังกั้นหอ้ง เวน้เป็นช่องกรุมุง้ลวดระหว่างผนังหอ้งกบัเพดาน

ไวร้ะบายอากาศ แต่ระหอ้งจะมีไฟฟ้า เป็นหลอดฟลอูอเลเซนตข์นาด 20-40 วตัตม์ีสวิตเ์ปิดปิด

ภายในหอ้ง 1 จุด ปลั๊กไฟส าหรบัติดตั้ง พดัลมตั้งโต๊ะ หรือตั้งพ้ืน 1ชุด กรณีท่ีเป็นพดัลมเพดา

จะมีสวิตเ์ปิดปิดภายในหอ้ง  

7) จ านวนชั้นของเกสต์เฮา้ส์ จะขึ้ นอยู่กับจ านวนหอ้ง สภาพของอาคารและ

พ้ืนท่ีในการปลกูสรา้งส่วนใหญ่จะมีความสงูตั้งแต่ 2 ชั้น ขึ้ นไปหรืออาจเป็นหลงัเด่ียวในกรณีท่ีมี

พ้ืนท่ีมาก  

8) รปูแบบของหอ้งพกั หอ้งพกัในเกสตเ์ฮา้สโ์ดยทัว่ไปจะมีรปูแบบดงัน้ี  

(1) หอ้งพกัเด่ียว เป็นหอ้งพกัเตียงเดียวท่ีมีพดัลมเพดานหรือพดัลมตั้ง

พ้ืน 1 ตวั โต๊ะส าหรบัวางของขา้งหวัเตียง เกสตเ์ฮา้สบ์างแห่งอาจมีท่ีพาดผา้เช็ดตวัใหด้ว้ย  

(2) หอ้งคู่ เป็นห้องเตียงเด่ียว 2 เตียง อุปกรณ์เคร่ืองอ านวยความ

สะดวกเหมือนกบัหอ้งเด่ียวแต่อาจเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั เช่น ตูเ้ส้ือผา้ 

โต๊ะเคร่ืองแป้ง เป็นตน้ (สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2552: 20-42) 

ปัจจุบนักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดใ้หนิ้ยามของเกตสเ์ฮาสไ์วว้่า เกตส์

เฮาสห์มายถึง ท่ีพกัท่ีดัดแปลงขึ้ นจากบา้นหรืออาคารพานิช โดยแบ่งเป็นหอ้งพกัใหเ้ช่า โดยมี

องคป์ระกอบนอ้ยกวา่ หอ้งชุด (Service Apartment) โดยคิดค่าบริการเป็นรายวนัหรือรายเดือน

เป็นค่าตอบแทน 

การด าเนินธุรกิจเกสต์เฮา้ส์มีการขยายตัวอย่างต่อตามการขยายตัวทางการ

ท่องเท่ียว เป็นท่ีพักท่ีไดร้ับความนิยมอย่างสูงเน่ืองจากมีราคาถูก ตั้งอยู่ในแหล่งท่ีเดินทาง

สะดวก ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว 

เกสตเ์ฮา้สเ์ป็นบา้นท่ีเจา้บา้นแบ่งใหนั้กท่องเท่ียว (นิคม จารุมณี. 2535:157) 

ตามปกติเกสต์เฮาส์จะตั้งอยู่ในย่านชุมชนหรือเมืองหลวงใหญ่ๆ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ชม

บา้นเมือง หรือธรรมชาติท่ีสวยงามต่างๆ นักท่องเท่ียวท่ีมาเกสตเ์ฮาสม์กัจะเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมี

ระดับต า่ รายไดน้้อย ราคาค่าเช่าเกสตเ์ฮา้สอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งต า่ มีเตียงสะอาด และหอ้งน ้า

รวมไวบ้ริการ แต่ปัจจุบันเกสต์เฮา้ส์ได้พัฒนาขึ้ นไปมาก เช่น มีการสรา้ง ตึกใหม่ มีการติด

เคร่ืองปรบัอากาศ อาหาร และเคร่ืองด่ืม ตลอดจนอุปกรณอ์ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ไวบ้ริการ

แขกดว้ย เช่น โทรทศัน์ และน ้ารอ้น เป็นตน้ เพ่ือความสะดวกสบายของแขกท่ีมาพกั ท าใหร้าคา
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สูงตามไปดว้ย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และเกาะสมุย เป็นเขตท่ีมีเกสต์เฮา้สบ์ริการ

นักท่องเท่ียวต่างชาติค่อนขา้งมาก 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยมีความพยายามท่ีจะก าหนดให ้ธุรกิจเกสต์

เฮาสจ์ะตอ้งมีการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2478 หากด าเนินการไม่ไดม้าตรฐานตามท่ี

ก าหนด ผู ้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ก็จะต้องปิดกิจการลงตามท่ีกฎหมายก าหนด ขณะน้ี

ผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้สก็์ไดท้ าการรวมตวัเป็นชมรมเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองกบัภาครฐั ในขณะ

มีท่ีปริมาณนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้ น สวนทางกบัปริมาณท่ีพกัท่ียงัไม่เพียงพอตอบสนองความ

ตอ้งการท่ีเพ่ิมมากขึ้ น (สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2552: 20-42) 

 

2.4  มาตรฐานที่พกัเพื่อการท่องเที่ยวประเภทเกสตเ์ฮา้ส ์

  

เกสต์เฮา้ส์ เป็นธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีใหบ้ริการท่ีพกัเป็นหลกั การพฒันาคุณภาพการ

บริการใหเ้ป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรบัและพึงพอใจของนักท่องเท่ียว จึงมีความส าคญัยิ่ง  ดงัน้ัน

เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการเพ่ือท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน และแกไ้ขปัญหา

วงจรกับดักราคาต า่ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพรอ้มในการเปิดเสรีการคา้ด้านบริการ 

การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การพัฒนา ปรับปรุงและรักษามาตรฐานคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีดี   

จึงได้จัดท ามาตรฐานท่ีพักเพ่ือการท่องเท่ียว ประเภทโรงแรมโดยมีแนวคิดในการจัดท า

มาตรฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นสากล ซ่ึงค านึงถึงความมัน่คงปลอดภัย  

สุขอนามยัในท่ีพกัความเป็นธรรมในการไดร้บับริการ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพเอกลกัษณ์

ความกลมกลืมสอดคลอ้งกบัสงัคม วฒันธรรมและวิถีชีวิต 

 มาตรฐานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียว ประเภทเกสตเ์ฮา้ส ์ไดม้ีการน าเสนอเกณฑต่์างๆ ท่ีจะ

ใชใ้นการพิจารณาในการด าเนินการก่อสรา้ง ปรบัปรงัและเตรียมความพรอ้มของบุคลากรใน

การใหบ้ริการแก่นักท่องเท่ียว เพ่ือท าใหป้ระเทศไทยเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานการ

บริการท่ีมีคุณภาพ และไดม้าตรฐานในระดับท่ีนานาชาติใหก้ารยอมรับ (กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา, 2552: 1-6) 

 

2.4.1  หลกัเกณฑม์าตรฐาน 

มาตรฐานการท่องเท่ียวไทย  มาตรฐานท่ีพักเพ่ือการท่องเท่ียวประเภทเกสต์เฮา้ส ์

(Guesthouse) มีรายละเอียดประกอบดงัน้ี 

1)   ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎกระทรวง หรือกฎหมายท่ีควบคุมในแต่ละ

ประเภทของธุรกิจ 

2)   ตอ้งมีคุณภาพในดา้นความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิ์น ทั้งผูใ้ชบ้ริการ

และผู ้ใหบ้ริการ ซ่ึงจะใหค้วามส าคัญในเร่ืองความปลอดภัย และอาจจะสูงกว่าท่ีกฎหมาย

ก าหนดไว ้
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3)   ตอ้งมีคุณภาพถูกอนามยัและสุขลักษณะ ตามมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข 

4)   ค านึงถึงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ขยะ

และของเสียต่าง ๆ รวมถึงการจดัการการใชพ้ลงังาน 

5)   ค านึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชน

รวมถึงมีสวสัดิการใหอ้ยา่งเหมาะสม 

6)   ค านึงถึงการลดผลกระทบและไม่สร้างความรบกวนแต่ชุมชนและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.4.2  หลกัเกณฑแ์ละตวัช้ีวัดคุณภาพมาตรฐานที่พกัเพ่ือการท่องเที่ยวประเภท         

เกสตเ์ฮา้ส ์

 หลกัเกณฑข์องมาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวประเภทเกสตเ์ฮา้ส์ เน้นการใหบ้ริการ

เพ่ิมเติมจากกฎหมายก าหนดไว ้ องคป์ระกอบในการพิจารณาแบ่งออกเป็น 9 หมวด 29 เกณฑ ์

316 ตัวช้ีวดั โดยแต่ละระดบัดาวจะมีองคป์ระกอบท่ีไม่เท่ากนั ตามเกณฑก์ารตรวจประเมิน

มาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวประเภทเกสตเ์ฮา้ส์ และคู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานท่ีพกั

เพ่ือการท่องเท่ียวประเภทเกสตเ์ฮา้สก์ าหนดองคป์ระกอบของหลกัเกณฑม์าตรฐานท่ีพกัเพ่ือการ

ท่องเท่ียวประเภทเกสตเ์ฮา้ส ์มีดงัต่อไปน้ี 

 

หมวดที่ 1  สถานที่ตั้ง สภาพแวดลอ้ม สิ่งก่อสรา้งทัว่ไป และที่จอดรถ 

-  สถานที่ตั้งและการเดินทาง  สถานท่ีตั้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ี 

เหมาะสมกบัประเภทของท่ีพกั การเดินทางปลอดภยัและสะดวก 

-  ป้ายบอกช่ือและสญัลกัษณข์องเกสตเ์ฮา้ส ์ แสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

- สภาพแวดลอ้มและสิ่งก่อสรา้งทัว่ไป มีการตกแต่งอย่างดี สะอาด

สวยงามมีไฟส่องสวา่งเพียงพอ ไมม่ีฝุ่นคราบหรือสภาพช ารุด 

- ที่จอดรถและบริการรบั–ส่ง  มีท่ีจอดรถรบั–ส่งผูเ้ขา้พกั มีทางสญัจร

ของรถและคนเดินเทา้สะดวก ปลอดภยั มีการระบายอากาศท่ีดี ท่ีจอดรถ

มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างท่ีจอดรถมีจ านวนท่ีเหมาะสมกับจ านวน

หอ้งพกั 

 

หมวดที่ 2  โถงตอ้นรบั หอ้งน ้าสาธารณะ ลิฟท ์และทางสญัจรภายใน

อาคาร 

- หอ้งโถงตอ้งรบั  ประกอบดว้ยพ้ืน ผนัง เพดาน ตอ้งสะอาด มีการ
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ตกแต่งมีการระบายอากาศท่ีดี มีพ้ืนท่ีนัง่พกัคอยหรือบริการอเนกประสงค ์

มี Safety Box มีโทรศพัท ์มีหนังสือ นิตยสารแผ่นพบัและบริการใหข้อ้มลู 

- หอ้งน ้ าสาธารณะ อยู่ในบริเวณและระยะท่ีสามารถใชไ้ด้สะดวก 

ปลอดภยัสะอาดและไม่รบกวนพ้ืนท่ีใชส้อยอ่ืน แยกหอ้งน ้าชาย–หญิง มี

การระบายอากาศท่ีดี มีการตกแต่งเหมาะสมกบัประเภทและระดบัของท่ี

พกั มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสม ผนัง เพดาน ประตู  และอุปกรณอ์ยู่ในสภาพดี

และสะอาด มีโถสว้มแบบนัง่ราบ มีอ่างลา้งมือ  ถงัขยะ และกระดาษช าระ 

และมีหอ้งน ้าส าหรบัผูพิ้การหรือทุพพลภาพและคนชรา 

- ลิฟท ์ อยู่ในบริเวณระยะท่ีสามารถใชไ้ดส้ะดวก มีแสงสว่าง สะอาด 

ปลอดภยัและเพียงพอ โถงลิฟทม์ีสญัลกัษณร์ะบุชั้น มีค าแนะน าในการใช ้

มีระบบควบคุมการท างานในกรณีฉุกเฉิน 

- ทางสญัจรภายในอาคาร มีการแยกทางสญัจรและทางขนสมัภาระ 

 

หมวดที่ 3 หอ้งพกัแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหอ้งน ้า) 

- ทางเดินหรือระเบียงนอกหอ้งพกั (ทุกชั้น) มีขนาดเหมาะสม มีพ้ืน 

ผนังเพดานสะอาดและตกแต่งเหมาะสมกับประเภทและระดับของท่ีพัก 

ราวระเบียง  สะอาด  ปลอดภัย ระบายอากาศดี สว่าง มีไฟฉุกเฉิน มีป้าย

ทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเรืองแสงมีอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

- ขนาดของหอ้งพกั  ก าหนดตามระดบัของท่ีพกั 

- ความสูงของหอ้งพกั  ก าหนดตามระดบัของท่ีพกั 

- องคป์ระกอบภายในหอ้งพกั  ประกอบดว้ยประตู  โซ่คลอ้งประตู ตา

แมวมีแผนผังแสดงทางหนีไฟท่ีประตู มีอุปกรณค์วบคุมการใชใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีปลกัส าหรบัอุปกรณ์ไฟฟ้า พ้ืน ผนัง เพดาน ช่องแสง 

หน้าต่าง ม่าน อยู่ในสภาพดีและสะอาด และมีการตบแต่งเหมาะสมกบั

ประเภทและระดบัของท่ีพกั มีการระบายอากาศท่ีดี มีอุปกรณด์บัเพลิง 

- เฟอรนิ์เจอรใ์นหอ้งพกั เช่น เตียง ท่ีนอน ตูเ้ส้ือผา้ โต๊ะเคร่ืองแป้งและ

เกา้อ้ีกระจกเงา ท่ีวางสมัภาระอยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกบัระดบัของท่ี

พกั 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้าในหอ้งพกั เช่น โทรศพัท์ โทรทศัน์ ตูเ้ย็น เคร่ืองตม้น ้า

รอ้นอยูใ่นสภาพดีและเหมาะสมกบัระดบัของท่ีพกั 

- ของใชใ้นหอ้งพกั เช่น ระเบียบการใชห้อ้งพกั เมนู หมอน ผา้ปท่ีูนอน 

เส้ือคลุมอาบน ้า ไมแ้ขวนเส้ือ เคร่ืองด่ืม แกว้น ้า น ้าด่ืม แฟ้มเคร่ืองเขียน

และถงัขยะ 
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- หอ้งน ้าในหอ้งพกั ประกอบดว้ย พ้ืน ผนัง เพดาน โถสุขภณัฑแ์บบนัง่

ราบ อ่างลา้งมือ ฝักบวั ระบบควบคุมอุณหภูมิน ้า กระจกเงา ผา้เช็ดตวั 

ราวพาด ผา้เช็ดตวักระดาษช าระ สบู่ แชมพ ูถงัขยะ มีความสะอาด มีการ

ระบายอากาศ 

 

หมวดที่ 4  หอ้งพกัแบบ Suite  

- หอ้งพักแบบ Suite มีองค์หระกอบดานความปลอดภัย สุขอนามัย

เฟอรนิ์เจอร ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของใชแ้ละหอ้งน ้า โดยท่ีขนาดหรือชนิดวสัดุ

หรืออุปกรณ์มีคุณภาพไม่น้อยกว่าหอ้งพักแบบ Standard และไม่มี

โทรทศัน์สี ขนาดไม่น้อยกว่า 25 น้ิม มี Mini Compo, DVD, VDO หรือ 

VCD ท่ีอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้และเหมาะสมกบัระดบัของท่ีพกั 

 

หมวดที่ 5  บุคลากร และการบริการ 

- พนักงานทุกส่วนและทุกระดบั ติดป้ายช่ือ แต่งกายสุภาพ เรียบรอ้ย 

สะอาด มีบุคลิกดี มารยาท อัธยาศัยดี แสดงออกถึงความเป็นมิตร 

สามารถส่ือสาร ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และส่ือสารภาษาต่างชาติได้

เหมาะสมกบัหนา้ท่ี ใหข้อ้มลูและความช่วยเหลือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่ม Doorman , Porter ใหก้ารตอ้นรบั กล่าวทกัทาย และปฏิบติัหน้าท่ี

อยา่งเหมาะสม 

- กลุ่ม Check in, Rooming the Guest, Check out ใหก้ารตอ้นรบั กล่าว

ทกัทายและปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- กลุ่ม Guest Service ใหก้ารตอ้นรับ กล่าวทักทาย และปฏิบัติหน้าท่ี

อยา่งเหมาะสม 

- กลุ่ม House Keeping จดัเตรียม ตรวจเช็ค ท าความสะอาด และจดัวาง

อุปกรณแ์ละเคร่ืองใชต่้างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

หมวดที่ 6  ระบบความปลอดภยัในพ้ืนที่ทัว่ไป 

- ระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั มีระบบการเดินสายไฟและติดตั้ง

อุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐาน ปลอดภัย และไดร้ับการดูแลรักษาอย่างถูกตอ้ง 

สม า่เสมอ มีการระบายอากาศ  และแสงสว่างอย่างเพียงพอ มีการป้องกนั

เช้ือเพลิง มีแผนผังทางหนีไฟ หรือป้ายทางหนีไฟ  และทางออกฉุกเฉิน

เร่ืองแสง มีไฟแสงสว่างฉุกเฉิน มีเสน้ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ มีลิฟท์

ดับเพลิง อยู่ในต าแหน่งท่ีใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว เหมาะสม และไดร้ับ

การดูแลรักษาอยู่ เสมอ  มี อุปกรณ์ดับเพลิงหรือสายฉีดดับเพลิง  มี 
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Sprinkle มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพียงพอ และอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

- ระบบความปลอดภัยทัว่ไป  มีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถสังเกตการณ์ หรือบันทึกภาพบริเวณทางเขา้ออก 

และจุดส าคญัๆ ตลอด 24 ชัว่โมง มีเคร่ืองก าเนินไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ

และน ้ามนัส ารอง มีการส ารองน ้าใชใ้นกิจกรรมท่ีจ าเป็นและน ้าส าหรับ

ดบัเพลิงมีระบบส่ือสารเพ่ือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยงัเครือข่ายต่างๆ 

ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีแผนป้องกนัภัย เตือนภัย ระงบัภัย

ต่างๆ และฝึกซอ้มอยูเ่สมอ มียาสามญัประจ าบา้นและชุดปฐมพยาบาลท่ีมี

คุณภาพ อยูใ่นสภาพท่ีปรบัใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

หมวดที่ 7  ทรพัยากรและชุมชนแวดลอ้ม 

- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม  ทรพัยากรและพลงังาน มีการจดัการกบัขยะมลูฝอย

และส่ิงปฏิกูล และมีการจัดการกับน ้ าเสียอย่างถูกสุขลักษณะและมี

ประสิทธิภาพ ใชท้รพัยากรอย่างประหยดั มีประสิทธิภาพใชว้สัดุอุปกรณ์

และเทคโนโลยีท่ี สนับสนุนการประหยดัพลงังานและมีประสิทธิภาพ มีการ

รณรงค์ในการใชท้รัพยากรและประหยัดพลังงาน รวมทั้งไม่ด าเนินการ

หรือใหห้ารสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการท่ีเป็นการรบกวนหรือท าลาย

ส่ิงแวดลอ้ม 

- ดา้นชุมชน สงัคม และสิทธิมนุษยชน  ส่งเสริมศีลปะ วฒันธรรม และ

ประเพณีอันดีงาม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ สนับสนุนและมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เคารพในความแตกต่างทางเช้ือชาติ 

ศาสนา วฒันธรรมและใหก้ารปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกันแก่ทุกเพศ ทุกวยั 

และทุกสถานภาพ ไม่สนับสนุนการคา้ประเวณีและส่ิงผิดกฎหมายอ่ืนๆ มี

การประกนัความเสียหายต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

หมวดที่ 8  ส่วนของพนกังาน  

- ดา้นสนับสนุนการบริการ มีพ้ืนท่ีล็อคเกอรแ์ยกชาย–หญิง มีสุขาแยก

ชาย–หญิง มีหอ้งอาบน ้าแยกชาย–หญิง ท่ีอยู่ในสภาพใชง้านไดดี้ สะอาด 

และเพียงพอแก่การใชง้าน  มีพ้ืนท่ีรบัประทานอาหารท่ีอยู่ในสภาพใชง้าน

ไดดี้สะอาด และเพียงพอแก่การใชง้าน มีพ้ืนท่ีพกัผ่อนท่ีอยู่ในสภาพใชง้าน

ได้ดีสะอาด และเพียงพอแก่การใชง้าน มีห้องสมุดหรือหอ้งฝึกอบรม 

พรอ้มวสัดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีอยู่ในสภาพใชง้านไดดี้ 

สะอาด  และเพียงพอแก่การใชง้าน 
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- ดา้นส่งเสริมสวสัดิการ มีการประกนัสงัคมใหแ้ก่พนักงานทุกระดบัท่ี

บรรจุแลว้ ไม่ละเมิดกฎหมายแรงงาน เช่น สตรีมีครรภ์ การจา้งแรงงาน

เด็ก และคนต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย 

 

หมวดที่ 9  คุณลกัษณะเสริมอื่นๆ  

- กิจกรรมเสริม มีบริการและกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ทั้ง Indoor และ 

Outdoor อย่างน้อย 3–5 ชนิด เช่น รา้นของท่ีระลึก รา้นเสริมสวย รา้น

ตดัผมสุภาพบุรุษ Karaoke  Snooker Game Room Kid Room ท าอาหาร

และงานฝีมือต่างๆ สนามเด็กเล่น จกัรยาน และกอลฟ์ มีบริการและ

กิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ทั้ง Indoor และ Outdoor อยา่งนอ้ย 5 ชนิด 

- การเป็นที่ยอมรบัของบุคคลและองคก์รภายนอก ไดร้บัการรบัรอง

หรือรางวลัต่างๆ จากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและมีมาตรฐานภายในประเทศ 

ไดร้บัการรบัรอง หรือรางวลัต่างๆ จากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและมีมาตรฐาน

ระดบันานาชาติ มีบุคคลส าคญัทั้งในและต่างประเทศมาใชบ้ริการอยูเ่สมอ 

- สวัสดิการเสริมส าหรบัพนักงาน มีสวสัดิการดา้นการเงิน เช่น เงิน

ช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร และสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ เช่น ท่ีพกั 

อาหาร รถรบั–ส่ง (กรมการท่องเท่ียว, 2552: 111-124)  

 

2.5  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัส าหรบันกัท่องเที่ยว 

 

2.5.1  ความหมายของความปลอดภยัในแหล่งท่องเที่ยว 

ราณี อิสิชยักุล (2544: 226-229) กล่าวถึง ความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวไวว้่า 

หมายถึง ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นของนักท่องเท่ียว ปัจจุบนัแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งมี

การจดัการดา้นความปลอดภยัอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักท่องเท่ียวท่ี

เขา้ไปเยี่ยมชม จึงจะท าใหนั้กท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้ น ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่ทอ้งถ่ินและชุมชน

ตามมา สาเหตุของความไม่ปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว ท่ีนักท่องเท่ียวอาจจะประสบภยัซ่ึงเกิด

จากสาเหตุหลายประการ ดงัน้ี  

1)  อาชญากรรม หมายถึง อนัตรายต่อชีวิตและทรพัยสิ์นท่ีเกิดจากโจรผูร้า้ย 

เช่นการลว้งกระเป๋า ลกัทรพัย ์ท ารา้ยร่างกายนักท่องเท่ียว  

2)  การประสบอุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากความประมาทหรือขาดความระมดัระวงัใน

การประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว ทั้งท่ีเกิดจากผูป้ระกอบการและผูใ้หบ้ริการ เช่น พนักงาน

ขบัขี่ยานพาหนะต่างๆ และท่ีเกิดจากนักท่องเท่ียว เช่น ในการปีนภเูขา น ้าตก และการวา่ยน ้า 



23 

3)  สาธารณสุข หมายถึง การเกิดโรคภัยไขเ้จ็บ หรือปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจาก

การขาดสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว เช่น ในอาหารและน ้า และจากโรคติดต่อ                

ท่ีแพร่หลายอยูบ่ริเวณแหล่งท่องเท่ียว เช่น โรคมาลาเรีย โรคไวรสัในตบั 

4)  ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีโอกาสเกิดได้

ตามธรรมชาติ ตามฤดกูาล เช่น น ้าท่วม ดินถล่ม ไฟไหมป่้า 

5)  การหลงทาง ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีไม่มีผู ้น าทาง นักท่องเท่ียว

อาจจะหลงทางได ้

6)  พืชและสตัวใ์นแหล่งท่องเท่ียว ความไม่ปลอดภัยจะเกิดขึ้ นไดใ้นกรณีท่ีมี 

การแหย่หรือพยายามท ารา้ยสตัว ์การส่งเสียงดงัเกิดควรในป่า การเด็ดหรือท าลายพืชพนัธไ์ม้

ในป่า 

 จึงสรุปไดว้่า “ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว” หมายถึง ความปราศจากอันตรายใน

ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวท่ีอาจมีสาเหตุมาจากภัย

ธรรมชาติและภยัจากมนุษย ์

 

2.5.2  ปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลตอ่การเตบิโตทางการท่องเที่ยวโลก 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเติบโตทางการท่องเท่ียวโลกประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและประชากร นอกจากน้ียังมีปัจจัยอ่ืนๆ เช่น       

โลกาภิวัตน์ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภัยในการเดินทาง เป็นต้น (วไลลักษณ์  น้อยพยัคฆ์, 

2542: 20-22) จะเห็นว่าปัจจยัดา้นความปลอดภยัถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว 

โดยรายละเอียดของปัจจยัต่างๆ มีดงัน้ี 

1)  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ หลงัจากสงครามโลกไดยุ้ติลง เศรษฐกิจของประเทศ

อุตสาหกรรมไดเ้ติบโตมากขึ้ น จึงท าใหป้ระชาชนมีเวลาว่างและเงินมากขึ้ น เมื่อถึง ค.ศ. 2000 

คาดว่าเสือเศรษฐกิจทางเอเชียจะฟ้ืนตัวได้ และจะมีเสือตัวใหม่ ไดแ้ก่ จีน อินเดีย บราซิลและ

รสัเซีย ซ่ึงนับวา่เป็นประเทศท่ีมีประชาชนเดินทางระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึนดว้ย 

2)  ปัจจัยทางเทคโนโลยี การพัฒนาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็น

ปัจจัยส าคัญในปัจจุบันและอนาคต ท่ีจะท าใหก้ารซ้ือขายทางการท่องเท่ียวเป็นไปไดอ้ย่าง 

รวดเร็วและยงัเอ้ืออ านวยใหนั้กท่องเท่ียวสามารถใชเ้วลาและใชเ้งินอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

การจดัจ าหน่ายการท่องเท่ียวจะเปล่ียนแปลงไป นักท่องเท่ียวสามารถจบัจ่ายซ้ือของอยู่ท่ีบา้น

โดยอาศยัเพียงส่ืออิเล็กทรอนิกส ์นอกจากน้ียงัมีการพฒันาการใชส้มารท์การด์เพ่ือการเดินทาง

โดยไมต้อ้งมีบตัรโดยสาร 

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีดา้นการบิน  ท าใหเ้คร่ืองบินพาณิชยใ์ชน้ ้ามนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  สายการบินสามารถเลือกใชเ้คร่ืองบินท่ีมีขนาดเหมาะสม โดยมีจ านวนท่ี

นัง่เพียงพอกบัแต่ละเสน้ทางการบิน  จึงท าใหส้ามารถลดตน้ทุนการด าเนินการและสามารถลด

ราคาบตัรโดยสารใหถู้กลง ประชาชนทัว่โลกจะเดินทางโดยเคร่ืองบินไดม้ากขึ้ น ในอนาคตการ
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พัฒนายานอวกาศจะท าใหนั้กท่องเท่ียวสามารถเดินทางและคา้งแรมในยานอวกาศได ้หรือ

แมก้ระทัง่เดินทางไปท่องเท่ียวโลกพระจนัทร ์

3)  ปัจจยัทางการเมือง ประเทศต่างๆ ทัว่โลกจะเร่ิมผ่อนปรนกฎระเบียบการ

เขา้ เมืองท าใหป้ระชาชนสามารถเดินทางเขา้ออกนอกประเทศไดเ้สรีขึ้ น เทคโนโลยีสมยัใหม่จะ

ท าใหผู้ ้เดินทางไม่ตอ้งใชพ้าสปอร์ตอีกต่อไป คอมพิวเตอร์จะน ามาใชต้รวจสอบผู ้เดินทาง

ระหว่างประเทศ โดยอาศัยเพียงการอ่านเสน้ลายมือหรือตรวจม่านตา บริษัทน าเท่ียวท่ีมี

เครือขา่ยต่างประเทศจะเป็นผูน้ าทางธุรกิจท่ีด าเนินกบันักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ (Mass) 

4)  ปัจจยัดา้นประชากร ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1995–2020 มีแนวโน้มว่า

ประชากรสงูอายุจะมีจ านวนมากขึ้ น คนหนุ่มสาวท่ีเป็นแรงงานส าคญัจะมีน้อยลง การเคล่ือนตวั

ของประชาชนจากทางใตข้ึ้ นทางเหนือจะมีเพ่ิมขึ้ น เป็นเพราะประชากรทางใตจ้ะขึ้ นเหนือเพ่ือ

ท างานในซีกโลกเหนือ ภาคเหนือ ดังน้ันการเติบโตของนักท่องเท่ียวสูงอายุจะเป็นแนวโน้มท่ี

ส าคญัของการท่องเท่ียว รวมทั้งการเยี่ยมเยือนญาติมิตรระหวา่งทางเหนือและทางใตใ้นประเทศ

อุตสาหกรรม  

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวตะวนัตกเร่ิมเส่ือมลง  การหย่ารา้งมีมากขึ้ น 

การแต่งงานและสรา้งครอบครวัชา้ลง ยงัผลใหเ้กิดกลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ คือ กลุ่มคนโสด 

กลุ่มพ่อหรือแมเ่ล้ียงลกูแต่ล าพงัเพียงคนเดียว (Single Parent with Child) การท่องเท่ียวจะตอ้ง

ค านึงถึงความตอ้งการของคนกลุ่มน้ีดว้ย 

5) ปัจจัยทางโลกาภิวตัน์ แรงผลักดันจากกระแสโลกาภิวตัน์จะท าใหต้ลาด

และเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้ น รฐัมีอ านาจในการควบคุมเศรษฐกิจของประเทศน้อยลง  

ปัจจยัเหล่าน้ียอ่มส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจท่องเท่ียวของโลก จะมีเพียงไม่ก่ีกลุ่มท่ีบริษัท

ใหญ่ในโลกท่ีสามารถมีเครือขา่ยธุรกิจทัว่โลก และสินคา้ทางการท่องเท่ียวจะมีธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง

เขา้ไวด้ว้ยกัน อาทิ การแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ การประกันภัย เป็นตน้ บริษัท

เหล่าน้ีจะมีสินค้าราคาถูกและหลากหลาย และจะลงทุนเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกสแ์ละการตลาด 

เมื่อเกิดมีกระแสโลกาภิวตัน์ขึ้ น ประชาชนในประเทศก าลงัพฒันาทั้งหลายจะ

รักษาเอกลักษณ์ของชาวต่างชาติอย่างเหนียวแน่น ดว้ยเกรงว่าจะโดนกลืนโดเยวัฒนธรรม

ต่างชาติ ความขดัแยง้ย่อมจะมีขึ้ นระหว่างการด ารงเอกลกัษณข์องชาติกบัความทนัสมยั เหตุน้ี

เองการท่องเท่ียวจึงตอ้งค านึงต่อการด าเนินการส าคญั 2 ประการ คือ การพฒันาการท่องเท่ียว

และการด าเนินการตลาดใหส้อดคลอ้งกับความเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ นับไดว้่าเป็น

โอกาสท่ีดีท่ีการท่องเท่ียวจะมีเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมของชนกลุ่มย่อยใน

สงัคมเป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียวต่อไป ปัจจยัการรบัรูส้ภาพแวดลอ้มผ่านส่ือมวลชนมากขึ้ น  

ส่ือมวลชนนับว่ามีบทบาทอย่างมากในการรายงานปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม อาทิ  

ข่าวหมอกควนัพิษในเอเชีย การโยกยา้ยประชาชนทอ้งถ่ินออกจากพ้ืนท่ีโครงการพฒันาต่างๆ 

เป็นตน้ เมื่อประชาชนรับทราบข่าวสารทางส่ิงแวดลอ้มมากขึ้ น  ย่อมจะสนใจสอดส่องดูแล

โครงการพฒันาทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ  จ าเป็นตอ้งค านึงถึงการพฒันาท่ียัง่ยืน 
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6) ปัจจัยดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชีวิตความเป็นอยู่และการท างานชุมชนเมื่อเร่ิม

แออัดมากขึ้ นเร่ือยๆ ทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศก าลังพัฒนาการท่องเท่ียวเป็น

ทางเลือกหน่ึงท่ีประชาชนจะหนีความแออดัในเมือง 

7) ปัจจยัทางการเปล่ียนแปลงลกัษณะเศรษฐกิจ โลกอุตสาหกรรมอยู่ในระยะ

หัวเล้ียวหัวต่อจากการเปล่ียนจากเศรษฐกิจบริการเป็นเศรษฐกิจประสบการณ์ เน่ืองจาก

เศรษฐกิจบริการไดเ้ติบโตเต็มท่ีแลว้ในประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ จึงไดเ้ปล่ียนมาให้

ความส าคญักบัการใหป้ระสบการณเ์ฉพาะตัวแก่ผูบ้ริโภค การท่องเท่ียวจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งแยก

ความแตกต่างระหวา่งการพฒันาสินคา้ทางการท่องเท่ียวและการด าเนินการตลาด 

8) ปัจจัยทางการตลาด  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชท้ าใหส้ามารถ

แบ่งกลุ่มตลาดเป็นกลุ่มย่อยๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง

และยงัสามารถด าเนินการตลาดท่องเท่ียวขนาดย่อมได ้(Micro Marketing) ปัจจยัต่างๆ ท าให้

เกิดกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ (Mass Tourist)  

ซ่ึงนิยมความสะดวกสบาย และอีกกลุ่มหน่ึงคือ กลุ่มท่ีมีขนาดเล็ก แต่มีความตอ้งการท่องเท่ียว

แนวใหม่ ซ่ึงไม่เหมือนกบักลุ่มใหญ่ (Alternative Tourist) ทั้งสองกลุ่มน้ีจะเจริญเติบโตในช่วง 

25 ปีขา้งหนา้ 

9) ปัจจยัดา้นความปลอดภัยทางการเดินทางท่องเท่ียว ความปลอดภัยเป็น

เร่ืองท่ีส าคัญมากในการท่องเท่ียว เพราะไม่มีแหล่งท่องเท่ียวใดท่ีจะเจริญเติบโตไดถ้า้ยงัขาด

ความสงบเรียบรอ้ยในบา้นเมือง หรือมีปัญหาเร่ืองโรคภัยไขเ้จ็บต่างๆ การด าเนินการจดัการ

ดา้นรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์จะสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่นักท่องเท่ียวไดว้่า

แหล่งท่องเท่ียวน้ันไม่มีปัญหาดา้นความปลอดภัย นอกจากน้ีความปลอดภัยทางการเดินทาง

โดยเคร่ืองบินยงัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งค านึงดว้ย เน่ืองจากการเปิดเสรีทางการบินอาจท าใหส้ายการ

บินบางสายตอ้งลดตน้ทุนบางอยา่ง ซ่ึงอาจกระทบต่อความปลอดภยัของเคร่ืองบิน 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ปัจจยัความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว เป็นปัจจยัและปัญหาท่ีส าคญั

ประการหน่ึงท่ีประเทศท่ีมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวควรใหค้วามส าคญัและใหค้วามมัน่ใจ

แก่นักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

 

2.5.3  ปัญหาดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว 

ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น เป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ

นักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยได้ โดยสามารถสรุปปัญหาดา้นความ

ปลอดภยัไดด้งัน้ี (กองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง. กองบงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว, 2550) 

2.5.3.1  ปัญหาดา้นความไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 

1)  การเดินทาง 

(1)  ทางอากาศ เช่น บริเวณท่าอากาศยาน เช่น แก๊งคช์ูป้ายท่ี

แอบอา้งมารบันักท่องเท่ียวแลว้พาไปในทางท่ีแสวงหาผลประโยชน์, แท็กซ่ีป้ายด า, กลุ่มคนรา้ย

ชาวต่างชาติท่ีแฝงมาในรปูของนักท่องเท่ียว 
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(2)  ทางบก เช่น การเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร รวมถึงการ

ขบัขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ เช่น การลกัทรพัยบ์นรถยนตโ์ดยสารไมป่ระจ าทาง (รถทะเบียน 30) 

(3)  ทางน ้า เช่น การเดินทางโดยเรือโดยสารทางทะเล แมน่ ้า แพ 

2) การพักแรม ได้แก่  โรงแรม เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท ฯลฯ เช่น 

พนักงานของโรงแรมกระท าผิดเอง, แกง๊คค์นรา้ยชาวต่างชาติ เป็นตน้ 

3)  การท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การเดินทางท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ส าคัญต่างๆ ทั้งทางบก ทางน ้า ป่าเขา ทะเล และตามทอ้งถนนและหา้งสรรพสินคา้ ในเมือง 

เป็นตน้ เช่น นักท่องเท่ียวถูกลว้งกระเป๋า, วิ่งราวทรพัย,์ แก๊งคก์ระเทย ทั้ง กระรอกทดแทนน ้า, 

แก๊งค์คนรา้ยชาวต่างชาติ, การทัวร์ป่าแลว้ถูกปลน้ ซ่ึงสาเหตุของสภาพปัญหาดังกล่าวน้ัน  

อาจกล่าวไดว้่า โดยส่วนใหญ่เกิดจากความละโมบของผู ้ประสงค์รา้ย การขาดจิตส านึกของ

ผูก้ระท าผิดท่ีเห็นประโยชน์ส่วนตัว, ความแตกต่างในมิติของวฒันธรรม, ความเผลอเลอและ

การขาดขอ้มลูขา่วสารท่ีถูกตอ้งของนักท่องเท่ียว 

2.5.3.2  ปัญหาดา้นอุบติัเหตุ 

1) การเดินทางทางบก ซ่ึงมักมีสาเหตุมาจากปัจจัยส าคัญ 3 

ประการ ไดแ้ก่ 

(1)  ผูข้บัขี่ เช่น นักท่องเท่ียวไม่เคยชินกบักฎจราจร, ขบัขี่ดว้ย

ความประมาท, ขบัขี่ดว้ยความคึกคะนอง เมาสุรา 

(2)  สภาพถนน เช่น คดเค้ียว  ทางขึ้ น–ลงเขา ไม่มีป้าย

สญัญาณจราจรท่ีชดัเจน 

(3)  สภาพของรถยนต์ เช่น ระบบเบรก ยางและไฟส่องสว่าง  

เป็นตน้ 

2)  การเดินทางทางน ้า เช่น เรือล่ม นักท่องเท่ียวจมน ้าช่วงฤดูมาสุม 

เรือสกู๊ตเตอร ์หรือเรือลากกลว้ย เกิดอุบติัเหตุชนกนั เป็นตน้ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากตวัผูข้บัขี่ท่ีอาจ

มึนเมา คึกคะนอง ประมาท แย่งลกูคา้และไม่มีความรู ้ นักท่องเท่ียวหรือผูโ้ดยสาร คึกคะนอง

เมาสุรา สภาพของเรือไมม่ีความมัน่คง ขาดอุปกรณช์่วยเหลือ 

3)  แหล่งท่องเท่ียว เช่น การไม่ไดร้ับความสะดวกในการเดินทาง  

การแย่งชิงผู ้โดยสาร การหลงทาง การตกเขาและถูกสัตว์ท ารา้ย เป็นตน้ ท่ีมีสาเหตุมาจาก

สภาพแหล่งท่องเท่ียวและการขาดขอ้มลูขา่วสารของนักทอ้งเท่ียว 

2.5.3.3  ปัญหาดา้นการซ้ือขายและเสพยาเสพติดตามแหล่งท่องเท่ียว 

  ประเทศไทยถูกกล่าวหาและมองว่าเป็นแหล่งคา้ และเป็นเสน้ทางผ่านของยา

เสพติด สามารถซ้ือได้ง่าย นักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเพ่ือเสพยาเสพติด เช่น การพา

นักท่องเท่ียวทวัรป่์าแลว้ชกัจงูในลองยาเสพติด หรือการท่ีนักท่องเท่ียวมกัไม่มัว่สุมเสพยาในช่วง

วนัพระจันทรเ์ต็มดวง (Full Moon Party) ท่ีเกาะพะงนั จังหวดัสุราษฏรธ์านี ตลอดจนแหล่ง

บนัเทิงตามเมืองใหญ่ๆ เป็นตน้ ซ่ึงมกัมีสาเหตุมาจากการท่ีนักท่องเท่ียวเองติดยาและอยาก

ทดลองและการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารท่ีไมถู่กตอ้งหรือขา่วสารผิดๆ จากผูห้วงัผลประโยชน์ 
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2.5.3.4 ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในการซ้ือสินค้าหรือบริการ เช่น  

การประกอบธุรกิจตดัราคาเป็นการด าเนินการในลกัษณะ “ทวัรศ์ูนยเ์หรียญ” เป็นปัญหาท่ีเกิด

กบันักท่องเท่ียวชาวจีนและชาวไตห้วนัเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทน าเท่ียวของไทยจ่ายเงิน เพ่ือซ้ือ

นักท่องเท่ียวจากบริษัทน าเท่ียวในประเทศจีนและไตห้วนั ซ่ึงนิยมมาเดินทางมาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย ท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัและสูงขึ้ น เพ่ือใหไ้ดนั้กท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว

ในประเทศไทย จากน้ันเขา้สู่วงจรท่ีเรียกว่า “วงจรทวัรด์อ้ยคุณค่า” โดยการพานักท่องเท่ียวไป

ทานอาหารราคาแพง หรือนักท่องเท่ียวนอกรายการ (Job Order) และแนะน าสินคา้ราคาแพง

เกินความเป็นจริง เพ่ือน าบริษัทน าเท่ียวของไทยดงักล่าว จะไดร้บั Commission หรือส่วนแบ่ง

จากรา้นคา้และผูป้ระกอบการ ตามท่ีตกลงกนัไว ้ ท่ีกล่าวไดว้่าเป็นการร่วมมือมีลกัษณะเป็น

ขบวนการ อนัประกอบดว้ย บริษัทน าเท่ียว มคัคุเทศก ์เจา้ของสถานท่ีท่องเท่ียว รา้นจ าหน่าย

สินคา้ของท่ีระลึก ท่ีรวมถึงการหลอกลวงนักท่องเท่ียวซ้ืออญัมณีเคร่ืองประดบัท่ีไม่ไดม้าตรฐาน

หรือต า่กว่ามาตรฐาน แต่ราคาแพงเกินความจริง โดยมีลกัษณะท่ีรา้นคา้อญัมณี จะร่วมมือกบั

ไกดห์รือมคัคุเทศกเ์ถ่ือน  บริษัทน าเท่ียวและผูข้บัขี่รถสามลอ้เคร่ืองสาธารณะ(รถตุ๊กๆ) ท่ีมี

ลกัษณะการกระท ากนัเป็นขบวนการใชก้ลอุบายและการหลอกลวง    

ปัญหาการก่อความเดือดรอ้นร าคาญแก่นักท่องเท่ียว รบเรา้ รุมลอ้ม  

คะยัน้คะยอใหนั้กท่องเท่ียวซ้ือสินคา้ สรา้งความเดือดรอ้นแก่นักท่องเท่ียว เช่น ขอทาน ต้ือเพ่ือ

ขอเงินจากนักท่องเท่ียว แม่คา้ขายของชายหาดรบกวนนักท่องเท่ียวขณะนอนพกัผ่อนอาบแดด  

อนัเป็นการท าลายบรรยากาศการท่องเท่ียว       

การประกอบธุรกิจตดัราคากนั  จนท าใหเ้กิดวงจรทวัรศ์นูยเ์หรียญหรือทวัรด์อ้ย

คุณภาพ ส่วนใหญ่เกิดกบันักท่องเท่ียวจากประเทศจีนและไตห้วนั โดยพาไปท่องเท่ียวและหวงั

ค่าน ้ าหรือ Commission จากผู ้ประกอบการรวมถึงการหลอกลวงนักท่องเท่ียวซ้ืออัญมณี

เคร่ืองประดบัท่ีไมไ่ดม้าตรฐานหรือดอ้ยคุณภาพ แต่ราคาสูงกว่าความเป็นจริงท่ีมีสาเหตุมาจาก

ภายนอก คือ ต่างประเทศหรือประเทศคู่คา้กบัไทย และภายใน คือ ประเทศไทยท่ีเกิดหรือแสดง

อาการทัวรด์อ้ยคุณภาพขึ้ นท่ีเกิดจากการขาดจิตส านึกของผูป้ระกอบการความละโมบและการ

ขาดขอ้มลูขา่วสารและการรูไ้มเ่ท่าทนัของนักท่องเท่ียว 

2.5.3.5  ปัญหาแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติหรือสภาพแวดลอ้มถูกท าลาย 

เช่น การท้ิงขยะไม่เป็นท่ี การตัดไมท้ าลายป่า การขีดเขียนตามผนัง การเดินย า่โบราณสถาน 

เป็นตน้ ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่มกัเกิดจากความละโมบของผูป้ระกอบการ เช่น การลกัลอบท้ิงขยะ

ลงทะเลหรือแมน่ ้า ล าคลอง และความรูเ้ท่าไมถึ่งการณข์องนักท่องเท่ียว เป็นตน้ 

กล่าวสรุปได้ว่า ปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเ ท่ียวมีหลายประการ 

ซ่ึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีธุรกิจการท่องเท่ียวจะตอ้งค านึงถึงมากท่ีสุดอาจจะ

กระท าไดห้ลายอยา่ง (วรรณา วงษ์วาณิช, 2546: 26) อนัไดแ้ก่ 

1) การแนะน าเจา้ของทอ้งถ่ินใหช้่วยเหลือนักท่องเท่ียว เมื่อไดร้ับความ

เดือดรอ้น 
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2) ท่องเท่ียวเก่ียวกับเร่ืองการป้องกันและระมัดระวงัตน เพ่ือมิใหไ้ดร้ับ

อนัตรายในดา้นต่างๆ 

3)  ก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว 

4)  ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการอ านวยความสะดวกและความ

ปลอดภยัแก่นักท่องเท่ียว 

5)  จดัหน่วยงานพิเศษเพ่ือช่วยเหลือและใหบ้ริการดา้นต่างๆ แก่นักท่องเท่ียว

และนอกจากในเร่ืองความปลอดภยัแลว้ การใหบ้ริการแก่นักท่องเท่ียวก็เป็นส่ิงท่ีองคก์รต่างๆ 

ตอ้งใหค้วามส าคัญไม่แพก้ัน โดยเฉพาะคุณภาพของการใหบ้ริการ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญใน 

การสรา้งความแตกต่างของธุรกิจแบบเดียวกันซ่ึงต่างก็รักษาระดับคุณภาพของการบริการไว ้

โดยพยายามใหบ้ริการตามท่ีลูกคา้คาดหวงั หรือมากกว่าความคาดหวงั นอกจากลูกคา้จะ

พิจารณาวา่คุณภาพดี หรือดอ้ยจากขอ้มลู และประสบการณข์องตนในอดีตแลว้ยงัมีเกณฑต่์างๆ 

เพ่ือพิจารณาคุณภาพของการใหบ้ริการ (ฉลองศรี  พิมลสมพงษ์, 2542: 15) ดงัน้ี 

(1)  การเขา้ถึงลูกคา้ (Access) ความสามารถในการเขา้ถึงลูกคา้

หมายถึง ลูกคา้สามารถเขา้มาใชบ้ริการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ธุรกิจจึงตอ้งค านึงถึงการ

อ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีรวดเร็ว เพ่ือไมใ่หล้กูคาตอ้งรอนาน 

(2)  การติดต่อส่ือสาร (Communication) เป็นการบอกใหล้กูคา้ทราบถึง

รายละเอียดของสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีถูกต้องและชัดเจนใชภ้าษาท่ีลูกคา้เขา้ใจง่ายมี

ภาพประกอบ 

(3)  ความสามารถ (Competence) หมายถึง ความรูค้วามสามารถและ

ความช านาญในการใหบ้ริการของพนักงาน เพ่ือสรา้งความเช่ือมัน่ใหล้กูคา้ว่าจะไดร้บับริการท่ี

ถูกตอ้งและยุติธรรม 

(4)  ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) แสดงถึงความมีน ้าใจ จริงใจ ยินดี

ตอ้นรบัและมีความเป็นกนัเอง 

(5)  ความเช่ือถือได ้(Credibility) หมายถึง การสรา้งความเช่ือถือใหแ้ก่

ลกูคา้ โดยใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุด ลกูคา้เกิดความเช่ือมัน่วา่ไดร้บับริการท่ีดีท่ีสุดและพอใจ 

(6)  ความไวว้างใจ (Reliability) ลูกคา้จะเกิดความไวว้างใจ เมื่อไดร้ับ

การบริการท่ีถูกตอ้งสม า่เสมอ เท่าเทียมกับลูกคา้รายอ่ืน เมื่อเกิดความไวใ้จก็จะเกิดความ

จงรกัภกัดี (Loyalty) ในสินคา้และบริการไมเ่ปล่ียนใจไปใชบ้ริการของคู่แขง่ 

(7)  การตอบสนองลกูคา้ (Response) หมายถึง การใหบ้ริการตอบสนอง

ลกูคา้ทนัที เมื่อตอ้งการใชบ้ริการ หรือเกิดปัญหา ตอบขอ้ซกัถามอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

(8)  ความปลอดภัย (Security) ผูร้บับริการจะไดร้บัความปลอดภัยใน

การใชบ้ริการ ไมเ่ส่ียง ไมเ่กิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลงัไมผิ่ดพลาด 

(9) การสรา้งบริการเป็นท่ีรูจ้กั (Tangible) ลกูคา้สามารถคาดคะเนคุณ

คุณภาพของบริการไดห้รือสามารถสมัผสัดว้ยความรูสึ้กไดว้า่จะไดร้บัการบริการในระดบัใด 
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(10)  การรูจ้ักและเขา้ใจลูกคา้ (Understanding the Customers) ผู ้

ใหบ้ริการควรทราบดีว่าลกูคา้ตอ้งการอะไรใหค้วามสนใจและตอบสนองความตอ้งการน้ันอย่าง

รวดเร็วก่อนท่ีลกูคา้จะเปล่ียนใจไปใชบ้ริการของคู่แขง่ 

 

2.5.4  มาตรการรกัษาความปลอดภยัในแหล่งท่องเที่ยว 

มาตรการรกัษาความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว เป็นหน้าท่ีของภาครฐัและเอกชนท่ี

ควรพิจาณาด าเนินมาตรการรกัษาความปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบัสาเหตุแห่งภยั ดงัน้ี 

2.5.4.1  มาตรการรกัษาความปลอดภยัดา้นอาชญากรรม 

1) จัดจุดตรวจและหน่วยรับแจ้งในแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะ

บริเวณท่ีมีความเส่ียงสงูต่อการโจรกรรม เช่น บริเวณรา้นขายสินคา้ 

2)  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยจากโจรผู ้รา้ยใน

แหล่งท่องเท่ียวใหค้อยสอดส่องดแูลผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปตามพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม 

3)  จดัท าป้ายเตือนนักท่องเท่ียวในบริเวณท่ีมีความเส่ียงสูงจากโจร

ผูร้า้ย  

4)  จดัท าแผ่นพบัเตือนนักท่องเท่ียวถึงอาชญากรรมท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้

เพ่ือใหนั้กท่องเท่ียวระมดัระวงัตวัเก่ียวกบัภยัท่ีอาจเกิดต่อชีวิตและทรพัยสิ์น 

2.5.4.2  มาตรการรกัษาความปลอดภยัดา้นอุบติัเหตุ 

1) จัดท าป้ายเตือน ป้ายช้ีแจงเก่ียวกับอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้ นได้

เพ่ือใหนั้กท่องเท่ียวเกิดความระมดัระวงัขณะเท่ียวชม        

2)  จดัเจา้หนา้ท่ีประจ าจุดบริเวณท่ีมีโอกาสเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ

เพ่ือท าหนา้ท่ีคอยเตือน ในขณะเดียวกนัก็คอยเฝ้าดแูลพ้ืนท่ีดว้ย      

3)  จดัฝึกอบรมอาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยั พรอ้มวสัดุอุปกรณ์

การกูภ้ยัประจ าไวใ้นจุดท่ีสามารถช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดส้ะดวกท่ีสุด  

4)  สรา้งส่ิงป้องกันถาวร เพ่ือป้องกนัอนัตรายตามความเหมาะสม 

เช่น ราวบนัได และรั้วกั้นส าหรบัทางเดินขึ้ นเขา สะพานขา้มล าน ้า   

5)  จดัตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ในจุดท่ีเหมาะสมเพ่ือใหก้าร

ปฐมพยาบาลแก่ผูป้ระสบอุบติัเหตุ     

6)  ก าหนดมาตรการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุ

แก่นักท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจน าเท่ียว 

2.5.4.3  มาตรการรกัษาความปลอดภยัดา้นสาธารณสุข 

1) ก าหนดมาตรการควบคุมผู ้ประกอบการธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืมใหป้ระกอบการภายใตสุ้ขอนามยัและตามกฎหมาย 

2)  ตรวจสอบรา้นอาหารท่ีมีสุขลกัษณะท่ีดี และประกาศเป็นรา้นท่ี

รบัรองความสะอาด เช่น โครงการ Clean Food, Good Taste โครงการรา้นอาหารสะอาด 
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3)  รกัษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเท่ียว เช่น จดัถงัขยะไวใ้หท้ัว่

บริเวณและก าจดัขยะใหถู้กวิธี และจัดเจา้หน้าท่ีรักษาความสะอาดตามแหล่งท่องเท่ียวอย่าง

ต่อเน่ือง 

2.5.4.4  มาตรการรกัษาความปลอดภยัดา้นธรรมชาติ 

1) จัดตั้ งหน่วยกู ้ภัยในบริเวณท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดภัย

ธรรมชาติ เช่น ไฟไหมป่้า ดินถล่ม 

2)  จัดหาและเตรียมอุปกรณ์กูภ้ัยติดตั้งไวต้ามจุดเส่ียงต่างๆ ตาม

ความเหมาะสมกบัภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึ้ น เช่น เชือก บนัไดลิงอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั ณ จุดท่ีสามารถปฏิบติังานไดส้ะดวก 

3)  จดัใหม้ีหน่วยบรรเทาสาธารณภยัลาดตระเวนตามจุดเส่ียงหรือ

กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อภยัธรรมชาติ 

4)  ติดตั้งระบบสญัญาณเตือนภัยท่ีสามารถรบัรูก้นัไดท้ัว่ถึงภายใน

แหล่งท่องเท่ียวเพื่อเตือนล่วงหนา้ก่อนท่ีภยัธรรมชาติจะถึงตวั  

5)  ติดตั้งระบบเครือข่ายกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเกิดภัย

ธรรมชาติ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยป้องกนัไฟป่า กรมป่าไม ้

กล่าวโดยสรุปไดว้่าการจดัการความปลอดภัยส าหรบันักท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและ

ตอ้งใหค้วามส าคัญเป็นล าดับแรกของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีภาครัฐผลักดันใหเ้ป็น

อุตสาหกรรมหลกัท่ีไดร้บัการส่งเสริมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธข์องการพฒันา ดงัน้ัน

ความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรพัยสิ์นของนักท่องเท่ียวเป็นเร่ืองท่ีส าคญัต่อภาพลกัษณท่ี์จะเกิดขึ้ น

ทั้งความปลอดภยัจากการเดินทาง ความปลอดภัยจากแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภยัในท่ีพกั

แรม เป็นปัจจยัส าคญัท่ีภาครฐัและภาคเอกชนตอ้งใหค้วามส าคญัในการจดัการ เพ่ือการพฒันา

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยต่อไป 

 

2.6  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรดา้นความปลอดภยั 

 

การท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการท่องเท่ียวอยา่งปลอดภยั การพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรดา้น

ความปลอดภยัจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือท่ีว่านักท่องเท่ียวจะไดเ้กิดความมัน่ใจในการเลือก

เขา้พักซ่ึงการฝึกอบรมบุคลากรในองคก์ารมีจุดประสงคส์ามประการดังต่อไปน้ี (Wexley and 

Latham, 1991) 

1)   เพ่ือปรบัปรุงระดับความตระหนักรูใ้นตนเอง (Self–Awareness) ของแต่ละ

บุคคล ความตระหนักรูใ้นตนเองคือ การเรียนรูเ้ก่ียวกับตนเอง อันไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจ

เก่ียวกบับทบาทและความรบัผิดชอบของตนเองในองคก์าร การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง

ส่ิงท่ีตนเองปฏิบติัจริงและปรชัญาท่ียึดถือ การเขา้ใจถึงทศันะท่ีผูอ่ื้นมีต่อตนเอง และการเรียนรูว้่า

การกระท าของตนมีผลกระทบต่อผูอ่ื้นอยา่งไร เป็นตน้ 
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2)   เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการท างาน (Job Skills) ของแต่ละบุคคล โดยอาจเป็น

ทกัษะดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นก็ได ้เช่น การใชค้อมพิวเตอรก์ารดูแลรกัษาความปลอดภัย

ในการท างาน หรือการปกครองบญัชาลกูนอ้ง เป็นตน้ 

3) เพ่ือเพ่ิมพนูแรงจงูใจ (Motivation) ของแต่ละบุคคล อนัจะท าใหก้ารปฏิบติังาน

เกิดผลดี แมว้่าบุคคลหน่ึงๆ จะมีความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังาน แต่หากขาดแรงจูงใจใน

การท างานแลว้ บุคคลน้ันก็อาจจะมิไดใ้ชค้วามรูแ้ละความสามรถของตนเองอย่างเต็มท่ี และ

ผลงานก็ย่อมจ าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงัน้ัน การสรา้งแรงจูงใจในการท างานจึงเป็นส่ิงท่ีมี

ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จขององคก์าร 

การฝึกอบรมมีบทบาทในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคก์ารไดใ้นหลายๆทางดว้ยกนั 

ดงัต่อไปน้ี (Johnson, 1976; McGehee and Thayer, 1961)   

1)  ช่วยพัฒนาความรู ้ทักษะ ความสามารถ และเจตคติของพนักงาน การ

ฝึกอบรมจะช่วยปรบัปรุงให ้พนักงานมีคุณสมบติัท่ีจ าเป็นต่อการท างานดีขึ้ นกว่าเดิม อนัจะส่งให้

ผลผลิตสงูข้ึนทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 

2)  ช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นค่าจา้งแรงงาน โดยการลดปริมาณเวลาท่ีใชใ้นการผลิต

สินคา้หรือบริการ แต่ยงัไดสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีปริมาณและคุณภาพคงเดิม นอกจากน้ัน ยงัลด

เวลาท่ีใชใ้นการพฒันาพนักงานท่ีขาดประสบการณ์ เพ่ือใหม้ีผลการปฏิบติังานอยู่ในระดบัท่ีน่าพึง

พอใจ  

3)  ช่วยลดตน้ทุนการผลิต โดยการลดปริมาณสินคา้ท่ีผลิตอยา่งไมไ่ดม้าตรฐาน 

4)  ช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นการบริหารบุคคล โดยการลดอตัราการลาออกจากงาน 

การขาดงาน การมาท างานสาย อุบติัเหตุ การรอ้งทุกข ์และส่ิงอ่ืนๆท่ีบัน่ทอนประสิทธิภาพในการ

ท างาน   

5)  ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยการช่วยปรบัปรุงระบบการ

ใหบ้ริการหรือส่งสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้        

6)  ช่วยพัฒนาพนักงานเพ่ือใหเ้ป็นก าลังทดแทนในอนาคต การฝึกอบรม

บุคคลากรจะช่วยใหอ้งคก์ารมีก าลงัทดแทนไดท้ันท่วงที หากมีพนักงานบางส่วนเกษียณ หรือ

ลาออกจาการท างาน           

7)  ช่วยตระเตรียมพนักงานก่อนการกา้วขึ้ นไปสู่ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงขึ้ นการ

ฝึกอบรมจะช่วยใหพ้นักงานท่ีไดร้บัการเล่ือนต าแหน่งใหม่ มีความพรอ้มและสามารถปรบัตัวให้

เขา้กบัต าแหน่งหนา้ท่ีใหมไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม 

8)   ช่วยขจดัความลา้หลงัดา้นทักษะ เทคโนโลยี วิธีการท างาน และการผลิต 

การฝึกอบรมจะช่วยใหพ้นักงานขององคก์ารมีความรู ้ ทกัษะ และความสามารถท่ีทันกบัความ

เปล่ียนแปลงของโลก และช่วยใหอ้งคก์ารสามารถแขง่ขนักบัผูอ่ื้นได ้    

9)   ช่วยใหก้ารประกาศใชน้โยบายหรือขอ้บงัคบัขององค์การ ซ่ึงไดร้บัการไขหรือ

ร่างขึ้ นมาใหมเ่ป็นไปอยา่งราบร่ืน  
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10)  ช่วยปรบัปรุงและพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงานในองคก์ารรวมทั้ง

ช่วยเพ่ิมพนูขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานดว้ย 

 

2.7  แนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการ 
 

2.7.1  ความหมายของความตอ้งการ 

Walters (1978: 195) ไดก้ล่าวไวว้่า ความตอ้งการ (Need) หมายถึง ความสามารถ

หรือความจ าเป็นใดๆ ของมนุษยท่ี์การกระท าและการมีประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยัความสามารถ

หรือความจ าเป็นน้ันๆ  

นอกจากน้ีประสาท อิสรปรีดา (2538: 310) ยงัไดก้ล่าวไวว้่า ความตอ้งการหมายถึง 

สภาวะท่ีเกิดจากความไม่สมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความตอ้งการของคนเรามกัไม่ไดร้กั

การตอบสนองอย่างสมบรูณ์ เมื่อไดร้บัการตอบสนองหน่ึงก็จะเกิดความตอ้งการมากขึ้ นไปอีก

ระดบัหน่ึง 

Abraham H. Maslow เป็นนักจิตวิทยาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัแบรนดีสไ์ดพ้ฒันาทฤษฎีการ

จงูใจท่ีรูจ้กักนัมากท่ีสุดทฤษฎีหน่ึงขึ้ นมา มาสโลว ์(Maslow) ระบุว่าบุคคลจะมีความตอ้งการท่ี

เรียงล าดบัจากระดบัพ้ืนฐานมากท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุด (อนิชวงั แกว้จ านงค,์ 2552: 66-68) 

ขอบขา่ยของมาสโลว ์(Maslow) จะอยูบ่นพ้ืนฐานของสมมุติฐานรากฐาน 3 ขอ้ คือ 

1)   บุคคล คือ ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความต้องการ ของบุคคลสามารถมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของพวกเขา้ได ้ความตอ้งการท่ียังไม่ถูกตอบสนองเท่าน้ันสามารถมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมความตอ้งการท่ีถูกตอบสนองแลว้จะไมเ่ป็นส่ิงจงูใจ 

2)   ความตอ้งการของบุคคลจะถูกเรียงล าดับตามความส าคญั หรือเป็นล าดับ

ชั้นจากความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (เช่น อาหารและท่ีอยู่อาศัย) ไปจนถึงความต้องการท่ี

สลบัซบัซอ้น (เช่น ความส าเร็จ)  

3)   บุคคลท่ีจะกา้วไปสู่ความตอ้งการระดบัต่อไปเมื่อความตอ้งการระดบัต า่ลง

มาได้ถูกตอบสนองอย่างดีแล้วนั่น นั่นคือ คนงานจะมุ่งการตอบสนองความต้องการ

สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภัยก่อน ก่อนท่ีจะถูกจูงใจใหมุ้่งไปสู่การตอบสนองความ

ตอ้งการทางสงัคม 

 ดงัน้ัน “ความตอ้งการ” จึงสรุปไดว้า่ คือ สภาวะของมนุษยท่ี์เรียกรอ้งต่อการตอบสนอง

ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจใหม้ีความพึงพอใจสงูสุด 

 

2.7.2  ล าดบัขั้นของความตอ้งการ 

มาสโลว ์(Maslow) เรียกล าดบัความตอ้งการน้ีว่า “Hierarchy of Needs” ซ่ึงประกอบดว้ย 

ล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากระดบัต า่ไประดบัสงู 5 ระดบัดงัน้ี 
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1)  ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs)  

2)  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs)  

3)  ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs)  

4)  ความตอ้งการเกียรติยศ ช่ือเสียง (Esteem Needs)  

5)  ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต (Self-Actualization Needs)  

ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) มีการเรียงล าดับขั้นความ

ตอ้งการท่ีอยู่ในขั้นต า่สุด จะตอ้งไดร้บัความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพน้ไปสู่

ความตอ้งการท่ีอยูใ่นขัน้สงูข้ึนตามล าดบัดงัจะอธิบายโดยละเอียดดงัน้ี 

2.7.2.1  ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs)   

  ความตอ้งการทางร่างกาย จะอยูล่ าดบัต า่สุด เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานมาก

ท่ีสุดท่ีระบบโดยมาสโลว ์(Maslow) ความตอ้งการเหล่าน้ีจะ หมายถึง แรงผลกัดนัทางชีววิทยา

พ้ืนฐาน เช่น ความตอ้งการอาหาร อากาศ น ้า และท่ีอยู่อาศยั เพ่ือการตอบสนองความตอ้งการ

เหล่าน้ี หรือบริษัทจะต้องใหเ้งินเดือนอย่างเพียงพอแก่บุคคลท่ีพวกเขาจะรับภาระสภาพ

ด ารงชีวิตอยู่ได ้(เช่น อาหารและท่ีอยู่อาศัย) ในท านองเดียวกนัเวลาพักจะเป็นคุณลกัษณะท่ี

ส าคญัอยา่งหน่ึงของงานดว้ยท่ีเปิดโอกาสใหบุ้คคลตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายของพวก

เขาได ้บริษัทมากขึ้ นทุกทีก าลงัมีโครงการออกก าลงักายน้ีจะช่วยใหพ้นักงานสุขภาพดีดว้ยการ

ตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายของพวกเขา บุคคลท่ีหิวจนเกินไปหรือเจ็บป่วยจนเกินไป

ยากท่ีจะมีส่วนช่วยต่อบริษัทของพวกเขาไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยทัว่ไปความตอ้งการทางร่างกายจะ

ถูกตอบสนองดว้ยรายไดท่ี้เพียงพอและสภาพแวดลอ้มของงานท่ีดี เช่น หอ้งน ้าสะอาด แสงสว่าง

ท่ีเพียงพอ อุณหภมูิท่ีสบายและการระบายอากาศท่ีดี 

2.7.2.2  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) 

 ความต้องการความปลอดภัยเป็นความต้องการล าดับท่ีสองของมาสโลว ์

(Maslow) จะถูกกระตุ้นภายหลังจากท่ีความตอ้งการทางร่างกายถูกตอบสนองแลว้ ความ

ตอ้งการความปลอดภัยหมายถึง ความตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัยปราศจากอันตราย

ทางร่างกายและจิตใจ บริษัทสามารถท าได้หลายส่ิงหลายอย่าง เพ่ือท่ีจะตอบสนองความ

ต้องการความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอาจจะให้การประกันชีวิตและสุขภาพ 

สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั กฎและขอ้บงัคบัท่ียุติธรรมและสมควร และการยอมใหม้ี

สภาพแรงงาน ซ่ึงความตอ้งการในการจดัการความปลอดภยัท่ีพกัแรมตามสถานท่ีท่องเท่ียวก็จะ

เป็นความตอ้งการของนักท่องเท่ียวและพึงจะไดร้บัจากการเขา้รบับริการทั้งความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรพัยสิ์น  

2.7.2.3  ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs)     

  ความตอ้งการทางสงัคม คือ ความตอ้งการล าดบัท่ีสามของมาสโลว ์(Maslow) 

ความตอ้งการทางสงัคมจะหมายถึง ความตอ้งการท่ีจะเก่ียวพนัการมีเพ่ือนและการถูกยอมรบั

โดยบุคคลอ่ืน เพ่ือการตอบสนองความตอ้งการทางสงัคม บริษัทอาจจะกระตุน้การมีส่วนร่วม
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ภายในกิจกรรมทางสงัคม เช่น งานเล้ียงของส านักงาน ทีมฟุตบอลหรือโบวล่ิ์งของบริษัทจะให้

โอกาสของการตอบสนองความตอ้งการทางสงัคมดว้ย การเป็นสมาชิกสโมสรของบริษัทจะให้

โอกาสท่ีดีแก่ผูบ้ริหารเพ่ือ “การสรา้งเครือข่าย” กบัผูบ้ริหารคนอ่ืน ในขณะท่ีตอบสนองความ

ต้องการทางสังคมของพวกเขาได้ด้วย ก่อนหน้า ท่ีเราได้กล่าวถึงโครงการสุขภาพจะช่วย

ตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายได ้โครงการสุขภาพน้ีสามารถช่วยตอบสนองความตอ้งการ

ทางสงัคมไดด้ว้ย ความจริงแลว้การท างานหรือการเล่นกีฬากับเพ่ือนร่วมงานจะใหโ้อกาสท่ีดี

เยี่ยมต่อการมีเพ่ือน การวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าความตอ้งการทางสงัคมจะถูกกระตุน้ภายใตส้ภาวะ

ท่ี “ความไม่แน่นอนทางองคก์าร” มีอยู่เช่น เมื่อความเป็นไปไดข้องการรวมบริษัทไดคุ้กคาม

ความมัน่คงของงาน ภายใตส้ภาวะเช่นน้ีบุคคลจะแสวงหาความเป็นมิตรจากเพ่ือนร่วมงาน 

เพ่ือท่ีจะรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัส่ิงท่ีก าลงัเป็นไปอยู ่     

  2.7.2.4  ความตอ้งการเกียรติยศ ช่ือเสียง (Esteem Needs)   

  ความตอ้งการเกียรติยศ ช่ือเสียง คือ ความตอ้งการล าดับท่ีส่ี ความตอ้งการ

เหล่าน้ีหมายถึง ความตอ้งการของบุคคลท่ีจะสรา้งการเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคล

อ่ืน ความต้องการซ่ือเสียงและการยกย่องจากบุคคลอ่ืนจะเป็นความต้องการประเภทน้ี 

ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจจะไดร้ับเชิญงานเล้ียงเพ่ือท่ีจะยกย่องความส าเร็จท่ีดีเด่น การพิมพ์

เร่ืองราวภายในจดหมายข่างของบริษัท เพ่ือท่ีจะพรรณนาความส าเร็จของบุคคล การใหกุ้ญแจ

ห้องน ้ าแก่ผู ้บริการ การให้ท่ีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล และการประกาศ “บุคคลดีเด่น” 

ประจ าเดือน ลว้นแต่เป็นตัวอย่างของส่ิงท่ีสามารถกระท าเพ่ือการตอบสนองความตอ้งการ

เกียรติยศซ่ือเสียง การใหร้างวลัเป็นนาฬิกาและเพชรแก่การบริการท่ีดีและรางวลัราคาถูก เช่น 

ที-เช้ิต และเหยือกเบียรจ์ะมีประโยชน์ต่อการยกยอ่งดว้ย     

  2.7.2.5  ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต (Self-Actualization Needs) 

ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต คือ ความตอ้งการล าดบัสูงสุด บุคคลมกัจะ

ตอ้งการโอกาสท่ีจะคิดสรา้งสรรคภ์ายในงาน หรือพวกเขาจะตอ้งการความเป็นอิสระและความ

รบัผิดชอบ บริษัทไดพ้ยายามจูงใจบุคคลเหล่านน้ีดว้ยการเสนอต าแหน่งท่ีทา้ทายแก่พวกเขา

  ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต คือ ความตอ้งการท่ีจะบรรลุความสมหวงั

ของตนเองดว้ยการใชค้วามสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มท่ี บุคคลท่ีถูกใจดว้ยความ

ตอ้งการความสมหวงัของชีวิตและแสวงหางานท่ีทา้ทายความสามารถของพวกเขา การเปิด

โอกาสใหพ้วกเขาใชค้วามคิดสรา้งสรรคห์รือการคิดคน้ส่ิงใหม่ มาสโลว ์(Maslow) เช่ือว่าความ

ตอ้งการเหล่าน้ีจะถูกเรียงล าดบัจาก “ต า่สุด” ไปยงั “สูงสุด” มาสโลว ์(Maslow) ไดก้ล่าวไวว้่า 

เมื่อตอ้งการ ร ระดับ “ต า่สุด” ร่างกายไดถู้กตอบสนองแลว้ ความตอ้งการ ณ ระดบั “สูงสุด” 

ต่อไป ความปลอดภัย จะมีความส าคญัมากท่ีสุดและต่อไปตามล าดับ ตามทฤษฎีของมาสโลว ์

(Maslow) แลว้ บุคคลจะถูกจงูใจใหต้อบสนองความตอ้งการระดบัต า่ก่อนท่ีพวกเขาจะพยายาม

ตอบสนองความตอ้งการระดบัสงู ยิ่งกวา่น้ันเมื่อความตอ้งการอย่างหน่ึงถูกตอบสนองแลว้ความ

ตอ้งการน้ีจะไม่เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีพลงัต่อไปอีกทฤษฎีของมาสโลว ์(Maslow) จะถูกสรา้งขึ้ นบน
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พ้ืนฐานท่ีว่าความตอ้งการท่ียงัไม่ไดถู้กตอบสนองจะเป็นปัจจยัท่ีปลุกเรา้พฤติกรรมของบุคคล 

เมื่อความตอ้งการไดถู้กตอบสนองตามสมควรแลว้ความตอ้งการเหล่าน้ีจะหยุดเป็นส่ิงจูงใจ

พฤติกรรมในการน าทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) ไปใชใ้นหน่วยงาน 

ผู ้บริหารต้องค านึงถึงหลักของการสรา้งแรงจูงใจ ความต้องการในระดับต า่อาจได้รับการ

ตอบสนองเพียงบางส่วนและในส่วนท่ีไดร้บัการตอบสนองแลว้จะไม่เกิดแรงจงูใจของพฤติกรรม

อีกต่อไป เช่น ในหน่วยงานท่ีจัดใหที้รายไดพ้อสมควรและสภาพแวดลอ้มของงานดีแลว้การ

ปรบัปรุงส่ิงเหล่าน้ีใหดี้ขึ้ นจะไม่เพ่ิมแรงจูงใจเลยเน่ืองจากบุคคลส่วนใหญ่ไดร้บัการตอบสนอง

ความตอ้งการในระดบัน้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า ความตอ้งการความปลอดภัย ถือไดว้่าเป็นความตอ้งการท่ีจะตอ้ง

ไดร้บัการตอบสนอง โดยเฉพาะทางดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นส่ิงแรงจงูใจใน

การผลกัดนัใหเ้กิดความอยากในจิตใจของมนุษย ์ดงัน้ันการจดัการความปลอดภยัในดา้นท่ีพกั

แรมจึงเป็นความตอ้งการระดับหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวพึงจะไดร้ับการตอบสนองและดูแลจากผู ้

ใหบ้ริการ นัน่คือ การแสดงออกของภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวไทย โดยเฉพาะตามแหล่ง

ท่องเท่ียวส าคญัๆ อยา่งถนนขา้วสาร 

 

 
 

ภาพที่ 2.1  Maslow’s Hierarchy of Needs 

แหล่งที่มา:  Organizational Behavior Studies, 2013. 
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2.8  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจตอ่การใชบ้รกิาร 

 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็น

รปูร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสงัเกตโดยการแสดงออก

ท่ีค่อนขา้งสลับซับซอ้น จึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการ

แสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น จึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัได้

โดยทางออ้ม โดยการวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่าน้ัน และการแสดงความคิดเห็นน้ันจะตอ้ง

ตรงกบัความรูสึ้กท่ีแทจ้ริงจึงสามารถวดัความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้ม

โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่าน้ัน และการแสดงความคิดเห็น น้ันจะต้องตรงกับ

ความรูสึ้กท่ีแทจ้ริงจึงสามารถวดัความพึงพอใจน้ันได ้พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 

2530 กล่าวไวว้่า “พึง” เป็นค าช่วยกริยาอ่ืน หมายความว่า “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า

พึงใจ ชอบใจ และค าวา่ “พอ” หมายความวา่ เท่าท่ีตอ้งการ เต็มความตอ้งการ ถูก ชอบ เมื่อน า

ค าสองค ามาผสมกนั “พึงพอใจ” จะหมายถึง ถูกใจตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Wolman 

(1973 อา้งถึงใน ภนิดา ชยัปัญญา, 2541: 11) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็นความรูสึ้กท่ี

ไดร้บัความส าเร็จตามมุง่หวงัและความตอ้งการมีผูก้ล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจไวด้งัน้ี 

 

2.8.1  ความหมายของความพึงพอใจ      

 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542: 775) ไดใ้หค้วามหมายของความพึง

พอใจ หมายถึงพอใจ ชอบใจพฤติกรรม เก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยคื์อความพยายามท่ีจะ

ขจดัความตึงเครียดหรือความกดระวนกระวาย หรือภาวะไมไ่ดดุ้ลยภาพในร่างกายซ่ึงเมื่อมนุษย์

สามารถขจัดส่ิงต่างๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนต้องการ      

(เศกสิทธ์ิ สุภาอว้น, 2544: 6)        

ไพบลูย ์ช่างเรียน (2516: 146-147 อา้งถึงใน นริษา นราศรี, 2544: 28) ไดก้ล่าวถึง 

ความหมายของความพึงพอใจสรุปไดว้า่ “ความพึงพอใจ” เป็นความตอ้งการทางร่างกายมีความ

รุนแรงในตัวบุคคลในการร่วมกิจกรรม เพ่ือสนองความตอ้งการทางร่างกาย เป็นผลท าใหเ้กิด

ความพึงพอใจแลว้จะรูสึ้กตอ้งการความมัง่คง ปอดภัย เมื่อบุคคลไดร้ับการตอบสนองความ

ตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการความมัน่คงแลว้บุคคลจะเกิดความผูกพนัมากขึ้ นเพ่ือให้

เป็นท่ียอมรบัวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม       

อุทัย หิรญัโต (2523: 272 อา้งถึงใน นริษา นราศรี, 2544: 28) ไดใ้หค้วามหมาย

ของความพึงพอใจไวว้่า “ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีท าใหทุ้กคนเกิดความสบายใจ เน่ืองจาก

สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขา ท าใหเ้ขาเกิดความสุข” 

คณิต  ดวงหสัดี (2537) ใหค้วามหมายไวว้า่ เป็นความรูสึ้กชอบหรือพอใจของบุคคลท่ี

มีต่อการท างานและองค์ประกอบหรือส่ิงจูงใจอ่ืนๆ  ถา้งานท่ีท าหรือองค์ประกอบเหล่าน้ัน
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ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได ้ บุคคลน้ันจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้ น  จะอุทิศเวลา  

แรงกาย  แรงใจ  รวมทั้งสติปัญญาใหแ้ก่งานของตนใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณภาพ 

Gillmer (1965: 254–255 อา้งถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี, 2544: 6) ไดใ้หค้วามหมายไว ้

วา่ผลของเจตคติต่างๆ ของบุคคลท่ีมีต่อองคก์ร องคป์ระกอบของแรงงาน และมีส่วนสมัพนัธก์บั

ลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในการท างานซ่ึงความพึงพอใจน้ันไดแ้ก่ความรูสึ้กมีความส าเร็จ

ในผลงาน ความรูสึ้กว่าได้รับการยกย่องนับถือ และความรู ้สึกว่ามีความก้าวหน้าในการ

ปฏิบติังาน 

Morse (1955 อา้งถึงใน สนัติ ธรรมชาติ, 2552: 44) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจใน

งาน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีลดความตึงเครียดของผูท้ างานใหน้้อยลง ถา้มีความตึงเครียด

มากก็จะเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ความตึงเครียดเป็นผลรวมจากความตอ้งการของ

มนุษย ์เมื่อคราวใดความตอ้งการไดร้บัการตอบสนองก็จะท าใหค้วามเครียดน้อยลง ซ่ึงเป็นผล

ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ จากค านิยามของ Morse ท าใหม้ีนักวิชาการอีกหลายท่านไดใ้ห้

ความหมายไปในทิศทางท่ีคล้ายคลึงกัน โดยเน้นว่าความพึงพอใจเกิดจากการได้รับการ

ตอบสนอง เช่น Hoy and Miskel กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรูสึ้กท่ีดีต่องานซ่ึงมกั

เก่ียวขอ้งกบัคุณค่าและความตอ้งการของบุคคลดว้ย Dessler อธิบายความพึงพอใจว่าเป็นระดบั

ความรูสึ้กต่องานเพ่ือความตอ้งการท่ีส าคญัของคนเรา เช่น ความมีสุขภาพดี  มีความมัน่คง มี

ความสมบรูณพ์ูนสุข  มีพวกพอ้ง  มีคนยกย่องต่างๆ เหล่าน้ีไดร้บัการตอบสนองแลว้ท าใหม้ีผล

ต่องาน 

Silmer (1984: 230 อา้งถึงใน ประภาภรณ ์สุรปภา, 2544: 9) กล่าวไวว้่าความ   

พึงพอใจเป็นระดับขั้นตอนความรูสึ้กในทางบวกหรือทางลบของคนท่ีมีลกัษณะต่างๆ ของงาน

รวมทั้งงานท่ีไดร้บัมอบหมาย การจดัระบบงานและความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน 

Strauss (1980 อา้งถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี, 2544: 7) ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจ

ไวว้่า ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึ้กพอใจในงานท่ีท าและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานน้ันใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร คนจะรูสึ้กพอใจในงานท่ีท าเมื่องานน้ันใหผ้ลประโยชน์ทั้งดา้นวตัถุและ

ดา้นจิตใจ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของเขาได ้

จึงสรุปไดว้่า “ความพึงพอใจ” คือ ความรูสึ้กยินดีต่อการไดร้ับการตอบสนองความ

ตอ้งการทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจแล่ก่อใหเ้กิดความสุขเมื่อไดร้บัการตอบสนองความพึงพอใจ

น้ัน 

 

2.8.2  การศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

ส าหรบัการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจน้ัน โดยทัว่ไปนิยมศึกษากนัในสองมิติ คือ มิติ

ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานและมิติความพึงพอใจในการรบับริการ ในการศึกษาครั้งน้ีเป็น

การศึกษาในรปูแบบผูร้บับริการ ซ่ึงมีผูท่ี้ท าการศึกษาไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
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Oskamps (1984 อา้งถึงใน ประภาภรณ ์สุรปภา, 2544: 11) ไดก้ล่าวไวว้่าความพึง

พอใจมีความหมายอยู ่3 นัย คือ         

1) ความพึงพอใจ  หมายถึง สภาพการณท่ี์ผลการปฏิบติัจริงไดเ้ป็นไปตามท่ี

บุคคลคาดหวงัไว ้           

2) ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดบัของความส าเร็จท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ 

3) ความพึงพอใจ  หมายถึง  งานท่ีไดต้อบสนองต่อคุณค่าของบุคคล 

จากความหมายท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า “ความพึงพอใจ” หมายถึง 

ความรูสึ้กท่ีเป็นการยอมรบั ความรูสึ้กชอบ ความรูสึ้กท่ียินดีกบัการปฏิบติังาน ทั้งการใหบ้ริการ

และการรบับริการในทุกสถานการณ ์ทุกสถานท่ี 

Bemard (1968 อา้งถึงใน อ านวย บุญศรี, 2531: 87) ไดก้ล่าวถึง ส่ิงจงูใจท่ีใชเ้ป็น

เคร่ืองกระตุน้บุคคลใหเ้กิดความพึงพอใจในงานไว ้8 ประการ คือ     

1) ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ ได้แก่  เ งิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ีให้แก่

ผูป้ฏิบติังานเป็นการตอบแทน ชดเชย หรือเป็นรางวลัท่ีเขาไดป้ฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานน้ันมา

เป็นอยา่งดี  

2)  ส่ิงจงูใจท่ีเป็นโอกาสของบุคคลท่ีมิใช่วตัถุ เป็นส่ิงจงูใจส าคญัท่ีช่วยส่งเสริม

ความร่วมมือในการท างานมากกว่ารางวลัท่ีเป็นวตัถุ เพราะส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสน้ีบุคลากรจะ

ไดร้บัแตกต่างกนั เช่น เกียรติภมูิ การใชสิ้ทธิพิเศษ เป็นตน้     

3) สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน 

ไดแ้ก่ สถานท่ีท างาน เคร่ืองมือการท างาน ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานต่างๆ ซ่ึงเป็น

ส่ิงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกายในการท างาน       

4) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานท่ีสนองความ

ตอ้งการของบุคคลดา้นความภาคภูมิใจท่ีไดแ้สดงฝีมือ การไดม้ีโอกาสช่วยเหลือครอบครัว

ตนเองและผูอ่ื้น ทั้งไดแ้สดงความภกัดีต่อหน่วยงาน      

5)  ความดึงดดูใจในสงัคม หมายถึง ความสมัพนัธฉ์นัทม์ิตร ถา้ความสมัพนัธ์

เป็นไปดว้ยดีจะท าใหเ้กิดความผูกพนัและความพอใจท่ีจะร่วมงานกบัหน่วยงาน   

6)  การปรับสภาพการท างานใหเ้หมาะสมกบัวิธีการและทัศนคติของบุคคล 

หมายถึงการปรบัปรุงต าแหน่งวิธีท างานใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของบุคลากร  

7)  โอกาสท่ีจะร่วมมือในการท างาน หมายถึง การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรรูสึ้ก

ว่ามีส่วนร่วมในงานเป็นบุคคลส าคัญคนหน่ึงของหน่วยงาน มีความรูสึ้กเท่าเทียมกันในหมู่

ผูร้่วมงานและมีก าลงัใจในการปฏิบติังาน        

8)  สภาพของการอยูร่่วมกนั หมายถึง ความพอใจของบุคคลในดา้นสงัคมหรือ

ความมัน่คงในการท างาน 

 

 



39 

2.8.3  ประโยชนข์องการวดัความพึงพอใจของผูร้บับริการ 

การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ สามารถสรุปไดว้่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 4 ประการ 

ดงัน้ี            

1) การวัดท าให้องค์กรธุรกิจและบุคลากรมีสัญชาตญาณของการมุ่งมัน่

เอาชนะและตอ้งการความส าเร็จทั้งยังช่วยเสริมสรา้งระบบการใหร้างวลัหรือผลตอบแทนท่ี

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการวดัท่ีมีจุดมุ่งหมาย ซ่ึงทั้งหมดย่อมส่งผลต่อเน่ืองไปสู่คุณภาพสินคา้และ

บริการท่ีดีกวา่แก่ลกูคา้          

2)  การวดัท าใหอ้งค์กรธุรกิจและบุคลากรรูถึ้งขีดมาตรฐานทัว่ไปของธุรกิจ

ประเภทเดียวกนั เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจปรบัปรุงการด าเนินงาน ตลอดจนการสรา้งสรรคสิ์นคา้

และบริการใหดี้ขึ้ น เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีเพ่ิมข้ึนของลกูคา้     

3)  การวดัท าใหอ้งค์กรและบุคลากรรับรูอ้ย่างชัดเจนว่าตอ้งท าอย่างไรเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้ใหเ้พ่ิมขึ้ นกว่าเดิม ซ่ึงขอ้มูลเพ่ือการปรับปรุงท่ี

ชดัเจนน้ันตอ้งแสวงหาจากลกูคา้         

4)  การวดัท าใหอ้งคก์ารธุรกิจและบุคลากรเกิดแรงจูงใจในทางบวกท่ีจะตั้งใจ

ปฏิบติังานใหดี้ยิ่งขึ้ นโดยการเพ่ิมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งชดัเจน 

 

2.9  แนวคิดเก่ียวกบัความรู ้

 

ความรูเ้ป็นค าท่ีเขา้ใจยาก เน่ืองจากมีความเป็นนามธรรมสูง ท าใหห้ลายคนเกิดความ

สบัสนรูสึ้กวา่ อะไรคือความรู ้นอกจากน้ียงัมีค าถามตามมาอีกมากว่า เมื่อนิยามไม่ไดว้่าความรู ้

คืออะไร แลว้จะจดัการความรูก้นัอย่างไร ซ่ึงในท่ีน้ีมีนักวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึง ความรู ้

ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 

2.9.1  ความหมายของความรู ้

Davenport and Prusak (1998 อา้งถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547: 20) ไดใ้ห้

ความหมายว่า ความรู ้ หมายถึง ส่วนผสมของกรอบประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ  

ท่ีเป็นสภาพแวดลอ้ม และกรอบการท างานส าหรบัการประเมิน และรวมกนัของประสบการณ์

และสารสนเทศใหม ่ 

Hideo Yamazaki (ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548: 8) ให้

ความหมายของความรูเ้ป็นสารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู ้

อ่ืน จนเกิดเป็นความเขา้ใจและน าไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปและตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ 

โดยไมจ่ ากดัช่วงเวลา  

ศาสตราจารยน์ายแพทยว์ิจารณ ์ พานิช (2548: 5-6) ได ้กล่าวว่า “ความรู”้ น้ัน มี

หลายนัยและหลายมิติ คือ          
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1) ความรู ้คือส่ิงท่ีน าไปใชจ้ะไม่หมด หรือสึกหรอ แต่จะยิ่งงอกเงยหรืองอก

งามขึ้ น   

2)   ความรู ้คือสารสนเทศท่ีน าไปสู่การปฏิบติั      

3)   ความรูเ้กิดข้ึน ณ จุดท่ีตอ้งการใชค้วามรูน้ั้น      

4)   ความรูเ้ป็นส่ิงท่ีขึ้ นกบับริบทและกระตุน้ใหเ้กิดข้ึนโดยความตอ้งการ 

ในยุคแรกๆ ของการพัฒนาศาสตร์ดา้นการจัดการความรู ้มองว่าความรูม้าจากการ

จดัระบบและ ตีความสารสนเทศ (Information) ตามบริบท ซ่ึงสารสนเทศก็ไดม้าจากการ

ประมวลขอ้มูล (Data) ดังน้ันความรูจ้ะไม่มีประโยชน์เลย ถา้ไม่น าไปสู่การกระท าหรือการ

ตดัสินใจ  

ดังน้ัน อาจสรุปไดว้่า ความรู ้คือ ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีผสมผสานกบัประสบการณ ์

ความรอบรูใ้นบริบท การแปลความหมาย การแสดงความคิดเห็น โดยเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าสูง 

ท่ีพรอ้มจะน าไปประยุกตใ์ชใ้นการตดัสินใจ หรือใชใ้นการท างาน 

 

2.9.2  ประเภทของความรู ้

ประเภทของความรูส้ามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 

1)  ความรูท่ี้อยู่ในตวัคน/ความรูโ้ดยนัย (Tacit Knowledge) เป็นความรูท่ี้ได้

จากประสบการณพ์รสวรรค ์หรือสญัชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ 

เป็นความรูท่ี้ไมส่ามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดู หรือลายลกัษณอ์กัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะ

ในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห ์

2)  ความรู ้ท่ีอยู่ ในรูปแบบส่ือหรือเอกสาร/ความรู ้ท่ี ชัดแจ้ง  (Explicit 

Knowledge) เป็นความรูท่ี้สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบนัทึกเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งจะเรียกวา่ความรูแ้บบรปูธรรม 

 

2.9.3  ระดบัความรู ้(Levels of Knowledge) 

ตามแนวคิดของ James Brain Quinn (อา้งถึงใน ส านักงาน ก.พ.ร และสถาบนัเพ่ิม

ผลผลิตแห่งชาติ,2548: 16) แบ่งระดบัความรูเ้ป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

ระดบัท่ี 1 : Know–what (รูว้่าคืออะไร) เป็นความรูเ้ชิงรบัรู ้หรือ ความรูท่ี้

ไดร้บัมาจากการเรียน เห็นหรือจดจ า มีลกัษณะเป็นความรูใ้นภาคทฤษฎีวา่ ส่ิงน้ันคืออะไร 

ระดบัท่ี 2 : Know-how (รูว้า่เป็นอยา่งไร /รูว้ิธีการ) เป็นความสามารถในการ

น าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

ระดบัท่ี 3 : Know-why (รูว้่าท าไม /รูเ้หตุผล) เป็นความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงเชิง

เหตุผลท่ีสลบัซับซอ้นขึ้ น ภาย ใตเ้หตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ความรูใ้นระดับน้ีสามารถ

พฒันาไดบ้นพ้ืนฐานของประสบการณใ์นการแกไ้ขปัญหาและการอภิปรายร่วมกบัผูอ่ื้น 

ระดบัท่ี 4 : Care-why (ใส่ใจกบัเหตุผล) เป็นความรูใ้นลกัษณะการสรา้งสรรค์

ท่ีมาจากตัวเอง บุคคลท่ีมีความรูใ้นระดับน้ีจะมีเจตจ านง แรงจูงใจ และการปรับตัวเพ่ือ

ความส าเร็จ  
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ดังน้ันในการจัดการความรู ้องคก์ารตอ้งค านึงถึงระดับของความรูเ้พ่ือก่อใหเ้กิดการ

บรรลุผลดว้ย 

 

2.9.4  การจดัการความรู ้(Knowledge Management: KM) 

การจดัการความรู ้คือ การรวบรวมองคค์วามรูท่ี้มีอยู่ในองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยู่ใน

ตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู ้และ

พัฒนาตนเองใหเ้ป็นผู ้รู ้รวมทั้งปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลใหอ้งค์กรมี

ความสามารถในเชิงแขง่ขนัสงูสุด 

โดย “การจดัการความรู”้ ส าหรบันักปฏิบติั การจดัการความรู ้คือ เคร่ืองมือ เพ่ือการ

บรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการไปพรอ้มๆ กนั ไดแ้ก่ 

1)  บรรลุเป้าหมายของงาน 

2)  บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน  

3)  บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู ้ 

4)  บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมูค่ณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน 

การจดัการความรูม้ีการด าเนินการ 6 ประการต่อการก าหนดความรู ้ไดแ้ก่  

1)  การก าหนดความรูห้ลกัท่ีจ าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่ม

หรือองคก์ร 

2)  การเสาะหาความรูท่ี้ตอ้งการ 

3)  การปรบัปรุง ดัดแปลง หรือสรา้งความรูบ้างส่วนใหเ้หมาะต่อการใชง้านของ

ตน 

4)  การประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นกิจการงานของตน 

5)  การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู ้มา

แลกเปล่ียน เรียนรู ้และสกดั “ขุมความรู”้ ออกมาบนัทึกไว ้

6)  การจดบนัทึก “ขุมความรู”้ และ “แก่นความรู”้ ส าหรบัไวใ้ชง้าน และ

ปรบัปรุงเป็น ชุดความรูท่ี้ครบถว้น ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้ น เหมาะต่อการใชง้านมากยิ่งขึ้ น 

โดยท่ีการด าเนินการ 6 ประการน้ีบรูณาการเป็นเน้ือเดียวกนั ความรูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นทั้งความรูท่ี้

ชดัแจง้ อยู่ในรูปของตวัหนังสือหรือรหสัอย่างอ่ืนท่ีเขา้ใจไดท้ัว่ไป (Explicit Knowledge) และ

ความรูฝั้งลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยู่ในคนทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่

ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทกัษะในการปฏิบติั) การจดัการ

ความรูเ้ป็นกิจกรรมท่ีคนจ านวนหน่ึงท าร่วมกนัไม่ใช่กิจกรรมท่ีท าโดยคนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือ

วา่ “จดัการความรู”้ จึงมีคนเขา้ใจผิด เร่ิมด าเนินการโดยร่ีเขา้ไปท่ีความรู ้คือ เร่ิมท่ีความรูน่ี้คือ

ความผิดพลาดท่ีพบบ่อยมาก การจดัการความรูท่ี้ถูกตอ้งจะตอ้งเร่ิมท่ีงานหรือเป้าหมายของงาน 

1)  เป้าหมายของงานท่ีส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินการ

ตามท่ีก าหนดไว ้ท่ีเรียกวา่ Operation Effectiveness และนิยามผลสมัฤทธ์ิ ออกเป็น 4 ส่วน คือ  
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(1)  การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมทั้งการสนองตอบความ

ตอ้งการของลูกคา้ สนองตอบความตอ้งการของเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ สนองตอบความ

ตอ้งการของพนักงาน และสนองตอบความตอ้งการของสงัคมส่วนรวม    

(2)  การมีนวตักรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวตักรรมในการท างาน และ

นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ      

(3)  ขีดความสามารถ (Competency) ขององคก์ร และของบุคลากรท่ี

พฒันาขึ้ น ซ่ึงสะทอ้นสภาพการเรียนรูข้ององคก์ร และ     

(4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสดัส่วนระหว่างผลลพัธ ์กบั

ตน้ทุนท่ีลงไป การท างานท่ีประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานท่ีลงทุนลงแรงน้อย แต่ไดผ้ล

มากหรือคุณภาพสงู  

2)  เป้าหมายสุดทา้ยของการจัดการความรู ้คือ การท่ีกลุ่มคนท่ีด าเนินการ

จัดการความรูร้่วมกัน มีชุดความรูข้องตนเอง ท่ีร่วมกันสรา้งเอง ส าหรับใชง้านของตน คน

เหล่าน้ีจะสรา้งความรูข้ึ้ นใชเ้องอยู่ตลอดเวลา โดยท่ีการสรา้งน้ันเป็นการสรา้งเพียงบางส่วน 

เป็นการสรา้งผ่านการทดลองเอาความรู ้ จากภายนอกมาปรับปรุงใหเ้หมาะต่อสภาพของตน 

และทดลองใชง้าน จดัการความรูไ้ม่ใช่กิจกรรมท่ีด าเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกบัเร่ืองความรู ้แต่

เป็นกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กบัทุกกิจกรรมของการ

ท างาน และท่ีส าคัญตัวการจัดการความรูเ้องก็ตอ้งการ การจัดการดว้ยเช่นกัน  ดังน้ัน การ

ตั้งเป้าหมายการจดัการความรูเ้พ่ือพฒันา 3 ประเด็น       

(1)  งาน พฒันางาน   

(2)  คน พฒันาคน         

(3)  องคก์ร เป็นองคก์รการเรียนรู ้ 

ความเป็นชุมชนในท่ีท างาน ท าใหก้ารจัดการความรูจึ้งไม่ใช่เป้าหมายในตัว

ของมนัเอง น่ีคือ หลุมพรางขอ้ท่ี1 ของการจดัการความรู ้เมื่อไรก็ตามท่ีมีการเขา้ใจผิด เอาการ

จัดการความรูเ้ป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เร่ิมเดินเขา้มา อันตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ  

การจัดการความรูเ้ทียม หรือ ปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพ่ือใหไ้ดช่ื้อว่ามีการจัดการ

ความรู ้การริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู ้แรงจงูใจ การริเร่ิมด าเนินการจดัการความรูเ้ป็นกา้ว

แรก ถา้กา้วถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสส าเร็จสูง แต่ถา้กา้วผิด ก็จะเดินไปสู่ความลม้เหลว 

ตวัก าหนดท่ีส าคญัคือแรงจงูใจในการริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู ้ 

การจดัการความรูท่ี้ดีเร่ิมดว้ย สมัมาทิฐิ : ใชก้ารจัดการความรูเ้ป็นเคร่ืองมือ

เพ่ือบรรลุความส าเร็จและความมัน่คงในระยะยาว การจดัทีมริเร่ิมด าเนินการ การฝึกอบรมโดย

การปฏิบติัจริงและด าเนินการต่อเน่ือง และการจดัการระบบการจดัการความรู ้ 

โดยแรงจูงใจในการริเร่ิมด าเนินการจัดการความรู ้ประกอบด้วย แรงจูงใจ

แทจ้ริงต่อการด าเนินการจดัการความรู ้คือ เป้าหมายท่ีงาน คน องคก์ร และความเป็นชุมชนใน

ท่ีท างานดังกล่าว จะเป็นเง่ือนไขส าคญั ในระดับท่ีเป็นหวัใจสู่ความส าเร็จในการจดัการความรู ้
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และแรงจูงใจเทียม จะน าไปสู่การด าเนินการจดัการความรูแ้บบเทียม และไปสู่ความลม้เหลว

ของการจดัการความรูใ้นท่ีสุด แรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจดัการความรูใ้นสงัคมไทย มี

มากมายหลายแบบ ท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ ท าเพียงเพ่ือใหไ้ดช่ื้อว่าท า ท าเพราะถูกบังคับตาม

ขอ้ก าหนด ท าตามแฟชัน่แต่ไม่เขา้ใจความหมาย และวิธีการด าเนินการ จดัการความรูอ้ย่าง

แทจ้ริง 

2.9.4.1  องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการความรู ้(Knowledge Process) 

1) “คน” เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู ้

และเป็นผูน้ าความรูไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

2) “เทคโนโลยี”เป็นเคร่ืองมือเพื่อใหค้นสามารถค้นหา จัดเก็บ 

แลกเปล่ียน รวมทั้งน าความรูไ้ปใชอ้ยา่งง่าย และรวดเร็วขึ้ น  

3)  “กระบวนการความรู”้ เป็นการบริหารจดัการ เพ่ือน าความรู ้

จากแหล่งความรูไ้ปใหผู้ใ้ช ้เพ่ือท าใหเ้กิดการปรบัปรุง และนวตักรรม  

องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี จะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล เพ่ือใหม้ี

ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ย่างสม า่เสมอ โดยตอ้งรับรูข้อ้มูลข่าวสารและสามารถ

ประมวลผลความรูใ้นดา้นต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็วและ

เหมะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู ้ความสามารถ สรา้งวิสัยทัศน์ 

และปรบัเปล่ียนทศันคติของผูป้ฏิบติัใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูร้่วมกนั  

2.9.4.2  กระบวนการจดัการความรูม้ี 7 กิจกรรม ดงัน้ี 

1)  การบ่งช้ีความรู ้คือ การระบุประเด็นความรู ้รูปแบบ และผูรู้ท่ี้

สอดรบักบัขอบเขตและเป้าหมายขององคก์ร 

2)  การสรา้งและแสวงหาความรู ้คือ การรวบรวมความรูใ้หม่ รกัษา

ความรูเ้ดิม และกรองความรูท่ี้ไมใ่ชอ้อกจากแหล่งรวบรวม 

3)  การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ คือ การวิเคราะหแ์ละคดัแยกความรู ้

เป็นกลุ่มประเด็นใหง้่ายต่อการเขา้ถึงอยา่งมีขัน้ตอน 

4)  การประมวลและกลัน่กรองความรู ้คือ การปรบัปรุงใหค้วามรูม้ี

รปูแบบมาตรฐาน ไมซ่ ้าซอ้น มีความสมบรูณ ์มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ  

5)  การเขา้ถึงความรู ้คือ การสรา้งแหล่งเผยแพร่ท่ีสามารถเขา้ถึงได้

ทุกท่ีทุกเวลา  

6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู ้ คือ การน าความรู ้เขา้สู่เวที

แลกเปล่ียนท่ีมีฐานความรูห้รือฐานขอ้มลูรองรบัใหง้่ายต่อการเขา้ถึงและสืบคน้  

7)  การเรียนรู ้คือ การใชค้วามรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของงาน เป็นวงจร

ความรูท่ี้มีการเรียนรูแ้ละพฒันาใหเ้กิดประสบการณใ์หมอ่ยูเ่สมอ 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การพฒันาความรูม้ีความส าคญัต่อการบริหารและจดัการองคก์รให้

มีความพรอ้มของขอ้มูล ซ่ึงตัวบุคคลเป็นจุดเร่ิมตน้แรกท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาความรู ้
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เน่ืองจากเป็นแหล่งของความรู ้ดังน้ัน การบริหารและจดัการงานทุกประเภทตอ้งอาศัยความรู ้

จากตัวบุคคลท่ีไดร้บัการปลกูฝัง ผ่านระบบความคิดออกมาสู่การปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอน โดย

อาศัยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มงานดา้นบริการตอ้งมีระบบการ

จดัการความรูใ้นการสรา้งแรงจงูใจใหส้นองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้หรือผูม้ารบับริการ

ดว้ยใจบนพ้ืนฐานของขอ้มลูและสารสนเทศท่ีมากเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

 

2.10  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับประเด็นการศึกษาเร่ือง “แนวทางการจดัการ

ความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ต์ในย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจัยสามารถสรุป

ประเด็นของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ในบริบทของการจดัการความปลอดภยั กฤษฎาพร ปานโปร่ง (2544: บทคดัย่อ) ได้

ศึกษา มาตรการการรักษาความปลอดภัยของเจา้ของกิจการท่ีพักย่านถนนขา้วสาร พบว่า 

มาตรการท่ีเขา้ของกิจการท่ีพกัไดใ้ชใ้นการรกัษาความปลอดภัย ไดแ้ก่ การใชพ้นักงานรกัษา

ความปลอดภยั กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด จ านวนไฟฟ้าตามหน้าหอ้ง ทางขึ้ น-ลง การติดเหล็กดดั

หอ้งพัก การมีถังดับเพลิงประจ าชั้น การอบรมพนักงานเร่ืองการรักษาความปลอดภัย การ

จดัการลงทะเบียนอย่างละเอียด จ านวนทางเขา้ออก และการแจง้เหตุเมื่อมีเหตุรา้ย หรือมีเหตุ

ฉุกเฉิน โดยเจา้ของกิจการส่วนใหญ่ใชพ้นักงานในการดูแลรักษาความปลอดภัยแทนการจา้ง

พนักงานรกัษาความปลอดภยั 

จากการศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาว

ต่างประเทศ กรณีศึกษา สถานท่ีพกัแรมถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ของกนกพร ศิริโรจน์ 

(2545: บทคดัย่อ) ผลการศึกษาพบว่า กระบวนตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัแรมท่ีถนนขา้วสาร

ของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมี 2 รูปแบบ คือ แบบท่ี 1 นักท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกสถานท่ี

พักแรมท่ีถนนขา้วสารก่อนท่ีจะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครจากการท่ีไดร้ับทราบขอ้มูล

เก่ียวกับสถานท่ีพักแรมท่ีถนนขา้วสาร จากเพ่ือนหรือคนใกลชิ้ด แบบท่ี 2 นักท่องเท่ียวชาว

ต่างประเทศเลือกสถานท่ีพกัแรมท่ีถนนขา้วสารหลงัจากท่ีเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครแลว้ 

แลว้ส ารวจสถานท่ีพักแรมก่อนการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีพักแรมท่ีถนนขา้วสาร 

ส าหรบัส่ิงกระตุน้ท่ีเป็นแรงจงูใจและอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพกัแรมของ

นักท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ราคาของสถานท่ีพกัแรม โดยนักท่องเท่ียวจะพิจารณาจากราคาให้

เช่าเมื่อเทียบกบัคุณภาพ ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียว สถานท่ีพกัแรมสะอาดและการใหก้าร

ตอ้นรับของผูป้ระกอบการ  ประกอบกบัพชร ภู่เจริญ พัทธมน บุญมัน่ พิชญานันท์ สายทอง 

และวงศล์ดัดา วีระไพบลูย ์(2551: 3-4) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาระดบัปัจจยัในการเลือกท่ี

พกัประเภทเกสต์เฮาส์บริเวณถนนขา้วสารของนักท่องเท่ียวชาวอเมริกัน ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัท่ีส่งผลใหนั้กท่องเท่ียวชาวอเมริกนัตดัสินใจเลือกท่ีพกัท่ีถนนขา้วสารมากท่ีสุด คือ ความ
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มีช่ือเสียงของถนนขา้วสาร เพราะถนนขา้วสารเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือในดา้นท่ีพกัแบบราคาถูก มี

ความปลอดภัย อีกทั้งยงัเห็นว่าสถานท่ีแห่งน้ีมีสินคา้หลากหลายใหเ้ลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึก 

นอกจากน้ีถนนขา้วสารยังเต็มไปดว้ยผับ บาร์ รา้นอาหาร รา้นอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงเป็นแหล่ง

กิจกรรมบนัเทิงยามค า่คืนท่ีรวบรวมบรรดานักท่องเท่ียวหลากหลายชาติ หลายภาษาไวด้ว้ยกนั

อนัเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะท าใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ก็บเก่ียวประสบการณชี์วิต ดว้ยเหตุน้ีนักท่องเท่ียว

ชาวอเมริกนัจึงตดัสินใจเลือกพกัในบริเวณน้ี ในการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการสถานท่ี

พกัแรมในถนนขา้วสารในภาพรวมพบว่า นักท่องเท่ียวชาวอเมริกนัมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากต่อการใหบ้ริการสถานท่ีพกัแรมประเภทเกสตเ์ฮา้สท่ี์ถนนขา้วสาร ทั้งน้ีกฤษฎ์ิ กาญจนกิตติ 

(2541: 3-4) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้รงแรม ในอ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม ่

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกใชโ้รงแรมของผูบ้ริโภคโดยก าหนดปัจจยัในการศึกษา 5  ปัจจยั 

คือ ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย ปัจจยัดา้นอัตราค่าหอ้งพกั ปัจจัยดา้นสภาพหอ้งพกั ปัจจัย

ดา้นการตอ้นรับของพนักงานหรือการบริการ ปัจจัยดา้นระบบความปลอดภัย ผลการศึกษา

พบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการโรงแรมชาวไทยใหค้วามส าคญัต่ออตัราค่าหอ้งพกั ในขณะท่ีชาวต่างชาติ

ใหค้วามส าคญักบัสภาพหอ้งพกัมากกว่าปัจจยัอ่ืน และเมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าชาวไทย

ไม่ว่าอยู่ในวยัใดต่างก็ใหค้วามส าคญักบัอตัราค่าหอ้งพกัมากท่ีสุด ส่วนชาวต่างชาติ ท่ีมีอายุต า่

กวา่ 25  ปี ใหค้วามส าคญักบัอตัราค่าหอ้งพกัเป็นอนัดบัแรก แต่ชาวต่างชาติท่ีอายุ 25-55 ปี 

และกลุ่มอายุมากกว่า 55 ปี เห็นว่าสภาพหอ้งพักเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด แต่เมื่อจ าแนกกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการตามอาชีพ ชาวไทยทุกอาชีพเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าอตัราค่าหอ้งพกัเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ

ท่ีสุด ส่วนชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีปัจจยัในการเลือกโรงแรมท่ีแตกต่างกนัออกไป และ

เมื่อจ าแนกตามรายได ้ผลการศึกษาพบว่าชาวไทยไม่ว่าจะมีรายไดเ้ท่าไรต่างมีความคิดเห็น

ตรงกนัวา่ปัจจยัดา้นราคามีส่วนส าคญัท่ีสุด ส่วนชาวต่างชาติมีปัจจยัในการเลือกโรงแรมต่างกัน

ตามกลุ่มรายได ้ 

นอกจากน้ี ตฤณ พร้ิงประเสริฐ (2553: 2) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการท่ีพักแบบเกสต์เฮา้ส์บริเวณถนนขา้วสาร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบเกตสเ์ฮา้สบ์ริเวณถนนขา้วสาร เรียงล าดับตาม

ความส าคญัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 6 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการและการสรา้งสรรค์

ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพในการท างาน ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการเลือกใชท่ี้

พกัแบบเกตสเ์ฮา้สบ์ริเวณถนนขา้วสารอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 2 ปัจจยั 

และมากจ านวน 4 ปัจจัย ตามล าดับ โดยผลการศึกษามีความแตกต่างกับผลการศึกษาของ 

ธาวิณี โชติวรรณกุล (2550: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเลือกเขา้พกัในโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลผลิตและคุณภาพ รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจัย
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ดา้นผลิตภัณฑ ์ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นกายภาพ และปัจจยัดา้น

ราคาตามล าดบัอาจจะเน่ืองมาจากพื้ นท่ีในการท าการศึกษาท่ีมีความแตกต่างทั้งทางดา้นบริบท 

อุปสงค ์และอุปทานของตลาด และความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั แต่อย่างไรก็

ตามผลการศึกษาของอญัชรา ศรีพงษ์ (2553: 2) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกและความพึง

พอใจของผูม้าพกัแรมท่ีมีต่อการบริหารจัดการเกสต์เฮา้สใ์นจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า  

ผูม้าพกัแรมมีความพึงพอใจในดา้นการบริการของเจา้หน้าท่ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

เมื่อวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่า ผู ้มาพักแรมมีความพึงพอใจทุกดา้นอยู่ในระดับปานกลาง 

ประกอบดว้ย ดา้นองคป์ระกอบของสถานท่ีพกัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นราคา ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด แต่ผลการศึกษากลบัพบวา่ดา้นท าเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มมีระดบัความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสงูกวา่ดา้นอ่ืน  

จากผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดน้ าเสนอมาทั้งหมดในขา้งตน้ สามารถจ าแนกประเด็น

หลกัออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกท่ีพกัแรม ซ่ึงพบว่า ผลการวิจัย

ส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ีการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีเป็นส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่มท่ีสอง 

ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการท่ีพกัแรม ซ่ึงผลการศึกษาส่วนใหญ่ผูเ้ขา้พกัแรมก็จะมีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก อน่ึงผลการศึกษาทั้งหมดท่ีน าเสนอในขา้งตน้จะเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานส าหรบั

การศึกษาในการจัดการความปลอดภัยส าหรับท่ีพักแรม เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ียงัไม่ไดร้ับ

ความสนใจในการศึกษาจากการทบทวนผลงานวิจยัท่ีผ่านมา แต่ธุรกิจท่ีพกัแรมมีความส าคญั

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวท่ีจะเดิน

ทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ และผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัยงัเน้นภาพลกัษณด์า้นความเป็น

มิตร การให้ความรู ้กับพนักงาน ความสะดวกสบาย และการบริกา รท่ีมีคุณภาพให้กับ

นักท่องเท่ียว นอกจากน้ันท าเลท่ีตั้ง ความปลอดภัยของท่ีพักแรมเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อ

ความส าเร็จ และการพัฒนาธุรกิจท่ีพักแรมของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย

ต่อไป 



 

 

 

บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิด และวิธีการวิจยั 

  

การศึกษาเร่ือง“แนวทางการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สใ์นย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจัยจะด าเนินการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการศึกษาและก าหนด

ระเบียบวิธีวิจยัดงัน้ี 

 

3.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุป

ไดว้่า การจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการท่องเท่ียว  

ปี พ.ศ. 2555-2559 ของกรมการท่องเท่ียวท่ีมุ่งการพัฒนาการอ านวยความสะดวก การ

ป้องกันและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว การสรา้งนวัตกรรมและพัฒนาองค์

ความรูด้า้นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการบริหารความเส่ียงดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ

โรงแรม โดยย่านถนนขา้วสาร มีการด าเนินธุรกิจการใหบ้ริการท่ีพักแบบเกสต์เฮา้ส์  เป็น

จ านวนมากซ่ึงจากขอ้มลูปรากฏวา่มีราคาท่ีถูกท่ีสุดในประเทศไทย กรอบกบัเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ทั้งกลางวนั และยามค า่คืนท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้ และบริการทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 

เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจและการสรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีต่อความเช่ือมัน่ของการท่องเท่ียว แหล่ง

ท่องเท่ียว และสถานท่ีพกัแรม การศึกษาครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นการจดัการความปลอดภยัส าหรบัท่ีพกั

แรมเน้นศึกษาเฉพาะการใหบ้ริการท่ีพกัแบบเกสต์เฮา้ส์ โดยมีกรอบแนวคิดการด าเนินการ

ศึกษา ดงัน้ี 

กรอบการศึกษาบริบทการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ ประกอบด้วย  

บริบทดา้นบุคลากร บริบทดา้นระเบียบปฏิบัติ บริบทดา้นการด าเนินการ บริบทดา้นการ

จดัการความปลอดภยัในปัจจุบนั เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์จากสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้ นของ

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์

นอกจากน้ันกรอบการศึกษาขอ้จ ากัดดา้นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้นการจดัการความ

ปลอดภัย ประกอบดว้ย ขอ้จ ากัดดา้นความรู ้ขอ้จ ากัดดา้นทักษะ และขอ้จ ากัดดา้นทัศนคติ   

เพ่ือไดข้อ้จ ากดัดา้นต่างๆ ในการอธิบายถึงกรอบการด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัท่ีอาจจะเกิด

ภายใตข้อ้จ ากดัของการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์

อีกทั้งภายใตก้รอบการศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์

ประกอบด้วย ด้านบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮ้าส์ ด้านพนักงานรักษาความปลอดภัยด้าน
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โครงสรา้งและสถานท่ี ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า ดา้นการเตือนภัย และดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น 

เพ่ืออธิบายความรูสึ้กท่ีดี การใหค้วามมัน่ใจ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ การตอบสนอง

ของบุคลากรหรือพนักงาน และความไวว้างใจต่อการใหบ้ริการความรูด้า้นขอ้มลูของการจดัการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์

อย่างไรก็ตามภายใตก้รอบการศึกษาความตอ้งการในการจดัการความปลอดภัยของ  

เกสตเ์ฮา้ส ์ประกอบดว้ย ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้นพนักงานรกัษาความปลอดภยั  

ด้านโครงสร้างและสถานท่ี ด้านหอ้งพักและหอ้งน ้ า ด้านการเตือนภัย และด้านชีวิตและ

ทรพัยสิ์น เพ่ืออธิบายความตอ้งการหลกั ความตอ้งการตอ้งการรอง และความปรารถนา ความ

สนใจท่ีมาเรา้ท่ีส่งผลต่อการสรา้งมาตรฐานของการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์

ผูว้ิจยัเห็นวา่ประเด็นต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยงัไม่มีความชดัเจนในรายละเอียดของการ

จดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์เพ่ือจะน าผลการศึกษาจากประเด็นต่างๆ มาจดัท าเสนอ

แนวทางในการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ ขอ้เสนอแนะส าหรับผู ้ประกอบการ  

และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์เพ่ือพฒันาและปรับปรุง

ระบบการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ท่ีสอดคลอ้งกับบริบท ศักยภาพของบุคลากร  

และตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของผู ้เขา้พักชาวต่างชาติ ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร โดยน าเสนอกรอบแนวคิดของการศึกษาดงัแผนภาพท่ี 3.1  
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

บริบทการจดัการความปลอดภยั 

ของเกสตเ์ฮา้ส ์

- บริบทดา้นบุคลากร  

- บริบทดา้นระเบียบปฏิบติั  

- บริบทดา้นการด าเนินการ  

- บริบทดา้นการจดัการความปลอดภยั

ในปัจจุบนั  

 

แนวทางการจดัการความปลอดภยั

ของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์

- ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์ 

- ดา้นพนักงานรกัษาความปลอดภยั  

- ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี 

- ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

- ดา้นการเตือนภยั 

- ดา้นชีวิตและทรพัย ์

ความตอ้งการในการจดัการ 

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์

- ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์ 

- ดา้นพนักงานรกัษาความปลอดภยั  

- ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี 

- ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

- ดา้นการเตือนภยั 

- ดา้นชีวิตและทรพัย ์

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้พกัชาวตา่งชาติ 

- เพศ  

- อายุ  

- ภมูิล าเนา 

- รายได ้

- ระดบัการศึกษา 

- ระยะเวลาในการเขา้พกั 

- ช่องทางการรบัรู ้

- เหตุผลในการเลือกเกตสเ์ฮา้ส ์

ขอ้จ  ากดัดา้นบุคลากรที่รบัผิดชอบ 

ดา้นการจดัการความปลอดภยั 

- ขอ้จ ากดัดา้นความรู ้ 

- ขอ้จ ากดัดา้นทกัษะ  

- ขอ้จ ากดัดา้นทศันคติ 
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3.2  สมมตฐิานการวิจยั         

  

1)   เพศ ของผูเ้ขา้พกัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยั

ของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2)   อายุ ของผู ้เขา้พักท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจัดการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

3)   ภูมิล าเนา ของผูเ้ขา้พกัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั     

4)   รายได ้ ของผูเ้ขา้พักท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจัดการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

5)   ระดบัการศึกษา ของผูเ้ขา้พกัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

6)   ระยะเวลาในการเขา้พกั ของผูเ้ขา้พกัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการ

จดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

7)   ช่องทางการรบัรู ้ ของผูเ้ขา้พกัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

8)   เหตุผลในการเลือกเกตสเ์ฮา้ส ์ของผูเ้ขา้พกัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

9)   ปัจจยัส่วนบุคคล ของผูเ้ขา้พกัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

 

3.3  รูปแบบการวิจยั 

  

การศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สใ์นย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงผูศึ้กษา

ไดก้ าหนดวิธีการศึกษาเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูในการน ามาวิเคราะหผ์ลการศึกษา แสดงรายละเอียดดงั

ตารางท่ี 3.1 จ าแนกรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)   การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นกระบวนการวิจยัเพ่ือให้

ไดข้อ้มลู โดยวิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสมัภาษณเ์จา้หน้าท่ีภาครฐั 

(ผู ้อ านวยการเขตพระนคร) ผู ้ประกอบการและบุคลากรของเกสต์เฮา้ส์เก่ียวกับบริบทการ

จดัการความปลอดภัยของเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบนั และการ

สมัภาษณผ์ูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสตเ์ฮา้สเ์ก่ียวกบั ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบ
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ดา้นการจัดการความปลอดภัยในปัจจุบัน ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เพ่ือน า เสนอ

แนวทางพฒันาการจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

2)   การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นกระบวนการวิจยัท่ีใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) จากผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติท่ีผูศึ้กษาสรา้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ประกอบดว้ย ขอ้มลูทัว่ไป ความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์และ

ความตอ้งการในการจดัการความปลอดภัยของเกสตเ์ฮา้ส ์เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากขอ้มลูดงักล่าวมา

บรูณาการกบัขอ้มลูจากวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพตามขอ้ท่ี 3.3.1 เพ่ือน าเสนอแนวทางพฒันาการ

จดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครต่อไป 
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ตารางที่ 3.1  การแสดงรูปแบบการวิจยั 

 

วตัถุประสงค ์

Objective 

ระเบียบวิธีวิจยั 

Research 

Method (S) 

ประชากร 

Population 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

Sample 

Size 

การเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

Sampling Technique 

(s) 

เครื่องมือ 

การวิจยั 

Research 

Tool (s) 

การวิเคราะห์

ขอ้มูล 

Data Analysis 

1. เพ่ือศึกษาบริบท

การจดัการความ

ปลอดภยัของเกสต์

เฮา้สโ์ดย

ผูป้ระกอบการยา่น

ถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครใน

ปัจจุบนั  

  

การวิจยัเชิง

คุณภาพ 

(Qualitative 

Research) 

ผูป้ระกอบการ

และบุคลากรของ

เกสตเ์ฮา้ส ์ 

ยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร  

จ านวน 

10 คน 

เทคนิค Snow ball 

แบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

+ การสมัภาษณเ์ชิงลึก 

(In-depth Interview) 

แบบ

สมัภาษณท่ี์มี

โครงสรา้ง 

(Structured 

Interview) 

การวิเคราะห์

เน้ือหา (Content 

Analysis) และ

การพรรณนา/

อธิบาย 

(Descriptive 

approach) 

2. เพ่ือศึกษาขอ้จ ากดั

ดา้นบุคลากรท่ี

รบัผิดชอบดา้นการ

จดัการความปลอดภยั

ของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่น

ถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

การวิจยัเชิง

คุณภาพ 

(Qualitative 

Research) 

ผูป้ระกอบการ

และบุคลากรของ

เกสตเ์ฮา้ส ์ยา่น

ถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 

10 คน 

เทคนิค Snow ball 

แบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

+ การสมัภาษณเ์ชิงลึก 

(In-depth Interview) 

แบบ

สมัภาษณท่ี์มี

โครงสรา้ง 

(Structured 

Interview) 

การวิเคราะห์

เน้ือหา (Content 

Analysis) และ

การพรรณนา/

อธิบาย 

(Descriptive 

approach) 

5
2
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

 

วตัถุประสงค ์

Objective 

ระเบียบวิธีวิจยั 

Research 

Method (S) 

ประชากร 

Population 

กลุ่ม

ตวัอย่าง 

Sample 

Size 

การเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

Sampling Technique 

(s) 

เครื่องการวิจยั 

Research Tool 

(s) 

การวิเคราะห์

ขอ้มูล 

Data Analysis 

3. เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจและความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้พกั

ชาวต่างชาติต่อการ

จดัการความปลอดภยั

ในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่น

ถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร  

 

การวิจยัเชิง

ปริมาณ 

(Quantitative 

Research) 

ผูเ้ขา้พกัเกสตเ์ฮา้ส์

ชาวต่างชาติ ใน

ยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร  

 

จ านวน 

384

ตวัอยา่ง 

วิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบบงัเอิญ 

(Accidental 

sampling) 

แบบสอบถาม 

(Questionnaire) 

สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive 

statistics) 

4. เพ่ือพฒันาแนว

ทางการจดัการความ

ปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์

ยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

การวิจยัเชิง

คุณภาพ 

(Qualitative 

Research) 

  ขอ้มลูจาก

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 

ขอ้มลูจาก 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 

ขอ้มลูจาก

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 

 

 การวิเคราะห์

เน้ือหา (Content 

Analysis) และ

การพรรณนา/

อธิบาย 

(Descriptive 

approach) 

5
3
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3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  

การศึกษาในครั้งน้ีก าหนดประชากรในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่   

1) เจา้หนา้ท่ีภาครฐั (ผูอ้ านวยการเขตพระนคร) จ านวน 1 คน (เชิงคุณภาพ) 

2) ผูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสารกรุงเทพมหานคร 

ทั้งหมดจ านวน 9 คน (เชิงคุณภาพ)  

จากขอ้ท่ี 1) และขอ้ท่ี 2) เป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informant) ท่ีมีความรู ้

ความช านาญ และความเช่ียวชาญกบัประเด็นการศึกษาโดยตรง ดงัน้ัน จึงเป็นจ านวนผูใ้หข้อ้มลู

ท่ีมีความเหมาะสมกบัประเด็นการศึกษา (นิศา ชโูต, 2548: 180)    

3) ผูเ้ขา้พักเกสต์เฮา้ส์ชาวต่างชาติ ในย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 310 ตวัอยา่ง (เชิงปริมาณ) 

  

3.4.1  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง       

 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีท่ี

ไมท่ราบจ านวนประชากร จากสตูร W.G. Cochran (1953) ดงัต่อไปน้ี  

 

2

2))(1(

E

ZPP
N


  

โดย 

N  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

P  แทน ค่าเปอรเ์ซ็นตท่ี์ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด  

         (ถา้ไมท่ราบ ใหก้ าหนด P = 0.5) 

E  แทน ค่าเปอรเ์ซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง (E = 0.05)  

         จากการสุ่มตวัอยา่ง  

Z  แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้95% (มีค่าเท่ากบั 1.96) 

 

ซ่ึงท่ีนิยมใชก้นัมี 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่า Z จากตารางมีค่าเท่ากบั 1.96 

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99% ค่า Z จากตารางมีค่าเท่ากบั 2.58 

 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตัวอย่างเป็น 50% หรือ 0.50 จากประชากร

ทั้งหมด ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรบัค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่าง

ได ้5% หรือ 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงค านวณไดด้งัน้ี 
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2

2

05.0

)96.1)(5.01)(5.0( 
N  

0025.0

)8416.3)(5.0)(5.0(
  

0025.0

9604.0
  

 

= 384.14 หรือ 384 ตวัอยา่ง 

 

ดงัน้ัน ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาจ านวน 384 ตวัอยา่ง 

 

3.4.2  วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง        

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ในการเลือกหน่วยตวัอย่างให้

ครบ 384 ตัวอย่าง จากผูเ้ขา้พักเกสต์เฮา้สช์าวต่างชาติ ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

ระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 

 

3.5  เครือ่งมือที่ใชใ้นการศึกษา 

  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดว้ย 2 แบบดงัน้ี 

  

3.5.1  แบบสมัภาษณ ์(Interview)       

เจา้หนา้ท่ีภาครฐั (ผูอ้ านวยการเขตพระนคร) และผูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสต์

เฮา้สท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึ้ นประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 

3.5.1.1  ส่วนท่ี 1 แบบสมัภาษณเ์จา้หน้าท่ีภาครฐั (ผูอ้ านวยการเขตพระนคร) 

และผูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสต์เฮา้ส์เก่ียวกับบริบทการจัดการความปลอดภัยของ

เกสตเ์ฮา้สใ์นปัจจุบนั ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีประเด็นการสมัภาษณ ์ดงัน้ี 

1)  บริบทดา้นบุคลากรส าหรบัการจดัการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้สข์องท่านเป็นอยา่งไรบา้ง มีจ านวนเพียงพอมากนอ้ยเพียงใด 

2)  บริบทดา้นระเบียบปฏิบติัส าหรบัการจดัการความปลอดภยัของ     

เกสตเ์ฮา้สข์องท่านมีกรอบของกฎระเบียบในการปฏิบติัหรือไม ่อะไรบา้ง อยา่งไร  

3)  บริบทดา้นการด าเนินการส าหรบัการจดัการความปลอดภยัของ     

เกสตเ์ฮา้สข์องท่าน ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัมีการด าเนินการอยา่งไรบา้ง   

4)  บริบทด้านการจัดการความปลอดภัยในปัจจุบันส าหรับการ

จดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สข์องท่านมีการจดัการดา้นใดบา้งส าหรบัการตัดสินใจเขา้

พกัของลกูคา้  
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3.5.1.2  ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสต์เฮา้ส์

เก่ียวกบั ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้นการจดัการความปลอดภยัในปัจจุบนั ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีประเด็นการสมัภาษณ ์ดงัน้ี  

1)  ขอ้จ ากัดด้านความรู ้ส าหรับการจัดการความปลอดภัยของ

บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจัดการความปลอดภัยในปัจจุบันมีหรือไม่ อย่างไรบา้ง และมี

แนวทางในการส่งเสริมอยา่งไร 

2)  ขอ้จ ากัดด้านทักษะ ส าหรับการจัดการความปลอดภัยของ

บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจัดการความปลอดภัยในปัจจุบันมีหรือไม่ อย่างไรบา้ง และมี

แนวทางในการส่งเสริมอยา่งไร 

3)  ขอ้จ ากัดดา้นทัศนคติ ส าหรับการจัดการความปลอดภัยของ

บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจัดการความปลอดภัยในปัจจุบันมีห รือไม่ อย่างไรบา้ง และมี

แนวทางในการส่งเสริมอยา่งไร 

 

3.5.2  แบบสอบถาม (Questionnaire)       

ส าหรบัผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติท่ีผูว้ิจยัสรา้งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย ขอ้มลูทัว่ไป 

ความพึงพอใจต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ และความตอ้งการในการจัดการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์รายละเอียดดงัน้ี 

3.5.2.1  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ภูมิล าเนา รายได ้ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเขา้พัก ทราบ

ขา่วสารถนนขา้วสารจากส่ือใด และเหตุผลในการเลือกเกตสเ์ฮา้ส ์

3.5.2.2  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการจัดการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 28 ตวัช้ีวดั 

 โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 2 น้ันเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ซ่ึงไดแ้บ่งระดบัความเห็นออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

   มากท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั  5  คะแนน 

   มาก   ใหค้ะแนนเท่ากบั  4  คะแนน 

   เฉยๆ   ใหค้ะแนนเท่ากบั  3  คะแนน 

   นอ้ย   ใหค้ะแนนเท่ากบั  2  คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั  1  คะแนน 

 

น าขอ้มลูจากแบบสอบถามมาหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Diviation: SD) เพ่ือวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ในการแปล
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ความหมายของคะแนนใชค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ ์ผูว้ิจยัใชห้ลกัเกณฑใ์นการ

แปลผล โดยใชส้ตูรค านวณค่าพิสยัตามช่วงชั้นดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.2545 : 7) 

 

คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.51 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

3.5.2.3  แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการจดัการความปลอดภยัของ

เกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 28 ตวัช้ีวดั และค าถามปลายเปิด 

1 ขอ้ 

โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 3 น้ันเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ซ่ึงไดแ้บ่งระดบัความเห็นออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

มากท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั  5  คะแนน 

มาก   ใหค้ะแนนเท่ากบั  4  คะแนน 

เฉยๆ   ใหค้ะแนนเท่ากบั  3  คะแนน 

นอ้ย   ใหค้ะแนนเท่ากบั  2  คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั  1  คะแนน 

 

น าขอ้มลูจากแบบสอบถามมาหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Diviation: SD) เพ่ือวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ในการแปล

ความหมายของคะแนนใชค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ ์ผูว้ิจยัใชห้ลกัเกณฑใ์นการ

แปลผล โดยใชสู้ตรค านวณค่าพิสยัตามช่วงชั้นดงัน้ี (สุวิมล ติรกานนท์, 2548:56) ทั้งน้ีน า

ขอ้มลูจากแบบสอบถามค าถามปลายเปิดมาหาค่าความถ่ี (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) 

เพ่ือวิเคราะหร์ะดับความตอ้งการของกลุ่มตัวอย่าง ว่าเกณฑ์ความตอ้งการอยู่ ในระดับใดมาก

ท่ีสุด จากน้ันจึงน ามาเรียงล าดับตามความตอ้งการจากความตอ้งการมากท่ีสุดไปถึงความ

ตอ้งการนอ้ยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด.2545: 7) 

 

คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.51 หมายถึง ความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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3.6  การทดสอบคุณภาพของเครือ่งมือ 

 

ผูว้ิจัยไดน้ าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึ้ นส าหรับการศึกษาวิจัย ไปท าการทดสอบหาความ

เท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 

 

3.6.1 การทดสอบหาความเที่ยงตรงเน้ือหา (Validity)      

น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึ้ นไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของ

เน้ือหา หลงัจากน้ันน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชส้ตูร 

การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Content Validity) ตามเน้ือหาท าการทดสอบแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ในความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คนซ่ึงมีเกณฑด์งัน้ี 

 

ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของขอ้ค าถามก าหนดใหเ้ลือกตอบ 3 ช่อง คือ 

สอดคลอ้ง (+1)    หมายถึง  เห็นวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ี  

ตอ้งการถาม 

       ไมแ่น่ใจ  (0)      หมายถึง  ไมส่ามารถสรุปไดว้่าขอ้ค าถามสอดคลอ้ง 

 หรือไมก่บัประเด็นท่ีตอ้งการถาม 

ไมส่อดคลอ้ง  (-1)    หมายถึง  เห็นวา่ขอ้ค าถามไมส่อดคลอ้งกบัประเด็น

ค าถามท่ีตอ้งการถาม 

 

การค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Concurrence: IOC) ขอ้ค าถามท่ีใชไ้ด้

ตอ้งมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้ นไป (สุวิมล ติรกานันท,์ 2549: 140) 

 

สตูรการค านวณ          IOC      =     

    IOC        คือ   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

                                                คือ   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

                                        n          คือ   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ผลการทดสอบแบบสอบถามไดค้่าความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.75 – 1.00 จากน้ัน

น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือใหค้วามเห็นและด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

3.6.2  การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability)       

ผูว้ิจยัจะหาความเช่ือมัน่โดยน าแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงแลว้ไปทดลองเคร่ืองมือ (Try-

Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีจะศึกษา จ านวน 30 ราย โดยการวิเคราะหห์าความเช่ือมัน่ 

n

R

R
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โดยวิธีการหาความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency Method) และหาค่าความเช่ือมัน่

โดยใชว้ิธีการของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) (พวงรตัน์ ทวีรตัน์, 2540: 

125-126) 
 

ผลการทดสอบปรากฏว่า ไดค้่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติ เท่ากบั 

0.91 ซ่ึงแบบสอบถามทั้งชุด เกณฑม์าตรฐานคือ 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามเพ่ือน าไปเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส าหรบัการวิจัยแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ อยู่ในเกณฑท่ี์สามารถน าไปใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลไดโ้ดยผลจะมีความแม่นย ามีความน่าเช่ือมัน่หรือน่าเช่ือถือไดสู้งจึง

น าไปเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป (สุวิมล ติรกานนท,์ 2548: 153-156) 

 

3.7  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  

ในการศึกษาครั้งน้ีไดท้ าการเก็บรวมรวมขอ้มลูจาก 2 แหล่งขอ้มลู โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 

3.7.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) แบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 

3.7.1.1  เก็บขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ (Interview) จากเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

(ผูอ้ านวยการเขตพระนคร) และผูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสต์เฮา้ส์ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจ านวน 10 คน โดยใชว้ิธีการเลือกผูใ้หข้อ้มลูแบบ Snow Ball โดยเร่ิม

จากเจา้หน้าท่ีภาครัฐก่อน ต่อจากน้ันจึงใหเ้จา้หน้าภาครัฐเป็นผูแ้นะน าผูป้ระกอบการเกสต์

เฮาสร์ายใหญ่ท่ีสุดย่านถนนขา้วสาร แลว้จึงแนะน าผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้สจ์นครบจ านวนของ

ผูใ้หข้อ้มลูหลกั และท าการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) 

3.7.1.2  เก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูเ้ขา้พกัเกสต์

เฮา้สช์าวต่างชาติ ในย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ านวน 384 ตัวอย่าง โดยใชว้ิธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

 

3.7.2   ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มลูท่ีท าการศึกษาดงักล่าว

ไดม้าจากการคน้ควา้เอกสารหนังสือ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เอกสาร บทความจาก

หนังสือ และส่ือส่ิงพิมพอ์อนไลน์ เป็นตน้ 

 

3.8  วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

 

เมื่อรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะ 

น าขอ้มูลมาถอดรหสั จดัหมวดหมู่ และวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูป 

ดงัต่อไปน้ี 
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3.8.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีของรัฐ (ผู ้อ านวยการเขตพระนคร) 

ผู ้ประกอบการและบุคลากรของเกสต์เฮ้าส์เก่ียวกับบริบทการจัดการความปลอดภัยของ     

เกสตเ์ฮา้สใ์นปัจจุบนั และขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้นการจดัการความปลอดภัยใน

ปัจจุบนั ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโ์ดยวิเคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 

เพ่ือจะช่วยตอบวตัถุประสงคข์องงานวิจยั โดยผูว้ิจยัมีขัน้ตอนการวิเคราะหเ์น้ือหาดงัน้ี  

1)  จดบนัทึกและท าดชันีขอ้มลู (Note Taking and Indexing)   

2)  คน้หาความหมายของขอ้ความต่างๆ ในขอ้มูล เพ่ือเลือกเอาความหมาย

ของขอ้มลูท่ีตรงกบัประเด็นท่ีจะท าการวิเคราะห ์

3)  ท าขอ้สรุปชัว่คราวและลดทอนขอ้มลู (Summarizing and Data Reduction) 

4)  สรา้งขอ้สรุปและพิสจูน์ขอ้สรุป (Drawing and Verifying Conclusion)  

3.8.2 ขอ้มูลทัว่ไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาหา

ค่าความถ่ี (Frequency) รอ้ยละ (Percentage)  

3.8.3 ขอ้มลูเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสตเ์ฮา้ส ์ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติหาค่าเฉล่ีย (Mean: ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า

สองค่าดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนระหว่างตัวแปรตน้ (อิสระ) คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้

พกัชาวต่างชาติกบัตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์

โดยใชส้ถิติ F-test (One Way ANOVA) 

3.8.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการในการจดัการความปลอดภยัของเกสต์เฮา้ส์ ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติหาค่าเฉล่ีย (Mean: ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

 

 

x

x



 

บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษา “แนวทางการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สใ์นย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี 

1) เพ่ือศึกษาบริบทการจดัการความปลอดภยัของเกสต์เฮา้ส์โดยผูป้ระกอบการย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครในปัจจุบนั  

2) เพ่ือศึกษาขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้นการจัดการความปลอดภัยของ

เกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

3)   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติต่อการจดัการ

ความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

4)   เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

 การศึกษาครั้งน้ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) กับ

เจา้หน้าท่ีภาครฐั (ผูอ้ านวยการเขตพระนคร) และผูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสตเ์ฮา้ส ์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 10 คน และเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม 

(Questionnaire) กับผูเ้ขา้พักเกสต์เฮา้ส์ชาวต่างชาติ ในย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 384 ตวัอยา่ง โดยไดน้ าขอ้มลูมาท าการวิเคราะหน์ าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 

4.1  บรบิทการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สโ์ดยผูป้ระกอบการยา่นถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานครในปัจจุบนั 

 

จากการศึกษาบริบทการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์  โดยการสัมภาษณ์

เจา้หน้าท่ีของรฐั (ผูอ้ านวยการเขตพระนคร) และผูป้ระกอบการและหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

อาทิ ผูจ้ดัการสถานประกอบการ ทั้งน้ีผูใ้หส้มัภาษณข์อสงวนช่ือในการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เน่ืองจากประเด็นบางประการมีผลกระทบต่อหน่วยงานภาครฐัและภาพลกัษณโ์ดยรวมของท่ีพกั

ย่านถนนขา้วสาร โดยผูศึ้กษาพิจารณาประเด็นในการน าเสนอขอ้มูลตามกรอบของการศึกษา

บริบทการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์4 ดา้น ประกอบดว้ย บริบทดา้นบุคลากร 

บริบทดา้นระเบียบปฏิบติั บริบทดา้นการด าเนินการ และบริบทดา้นการจดัการความปลอดภยั

ในปัจจุบนั ซ่ึงน าเสนอจากขอ้คน้พบจากการสมัภาษณ ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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4.1.1  บริบทดา้นบุคลากร         

จากผลการสัมภาษณ์น าเสนอขอ้ค้นพบจากการศึกษา โดยแย่งออกเป็น 3 ส่วน 

กล่าวคือในมิติของภาครฐั ภาคเอกชน และส่วนสรุปประเด็นบริบทดา้นบุคลากรมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

4.1.1.1  ภาครฐั       

จากการสมัภาษณน์ายประเมิน ไกรสร (2557) ผูช้่วยผูอ้ านวยการเขตพระนคร 

(รักษาการแทนผูอ้ านวยการเขตพระนคร ณ วนัท่ีท าการสัมภาษณ์) แสดงความคิดเห็นต่อ

บริบทดา้นบุคลากร รายละเอียดดงัน้ี 

 

ดา้นบุคลากรในการรักษาความปลอดภัยในส่วนของส านักงานเขต พระนคร 

จะใหค้วามส าคญัและมีความร่วมมือกับสถานีต ารวจนครบาลนางเล้ิง สถานี

ต ารวจนครบาลชนะสงคราม ต ารวจท่องเท่ียว หน่วยงานเทศกิจของส านักเขต

พระนคร และความร่วมมือจากผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้สเ์อง  

จ านวนบุคลากรในการตรวจตรา ใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความ

สะดวกแก่นักท่องเท่ียวถือไดว้่ามีจ านวนเพียงพอ แต่ในอนาคตตั้งแต่ปี 2558 

เมื่อเปิดเสรีประชาคมอาเซียน นักท่องเท่ียวหรือคนก็จะเพ่ิมขึ้ นเป็นจ านวนมาก

และต่อเน่ืองในส่วนน้ีทางส านักงานเขตพระนครในฐานะเจ้าของพ้ืนท่ีก็

ตระหนักเล็งเห็นถึงความส าคัญ อาจจะมีการเพ่ิมจ านวนหรือส่งเสริมและ

สนับสนุนการจดัตั้งกลุ่มบุคลากรส าหรบัการจดัการรกัษาความปลอดภยัใหก้บั

นักท่องเท่ียว 

ทั้งน้ีส านักงานเขตพระนครจะเน้นบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวในทุก

ส่วนส าคญัพอๆ กนั ในส่วนของเกสต์เฮา้สเ์องก็เช่นเดียวกนัเพราะท่ีพกัจะอยู่

ในบริเวณริมถนนทั้งหมด ดงัน้ันการจดัการจึงสามารถควบคุมไดง้่าย สามารถ

มองเห็นไดช้ดัเจน 

 

จากผลการให้สัมภาษณ์จากตัวแทนของภาครัฐ สรุปได้ว่า ภาครัฐให้

ความส าคญัต่อบุคลากรในการจดัการดา้นความปลอดภยัท่ีเน้นในเร่ืองของจ านวนของบุคลากร

ใหม้ีความสมดุลกบัจ านวนของนักท่องเท่ียวท่ีจะเพ่ิมมากขึ้ นเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

4.1.1.2  ภาคเอกชน (ผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส)์  

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการและหรือบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเกสต์เฮา้ส ์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 คน แสดงความคิดเห็นต่อบริบทดา้นบุคลากร โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สม์ีเจา้หนา้ท่ีควบคุม ดูแล และตรวจตรา 

ทั้งภายในและบริเวณรอบๆ อาคารท่ีพกั ในเร่ืองของการตรวจสอบผูเ้ขา้พกั เรา

จะใชม้าตรฐานเดียวกันกับเกสต์เฮ้าส์ในเครือของเรา ซ่ึงมีห ้องพักทั้งหมด

ประมาณ 140 หอ้ง โดยเราจะมีช่างประจ าคอยตรวจสอบสภาพโครงสรา้ง

อาคาร และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  พรอ้มทั้งดูแลรกัษาและซ่อมแซม เมื่อ

มีการแจง้เตือนทั้งจากพนักงานและจากผูเ้ขา้พกั (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1) 

บุคลากรของเกสตเ์ฮา้สม์ี รปภ. (พนักงานรกัษาความปลอดภยั) โดยมี

การแบ่งช่วงเวลาการท างานเป็น 2 ช่วง คือ กะกลางวนั ตั้งแต่ 8 โมงเชา้ถึง 2 

ทุ่ม และกะกลางคืนตั้งแต่ 2 ทุ่ม จนถึง 8 โมงเชา้ (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2)  

เกสต์เฮา้สข์องเรามีขนาดเล็ก จ านวนหอ้งน้อยและราคาถูก พนักงาน

ดา้นการรกัษาความปลอดภัยของเราจะไม่มีการจา้งเป็นแบบประจ า เพราะเรา

ไมม่ีงบประมาณในการจา้งซ่ึงพนักงานตอ้นรบัของเราจะท าหน้าท่ีน้ันแทน (ผูใ้ห ้

สมัภาษณค์นท่ี 3) 

พนักงานรกัษาความปลอดภยัของเรา มีช่วงเวลาละ 1 คน แบ่งเป็น 2 

กะ โดยท าหน้าท่ีทั้งดูแลความเรียบรอ้ยทัว่ไปของเกสต์เฮา้ส์และดูแลผูเ้ขา้พัก

ดว้ย เพราะเกสต์เฮา้สข์องเรามีขนาด   ปานกลาง ท าใหส้ามารถดูแลไดท้ัว่ถึง 

(ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4) 

เราไมไ่ดม้ีการจา้ง รปภ. มาดูแลเกสตเ์ฮาส ์แต่เราจะมีพนักงานของเรา

ท่ีท าหน้าทีทั้งคอยใหบ้ริการและช่วยดูแลรกัษาความปลอดภัยใหก้บัแขกผูเ้ขา้

พกัทุกคน (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 5) 

 เกสต์เฮาส์ของเรามีพนักงานประจ าเคาน์เตอร์ 2 คนคอยช่วยเหลือ

และใหค้ าแนะน า ตลอดจนตรวจความเรียบรอ้ยทัว่ไป เราจึงไม่ไดจ้า้งพนักงาน

รกัษาความปลอดภัยเหมือนกบัโรงแรมทัว่ๆ ไป เพราะหอ้งพกัของเราราคาถูก 

หอ้งนอนและหอ้งน ้ารวมแต่แยกชาย-หญิง ทางเขา้ออกมีแค่ทางเดียว ดังน้ัน

การตรวจสอบความเรียบรอ้ยและดูแลความปลอดภัยจะท าตั้งแต่ตอนลูกคา้

ลงทะเบียนเขา้พกั (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 6) 

ตอนแรกเกสต์เฮา้สข์องเราไม่มีการจา้งพนักงานรักษาความปลอดภัย 

เพราะมีแค่ 15 หอ้ง จึงใชพ้นักงานตอ้นรบั แม่บา้น รวมทั้งตวัผมช่วยสอดส่อง

ดูแลความเรียบรอ้ย แต่ตอนน้ีเรามีการสรา้งหอ้งพักเพ่ิมขึ้ นจาก 15 หอ้งเป็น 

40 หอ้ง ท าใหก้ารดูแลรกัษาความปลอดภยัจะไม่ทัว่ถึง ทางเราจึงวางแผนท่ีจะ

จา้งพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลในส่วนน้ีเพ่ิมเติมดว้ยเช่นกัน  (ผูใ้ห ้

สมัภาษณค์นท่ี 7) 

จ านวนพนักงานของเกสต์เฮ้าส์เรามีความเพียงพอท่ีจะดูแลความ

ปลอดภยั เน่ืองจากทางเขา้ออกหลกัและทางขึ้ น-ลงหอ้งพกัจะสามารถมองเห็น
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ไดจ้ากเคาน์เตอร์ท่ีมีพนักงานตอ้นรับอยู่ประจ าต าแหน่งตลอดเวลา ส าหรับ

ความปลอดภัยดา้นโครงสรา้งหรืออุปกรณ์ต่างๆ เราจะมีช่างประจ าเกสต์เฮา้ส ์ 

1 คน คอยตรวจสอบ ดแูลและซ่อมแซมอยูอ่ยา่งสม า่เสมอ (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 8) 

เน่ืองจากเรามีท่ีพกัในเครือบนถนนขา้วสาร 7 แห่ง ท าใหเ้ราไม่มีงบใน

การจา้ง รปภ. ไดค้รบทั้ง 7 แห่ง เราจา้งไดแ้ค่ 3 คนเท่าน้ัน แต่เราจะให ้รปภ. 

ทั้ง 3 คน ผลดัเปล่ียนกนัเดินตรวจตรารกัษาความปลอดภยัใหค้รบทุกท่ี (ผูใ้ห ้

สมัภาษณค์นท่ี 9) 

 

ตารางที่ 4.1  สรุปผลจากมุมมองผูป้ระกอบการและหรือบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเกสตเ์ฮา้ส ์ 

                   ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ต่อบริบทดา้นบุคลากร 

 

ผูใ้ห ้

สมัภาษณ ์

จา้ง 

รปภ. 

ไม่จา้ง 

รปภ. 

หมายเหต ุ

1. 

 

 

 

 

 

มีเจา้หน้าท่ีควบคุม ดูแล ตรวจตราทั้งภายในและรอบอาคารท่ีพัก 

มีช่างคอยตรวจสอบสภาพโครงสรา้งอาคาร และส่ิงอ านวยความ

สะดวกพรอ้มดูแลรักษาและซ่อมแซม เม่ือมีการแจง้เตือนทั้งจาก

พนักงานและผูเ้ขา้พกั 

2.  

 

 

 

มี รปภ. (พนักงานรกัษาความปลอดภัย) โดยมีการแบ่งช่วงเวลา

การท างานเป็น 2 ช่วง คือ กะกลางวนั ตั้งแต่ 8 โมงเชา้ถึง 2 ทุ่ม 

และกะกลางคืนตั้งแต่ 2 ทุ่ม จนถึง 8 โมงเชา้ 

3.   ไม่มีงบประมาณในการจา้งพนักงานตอ้นรบัจะท าหน้าท่ีน้ันแทน 

4.  

 
 

รปภ. มีช่วงเวลาละ 1 คน แบ่งเป็น 2 กะ ท าหน้าท่ีดูแลความ

เรียบรอ้ยทัว่ไปของเกสตเ์ฮา้สแ์ละดแูลผูเ้ขา้พกัดว้ย 

5. 
 

 

 

มีพนักงานท าหน้าทีทั้งคอยใหบ้ริการและช่วยดูแลรักษาความ

ปลอดภยัใหก้บัแขกทุกคน 

6. 
 

 

 

มีพนักงานประจ าเคาน์เตอร์ 2 คนคอยช่วยเหลือใหค้ าแนะน า 

ตรวจความเรียบรอ้ยทัว่ไป  

7. 

 

 

 

 

มีแค่ 15 หอ้ง จึงใชพ้นักงานตอ้นรบั แม่บา้น รวมผูใ้หส้ัมภาษณ์

สอดส่องดแูลความเรียบรอ้ย แต่ตอนน้ีมีการสรา้งหอ้งพกัเพ่ิมขึ้ นจึง

วางแผนท่ีจะจา้ง รปภ.เพ่ิมเติมดว้ย 

8. 
 

 

 

มีพนักงานตอ้นรบัอยู่ประจ าเคาน์เตอรต์ลอดเวลา มีช่างประจ า

เกสตเ์ฮา้ส ์1 คน คอยตรวจสอบดแูลและซ่อมแซมอยา่งสม า่เสมอ 

9.  

 

 

 

มีท่ีพกัในเครือบนถนนขา้วสาร 7 แห่ง จา้ง รปภ. ไดแ้ค่ 3 คน แต่

จะใหท้ั้ง 3 คน ผลดัเปล่ียนกนัเดินตรวจตรารกัษาความปลอดภยั

ใหค้รบทุกท่ี 



65 

4.1.1.3  ส่วนสรุปจากประเด็นการสมัภาษณบ์ริบทดา้นบุคลากร 

จากผลการสัมภาษณ์ในขา้งตน้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู ้ศึกษาสามารถ

น ามาวิเคราะหแ์ละตีความ ไดด้งัรายละเอียดต่อไป 

1) จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในการจัดการความ

ปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์มีไม่เพียงพอ เน่ืองจากอัตราการจา้งงานจะเป็นต้นทุนของสถาน

ประกอบการเกสต์เฮ้าส์น้ันๆ ซ่ึงความพรอ้มด้านต้นทุนในแต่ละแห่งมีขอ้จ ากัดท่ีต่างกัน 

สามารถแยกการจดัการดา้นบริบทออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มแรก สถานประกอบการเกสต์เฮา้สท่ี์มีขนาดเล็กหอ้งพกัไม่เกิน 

20 หอ้ง การว่าจา้งพนักงานรักษาความปลอดภัยจะมีแค่บางแห่ง โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่มี

พนักงานในส่วนน้ี เน่ืองจากถูกมองวา่เป็นการเพ่ิมตน้ทุนในการจดัการ อีกทั้งจ านวนหอ้งพกัก็มี

ไมม่าก ผูป้ระกอบการสามารถดแูลหรือใชพ้นักงานตอ้นรบัท าหนา้ท่ีน้ีแทน 

กลุ่มท่ีสอง สถานประกอบการเกตส์เฮ้าส์ขนาดกลางท่ีมีจ านวน

หอ้งพกัตั้งแต่ 21 หอ้งแต่ไม่เกิน 30 หอ้ง การจดัการดา้นพนักงานรกัษาความปลอดภยัจะอยู่

บริเวณทางเขา้ – ออกเกสต์เฮา้สเ์ท่าน้ัน โดยจะอยู่ตลอด 24 ชัว่โมง มีการพลดัเปล่ียนการ

ท างาน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. และ ช่วงเวลา 20.00 น. ถึง 08.00 

น. ประกอบกบัการเดินทางส ารวจตรวจความเรียบรอ้ยบริเวณรอบๆ เกสตเ์ฮ้าสทุ์กๆ 1 ชัว่โมง 

ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บักฎระเบียบของสถานประกอบการแต่ละแห่ง 

กลุ่มท่ีสาม สถานประกอบการเกสต์เฮา้ส์ท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 30 

หอ้งขึ้ นไป แต่ไม่เกิน 100 หอ้ง การจดัการดา้นพนักงานรกัษาความปลอดภัยจะเป็นระบบ

อยา่งชดัเจนซ่ึงจะอยูป่ระจ าหลายจุด ประกอบกบัการเดินส ารวจตรวจความเรียบรอ้ยจะมีตลอด 

24 ชัว่โมง เน่ืองจากสถานประกอบการมีขนาดใหญ่ ลูกคา้หรือผูเ้ขา้พักมีความหลากหลาย 

ภายในตัวอาคารท่ีใหเ้ขา้พกัมีการประกอบกิจการอ่ืนๆ หลายกิจการ เช่น รา้นอาหาร บริการ

นวดแผนไทย และบริการอ่ืนๆ ด้วย ผู ้ประกอบการจึงใหค้วามส าคัญต่อการจัดการความ

ปลอดภยัอยา่งเคร่งครดั 

2)  การจดัการดา้นบุคลากรส าหรับการจดัการความปลอดภัยของ 

เกสตเ์ฮา้ส ์สถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สจ์ะเน้นใหพ้นักงานทุกคนตระหนัก เขา้ใจ และช่วยกนั

สอดส่อง ดูแลเร่ืองความปลอดภัย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการและหรือเจา้หน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดในการจดัการ ดงัน้ี 

  

การจดัการบุคลากรตอ้งใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ของเกสตเ์ฮา้สเ์ป็นหลกั 

เพราะปัจจุบนัการแข่งขนัของผูป้ระกอบการค่อนขา้งสูง ดงัน้ันสถานประกอบการ

เกสต์เฮ้าส์ก็จะมีรูปแบบในการจัดการตามกรอบและศักยภาพของสถาน

ประกอบเอง โดยส่วนใหญ่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีแนวโน้มแสดง

ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้ นภายในเกสต์เฮา้ส์ พนักงานจะมีการแจง้ใหห้ัวหน้า

หรือผูจ้ดัการทราบและด าเนินการแกไ้ขตามล าดบัต่อไป 
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จากบทสมัภาษณ์ขา้งตน้จะพบว่าการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งความมัน่ใจ ความเช่ือใจใหก้บัลกูคา้หรือผูเ้ขา้พกั ดงัน้ันพนักงานท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งตอ้งคอยช่วยเหลือ สงัเกตการณ ์และตรวจสอบผูเ้ขา้พกัโดยการคดักรองอย่างละเอียด 

เน่ืองจากผูเ้ขา้พกัมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและพฤติกรรม  

ทั้งน้ีในส่วนของการจดัการความปลอดภยัดา้นบุคลากรไดร้บัความร่วมมือจาก

หน่วยงานของภาครฐัในการตรวจสอบความเรียบรอ้ยทั้งช่วงกลางวนัและช่วงกลางคืน อาทิเช่น 

สถานีต ารวจนครบาลนางเล้ิง สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม ต ารวจท่องเท่ียว รวมถึงการ

จดัการความเรียบรอ้ยของทางเดินเทา้ ความสะอาดของทางเทา้ รา้นอาหาร และบริการต่างๆ 

จากหน่วยงานเทศกิจของส านักงานเขตพระนคร ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญัต่อการ

จัดการคุณภาพและความปลอดภัยในการใหบ้ริการแก่นักท่องเท่ียวย่านถนนขา้วสารอย่าง

ชดัเจน ประกอบกับการวางแนวทางในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ดังบทสมัภาษณ์เพ่ิมเติมของ

รกัษาการผูอ้ านวยการส านักงานเขตพระนคร ดงัน้ี 

 

มิติของความปลอดภัยบริเวณถนนขา้วสาร ทางส านักงานเขตพระนครให้

ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะถนนขา้วสารเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ

เป็นสากล มีช่ือเสียงทัว่โลก ดงัน้ัน การใหบ้ริการดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ  ท่ีพกั

บริเวณถนนขา้วสาร จะไดร้ับการตรวจสอบและควบคุมตามมาตรฐานจาก

ส านักงานเขตฯ อยา่งต่อเน่ือง โดยการตรวจสอบและควบคุมด าเนินการในดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นผูเ้ขา้พกั ไดร้ับความร่วมมือในการตรวจสอบและควบคุมในการ

อ านวยความสะดวกและรกัษาความปลอดภยัจากสถานีต ารวจนครบาลนางเล้ิง 

สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม ต ารวจท่องเท่ียว และเทศกิจส านักงานเขต  

พระนคร 

ดา้นโครงสรา้งอาคาร ตรวจสอบและควบคุมโดย พระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคารท่ีพักและพระราชบัญญัติควบคุมอัคคีภัย จากส านักการโยธา 

ส านักงานเขตพระนคร 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ตรวจสอบและควบคุมโดย พระราชบญัญติั รกัษา

ความสะอาดและส่ิงแวดลอ้ม จากส านักส่ิงแวดลอ้ม ส านักงานเขตพระนคร 

 

จากบทสมัภาษณข์า้งตน้ ส านักงานเขตพระนครมีความตระหนักถึงการควบคุม

และรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู ้เขา้พักและหรือนักท่องเท่ียวย่านถนน

ขา้วสาร ทั้งน้ีการจดัการความปลอดภัยตอ้งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างจริงจงั เพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรบันักท่องเท่ียว อีกทั้งปริมาณอาชญากรรมท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ น

หลายรปูแบบ  
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4.1.2 บริบทดา้นระเบียบปฏิบตั ิ 

จากผลการสมัภาษณ์ ผูศึ้กษาคน้พบบริบทดา้นระเบียบปฏิบติัจากการสมัภาษณ์ โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ภาครฐั ภาคเอกชน และส่วนสรุปประเด็นการสมัภาษณ ์ดงัน้ี 

4.1.2.1  ภาครฐั  

จากการสมัภาษณ์นายประเมิน ไกรสร (2557) ผูช้่วยผูอ้ านวยการเขตพระนคร 

(รักษาการแทนผูอ้ านวยการเขตพระนคร ณ วนัท่ีท าการสัมภาษณ์) แสดงความคิดเห็นต่อ

บริบทดา้นระเบียบปฏิบติั รายละเอียดดงัน้ี 

 

ดา้นกฎระเบียบ ขอ้ควรปฏิบติัจะใชพ้ระราชบญัญติัเป็นมาตรฐานในการควบคุม 

ดแูลในการรกัษาความปลอดภยัในส่วนของส านักงานเขตพระนครอยู่แลว้ ซ่ึงจะ

ประกอบด้วย พระราชบัญญัติโครงสร้างอาคาร พระราชบัญญัติอัคคีภัย 

พระราชบญัญัติรกัษาความสะอาด และพระราชบญัญัติส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะใช้

ควบคุมและอ านวยความสะดวกต่อการให้บริการแก่ผู ้ประกอบการและ

นักท่องเท่ียวอยู่แลว้ เพ่ือใหก้ารปฏิบติัตั้งอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน เพราะการ

ก่อสรา้งหรือต่อเติมตัวอาคาร สถานท่ีตอ้งแจง้ส านักงานเขตพระนครอยู่แลว้ 

ดังน้ันการสรา้ง ต่อเติม หรือการดัดแปลงท่ีพัก อาคาร สถานท่ีในบริเวณย่าน

ถนนขา้วสารจะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัเหล่าน้ีอยู่แลว้ 

หากมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติท่ีก าหนด เมื่อตรวจพบก็จะตักเตือน

และอาจใหม้ีการร้ือถอนในกรณีท่ีผิดกฎระเบียบขั้นรุนแรง ดังน้ัน การจัดการ

ท่องเท่ียวบริเวณถนนขา้วสาร ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัและบริการอ่ืนๆ เช่น 

รา้นคา้ รา้นอาหาร ก็จะใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติั แต่ก็จะมีบางรายท่ีอาจจะ

มีการฝ่าฝืนบา้งแต่ก็ไมรุ่นแรงจนเกินไป 

 

จากผลการใหส้มัภาษณใ์นส่วนของภาครฐักล่าวสรุปไดว้่า ภาครฐัมีการควบคุม 

ดูแลความปลอดภัยโดยใชม้าตรฐานของกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานในการจดัการ

ความปลอดภยัทั้งสภาพแวดลอ้มภาพนอกและภายในตวัอาคารท่ีพกั เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั

ทั้งชีวิตและทรพัยสิ์นแก่นักท่องเท่ียวและผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความร่วมมือระหว่างภาครฐั

กบัภาคเอกชน (ผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส)์ เป็นหลกัดว้ย 

4.1.2.2  ภาคเอกชน (ผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส)์     

จากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการและพนักงานของเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 คน แสดงความคิดเห็นต่อบริบทดา้นระเบียบปฏิบติั โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 



68 

การจดัการความปลอดภยัของเกสต์เฮา้สท์างเรามีการออกกฎระเบียบเก่ียวกบั

ขั้นตอนการรับเขา้ของผู ้เขา้พัก โดยเราจะใหพ้นักงานแจง้ผู ้เขา้พักเก่ียวกับ

ขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ พรอ้มทั้งบอกเหตุผลว่าท าไมเราจึงตอ้งปฏิบัติ

เช่นน้ัน ซ่ึงมีขัน้ตอน ดงัน้ี 

1)  การตรวจหนังสือเดินทาง (Passport) ของลูกคา้ท่ีเขา้พักและท า

ส าเนาไว ้

2)  กรณีท่ีผูเ้ขา้พกัเป็นมาคนเดียวแต่ตอนกลางคืนมีการพาคนอ่ืนท่ีไม่

ไดม้าดว้ยกันทางเราจะขอตรวจบตัรประจ าตัวประชาชนหากเป็นคนไทยหรือ

หนังสือเดินทางหากเป็นคนต่างชาติ หากเป็นสาวประเภทสอง ทางเราจะไม่

อนุญาตใหข้ึ้ นไป  

3)  กรณีบุคคลท่ี 3 ท่ีไม่ไดม้าเซ็คอินเขา้พกัพรอ้มผูเ้ขา้พกั ทางเราจะ

ใหติ้ดต่อผ่านทางโทรศพัทเ์ท่าน้ัน 

ท่ีกล่าวมาก็จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเรียกได้ว่าเป็นกฎระเบียบของ 

เกสตเ์ฮา้สเ์รา เจา้หน้าท่ีและพนักงานทุกคนตอ้งทราบถึงขอ้ปฏิบติัน้ีทุกคนและ

เขา้ใจเป็นอยา่งดีและจะปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดั (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1) 

มีกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเราใชส้ าหรบัลกูคา้ผูท่ี้เขา้พกัของเราอยู่แลว้ 

คือ การตรวจสอบหนังสือเดินทาง(Passport) และถ่ายส าเนาหนังสือเดินทาง

ตอนลงทะเบียนเขา้พกั เพ่ือเป็นหเูป็นตาใหก้บัต ารวจเน่ืองจากจะมีมิจฉาชีพแฝง

ตวัเขา้มาในรปูแบบของนักท่องเท่ียวดว้ย เราจะใหค้วามร่วมมือกบัต ารวจในการ

ตรวจตราและคดักรองผูเ้ขา้พกั หากพบผูต้อ้งสงสยัก็จะแจง้ต ารวจทนัที 

กรณีท่ีผูเ้ขา้พกัน าผูห้ญิงหรือบุคคลท่ี 2 หรือ 3 ท่ีไม่ไดม้าดว้ยกนัทาง

เราจะตรวจสอบโดยการขอดูบตัรประจ าตวัประชาชน หากไม่มีก็จะสงัเกตกิริยา 

ท่าทาง น ้าเสียง หากผิดสงัเกตหรือพบว่าเป็นสาวประเภทสองเราก็จะแจง้ลกูคา้

และไม่อนุญาตใหล้กูคา้พาบุคคลดงักล่าวขึ้ นหอ้งดว้ย เน่ืองจากเคยเกิดเหตุสาว

ประเภทสองมอมเมาลกูคา้และท าการรูดทรพัยล์กูคา้ไปทั้งหมด และอีกกรณีท่ี

ลกูคา้ไม่ทราบว่าเป็นสาวประเภทสองเมื่อถึงหอ้งแลว้รูว้่าเป็นสาวประเภทสองก็

จะเกิดการทะเลาะวิวาท ตบตี จนส่งเสียงรบกวนผูเ้ขา้พกัคนอ่ืน 

ส าหรบัขอ้ควรปฏิบติัดา้นอคัคีภยัหรือการใชอุ้ปกรณเ์มื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทางเราได้จัดท าค าอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงต่อไปก็จะมี

ภาษาจีนดว้ย (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2) 

ดา้นกฎระเบียบ ทางเราก็ปฏิบติัโดยทัว่ไปเหมือนเกสตเ์ฮา้สอ่ื์นในย่าน

น้ี เช่น การตรวจสอบหนังสือเดินทาง จ านวนคนท่ีเขา้พกั กรณีท่ีพาบุคคลอ่ืนท่ี

ไม่ไดม้าดว้ยกนัมาเราก็จะตรวจสอบเช่นกนัว่าเป็นใคร มาท าอะไร แต่ส่วนใหญ่

ลูกคา้ของเราจะมาเป็นคู่ เป็นกลุ่มเพ่ือนอยู่แลว้จึงไม่ค่อยมีปัญหาเก่ียวกบัสาว

ประเภทสองเท่าไหร่นัก (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3) 
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ดา้นกฎระเบียบเกสต์เฮา้ส์ของเราไม่มีตายตัว แต่จะเป็นลักษณะของ

การปฏิบติัมากกวา่ เพราะก็จะเป็นการปฏิบติัโดยทัว่ไปของการจดัการใหบ้ริการ

ท่ีพกัเราตอ้งมีการตรวจสอบลกูคา้ท่ีเขา้พกัเป็นล าดบัแรกอยู่แลว้ เพราะท่ีพกัเรา

เปิดจองผ่านทางอินเตอรเ์น็ตดว้ย เป็นลูกคา้ Walk in ก็จะมีการตรวจสอบ

หนังสือเดินทางกรณีท่ีเป็นชาวต่างชาติ และบตัรประชาชนกรณีท่ีเป็นคนไทย 

แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติ  

ส าหรบัดา้นความปลอดภยัเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็มีค าอธิบายและการ

ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีพรอ้มใชใ้นจุดท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่ายและเห็นชัดเจน รวมทั้ง

บนัไดหนีไฟดว้ย (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4) 

มีการตรวจหนังสือเดินทาง แลว้ส าเนาไว ้ตรวจสอบจ านวนผูท่ี้เขา้พกัว่า

มาก่ีคน เป็นผู ้หญิงหรือผู ้ชาย ซ่ึงก็จะเป็นขอ้ปฏิบัติทัว่ไปของท่ีพักย่านถนน

ขา้วสารเพราะนักท่องเท่ียวมีจ านวนมาก มิจฉาชีพก็อาจจะแฝงตัวมาดว้ย เราก็

ตอ้งมีการตอ้งสอบก่อนเขา้ท่ีพกัและออกจากท่ีพกั (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 5) 

การวางกฎระเบียบเกสต์เฮา้สข์องเราไม่ไดว้างตายตัวแต่ก็จะมีขั้นตอน

การปฏิบัติ ตอนรับผู ้เขา้พักมีการตรวจสอบคัดกรองก่อนใหเ้ขา้พักอยู่แล้ว 

เพราะท่ีพกัของเราเป็นแบบรวมแต่แยกชาย-หญิง ดังน้ันก็จะมีการถ่ายส าเนา

หนังสือเดินทางแล้วจดบันทึกไวว้่ามีใครเขา้พักห้องไหน ส าหรับเร่ืองของ

โครงสรา้ง การป้องกนัภัยมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรบัใชใ้นกรณีฉุกเฉินและ

อยูใ่นจุดท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน มีค าเตือน และค าแนะน า (ผูใ้หส้มัภาษณ์

คนท่ี 6) 

กฎระเบียบมีการก าหนดขึ้ นมาเพ่ือใหพ้นักงานตอ้นรับปฏิบัติรวมทั้ง

เจา้หน้าท่ีคนอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การรับคนเขา้หอ้งพักตอ้งมีการจัดท าทะเบียนผู ้

เขา้-ออก ซ่ึงจะเป็นการกลัน่กรองผูเ้ขา้พักในล าดับแรก และทางเราใหค้วาม

ร่วมมือกบัทางต ารวจในการตรวจสอบมิจฉาชีพแฝงตัวเป็นนักท่องเท่ียวเขา้มา

ดว้ย ทางต ารวจจะส าเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจ าตัวไวเ้พ่ือใหท้างเรา

เทียบกบันักท่องเท่ียวท่ีจะมาพกั เป็นการช่วยกนัป้องกนัภยัอนัตรายท่ีจะเกิดขึ้ น

ดว้ย (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 7) 

กฎระเบียบเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีเราจะใชใ้นการรบัผูเ้ขา้พกั โดยเร่ิมจากการ

ตรวจสอบรายช่ือ การส าเนาหนังสือเดินทาง การแนะน าขอ้ปฏิบัติท่ีพักอยู่      

เกสต์เฮา้ส ์การช้ีแจงการใชอุ้ปกรณ์หรือการขอความช่วยเหลือต่างๆ ซ่ึงตรงน้ี

เราจะใหค้วามช่วยเหลือและรองรบัผูเ้ขา้พกัตลอด 24 ชัว่โมง (ผูใ้หส้มัภาษณ์

คนท่ี 8) 

กฎระเบียบเรามีการก าหนดไวเ้ป็นขอ้ปฏิบัติส าหรับเจา้หน้าท่ีและ

พนักงานทุกคนเพ่ือเป็นการจดัการท่ีจะรกัษาความปลอดภยัขั้นตอนแรกส าหรบั

การรบัผูเ้ขา้พกัเพราะขัน้ตอนน้ีจะเป็นการกลัน่กรองบุคคลโดยจะมีขัน้ตอนดงัน้ี 
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1)  การตรวจสอบรายช่ือและหอ้งพกั 

2)  การส าเนาหนังสือเดินทาง ถา้มามากกว่า 1 ท่านก็จะส าเนาทุกคน

ท่ีประสงคจ์ะเขา้พกั เพ่ือเป็นการป้องกนัความปลอดภัยทั้งเกสต์เฮา้สแ์ละผูเ้ขา้

พกัเอง  

3)  เมื่อลงทะเบียนเขา้พกัเสร็จเรียบรอ้ยก็จะอธิบายกฎระเบียบท่ีผูเ้ขา้

พักควรจะปฏิบัติขณะพักอยู่ท่ีเกสต์เฮา้ส์ของเรา พรอ้มทั้งใหค้ าแนะน าเร่ือง

ต่างๆ ดว้ย 

4)  กรณีท่ีมีการน าบุคคลภายนอกท่ีมิไดแ้จง้ช่ือมาตั้งแต่แรก เราก็จะ

ตรวจสอบ เช่น การขอดูบตัรประชาชน สอบถามประวติัเล็กน้อย แต่ทั้งน้ีก็จะมี

นักท่องเท่ียวบางกลุ่มท่ีจะอายในการเปิดเผย เช่น กลุ่มตะวนัออกกลางดว้ยหลกั

ศาสนาอิสลามก็จะเขินอาย แต่ทางเกสตเ์ฮา้สเ์องก็จะอธิบายกรณีท่ีเกิดอนัตราย 

หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู ้เข ้าพัก เพราะเป็นการปฏิบัติ ท่ี

นอกเหนือจากขอ้ตกลงร่วมกนั ซ่ึงตรงน้ีผูเ้ขา้พกัก็จะเขา้ใจและยอมรบัไดว้่าเป็น

ความรบัผิดชอบของตนเอง 

5)  อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัอุปกรณฉุ์กเฉินต่างๆ เพราะทางเราจะจดั

วางและเตรียมความพรอ้มไว ้ณ จุดท่ีชัดเจนและพรอ้มต่อการใชง้าน ทั้งน้ีเรา

ตอ้งขอความร่วมมือจากนักท่องเท่ียวและผูเ้ขา้พกัในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ของเราดว้ย หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นผูเ้ขา้พกั

จะตอ้งรบัผิดชอบเองทั้งหมด (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 9) 

 

ตารางที่ 4.2  สรุปมุมมองผูป้ระกอบการและพนักงานของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร  

         กรุงเทพมหานคร แสดงความคิดเห็นต่อบริบทดา้นระเบียบปฏิบติั 

 

ผูใ้ห ้

สมัภาษณ ์

มุมมองของผูป้ระกอบการ 

1. การตรวจหนังสือเดินทาง (Passport) ของลกูคา้ท่ีเขา้พกัและท าส าเนาไว ้กรณีท่ี

ผูเ้ขา้พกัเป็นมาคนเดียวแต่ตอนกลางคืนมีการพาคนอ่ืนท่ีไม่ไดม้าดว้ยกนัจะขอ

ตรวจบตัรประจ าตัวประชาชนหากเป็นคนไทยหรือหนังสือเดินทางหากเป็นคน

ต่างชาติ หากเป็นสาวประเภทสอง ทางเราจะไม่อนุญาตใหข้ึ้ นไป กรณีบุคคลท่ี 3 

ท่ีไม่ไดม้าเซคอินเขา้พักพรอ้มผู ้เขา้พัก ทางเราจะใหติ้ดต่อผ่านทางโทรศัพท์

เท่าน้ัน 

2. การตรวจสอบหนังสือเดินทาง(Passport) และถ่ายส าเนาหนังสือเดินทางตอน

ลงทะเบียนเขา้พกั  

3. การตรวจสอบหนังสือเดินทาง จ านวนคนท่ีเขา้พกั กรณีท่ีพาบุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดม้า

ดว้ยกนัมาเราก็จะตรวจสอบเช่นกนัวา่เป็นใคร มาท าอะไร  
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 

 

ผูใ้ห ้

สมัภาษณ ์

มุมมองของผูป้ระกอบการ 

4. การตรวจสอบหนังสือเดินทางกรณีท่ีเป็นชาวต่างชาติ และบตัรประชาชนกรณีท่ี

เป็นคนไทย แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติ มีค าอธิบายและการติดตั้งอุปกรณ์

ท่ีพรอ้มใชใ้นจุดท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่ายและเห็นชดัเจน รวมทั้งบนัไดหนีไฟดว้ย 

5. ตรวจหนังสือเดินทาง ตรวจสอบจ านวนผูท่ี้เขา้พกัวา่มาก่ีคน เป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย  

6. มีการตรวจสอบคดักรองก่อนใหเ้ขา้พกั มีการถ่ายส าเนาหนังสือเดินทางแลว้จด

บนัทึกไวว้า่มีใครเขา้พกัหอ้งไหน มีการจดัเตรียมอุปกรณส์ าหรบัใชใ้นกรณีฉุกเฉิน

และอยูใ่นจุดท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน มีค าเตือน และค าแนะน า 

7. การรบัคนเขา้หอ้งพกัตอ้งมีการจดัท าทะเบียนผูเ้ขา้-ออก ส าเนาหนังสือเดินทาง

หรือบตัรประจ าตวั 

8. ตรวจสอบรายช่ือ การส าเนาหนังสือเดินทาง การแนะน าขอ้ปฏิบติัท่ีพกัอยู่เกสต์

เฮา้ส ์การช้ีแจงการใชอุ้ปกรณห์รือการขอความช่วยเหลือต่างๆ  

9. การตรวจสอบรายช่ือและหอ้งพัก การส าเนาหนังสือเดินทาง ถา้มามากกว่า 1 

ท่านก็จะส าเนาทุกคนท่ีประสงค์จะเขา้พัก การขอดูบัตรประชาชน สอบถาม

ประวติัเล็กนอ้ย อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัอุปกรณฉุ์กเฉิน 

 

4.1.2.3  ส่วนสรุปจากประเด็นการสมัภาษณบ์ริบทดา้นกฎระเบียบ 

จากผลการสัมภาษณ์ในขา้งตน้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู ้ศึกษาสามารถ

น ามาวิเคราะหแ์ละตีความ ไดด้งัรายละเอียดต่อไป 

1)  ดา้นกฎระเบียบส าหรบัการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

มีการวางกฎระเบียบและขัน้ตอนในการรบัผูเ้ขา้พกั เพ่ือเป็นการป้องกนัสถานประกอบการเกสต์

เฮา้สแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ขา้พกัในเกสตเ์ฮา้สเ์อง โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดงัน้ี 

(1)  การตรวจสอบผูเ้ขา้พกัโดยการตรวจสอบหนังสือเดินทาง

(Passport) พรอ้มถ่ายส าเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ขา้พกัไวเ้ป็นหลกัฐาน เพ่ือความปลอดภัย

ของสถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สแ์ละผูเ้ขา้พกัเอง 

(2)  การตรวจสอบกรณีลูกคา้ท่ีน าบุคคลท่ี 3 ท่ีมิใช่บุคคลใน

ครอบครัวมาพักดว้ยทั้งชัว่คราวและคา้งคืน สถานประกอบการเกสต์ เฮ้าส์จะขอตรวจบัตร

ประจ าตัวประชาชนและท าส าเนาไว ้กรณีท่ีบุคคลท่ี 3 เป็นคนไทย ส าหรบัชาวต่างชาติก็จะขอ

ตรวจและท าส าเนาหนังสือเดินทางเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีบางเกสตเ์ฮา้สท่ี์ตรวจพบว่าบุคคลท่ี 3 ท่ีผู ้

เขา้พกัน ามาน้ันมิใช่เพศหญิง กล่าวคือ กรณีท่ีเป็นสาวประเภทสอง เจา้หน้าท่ีของเกสต์เฮา้สก็์

จะไมอ่นุญาตใหผู้เ้ขา้พกัพาข้ึนไปหอ้งพกั 
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(3)  สถ านป ร ะก อบก า ร เ ก สต์ เ ฮ้า ส์ จ ะ ไ ม่ อ นุญ าต ให้

บุคคลภายนอกท่ีมิไดม้าลงทะเบียนเขา้พกั (Check In) เขา้ไปในหอ้งพกัโดยเด็ดขาด หากมีการ

มาขอพบผูเ้ขา้พกั พนักงานตอ้นรบัจะใหติ้ดต่อผ่านทางโทรศพัทเ์ท่าน้ัน 

(4)  เกสตเ์ฮา้สม์ีหอ้งหรือตูเ้ก็บของใหผู้เ้ขา้พกัเช่าและหรือฝาก

ส่ิงของไวใ้นกรณีท่ีมีการแจง้ออกจากเกสตเ์ฮา้ส ์(Check Out) แต่ยงัไม่ถึงเวลาเดินทาง เพ่ือเป็น

การป้องกนัส่ิงของหายหรือการสวมรอยจากกลุ่มอาชญากรรม 

2)  ดา้นกฎระเบียบในการปฏิบติักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออคัคีภัย 

สถานประกอบการเกสต์เฮา้สจ์ะก าหนดขอ้ปฏิบติัไวอ้ย่างชดัเจนส าหรบัพนักงานและผูม้ีส่วน

เก่ียวขอ้ง พรอ้มทั้งรายละเอียดค าเตือนและขอ้ควรปฏิบติัหากเกิดเหตุการณฉุ์กเฉินดงักล่าวติด

ไวใ้นหอ้งพกัส าหรบัผูเ้ขา้พกั 

 

4.1.3  บริบทดา้นการด าเนินการ 

จากผลการสัมภาษณ์น าเสนอขอ้ค้นพบจากการศึกษา โดยแย่งออกเป็น 3 ส่วน 

กล่าวคือ ภาครฐั ภาคเอกชน และส่วนสรุปประเด็นการสมัภาษณ ์ดงัน้ี    

4.1.3.1  ภาครฐั         

จากการสัมภาษณ์นายประเมิน ไกรสร ผู ้ช่วยผู ้อ านวยการเขตพระนคร 

(รักษาการแทนผูอ้ านวยการเขตพระนคร ณ วนัท่ีท าการสัมภาษณ์) แสดงความคิดเห็นต่อ

บริบทดา้นการด าเนินการรายละเอียดดงัน้ี 

 

ด้านการด าเนินการทางส านักงานเขตพระนครให้ความสนับสนุนและ

ควบคุมดแูลความปลอดภยัส าหรบัท่ีพกั นักท่องเท่ียว ความสะดวกสบาย ความ

สะอาด ตลอดจนการจดัโซนและการท าความเขา้ใจกับพ่อคา้ แม่คา้ทั้งรา้นคา้ 

บริการ หาบเร่ แผงลอยต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดภาพลักษณ์ท่ีดี เพราะนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ประกอบกบัช่ือเสียงของถนนขา้วสารเป็นท่ีรูจ้กัอย่าง

แพร่หลาย ดงัน้ันการจดัการดา้นความปลอดภยัจึงถือไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและ

เป็นภารกิจหลัก  ทั้ ง น้ี ก็มีความร่ วมมือระหว่างส านักเขตพระนครกับ

ผูป้ระกอบการดว้ย โดยการด าเนินการมีดงัน้ี 

1)  การขึ้ นทะเบียนท่ีพกัประเภทเกสต์เฮา้สม์ีทั้งหมด 45 แห่ง ทั้งน้ียงั

มีจ านวนเกสต์เฮา้สท่ี์ยงัไม่ไดข้ึ้ นทะเบียนบา้งบางส่วน ซ่ึงทางส านักงานเขตพระ

นครก าลังจะด าเนินการส ารวจเพ่ือขึ้ นทะเบียนเป็นเกสต์เฮา้ส์ท่ีถูกต้องตาม

กฎหมาย เพ่ือง่ายต่อการควบคุมดแูล 

2)  การปรับปรุง ต่อเติม ปรับเปล่ียนลักษณะอาคาร และการขยาย

ธุรกิจ จะตอ้งแจง้ต่อส านักงานเขตเพ่ือขอใบอนุญาตต่อเติม เพราะถนนขา้วสาร

ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีเขตพระราชฐาน ควบคุมโดยพระราชบัญญัติพิเศษจะไม่
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สามารถสรา้ง ต่อเติม ตวัของอาคารหรือโครงสรา้งอ่ืนใดก็ตามไดน้อกเหนือจาก

ท่ีก าหนดไวอ้ยูแ่ลว้  

3)  การจัดฝึกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน

เก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ดา้นอคัคีภัย การจ าลองเหตุการณ์ไฟไหม ้เสน้ทางการ

อพยพเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภัย การป้องกันอาชญากรรมต่างๆ การสังเกต

มิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขา้มาในคราบของนักท่องเท่ียว เป็นตน้ โดยส านักเขตพระ

นครร่วมกบัผูป้ระกอบการยา่นถนนขา้วสารจะจดัฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ครั้งหน่ึง 2-3 รุ่น ขึ้ นอยูก่บัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม  

4)  การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณท่ีสาธารณะทั้งบริเวณถนนขา้วสาร 

และบริเวณถนนอ่ืนๆ โดยรอบ ทั้งน้ีอาศัยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร 

สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม สถานีต ารวจนครบาลนางเล้ิง ซ่ึงให้

ความส าคญัเป็นอย่างมาก แมจ้ะไม่ครบทุกจุดแต่ดว้ยเป้าหมายก็จะเพ่ิมใหค้รบ

ทุกจุด เพ่ือการรองรบันักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้ นและเป็นการสรา้งภาพลักษณ์และ

มาตรฐานท่ีดีของการจดัการดา้นความปลอดภยั (ประเมิน ไกรสอน, 2557) 

 

จากผลการใหส้มัภาษณ์ในส่วนของภาครฐักล่าวสรุปไดว้่า ภาครฐัด าเนินการ

อยู่บนกฎระเบียบท่ีด าเนินการควบคุมและดูแล ประกอบกับมีการเตรียมความพรอ้มต่อ

สถานการณ์การท่ีเกิดขึ้ น และอาจจะเกิดขึ้ น โดยภาครัฐเองเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ

จัดการสถานท่ีท่องเท่ียวใหเ้กิดภาพลักษณ์ท่ีดี และเพ่ิมขึ้ นจะช่วยสรา้งความประทับใจต่อ

นักท่องเท่ียว ซ่ึงจะอาศัยความร่วมมือระหว่างส านักเขตพระนคร ภาครฐั อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ภาคเอกชน (ผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส)์ เป็นหลกัดว้ยเพื่อสรา้งความเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั 

4.1.3.2  ภาคเอกชน (ผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส)์     

จากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการและหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเกสต์เฮา้ส ์ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 คน แสดงความคิดเห็นต่อบริบทดา้นการด าเนินการ 

รายละเอียดดงัน้ี 

 

การด าเนินการดา้นการจดัการความปลอดภยัของเรา มีดงัน้ี 

1)  มีการตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใหพ้รอ้มต่อการใชง้านทั้ง

ก่อนและหลงัการใชบ้ริการของลกูคา้ 

2)  โครงสรา้งของตัวอาคารท่ีพกัจะสรา้งตามแบบของกรมโยธาธิการ 

โดยส านักงานเขตฯ จะเขา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งอยูก่่อนแลว้ 

3)  การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ทางเราจะติดตั้งบริเวณทางเขา้ 

บริเวณรอบอาคาร บริเวณท่ีเป็นจุดอบั ทางขึ้ นลงบนัไดและลิฟท ์ซ่ึงมีการบนัทึก

เทปตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
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4)  หอ้งพกัของเราจะติดเหล็กดัด แต่สามารถเปิดหน้าต่างออกไปได้

เพ่ือใหม้ีการถ่ายเทของอากาศ 

5)  มีบันไดหนีไฟและ อุปกรณ์ ฉุก เ ฉิน ต่างๆ ตามระ เ บียบใน

พระราชบญัญติัของส านักงานเขตฯ อยูต่ามส่วนต่างๆ ของตวัอาคาร 

6)  เกสตเ์ฮา้สข์องเราจะมีการท าฝ้ากนัเสียงโดยเฉพาะหอ้งท่ีอยู่ติดกบั

รา้นอาหารและสถานบนัเทิงซ่ึงจะช่วยลดความดงัของเสียงลงไดบ้างส่วน อีกทั้ง

มีอุปกรณ์ตรวจจับควนัใหแ้ต่ละหอ้งดว้ย ซ่ึงทางเราจะไม่อนุญาตใหลู้กคา้สูบ

บุหร่ีภายในหอ้งพกั 

จากท่ีกล่าวมาแลว้เรายงัมีหวัหน้างานหรือผูจ้ดัการท่ีคอยตรวจดูความ

เรียบรอ้ยอยูแ่ลว้ (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1) 

การด าเ นินการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ของเราก็

ด าเนินการอยูแ่ลว้ 

1)  เกสต์เฮ้าส์ของเรามีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว ้ตรง

ทางเขา้-ออก ทางขึ้ น-ลง และทุกชั้น  

2)  หา้มการสูบบุหร่ีภายในตัวอาคารหรือภายในหอ้งพกั หากฝ่าฝืนก็

จะมีการตักเตือน แต่หากไม่ปฏิบัติตามก็จะปรับ เน่ืองจากพนักงานตอ้นรับ

จะแจง้ใหท้ราบเป็นรายบุคคลและป้ายเตือนท่ีชดัเจน 

3)  การตรวจสอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ทางเราจะมีช่าง

ประจ าเกสตเ์ฮา้สข์องเราท่ีคอยตรวจสอบความเรียบรอ้ยและซ่อมบ ารุงทุกๆ วนั 

นอกจากน้ีพนักงานทุกคนจะคอยช่วยกนัสอดส่องดูแล แลว้แจง้ช่างหากมีความ

เสียหายหรือช ารุด  

4)  โครงสรา้งอาคารไดร้บัการตรวจสอบจากส านักงานเขตฯ ใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติการก่อสรา้ง อีกทั้งมีบันไดหนีไฟ อุปกรณ์

อคัคีภยั และอุปกรณพ้ื์นฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็น 

5)  เกสต์เฮา้ส์ของเราจะมีล็อคเกอร์เก็บของใหลู้กคา้เช่าดว้ยกรณีท่ี

ลกูคา้ตอ้งการเก็บของไว ้ถา้ไม่เกิน 2 ชัว่โมงเราจะใหบ้ริการฟรี หากเกินเราจะ

คิดค่าเช่าบริการวนัละ 200 บาท (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2) 

การด าเนินการในการจัดการความปลอดภัยของเราในปัจจุบัน       

เกสต์เฮา้สข์องเรามีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด(CCTV) บริเวณทางเขา้-ออก และ

บริเวณตัวอาคารซ่ึงจะบันทึกเทปตลอด 24 ชัว่โมง ด้านโครงสรา้ง เราถูก

ก าหนดมาตรฐานการสรา้งจากทางราชการอยู่แลว้ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามเพราะเรา

ตอ้งขออนุญาตในการก่อสรา้ง อุปกรณ์ดา้นความปลอดภัยต่างๆ เราก็มีตามท่ี

กฎระเบียบก าหนด เร่ืองการสบูบุหร่ีทางเราจะขอความร่วมมือไปกบัลกูคา้และมี

ป้ายเตือนไวอ้ยู่แลว้ เพ่ือความสะอาดและการป้องกนัการรบกวนลูกคา้คนอ่ืน 

(ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3) 
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เรามีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด(CCTV) ทั้งภายในตัวอาคารและบริเวณ

รอบๆ เพราะบางครั้งมีเหตุนักท่องเท่ียวก่อการทะเลาะวิวาท ซ่ึงเจา้หน้าท่ี

ต ารวจจะมาขอเทปจากกลอ้งวงจรปิดไปเป็นหลกัฐานประกอบคดี   

ส าหรับเร่ืองการสูบบุหร่ี เราจะขอความร่วมมือจากลูกคา้ มีป้ายแจง้

เตือน ซ่ึงลูกคา้ก็เขา้ใจและใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดี เราจะมีบริเวณพ้ืนท่ี

เฉพาะใหสู้บบุหร่ี ส่วนการจัดการภายในหอ้งพัก ท่ีพักของเรามีระบบการ

ป้องกนัอนัตรายท่ีดีอยูแ่ลว้ (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4) 

การด าเนินการดา้นความปลอดภัยของเราในปัจจุบัน เรามีการติดตั้ง

กลอ้งวงจรปิด(CCTV) อยู่แลว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ก็จะถูกบันทึกไว ้

ทั้งหมดเป็นหลักฐาน ส่วนการจัดการภายในตัวอาคารของเราตรงน้ีจะไม่ มี

ปัญหาเพราะเราจะคดักรองลกูคา้อยูแ่ลว้ ประตู หน้าต่าง หรืออุปกรณต่์างๆ ก็มี

การตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา เพราะหมายถึงคุณภาพท่ีพกัของเราดว้ย ถา้เราไม่

ใส่ใจตรงน้ีลกูคา้ก็อาจจะไมก่ลบัมาพกัอีก (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 5) 

เรามีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) การตรวจสอบความพรอ้มของ

อุปกรณ์ใหพ้รอ้มต่อการใชง้าน การจัดวางต าแหน่งทางโครงสรา้งตัวอาคาร

เป็นไปตามก าหนดของระเบียบทางราชการ ทางเราไมม่ีบริการรบัฝากของจากผู ้

เขา้พกั เน่ืองจากเรามีพนักงานจ านวนจ ากดั พ้ืนท่ีสูบบุหร่ีทางเราจดัไวอ้ยู่แลว้ 

ดงัน้ันภายในตวัอาคารจะเป็นเขตหา้มสบู (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 6) 

เรามีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเขา้-ออก ซ่ึงมีการ

บนัทึกอยู่ตลอด 24 ชัว่โมง เน่ืองจากตวัอาคารของเราเป็นตึกท่ีอยู่ติดกบัตึกอ่ืน

ดว้ย ดงัน้ัน เราจึงจะติดตั้งเฉพาะทางเขา้-ออก ส าหรบัภายในตวัอาคารเองเราก็

จะมีการติดเหล็กดดัดา้นหลงัของหอ้งพกั ส าหรบัเร่ืองความปลอดภัยดา้นอ่ืนๆ 

เราก็ท าตามขัน้ตอนและกระบวนการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ (ผูใ้หส้มัภาษณ์

คนท่ี 7) 

เรามีการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม เช่น เหล็กดัด มุง้ลวด และมีการ

ตรวจสอบอุปกรณ์ใหพ้รอ้มต่อการใชง้านของลูกคา้ดว้ย ซ่ึงจะมีการตรวจสอบ

อุปกรณ์ทุกๆ ครั้งทั้งก่อนและหลังการเขา้พักของลูกคา้ อุปกรณ์ฉุกเฉินมีการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการอยู่แล้ว ซ่ึงทางราชการก็จะมีการมา

ตรวจสอบอยูต่ลอด (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 8) 

การด าเนินการในการจดัการความปลอดภัยเรามีการด าเนินการอย่าง

เป็นขัน้ตอน 

1)  การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด(CCTV) เราติดตั้งในบริเวณทางเขา้ซ่ึงเร่ิม

ตั้งแต่บริเวณหนา้ถนน บริเวณท่ีจอดรถ ล็อบบ้ี บริเวณรอบๆ บริเวณระหว่างชั้น 

บริเวณสระวา่ยน ้าดา้นบนสุดของตวัอาคาร ซ่ึงแต่ละจุดเราจะติดตั้งไม่ต า่กว่าจุด

ละ 2 ตวั 
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2)  อุปกรณ์ดา้นความปลอดภัยเรามีทุกชั้น เช่น ถังดับเพลิง ปุ่มกด

แจง้เตือนไฟไหม ้สายยางพ่นน ้า และทางเดิน/บนัไดหนีไฟ ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ี

เราจะตรวจสอบสภาพความพรอ้มต่อการใชง้านตลอดเวลา ทั้งน้ีมีการฝึกซอ้ม

จ าลองเหตุการณฉุ์กเฉินเพ่ือใหเ้จา้หน้าท่ี/พนักงานเกิดความพรอ้มและคุน้เคย

ในวิธีการปฏิบติั ซ่ึงเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัเกสตเ์ฮาสใ์นเครือ 

3)  บริเวณท่ีสบูบุหร่ี เราจะจดัเตรียมไวเ้ป็นโซน เพราะตอ้งจดัระเบียบ

แต่ละโซนใหม้ีความเรียบรอ้ยไม่ปะปนกนั เพราะภายในตวัอาคารของเราใหเ้ช่า 

และท าบริการหลายอยา่ง 

4)  ส าหรับเร่ืองความปลอดภัยของห้องพัก เราจัดให้เป็นไปตาม

ระเบียบโครงสรา้งอาคารอยู่แลว้ ซ่ึงส านักงานเขตพระนครเองก็มีการตรวจตรา

ในส่วนน้ีเป็นประจ าแลว้ จึงไมม่ีความน่ากงัวล 

ทั้งน้ีหากเกิดเหตุการณท่ี์ไม่คาดคิดหรือฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัท่ีตกลง เราก็

จะเจรจากับลูกคา้ หากลูกคา้ฝ่าฝืน จะต้องชดใชค้่าเสียหายทั้งหมด (ผู ้ให้

สมัภาษณค์นท่ี 9) 

 

ตารางที่ 4.3  สรุปมุมมองผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

แสดงความคิดเห็นต่อบริบทดา้นการด าเนินการ 

 

ผูใ้ห ้

สมัภาษณ ์

บริบทดา้นการด าเนินการ 

ตรวจสอบ

อุปกรณ์

เคร่ืองใช ้

ไฟฟ้า 

สรา้งตาม

แบบของ

กรมโยธา 

ธิการ 

ติดตั้ง

กลอ้ง 

วงจรปิด 

(CCTV) 

ติด

เหล็กดดั 

บนัได 

หนีไฟ 

ท าฝ้า 

กนัเสียง 

หา้มการ

สบูบุหร่ี 

ล็อคเกอร์

เก็บของ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         
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4.1.3.3  ส่วนสรุปจากประเด็นการสมัภาษณบ์ริบทดา้นการด าเนินการ 

1)  มีการตรวจสอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ทุกครั้งท่ีผูเ้ขา้

พกัมีการแจง้ออกจากเกสตเ์ฮา้ส ์(Check Out) โดยพนักงานแม่บา้นซ่ึงจะเป็นผูต้รวจตอบขั้นแรก 

หากเกิดการช ารุดก็จะแจง้ต่อหวัหนา้ หรือผูจ้ดัการ เพ่ือท าการซ่อมแซมหรือตรวจความเสียหาย

และเปล่ียนใหมใ่นกรณีท่ีไมส่ามารถซ่อมได ้

2)  การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) โดยสามารถแบ่งลักษณะของ

การติดตั้งกลอ้งไดต้ามขนาดของประเภทเกสต์เฮ้าส์ เน่ืองจากความพรอ้มทางตน้ทุนและ

ศักยภาพดา้นการจดัการของสถานประกอบการเกสต์เฮา้สม์ี ไม่เท่ากันซ่ึงแยกรายละเอียดได้

ดงัน้ี 

(1)  เกสตเ์ฮา้สท่ี์มีขนาดเล็กหรือเกสตเ์ฮา้สท่ี์มีราคาถูกจะติดตั้ง

กลอ้งวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเขา้-ออก ตวัอาคารเพียงเท่าน้ัน บางแห่งก็มิไดม้ีการติดตั้ง

เพราะเป็นการลดตน้ทุนในการจดัการ 

(2)  เกสต์เฮา้ส์ท่ีมีขนาดกลางจะติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

บริเวณทางเขา้-ออก บริเวณโดยรอบๆ ตัวอาคาร บริเวณระหว่างชั้นและแต่ละชั้นท่ีมีหอ้งพัก 

และหอ้งครวั เพ่ือสงัเกตการณ์ตลอดเวลาซ่ึงผูป้ระกอบการมองว่าเป็นการสรา้งความปลอดภัย

ส าหรบัตวัเองและเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บัผูเ้ขา้พกัดว้ย 

(3)  เกสตเ์ฮา้สท่ี์มีขนาดใหญ่จะติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ไว ้

ทุกจุดทั้งภายในตัว และรอบๆ ตัวอาคาร โดยเฉพาะสถานประกอบการท่ีมีบริการอ่ืนๆ ร่วม

ภายในบริเวณอาคารท่ีพกัดว้ย เน่ืองจากบุคคลท่ีเขา้มาพ้ืนท่ีอาคารมิไดม้ีเฉพาะผูเ้ขา้พกัเท่าน้ัน 

แต่ก็มีการจัดสรรพ้ืนท่ีแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างบริเวณทางขึ้ น-ลง และ

เขา้-ออกหอ้งพกัน้ันจะมีเจา้หนา้ท่ีและพนักงานอยูป่ระจ าหลายคน 

อย่างไรก็ตาม การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ส านักงานเขตพระ

นครร่วมกับกรุงเทพมหานคร สถานีต ารวจนครบาลบางเล้ิง และสถานีต ารวจนครบาลชนะ

สงครามมกีารกวดขนัใหติ้ดตั้งบริเวณท่ีสาธารณะโดยรอบบริเวณถนนขา้วสาร ทั้งน้ีความเป็นไป

ไดท่ี้อาจจะเกิดขึ้ นในอนาคตใหส้ถานประกอบการท่ีพักย่านถนนขา้วสารทั้งหมดติดตั้งกลอ้ง

วงจรปิด (CCTV) และท าการบนัทึกเทปอยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือความเป็นระเบียบ ง่าย

ต่อการตรวจสอบและป้องกนัอาชญากรรม หรือเหตุการณฉุ์กเฉินอนัตรายท่ีจะเกิดขึ้ นทั้งในส่วน

ทรัพยสิ์นสาธารณะ ทรัพยสิ์นสถานประกอบการและผูใ้หบ้ริการต่างๆ ท่ีส าคัญคือ ชีวิตและ

ทรพัยสิ์นของนักท่องเท่ียว เน่ืองจากจะสะทอ้นภาพลกัษณข์องการจดัการของหน่วยงานภาครฐั

ร่วมกบัหน่วยงานภาคเอกชนทางการท่องเท่ียว 

3)  การจัดการด้านอัคคีภัยสถานประกอบการเกสต์เฮ้าส์ให้

ความส าคญัต่อการจดัเตรียมความพรอ้มส าหรบัอุปกรณท่ี์จ าเป็น การติดตั้งอุปกรณด์บัเพลิงไว ้

ตามจุดต่างๆ ไวใ้ชด้บัเพลิงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมฉุ้กเฉินตามกรอบของขอ้ปฏิบติัควบคุมอาคาร 

อีกทั้งยงัตรวจสอบและปรบัปรุงอุปกรณ์ใหม้ีความพรอ้มต่อการใชง้านอยู่ตลอดเวลา โดยฝ่าย
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ช่างประจ าสถานประกอบการเอง ส าหรบัเกสต์เฮา้สท่ี์มีขนาดเล็กก็ใหค้วามส าคญักบัอุปกรณ์

เหล่าน้ีเช่นเดียวกนัซ่ึงจะติดตั้งไวบ้ริเวณท่ีเห็นไดช้ดัเจนสะดวกต่อการใชง้านจริงเมื่อเกิดเหตุ  

4)  การสรา้งสถานการณ์จ าลองเก่ียวกับเพลิงไหม ้ส าหรับเกสต์

เฮา้สท่ี์มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพ่ือใหพ้นักงานไดเ้กิดความคุน้เคยและสามารถน าไปปฏิบติั

หากเกิดเหตุการณ์จริง พนักงานจะทราบแนวทางในการปฏิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ

ความปลอดภยัของตนเอง ผูเ้ขา้พกั และตอ้งสามารถใหค้ าแนะน ากบัผูเ้ขา้พกัไดเ้ช่นเดียวกนั 

นอกจากน้ีสถานประกอบการเกตสเ์ฮา้สต์อ้งส่งพนักงานเขา้ร่วมการฝึกอบรม

ดา้นการป้องกนัภัยทั้งภัยจากอาชญากรรม ภัยจากเหตุทะเลาะวิวาท ภัยจากอคัคีภัย และภัย

อ่ืนๆ ซ่ึงจัดขึ้ นโดยส านักงานเขตพระนครร่วมกับกรุงเทพมหานคร สถานีต ารวจนครบาล

นางเล้ิง สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม และสถานประกอบการเกตสเ์ฮา้สอ์ย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง ทั้งน้ีในทุกเดือนจะมีการจัดการประชุมของสมาคมโรงแรมย่านถนนข้าวสาร เพ่ือ

ปรึกษาหารือและหาขอ้ตกลงร่วมกนัส าหรบัการจดัการแกไ้ขปัญหา และแนวทางในการจดัการ

ความปลอดภัย โดยจากผลการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการเกสต์เฮา้ส์ส่วนใหญ่จะเน้นและให้

ความส าคญักบัการใหบ้ริการและความพึงพอใจของผูเ้ขา้พกัเป็นหลกัส าคญั เพ่ือเป็นการสรา้ง

ภาพลกัษณท่ี์ดีของเกสตเ์ฮา้สแ์ละการท่องเท่ียวในยา่นถนนขา้วสารใหเ้กิดความประทบัใจ 

  

4.1.4  บริบทดา้นการจดัการความปลอดภยัในปัจจุบนั 

4.1.4.1  ภาครฐั   

จากการสมัภาษณน์ายประเมิน ไกรสร (2557) ผูช้่วยผูอ้ านวยการเขตพระนคร 

(รักษาการแทนผูอ้ านวยการเขตพระนคร ณ วนัท่ีท าการสัมภาษณ์) แสดงความคิดเห็นต่อ

บริบทดา้นการจดัการความปลอดภยัในปัจจุบนัรายละเอียดดงัน้ี 

 

ส านักงานเขตพระนคร ร่วมกบักรุงเทพมหานคร ส านักงานต ารวจนครบาลชนะ

สงคราม ส านักงานต ารวจนครบาลนางเล้ิง ต ารวจท่องเท่ียว และอาสาสมคัร

จากผูป้ระกอบการ ไดม้ีการจดัตั้งจุดบริการนักท่องเท่ียว 2 จุด คือ บริเวณหัว

ถนน และทา้ยถนน โดยจะมีเจา้หน้าท่ีเทศกิจของส านักเขตพระนคร เจา้หน้าท่ี

ต ารวจ ต ารวจท่องเท่ียว และอาสาสมัครคอยพลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมา

ใหบ้ริการ ใหค้วามช่วยเหลือนักท่องเท่ียวพรอ้มทั้งใหค้ าแนะน าต่างๆ ส าหรับ

นักท่องเท่ียวและผูท่ี้สญัจรไปมา ซ่ึงในช่วงเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลส่งทา้ยปี

เก่าตอนรับปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น เราจะตรวจตราดูแลความ

เรียบรอ้ยและอ านวยความสะดวกดว้ยการเพ่ิมจ านวนเจา้หน้าท่ี เพ่ิมความถ่ีใน

การตรวจ เน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้ นกว่าเดิม และมีความ

หลากหลายของเช้ือชาติ พฤติกรรม ตรงน้ีเองทางท่ีพกัทั้งเกสตเ์ฮา้สแ์ละโรงแรม

โดยรอบถนนขา้วสารก็จะใหค้วามส าคญัและใหค้วามร่วมมือกบัเราเป็นอยา่งดี 
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ทั้งน้ียงัไม่พบการรอ้งเรียนจากผูป้ระกอบการเก่ียวกบัท่ีพกั รา้นอาหาร 

รา้นบริการต่างๆ ย่านถนนขา้วสารเก่ียวกับความเสียหายหรือปัญหาต่างๆ 

นอกจากเร่ืองการจดัระเบียบผูค้า้ใหถ้นนขา้วสารมีทางเดินไดส้ะดวกเท่าน้ัน  

 

จากผลการใหส้มัภาษณใ์นส่วนของภาครฐักล่าวสรุปไดว้่า ภาครฐัมีการจดัการ

ดา้นความปลอดภยัในปัจจุบนับริเวณถนนขา้วสารทั้งเป็นผูส้นับสนุนและเป็นหน่วยงานหลกัใน

การบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมจากทั้งภาครฐัและภาคเอกชน ซ่ึงเป็นความร่วมมือท่ี

อาศยัความพรอ้มและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นรปูธรรม 

4.1.4.2  ภาคเอกชน (ผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส)์  

จากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการและหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเกสตเ์ฮา้ส์ ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 คน แสดงความคิดเห็นต่อบริบทดา้นการจดัการความ

ปลอดภยัในปัจจุบนัรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลูกคา้จะค านึงถึงราคาของหอ้งพักเป็นล าดับแรก เช่น กลุ่มนักท่องเท่ียวแบบ

แบ็คแพ็คก็จะมีความตอ้งการราคาหอ้งพกัท่ีต า่ กลุ่ม Walk in ก็จะจองหอ้งพกั

ผ่านบริษัทน าเท่ียวอยู่แลว้ รองลงมาก็จะเป็นเร่ืองความสะอาดของหอ้งพัก 

ทางเดินสะดวก และจะเน้นเร่ืองการบริการท่ีดีมากกว่า เพราะทางเรามองว่า

การจดัการดา้นความปลอดภัยเป็นส่วนหน่ึงของการจดัใหบ้ริการท่ีดีท่ีเราจะมี

ใหก้บัเขาอยูแ่ลว้ (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1) 

ผู ้เขา้พักท่ีจะถามเร่ืองของราคาของหอ้งพักเป็นล าดับแรก การขอดู

สภาพของหอ้งพกั ความสะอาดของตวัอาคารและหอ้งพกั ทา้ยสุดจึงจะเป็นเร่ือง

ของความปลอดภัย เพราะดว้ย 2-3 ปัจจยัแรกจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ี

พกัไดม้ากกว่าปัจจยัดา้นความปลอดภัย ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีมาจะเป็นกลุ่มท่ีเคย

มาพกัอยู่แลว้และกลบัมาอีก ส าหรบัลูกคา้รายใหม่ก็จะตัดสินใจตามขั้นตอนท่ี

กล่าวมา ซ่ึงจะเน้นใหค้วามส าคญัของการใหบ้ริการมากกว่าปัจจยัอ่ืน เช่น การ

ยิ้ มแยม้แจ่มใสของพนักงาน การมีน ้าใจ มิตรไมตรีท่ีดี (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2) 

ความปลอดภยัจะไมม่ีผลต่อการตดัสินใจ เร่ืองของราคาจะเป็นอนัดบัแรก 

มาตรฐานของหอ้งพัก ความสะดวกในการเขา้ถึงท่ีพักและการบริการดว้ยใจ

มากกวา่ (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3) 

ถา้มองในส่วนของความปลอดภัย ลูกคา้จะสังเกตจากสภาพแวดลอ้ม

โดยรอบอยูแ่ลว้วา่เป็นอยา่งไร ก่อนท่ีจะเขา้มาสอบถามเร่ืองราคา สภาพหอ้งพกั 

ความสะดวกสบายต่อการเดินทาง การบริการของพนักงาน เร่ืองของความ

ปลอดภัยเป็นส่ิงท่ีเจา้ของเกส์ตเฮา้ส์ทุกแห่งตอ้งค านึงถึงลูกคา้อยู่แลว้จึงเปิด

ใหบ้ริการตรงน้ี จึงไมม่ีความน่ากงัวลมากนัก (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4) 
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การจัดการดา้นความปลอดภัยทางราชการก็เอ้ืออ านวยตรวจสอบใน

ส่วนน้ีอยูแ่ลว้ ส าหรบัของเราเองก็อย่างท่ีไดต้อบค าถามมาแลว้ก่อนหน้าน้ี มีผล

ต่อการตดัสินใจของลกูคา้ไหมตรงน้ีตอบไดเ้ลยว่าไม่มี เพราะเกสตเ์ฮา้สใ์นถนน

ขา้วสารน้ีก็มีหลายขนาด หลายราคาตามความตอ้งการและเงินในกระเป๋าของ

ลกูคา้เองท่ีพรอ้มจะจ่าย นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีพกัในถนนขา้วสารน้ีอย่างมาก

ท่ีสุดก็ 3-4 คืนเท่าน้ันก็ไปเท่ียวรอบนอกหมดแลว้ ดังน้ัน เขาจะไม่ซีเรียสกับ

ตรงน้ีเท่าไหร่นัก (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 5) 

ความปลอดภัยไม่มีผลต่อการตัดสินใจ อาจจะมีบา้งแต่จะเป็นล าดับ

ทา้ยๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองราคา และการบริการมากกว่า ซ่ึงความปลอดภัย

ทางเราเองก็ถือว่าเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งบริการลูกคา้อยู่แลว้ เพ่ือใหลู้กคา้เกิด

ความมัน่ใจเราและกลบัมาใชบ้ริการอีก (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 6) 

การจดัการดา้นความปลอดภยั เราก็ด าเนินการตามความสามารถของ

เราท่ีจะบริการใหล้กูคา้อยูแ่ลว้ เพราะเป็นส่วนท่ีเราตอ้งค านึงเป็นล าดบัแรก แต่

ส าหรบัลกูคา้เองเร่ืองของราคาหอ้งพกั ความสะดวกสบายของการเขา้ถึง ความ

เป็นกันเองของพนักงานจะถือเป็นปัจจัยแรกๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของเขา

มากกว่า ทั้งน้ีสภาพแวดล้อมทัว่ไปก็มีการตรวจสอบ ควบคุมโดยต ารวจ 

เจา้หน้าท่ีของรฐั และกลุ่มเจา้หน้าท่ีอาสาของเกสตเ์ฮา้สอ์ยู่แลว้ ส่วนน้ีจึงไม่น่า

กงัวลเท่าไหร่นัก (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 7) 

มีการจดัการความปลอดภยัอยู่แลว้ แต่ส่วนน้ีจะไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

ของลกูคา้เท่าไหร่ เพราะจะเป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้ริการ ส่วนใหญ่จะเน้นเร่ือง

ความประทับใจแรกพบ ราคาหอ้งพัก การตอ้นรับ และการแนะน าส่ิงต่างๆ 

มากกวา่ (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 8) 

การจดัการความปลอดภยัของเราก็อย่างท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ทั้ง 7 แห่งใน

เครือของเรา ตรงน้ีเราจะเน้นเร่ืองการใหบ้ริการ การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นส่วน

ใหญ่มากกวา่ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อการกลบัมาพกัอีกครั้งกบัเรา เน่ืองจาก

เขาเกิดความไวใ้จเรา ซ่ึงจะรวมถึงเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นดว้ย 

การกลบัมาพักครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ช้ีใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่ในบริการของเราอยู่

แลว้ก็จะรวมเร่ืองความปลอดภัยดว้ย ทั้งน้ีราคาหอ้งพกัของเราก็มีหลายระดับ

ตามขนาดของเกสตเ์ฮา้สแ์ต่ละแห่งของเราซ่ึงก็ไดร้บัความไวเ้น้ือเช่ือใจในระดับ

ตน้ๆ เพราะเราเป็นเกสตเ์ฮา้สท่ี์เกิดขึ้ นเป็นแห่งแรกๆ ของถนนขา้วสารท่ีพฒันา

มาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 9) 

การจดัการรกัษาความปลอดภยัในส่วนน้ีพวกเราก็มีการจดัตั้งสมาคมท่ี

พกัถนนขา้วสารขึ้ นอยูแ่ลว้ โดยใหผู้ป้ระกอบการทุกคนบนถนนเสน้น้ีมาร่วมเป็น

สมาชิก มีการจดัประชุมเป็นประจ า จึงท าใหรู้ถึ้งปัญหาและหาแนวทางในการ
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แกไ้ขปัญหาร่วมกนั แต่ละเกสต์เฮา้สก็์มีการส่งเจา้หน้าท่ีของตนเองเป็นสมาชิก

กลุ่มอาสารกัษาความปลอดภยัเพ่ือใหบ้ริการแก่ลกูคา้ นักท่องเท่ียว และบุคคล

ทัว่ไป ความกงัวลตรงน้ีอาศัยความร่วมมือเป็นหลกัทั้งกบัภาครฐั และพวกเรา

ผูป้ระกอบการเอง  

 

ตารางที่ 4.4  สรุปมุมมองผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

                   แสดงความคิดเห็นต่อบริบทดา้นการจดัการความปลอดภยัในปัจจุบนั 

 

ผูใ้หส้มัภาษณ ์ บริบทดา้นการจดัการความปลอดภยัในปัจจุบนัอนัดบัแรก 

1. ราคา 

2. ราคา 

3. ราคา 

4. สภาพแวดลอ้ม 

5. ราคา 

6. ราคา 

7. ราคา 

8. ความประทบัใจแรกพบ 

9. การใหบ้ริการ 

 

4.1.4.3  ส่วนสรุปจากประเด็นการสัมภาษณ์บริบทด้านการจัดการความ

ปลอดภยัในปัจจุบนั 

1)  การจดัการความปลอดภยัท่ีสถานประกอบการเกสตเ์ฮา้ส์ปฏิบติั

อยู่ในปัจจุบันจะด าเนินการตามกรอบของการควบคุมจากหน่วยงานภาครฐั ทั้งน้ีในส่วนของ

สถานประกอบการเกสต์เฮา้สก็์จะใหค้วามส าคัญเพ่ิมเติมในส่วนของการความเอาใจใส่ลูกคา้

หรือผูเ้ขา้พัก ในการสรา้งแรงจูงใจของผูเ้ขา้พักในการตัดสินใจเลือกท่ีพัก  โดยจะเน้นการ

ใหบ้ริการดว้ยใจ (Service Mind) เพ่ือก่อใหเ้กิดความรูสึ้กท่ีดีในการตดัสินใจเลือกพกัของลกูคา้ 

อยา่งไรก็ตามสถานประกอบการเองก็จะคดักรองลกูคา้ผูเ้ขา้พกัดว้ยเช่นกนั เพ่ือความปลอดภยั

ทั้งตวัของผูเ้ขา้พกัเอง สถานประกอบการ และผูร้่วมพกัคนอ่ืนๆ ดว้ย  

2)  การจดัการในมิติของความปลอดภัยในมุมมองของผูป้ระกอบการ

เกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร มองวา่เป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้ริการของแต่ละสถานประกอบการ

ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความแตกต่างของแต่ละแห่งอย่างชดัเจน เน่ืองดว้ยขนาดของเกสต์เฮา้ส ์ราคา

หอ้งพกั และบริการอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีการจดัการความปลอดภยัแมจ้ะมีความแตกต่าง แต่

การจัดการความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานส าหรับผูเ้ขา้พักก็ตอ้งเป็นมาตรฐานและเป็นส่วนท่ีทุก

สถานประกอบการ  เกสตเ์ฮา้สต์อ้งเอาใจใส่และปฏิบติัร่วมเป็นบรรทัดฐานเดียวกนั อาทิเช่น 
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การตรวจคดักรองผูเ้ขา้พกั การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) การใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ี 

เป็นตน้ 

3)  การจดัการความปลอดภยัของสถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สย์่าน

ถนนขา้วสารในภาพรวมจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ พบว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

คุม้ครองความปลอดภยัของลกูคา้ทั้งในส่วนของนักท่องเท่ียวทัว่ไปและนักท่องเท่ียวผูเ้ขา้พกั ซ่ึง

สถานประกอบการเกสต์เฮา้ส์ท่ีเขา้ร่วมแต่ละแห่งจะส่งพนักงานของตนเองเป็นสมาชิกมีการ

ตรวจ ส ารวจทัว่บริเวณย่านถนนขา้วสาร ซ่ึงจะมีการสลบัเปล่ียนกะเวลาการท างานตลอด 24 

ชัว่โมง โดยเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้สแ์ละผูป้ระกอบการบริการดา้น

อ่ืนๆ ท่ีตระหนักและเห็นความส าคญัถึงความปลอดภัยของตนเองและนักท่องเท่ียว โดยไดร้บั

การสนับสนุนจากส านักงานเขตพระนครและกรุงเทพมหานครดว้ยเช่นกนั 

 

4.2  ขอ้จ  ากดัดา้นบุคลากรที่รบัผิดชอบดา้นการจดัการความปลอดภยัของ 

       เกสตเ์ฮา้ส ์ ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

 

จากการศึกษาขอ้จ ากัดดา้นบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจดัการความปลอดภัยของ    

เกสต์เฮา้ส์ ย่านถนนขา้วสาร โดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

อาทิ ผูจ้ดัการสถานประกอบการ ผูศึ้กษาพิจารณาประเด็นในการน าเสนอขอ้มูลตามกรอบของ

การศึกษาขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้นการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ 3 

ดา้น ประกอบดว้ย ขอ้จ ากดัดา้นความรู ้ขอ้จ ากดัดา้นทักษะ และขอ้จ ากดัดา้นทศันคติ โดยจะ

น าเสนอขอ้คน้พบจากการสมัภาษณด์งัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

4.2.1 ขอ้จ  ากดัดา้นความรู ้ 

4.2.1.1  ผลการสมัภาษณข์อ้จ ากดัดา้นความรู ้     

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการและหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเกสตเ์ฮา้ส ์ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 คน แสดงความคิดเห็นมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ขอ้จ ากัดดา้นความรูเ้ก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยของเราก็มีบา้งในบาง

เร่ือง แต่เราก็มีการส่งเจา้หน้าท่ีหรือพนักงานของเราเขา้ร่วมการอบรมกับ

ส านักงานเขตฯ เป็นประจ าทุกครั้งท่ีมีการจัดฝึกอบรม ทั้งน้ีการคัดเลือก

พนักงานของเราจะอาศยัคนท่ีมีประสบการณใ์นการจดัการและดูแลท่ีพกัมาก่อน 

เพราะบางทีเร่ืองบางเร่ืองตอ้งอาศยัประสบการณใ์นการแกไ้ขปัญหา เช่น กรณี

ท่ีลูกคา้มีความตอ้งการมากเกินไป เป็นตน้ ซ่ึงเราจะอาศัยการเจรจาเป็นหลัก 

(ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี1) 
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ขอ้จ ากัดด้านความรู ้ส าหรับบุคลากรของเราถือว่ามี เพราะเราไม่

สามารถส่งหรือใหพ้นักงานทุกคนเขา้ร่วมการฝึกอบรมไดทุ้กครั้งท่ีมีการจดั แต่ก็

พยายามท่ีจะให้ไปเขา้ร่วม เพราะเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น ส าหรับความ

ปลอดภยัดา้นอ่ืนๆ เราจะจดัการวางแผน และใหค้วามรูบุ้คลากรของเราเอง เช่น 

การสังเกตคน บุคลิกท่าทาง เป็นตน้ เพราะเราตอ้งสรา้งความเช่ือมัน่ใหก้ับ

ลกูคา้ (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2) 

เกสตเ์ฮา้สข์องเรามีพนักงานน้อย ส่วนใหญ่ตวัของเจา้ของเองจะเป็นผูท่ี้

จะไปเขา้ร่วมอบรม ประชุม หรือรบัฟังความคิดเห็นเป็นส่วนใหญ่ เพราะจ านวน

พนักงานเราจ ากดั ตรงน้ีก็ถือวา่เป็นขอ้จ ากดัส าหรบัเราท่ีจะใหพ้นักงานไดเ้ขา้ไป

เรียนรูด้ว้ยตวัของเขาเอง (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3) 

ขอ้จ ากดัดา้นความรูใ้นการจดัการความปลอดภัยส าหรบัพนักงานของ

เราถือว่ามี คือ เราไม่สามารถท่ีจะส่งพนักงานทุกคนเขา้ร่วมอบรมไดทุ้กครั้ง 

ตอ้งเป็นลกัษณะของตวัแทนท่ีไปแลว้มาถ่ายทอดบอกต่อถึงวิธีการท่ีไดเ้รียนรูม้า 

ซ่ึงตรงน้ีเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเขา้ใจและเรียนรูก้ระบวนการทั้งหมดได้จริงหรือ

เปล่า จึงถือวา่เป็นขอ้จ ากดั (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4) 

ขอ้จ ากดัดา้นความรูม้ีต่อการจดัการความปลอดภยั เพราะเป็นเร่ืองท่ีไม่

สามารถเขา้ใจไดท้ัว่ไป ตอ้งมีการเรียนรูว้ิธีการ การฝึกฝนบา้ง ซ่ึงตรงน้ีทางเรา

เองก็ไมส่ามารถท่ีจะสนับสนุนพนักงานไดอ้ยา่งเต็มท่ี เมื่อมีการจดัอบรมเราก็จะ

ใชว้ิธีการหมุนเวียนกนัไป ไม่สามารถใหไ้ปพรอ้มกนัไดแ้ลว้น ามาถ่ายทอดบอก

ต่อ ความรูท่ี้เป็นเร่ืองใหม่ๆ บางทีก็เขา้ใจบางทีก็ไม่รูว้่าเขา้ใจหรือเปล่าจึงเป็น

ขอ้จ ากดัพอสมควร (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 5) 

ความรูเ้ป็นส่ิงท่ีตัวพนักงานตอ้งคน้ควา้เพ่ิมเติมดว้ยตัวเองจากหน้าท่ี

และความรบัผิดชอบท่ีมี แต่ในทางปฏิบติัแลว้มนัจึงกลายเป็นขอ้จ ากดั เพราะไม่

สามารถจะท าอย่างน้ันได ้การใหเ้ขา้ร่วมอบรม ศึกษาวิธีการป้องกนัภัยต่างๆ 

เราก็ไม่สามารถท่ีจะใหไ้ดเ้ขา้ร่วมไดทุ้กคนอย่างทัว่ถึง เช่น แม่บา้น เราจา้งเขา

เป็นรายวนัซ่ึงก็ยงัไม่ประจ าตรงน้ีเขาก็ไม่ไดม้ีโอกาสท่ีจะไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม แต่

เมื่อเกิดเหตุจริงๆ ผูท่ี้อยู่ในเหตุการณ์นัน่อาจจะเป็นแม่บา้นก็ไดต้รงน้ีเราจะใช้

วิธีการบอกเขาวา่ตอ้งปฏิบติัอยา่งไรท าอยา่งไรมากกวา่ (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 6) 

มีขอ้จ ากดัดา้นความรู ้เพราะพนักงานเราไม่ไดม้ีเฉพาะคนไทย เรามี

การจา้งคนต่างดา้วท่ีถูกกฎหมายดว้ยการเขา้ใจถึงวิธีการต่างๆ ในการเขา้ใจตรง

น้ีจึงเป็นอุปสรรคอยูแ่ลว้ เพราะเขาไมเ่ขา้ใจอยา่งแทจ้ริง (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 7) 

ขอ้จ ากัดดา้นความรูข้องเราก็มีนะ แต่ก็ถือไดว้่าเราสามารถบอกและ

สอนวิธีการและเรียนรูไ้ด ้เพราะเราไม่สามารถใหเ้ขาไปเขา้ร่วมการฝึกอบรมได้

ทุกครั้ง บางคนแทบไม่เคยไปดว้ยซ ้าตรงน้ีก็ตอ้งยอมรบัเพราะโอกาสและปัจจยั

ไมเ่อ้ืออ านวยจริงๆ (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 8) 
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ประเด็นน้ีเราตอ้งยอมรบัก่อนว่ามีขอ้จ ากดัดา้นความรูจ้ริงๆ เพราะดว้ย

ศักยภาพของพนักงานของเราทุกคนแลว้ไม่สามารถเขา้ถึงความรูด้ ้านการ

จดัการความปลอดภยัตรงน้ีไดทุ้กคน ส่วนใหญ่เราจึงเน้นไปท่ีหวัหน้างานแต่ละ

ฝ่าย ทั้งในการเขา้ร่วมอบรม การถ่ายทอดความรูเ้ร่ืองต่างๆ ใหก้บัลูกน้องใน

ฝ่ายของตน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเองถือไดว้่าเป็นขอ้จ ากดัแต่ก็ไม่เป็น

สาเหตุใหเ้กิดปัญหาใดๆ เลยก็สามารถดูแลลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างดี (ผูใ้หส้มัภาษณ์

คนท่ี 9) 

 

ตารางที่ 4.5  สรุปมุมมองผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

 ดา้นขอ้จ ากดัดา้นความรู ้

 

ผูใ้หส้มัภาษณ ์ ขอ้จ  ากดัดา้นความรู ้

1. ส่งเจา้หนา้ท่ีหรือพนักงานเขา้ร่วมการอบรมกบัส านักงานเขต 

2. จดัการวางแผน และใหค้วามรูบุ้คลากรของเราเอง 

3. เจา้ของจะเป็นผูท่ี้จะเขา้ร่วมอบรม ประชุม เป็นส่วนใหญ่ 

4. ตวัแทนท่ีไปแลว้มาถ่ายทอดบอกต่อถึงวิธีการท่ีไดเ้รียนรูม้า 

5. หมุนเวียนกนัไปอบรม 

6. ไมส่ามารถท่ีจะใหไ้ดเ้ขา้ร่วมไดทุ้กคน 

7. มีการจา้งคนต่างดา้วท่ีถูกกฎหมาย 

8. สามารถบอกและสอนวิธีการและเรียนรูไ้ด ้

9. เนน้ไปท่ีหวัหนา้งานแต่ละฝ่ายในการเขา้ร่วมอบรม ถ่ายทอดความรู ้

เร่ืองต่างๆ ใหก้บัลกูน้องในฝ่ายของตน 

 

4.2.1.2  ส่วนสรุปจากประเด็นการสมัภาษณข์อ้จ ากดัดา้นความรู ้

จากการสมัภาษณ์สรุปผลไดว้่า ความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบัการจัดการ

ความปลอดภัยของบุคลากรหรือพนักงานเกสต์เฮา้ส์ ยงัเป็นขอ้จ ากัดต่อการปฏิบติั เน่ืองจาก

ขาดแคลนในเร่ืองของจ านวนของบุคลากรหรือพนักงาน ประกอบกบัยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจ 

ความช านาญเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัย โดยเฉพาะความช านาญเฉพาะด้านทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพราะสถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สเ์องไม่สามารถส่งบุคลากรหรือ

พนักงานเขา้รบัการฝึกอบรมไดทุ้กคนเน่ืองดว้ยเป็นธุรกิจภาคบริการ ซ่ึงส่วนใหญ่บุคลากรหรือ

พนักงานท่ีไดร้ับการอบรมก็จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงกับการจัดการความปลอดภัยดา้น

น้ันๆ เท่าน้ัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเกสตเ์ฮา้สท่ี์มีขนาดเล็กจะขาดบุคลากรหรือพนักงานดา้นความ

ปลอดภยัอยา่งชดัเจน เน่ืองจากอตัราก าลงัคนมีเท่ากบัปริมาณงานและขนาดของการใหบ้ริการ

เท่าน้ัน 
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4.2.2 ขอ้จ  ากดัดา้นทกัษะ  

4.2.2.1  ผลการสมัภาษณข์อ้จ ากดัดา้นทกัษะ 

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการและหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเกสตเ์ฮา้ส ์ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 คน แสดงความคิดเห็นมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ขอ้จ ากดัดา้นทกัษะเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของพนักงานแต่ละคน โดยรวมก็ถือว่ามี

ขอ้จ ากดัอยู่ เพราะเราไม่สามารถท าใหพ้นักงานทุกคนมีทักษะดา้นการจัดการ

ความปลอดภัยท่ีดีต่อการปฏิบัติงานได้ เราจึงจะอาศัยขั้นตอนการรับคนเขา้

ท างานมากกว่าก็จะเน้นไปท่ีผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นนัน่ๆ เฉพาะดา้นๆ ไปเลย 

เช่น ช่าง แม่บา้น พนักงานตอ้นรับ เป็นตน้ ซ่ึงตรงน้ีเราก็จะอาศัยความร่วมมือ

ภายในดว้ยเช่นกนัในการเอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือภาพลกัษณท่ี์ดี

ของเกสตเ์ฮา้สเ์รา (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1)  

 เกสตเ์ฮา้สเ์ราจะเนน้ท่ีคนมีประสบการณใ์นการท างานดา้นบริการท่ีพกั 

มาก่อนอยู่แลว้ เพราะเราเช่ือว่าบุคคลท่ีมีประสบการณ์จะมีทักษะในการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งเฉพาะหนา้ และปัญหาฉุกเฉิน (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2) 

 มีขอ้จ ากดัดา้นทกัษะ เพราะทกัษะตอ้งไดร้บัการฝึกฝนเป็นประจ าในการ 

ปฏิบัติส่ิงนั่นๆ ซ่ึงเป็นขอ้จ ากัดของการมีทักษะท่ีดีในการแกไ้ขปัญหาหรือการ

รบัมือกบัปัญหา ซ่ึงตอ้งอาศยัเวลาและความเอาใจใส่ส่วนตัวของเขาดว้ย  (ผูใ้ห ้

สมัภาษณค์นท่ี 3) 

 ขอ้จ ากดัดา้นทกัษะส าหรบัพนักงาน เช่น การเขา้ใจปัญหา การเขา้ใจ 

ความตอ้งการของลกูคา้ การเขา้ใจงานท่ีท าอย่างถ่องแท ้เพราะมนัจะไม่สามารถ

น าไปสู่ทักษะท่ีดีในการปฏิบัติงานได้เลย ดังน้ันเราต้องคอยสังเกตและให้

ค าปรึกษากบัเขาเมื่อเกิดความไมเ่ขา้ใจ (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 4)  

 เร่ืองของทกัษะเป็นเร่ืองส่วนบุคคลท่ีตอ้งเกิดจากการเรียนรูม้าจาก 

ประสบการณ ์มนัจึงเป็นขอ้จ ากดัส าหรบัพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานใหม่จะเป็น

ขอ้จ ากัดในการเรียนรูข้องเขาจริงๆ ตอ้งอาศัยเวลาและประสบการณ์ (ผูใ้ห ้

สมัภาษณค์นท่ี 5) 

 มีขอ้จ ากดัโดยเฉพาะดา้นทกัษะ เพราะเราไมส่ามารถบอกใหเ้ขาเรียนรู ้

ไดห้มด ถา้หากตวัของเขาไม่รบัรู ้ไม่ยอมรบั และปฏิบติัตาม โดยเฉพาะพนักงาน

อายุนอ้ยๆ ก็จะเขา้ถึงไดย้ากมากว่าก็ตอ้งคอยใหค้ าปรึกษาตลอด (ผูใ้หส้มัภาษณ์

คนท่ี 6) 

 การเรียนรู ้การรบัรู ้การเขา้ใจ  ถา้บุคคลใดปฏิเสธหรือไมป่ฏิบติัเลย 

ก็ถือวา่เป็นขอ้จ ากดัดา้นทั้งทกัษะ เพราะเราไม่สามารถบงัคบัเขาได ้นอกจากตอ้ง

อาศัยความร่วมมือจากพนักงานใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของเขาในการ
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ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงตรงน้ีก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคมากนักแต่อย่างใด ก็สามารถ

บอกไดก็้ตอ้งใหโ้อกาสเขาดว้ยเช่นกนั (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 7) 

 มีขอ้จ ากดั เช่น พนักงานบางคนขาดความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา 

และการท างาน ซ่ึงตวัเขาเองก็ไม่มีทกัษะท่ีจะแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง โดยส่วนตวัมอง

ว่าตรงน้ีเป็นขอ้จ ากดัของพนักงานของเรา แต่การพัฒนาทักษะก็จะตอ้งเร่ิมจาก

ตวัตนของพนักงานเองซ่ึงตอ้งอาศยัประสบการณ ์บางงานบางต าแหน่งตรงน้ีเราก็

จะใชผู้ท่ี้มีประสบการณท์ ามากวา่อยูแ่ลว้ (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 8) 

 พนักงานของเราขาดทกัษะ ขาดความรู ้เขา้ใจ ทางเราเองตอ้งเร่งใหก้าร 

พฒันา ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากพวกเขาดว้ย ซ่ึงทางเราก็จะใหค้วามส าคญั

กบัพนักงานทุกคนอยู่แลว้ แต่เมื่อเกิดปัญหาหวัหน้าแต่ละฝ่ายตอ้งเป็นผูต้ัดสินใจ

เบ้ืองตน้และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ หากปัญหาน้ันๆ ไมใ่ช่ปัญหาท่ีใหญ่จนเกินไป 

เราจึงจะเนน้หวัหนา้งานท่ีมีประสบการณใ์นดา้นต่างๆ มาปฏิบติังานในแต่ละส่วน 

เพ่ือท่ีจะช่วยบอกต่อส่งต่อถึงประสบการณ์เหล่าน้ันใหก้บัพนักงานคนอ่ืนในการ

ควบคุมของตวัเอง (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 9) 

          

ตารางที่ 4.6  สรุปมุมมองผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

        ดา้นขอ้จ ากดัดา้นทกัษะ 

 

ผูใ้หส้มัภาษณ ์ ขอ้จ  ากดัดา้นทกัษะ 

1. ลกัษณะเฉพาะตวัของพนักงานแต่ละคน 

2. เนน้ท่ีคนมีประสบการณใ์นการท างานดา้นบริการ 

3. ขอ้จ ากดัดา้นทกัษะในการแกไ้ขปัญหาหรือการรบัมือกบัปัญหา 

4. การเขา้ใจปัญหา การเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ การเขา้ใจงาน

ท่ีท าอยา่งถ่องแท ้

5. พนักงานใหม่ 

6. พนักงานอายุนอ้ย 

7. อาศยัความร่วมมือจากพนักงาน 

8. พนักงานขาดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาและการท างาน 

9. ขาดทกัษะ ขาดความรู ้เขา้ใจ 

 

4.2.2.2  ส่วนสรุปจากประเด็นการสมัภาษณข์อ้จ ากดัดา้นทกัษะ 

จากการสมัภาษณส์รุปผลไดว้า่  

1)  ขอ้จ ากัดดา้นทักษะมีผลต่อการปฏิบัติงานดา้นความปลอดภัย

เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะเกสตเ์ฮา้สท่ี์มีขนาดเล็กและขนาดกลางบางแห่งท่ีขาดจ านวนบุคลากร
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หรือพนักงาน ประกอบกบั บุคลากรหรือพนักงานขาดความรูค้วามเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง ดงัน้ัน

เมื่อตอ้งปฏิบัติงานต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้ นจริงก็จะท าใหก้ารจัดการดา้นความปลอดภัยไม่

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

2)  ขอ้จ ากัดทักษะของบุคลากรหรือพนักงานใหม่ท่ียังไม่เขา้ใจ

กระบวนการท างานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินน้ัน ดังน้ันสถาน

ประกอบการเกสต์เฮา้ส์ส่วนใหญ่จะเลือกหรือคัดสรรบุคลากรหรือพนักงานท่ีมีประสบการณ์ 

การปฏิบัติงานเป็นหลกัก่อน เพ่ือการอ านวยความสะดวกและการใหบ้ริการส าหรับลูกคา้ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4.2.3 ขอ้จ  ากดัดา้นทศันคติ 

4.2.3.1  ผลการสมัภาษณข์อ้จ ากดัดา้นทศันคติ     

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการและหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเกสตเ์ฮา้ส์ ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 คน แสดงความคิดเห็นมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ทัศนคติก็มีขอ้จ ากัดบา้งส าหรบัพนักงานของเรา เพราะงานเราเป็นลกัษณะท่ี

เน้นการบริการ ดังน้ัน ทัศนคติของพนักงานตอ้งเป็นลักษณะเชิงบวกมากกว่า

เชิงลบ มีจิตสาธารณะ และมีน ้าใจร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน และลูกคา้ บางครั้ง 

บางกรณีก็มีอุปสรรคอยู่บา้งแต่ก็อาศัยความเขา้ใจลกัษณะงานร่วมกนัมากกว่า 

(ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 1) 

เราจะเน้นใหพ้นักงานมีทัศนคติท่ีดี เพราะงานของเราเป็นการบริการ 

พนักงานตอ้งมีทศันคติทางบวกต่อลกูคา้ บางครั้งก็มีบา้งท่ีจะมีทัศนคติทางลบ 

เพราะเป็นลกัษณะนิสยัส่วนตัว เราก็ตกัเตือนและรบัฟังเหตุผลของเขามากกว่า 

(ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 2) 

ข้อจ ากัดด้านทัศนคติก็มีบ้าง เพราะเป็นนิสัยส่วนตัว แต่ทั้ง น้ีตัว

พนักงานเองก็ตอ้งค านึงถึงลกัษณะงานว่าเป็นการใหบ้ริการ เราจะหาจุดร่วม

เพ่ือใหเ้ขาเห็นถึงผลท่ีจะเกิดขึ้ นมากกว่า หากรุนแรงไปก็จะมีการตักเตือนบา้ง

ตามสถานการณท่ี์เกิดข้ึน (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 3) 

ทัศนคติท่ีดีเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นส าหรับงานบริการอยู่แลว้ หาก

พนักงานมีทศันคติเชิงลบมากกว่าเชิงบวกก็ยากท่ีจะแกไ้ขปัญหา สถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึนใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีดี แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได ้เพราะพนักงานทุกคนก็จะมี

ลกัษณะท่ีไม่เหมือนกนัอยู่แลว้ ดงัน้ันเราจึงตอ้งหาเหตุผลในการท าความเขา้ใจ

กบัพนักงานเป็นระยะดว้ย ก็จะช่วยลดช่องว่างไดแ้ละเป็นไปในทิศทางท่ีดี (ผูใ้ห ้

สมัภาษณค์นท่ี 4) 

ขอ้จ ากัดด้านทัศนคติก็มีผลต่อการปฏิบัติงานทั้งการจัดการความ

ปลอดภัย หรือการบริการอ่ืนๆ ดว้ย เพราะเราเป็นสถานบริการท่ีพัก ดังน้ัน
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ทัศนคติท่ีดีของพนักงานก็เป็นเร่ืองท่ีส าคัญมากเป็นล าดับแรกๆ พอๆ กับ

ความรู ้และทักษะเลย จึงตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบังานและการปรบัทัศนคติ

บ่อยครั้ง และอยา่งต่อเน่ืองดว้ย (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 5) 

ขอ้จ ากดัทศันคติของพนักงานในงานบริการอย่างเรามีความส าคญั ถา้

พนักงานมีทัศนคติทางลบงานบริการออกมาก็จะออกมาไม่ดี แต่ถ้าเขามี

ทศันคติเชิงบวก งานออกมาก็จะดี ความส าคญัอยู่ท่ีมุมมองของพนักงานต่องาน

บริการลูกคา้เอง ซ่ึงตรงน้ีเราก็จะคัดกรองตั้งแต่แรกรับอยู่แลว้จึงอาจจะมีการ

ปรบัตวับา้งเล็กนอ้ยส าหรบับางเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเท่าน้ัน (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 6) 

ทัศนคติเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นเราใหค้วามส าคัญตรงน้ีกับพนักงานทุกคน

มิใช่เฉพาะเร่ืองของการจดัการความปลอดภัย แต่ส าหรบัทุกเร่ืองท่ีเกิดขึ้ นหรือ

ตอ้งใหบ้ริการลกูคา้ การมีจิตสาธารณะเป็นส่ิงส าคญัส าหรบังานบริการอยู่แลว้ 

ตรงน้ีเราจะใหค้วามส าคญัอยู่แลว้เพราะถา้ไม่มีจะเป็นขอ้จ ากดัของการท างาน

ทนัที (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 7) 

ขอ้จ ากัดเก่ียวกับทัศนคติ เพราะพนักงานมีหลายคนจะใหคิ้ดและมี

ทัศนคติท่ีดีเหมือนกันก็คงเป็นเร่ืองท่ียาก แต่เราก็จะเน้นกับพนักงานเสมอ

ตั้งแต่แรกเขา้รบัท างาน แต่ก็จะใหเ้ขาเขา้ใจบทบาทและหน้าท่ีการบริการว่าควร

ท าอะไร อย่างไรควรจะเหมาะสมและสมควรมากกว่า ก็ตอ้งอาศัยความเขา้ใจ

ร่วมกนัดว้ยก็ตอ้งใชเ้วลา (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 8) 

ขอ้จ ากัดดา้นทัศนคติก็มี เพราะเราตอ้งอาศัยความรู ้ความเขา้ใจของ

พนักงานของเราวา่หนา้ท่ีของเขาคืออะไร การบริการท่ีดีเป็นยงัไง การหลีกเล่ียง

การปะทะกบัลกูคา้ท่ีมีปัญหา ควรใชว้ิธีการอย่างไร ส่ิงเราน้ีเป็นเร่ืองท่ีบอกและ

ปลูกฝังกันไดแ้ต่ตอ้งอาศัยเวลา แต่ละสถานการณ์ท่ีตอ้งแกไ้ขก็ตอ้งใจดีสูเ้สือ

เพราะงานของเราเป็นงานบริการ เน้นความมีจิตสาธารณะ ความเสียสละ ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานของการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอยู่แลว้ ก็ตอ้ง

คอยบอกคอยเตือนในส่วนท่ีมีขอ้ผิดพลาดกันบา้งในบางครั้งบางเวลา เพ่ือให้

งานออกมาดีท่ีสุด (ผูใ้หส้มัภาษณค์นท่ี 9) 
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ตารางที่ 4.7  สรุปมุมมองผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

        ดา้นขอ้จ ากดัดา้นทศันคติ 

 

ผูใ้หส้มัภาษณ ์ ขอ้จ  ากดัดา้นทศันคติ 

1. มีจิตสาธารณะ และมีน ้าใจร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน และลกูคา้ 

2. พนักงานตอ้งมีทศันคติทางบวกต่อลกูคา้ 

3. พนักงานเองก็ตอ้งค านึงถึงลกัษณะงานว่าเป็นการใหบ้ริการ 

4. ตอ้งหาเหตุผลในการท าความเขา้ใจกบัพนักงานเป็นระยะ 

5. ทศันคติท่ีดีของพนักงาน 

6. ทศันคติเชิงบวก 

7. การมีจิตสาธารณะ 

8. เนน้กบัพนักงานเสมอตั้งแต่แรกเขา้รบัท างาน 

9. เนน้ความมีจิตสาธารณะ ความเสียสละ 

 

4.2.3.2  ส่วนสรุปจากประเด็นการสมัภาษณข์อ้จ ากดัดา้นทศันคติ 

ผลจากการสมัภาษณ ์พบวา่ ขอ้จ ากดัดา้นทศันคติในการจดัการความปลอดภยั

บุคลากรหรือพนักงานมีขอ้จ ากัดต่อการปฏิบัติงานบ้างเล็กน้อย แต่ก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่

เน่ืองจากการจดัการความปลอดภัยเป็นลกัษณะของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นจากอนัตรายภายนอก 

บุคลากรหรือพนักงานจะตอ้งเกิดความรูค้วามเขา้ใจโดยอาศัยความช านาญเขา้จดัการในเร่ือง

ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันตัวบุคลากรหรือพนักงานตอ้งเป็นผูท่ี้มีทัศนคติท่ีดีจิต

สาธารณะ และความเสียสละต่อสถานประกอบการ เพ่ือนร่วมงาน และลูกคา้ในขอบเขตท่ี

เหมาะสมซ่ึงหากบุคลากรหรือพนักงานดา้นธุรกิจบริการขาดทศันคติท่ีดีก็จะท าใหก้ารปฏิบติัไม่

ตอบสนองต่อสถานการณ์และภยัอนัตรายท่ีเกิดขึ้ นซ่ึงจะส่งผลต่อภาพลกัษณข์องการใหบ้ริการ

อยา่งชดัเจน 

 

4.3  ความพึงพอใจและความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวตา่งชาตติอ่การจดัการ   

       ความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

 

4.3.1  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเที่ยว 

จากผลการศึกษาผูเ้ขา้พกัในเกสตเ์ฮา้สช์าวต่างชาติ ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 384 คน พบว่า ผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 208 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 54.3 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 176 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.7 มีอายุอยู่

ในช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 44.0 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 
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23.40 ตามล าดบั ผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ทวีปยุโรป คิดเป็นรอ้ยละ 51.3 รองลงมามี

ภูมิล าเนาอยู่ทวีปเอเซีย คิดเป็นรอ้ยละ 26.3 และทวีปออสเตรเลียและหรือนิวซีแลนด ์คิดเป็น

รอ้ยละ 14.6 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.8 

 

ตารางที่ 4.8  จ านวนและรอ้ยละของเพศ อายุ และภมูิล าเนา (ผูเ้ขา้พกั) 

 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 208 54.3 

หญิง 176 45.7 

รวม 384 100.0 

อายุ   

ต า่กวา่ 20 ปี 69 18.0 

21-30 ปี 90 23.40 

31-40 ปี 169 44.00 

41-50 ปี 35 9.10 

51-60 ปี 21 5.50 

รวม 384 100.0 

ภูมิล าเนา   

ทวีปยุโรป 197 51.3 

ทวีปเอเซีย 101 26.3 

ทวีปออสเตรเลีย/นิวซีแลนด ์ 56 14.6 

ทวีปแอฟริกา 20 5.2 

ทวีปอเมริกา 10 2.6 

รวม 384 100.0 

 

ผูเ้ขา้พักส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ในช่วงมากกว่า 15,001 บาทขึ้ นไปต่อเดือน คิดเป็น 

รอ้ยละ 49.20 รองลงมาอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท บาทต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 

26.60 อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 14.80 และอยู่ในช่วงไม่เกิน 

5,000 บาทบาทต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 9.40 ตามล าดบั ผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาอยู่ในระดับอาชีวศึกษาและหรือ

อนุปริญญา คิดเป็น  รอ้ยละ 28.40 อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 18.80 ตามล าดบั 

ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที่ 4.9  จ านวน และรอ้ยละของรายไดแ้ละระดบัการศึกษา (ผูเ้ขา้พกั) 

 

รายได ้ จ านวน รอ้ยละ 

ไมเ่กิน 5,000 บาท 36 9.40 

5,001-10,000 บาท 57 14.80 

10,001-15,000 บาท 102 26.60 

มากกวา่ 15,001 บาทขึ้ นไป 189 49.20 

รวม 384 100.0 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี 193 50.30 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 109 28.40 

มธัยมศึกษา 72 18.80 

สงูกวา่ปริญญาตรี 1o 2.50 

รวม 384 100.0 

 

ผูเ้ขา้พักส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการเขา้พกัในเกสต์เฮา้สเ์ฉล่ีย 4 คืน โดยผูเ้ขา้พัก

ส่วนใหญ่เขา้พกัในเกสตเ์ฮา้สร์ะหวา่ง 3-4 คืน คิดเป็นรอ้ยละ 54.20 รองลงมาเขา้พกัในเกสต์

เฮา้สร์ะหว่าง  4-5 คืน คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 ตามล าดับ โดยผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่ไดร้บัรูข้อ้มูล

เก่ียวกบัเกสต์เฮา้สจ์ากส่ืออินเตอรเ์น็ต คิดเป็นรอ้ยละ 65.90 รองลงมารับรูจ้ากหนังสือและ

หรือนิตยสาร คิดเป็นรอ้ยละ 19.00 รบัรูจ้ากวิทยุและหรือโทรทศัน์ คิดเป็นรอ้ยละ 7.03 รบัรู ้

จากแผ่นพบัและหรือใบปลิวโฆษณาจากบริษัทน าเท่ียวคิดเป็นรอ้ยละ 6.25 และรูจ้ากการบอก

เล่าปากต่อปาก คิดเป็นรอ้ยละ 1.82 ตามล าดบั ผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลในการเลือกเกสต์

เฮา้สเ์น่ืองจากราคาถูก คิดเป็นรอ้ยละ 56.00 รองลงมา ความสะดวกสบาย คิดเป็นรอ้ยละ 

29.70 มีความปลอดภัยคิดเป็นรอ้ยละ 10.42 และการกลับมาใชบ้ริการซ ้า คิดเป็นรอ้ยละ 

3.88 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.10  จ านวน และรอ้ยละของระยะเวลาในการเขา้พกั (ความถ่ี) เกสตเ์ฮา้ส ์ช่องทาง  

                     ในการรบัรูจ้ากส่ือ และเหตุผลในการเลือกเกสตเ์ฮา้ส ์

 

ระยะเวลาในการเขา้พกั (ความถี)่ จ านวน รอ้ยละ 

3-4 คืน 208 54.20 

4-5 คืน 115 30.00 

6-7 คืน 43 11.20 

นอ้ยกวา่ 3 คืน 18 4.60 

ค่าเฉล่ียความถี่ในการเขา้พกั 4 คืน 

รวม 384 100.0 

ช่องทางในการรบัรูจ้ากสื่อ   

อินเตอรเ์น็ต 253 65.90 

หนังสือ/นิตยสาร   73 19.00 

วิทยุ/โทรทศัน์   27 7.03 

แผ่นพบั/ใบปลิวโฆษณาจากบริษัทน าเท่ียว   24 6.25 

การบอกเล่าปากต่อปาก     7 1.82 

รวม 384 100.0 

เหตผุลในการเลือกเกสตเ์ฮา้ส ์   

ราคาถูก 215 56.00 

สะดวกสบาย 114 29.70 

ปลอดภยั 40 10.42 

การกลบัมาใชบ้ริการซ ้า 15 3.88 

รวม 384 100.0 

 

 4.3.2  ความพึงพอใจตอ่การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนน     

                        ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร (ผูเ้ขา้พกั) 

 จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส์ ดา้นรกัษา

ความปลอดภัย ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี ดา้นหอ้งพักและหอ้งน ้า ดา้นการเตือนภัย และ  

ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น ผลการศึกษาในแต่ละประเด็นมีดงัน้ี 
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4.3.2.1  การจดัการดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์

ความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮา้ส ์ประกอบดว้ย ป้ายบอกช่ือและสญัลกัษณ์

ของเกสตเ์ฮา้สไ์ดอ้ยา่งชดัเจน เกสตเ์ฮา้สม์ีสถานท่ีในการแวะจอดของยานพาหนะเพ่ือการรบัส่ง

ผูเ้ขา้พกัท่ีมีแสงสวา่งและมีการระบายอากาศท่ีดี และจากถนนสายหลกัไปจนถึงตวัอาคารเกสต์

เฮา้สม์ีแสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีดี พบว่า ในภาพรวมความพึงพอใจต่อการจดัการความ

ปลอดภยัดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์อยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.716 ซ่ึงผู ้เขา้พักประเมินการจัดการความปลอดภัยเกสต์เฮา้ส์ด้าน

บริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจต่อการแสดง

ป้ายบอกช่ือและสญัลกัษณไ์ดอ้ยา่งชดัเจน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.732 รองลงมาคือ การมีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีดีจากถนนสายหลกัไปจนถึงตัว

อาคารเกสตเ์ฮา้ส ์มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.679 และสถานท่ีใน

การแวะจอดของยานพาหนะ เพ่ือการรบัส่งผูเ้ขา้พกัของเกสต์เฮา้สม์ีแสงสว่างและมีการระบาย

อากาศท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.688 ตามล าดับ 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.11 

 

ตารางที่ 4.11  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความพึงพอใจต่อการจดัการความ 

     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ดา้นบริเวณ 

                     ทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์(ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความพึงพอใจ 

เกสต์เฮา้สแ์สดงป้ายบอกช่ือและสัญลักษณ์

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.69 0.732 มาก 

การมีแสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีดีจาก

ถนนสายหลกัไปจนถึงตวัอาคารเกสตเ์ฮา้ส ์

3.63 0.679 มาก 

สถานท่ีในการแวะจอดของยานพาหนะเพ่ือ

การรบัส่งผูเ้ขา้พกัของเกสต์เฮา้ส์มีแสงสว่าง

และมีการระบายอากาศท่ีดี 

3.57 0.688 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์

3.63 0.716 มาก 
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4.3.2.2  การจดัการดา้นรกัษาความปลอดภยั 

ความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครดา้นรักษาความปลอดภัยประกอบดว้ย เกสต์เฮา้ส์มีพนักงานรักษาความ

ปลอดภยั ตรวจคนเขา้และหรือออกอย่างเป็นขั้นตอน เกสตเ์ฮา้สม์ีพนักงานตอ้นรบัประจ าอยู่ท่ี

บริเวณเคาทเ์ตอรล์งทะเบียนเขา้พกัตลอดเวลา และพนักงานตอ้นรบัเกสตเ์ฮา้สส์ามารถส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ ในการใหข้อ้มูลและความช่วยเหลือไดเ้ป็นอย่างดี พบว่า ในภาพรวมความพึง

พอใจต่อการจดัการความปลอดภัยดา้นรกัษาความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 3.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.714 ซ่ึงผูเ้ขา้พกัประเมินการจดัการความปลอดภัย

เกสตเ์ฮา้สด์า้นรกัษาความปลอดภยั มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยเกสตเ์ฮา้สม์ีพนักงาน

ตอ้นรบัประจ าอยูท่ี่บริเวณเคาทเ์ตอรล์งทะเบียนเขา้พกัตลอดเวลา มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.80 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.692 รองลงมาคือ เกสตเ์ฮา้สม์ีพนักงานรกัษาความปลอดภยั ตรวจ

คนเขา้และหรือออกอย่างเป็นขั้นตอน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.749 และพนักงานตอ้นรบัเกสตเ์ฮา้สส์ามารถส่ือสารภาษาองักฤษ ในการใหข้อ้มลูและความ

ช่วยเหลือไดเ้ป็นอย่างดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.603 ตามล าดับ 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.12 

 

ตารางที่ 4.12  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความพึงพอใจต่อการจดัการความ 

    ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ดา้นรกัษาความ 

    ปลอดภยั (ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นรกัษาความปลอดภยั 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความพึงพอใจ 

เกสต์เฮ้าส์มีพนักงานต้อนรับประจ าอยู่ ท่ี

บริเวณเคาทเ์ตอรล์งทะเบียนเขา้พกัตลอดเวลา 

3.80 0.692 มาก 

เกสต์เฮ้าส์มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ตรวจคนเขา้และหรือออกอยา่งเป็นขัน้ตอน 

3.71 0.749 มาก 

พนักงานตอ้นรบัเกสตเ์ฮา้สส์ามารถส่ือสาร

ภาษาองักฤษ ในการใหข้อ้มลูและความ

ช่วยเหลือไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.63 0.603 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ดา้นรกัษาความปลอดภยั 

3.71 0.714 มาก 
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4.3.2.3  การจดัการดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี 

ความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร

กรุงเทพมหานครดา้นโครงสรา้งและสถานท่ีประกอบดว้ย เกสตเ์ฮา้สม์ีบริเวณหอ้งโถงตอ้นรบัมี

แสงสว่างและการระบายอากาศท่ีดี บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของเกสตเ์ฮา้ส์มีการตรวจเช็คความ

ปลอดภัย หรือบนัทึกภาพ (CCTV) ตลอด 24 ชัว่โมง เกสต์เฮาสม์ีลิฟท์หรือบนัไดทางขึ้ นและ

หรือลงระหว่างชั้นอยู่ในบริเวณท่ีสงัเกต ใชง้านไดส้ะดวก มีแสงสว่าง สะอาด และมีการระบาย

อากาศท่ีดี พ้ืน ผนัง และเพดานบริเวณเกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด มีการตกแต่ง และอยู่ในสภาพท่ีดี 

เกสตเ์ฮา้สม์ีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าท่ีมีสภาพดี และไดร้บัการดูแลรกัษา  

พบวา่ ในภาพรวมความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี อยู่ใน

ระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.847 ซ่ึงผูเ้ขา้พกัประเมิน

การจัดการความปลอดภัย เกสต์เฮา้ส์ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากโดยมีความพึงพอใจต่อเกสตเ์ฮา้สบ์ริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของเกสตเ์ฮา้สม์ีการตรวจเช็คความ

ปลอดภยั หรือบนัทึกภาพ (CCTV) ตลอด 24 ชัว่โมง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.839 รองลงมาคือ เกสตเ์ฮาสม์ีลิฟทห์รือบนัไดทางขึ้ นและหรือลงระหว่างชั้นอยู่ใน

บริเวณท่ีสงัเกต ใชง้านไดส้ะดวก มีแสงสวา่ง สะอาด และมีการระบายอากาศท่ีดี มีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 3.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.038 มีบริเวณหอ้งโถงตอ้นรบัมีแสงสว่างและการ

ระบายอากาศท่ีดีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.721 พ้ืน ผนัง และ

เพดานบริเวณเกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด มีการตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.63 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.903 และเกสตเ์ฮา้สม์ีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้า

ท่ีมีสภาพดี และไดร้ับการดูแลรักษา มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.736 ตามล าดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.13 

 

ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความพึงพอใจต่อการจดัการความ 

     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ดา้นโครงสรา้ง 

                     และสถานท่ี (ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นโครงสรา้งและสถานที่ 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความพึงพอใจ 

บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของเกสต์เฮา้ส์มีการ

ตรวจเช็คความปลอดภัย หรือบันทึกภาพ 

(CCTV) ตลอด 24 ชัว่โมง 

4.19 0.839 มาก 

 เกสตเ์ฮาสม์ีลิฟทห์รือบนัไดทางข้ึน-ลง

ระหวา่งชั้นอยูใ่นบริเวณท่ีสงัเกต ใชง้านได้

สะดวก มีแสงสวา่ง สะอาด และมีการระบาย

อากาศท่ีดี 

3.71 1.038 มาก 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 

 

   

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นโครงสรา้งและสถานที่ 

ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความพึงพอใจ 

เกสต์เฮ้าส์มีบริเวณห้องโถงต้อนรับมีแสง

สวา่งและการระบายอากาศท่ีดี 

3.65 0.721 มาก 

พ้ืน ผนัง และเพดานบริเวณเกสตเ์ฮา้ส ์

สะอาด มีการตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี 

3.63 0.903 มาก 

เกสตเ์ฮา้สม์ีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้ง

อุปกรณไ์ฟฟ้าท่ีมีสภาพดี และไดร้บัการดูแล

รกัษา 

3.53 0.736 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ดา้นโครงสรา้งและสถานที่ 

3.74 0.847 มาก 

 

4.3.2.4  การจดัการดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

ความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร

กรุงเทพมหานครดา้นหอ้งพักและหอ้งน ้าประกอบดว้ย พ้ืน ผนัง และเพดานภายในหอ้งพัก 

สะอาด มีการตกแต่ง และอยู่ในสภาพท่ีดี เฟอรนิ์เจอรใ์นหอ้งพกัของเกสต์เฮา้ส ์เช่น ตูเ้ส้ือผ้า 

เตียงนอน กระจกเงา ฯลฯ มีการจัดวางอย่างเหมาะสมและอยู่ในสภาพท่ีดี เกสต์เฮ้าส์มี

ค าแนะน า ค าเตือน ข้อก าหนดเร่ืองความปลอดภัย หรือคู่มือการใช้งานอุปกรณ์และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตัวอาคารและภายในหอ้งอย่างละเอียด และเขา้ใจง่าย หอ้งพักมีการระบาย

อากาศ พรอ้มระบบปรับอากาศหรือพัดลมท่ีอยู่ในสภาพดีพรอ้มต่อการใชง้าน ประตูหรือ

ทางเขา้-ออก หอ้งพักของเกสต์เฮา้ส์มีอุปกรณ์ล๊อค อย่างแน่นหนาอยู่ในสภาพดี อุปกรณ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้งพกัของเกสต์เฮา้สอ์ยู่ในสภาพดี พรอ้มต่อการใชง้าน เช่น โทรศัพท ์

โทรทัศน์ ตูเ้ย็น ฯลฯ หอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้ส์มีมุง้ลวด หรือเหล็กดดัรอบดา้น และอยู่ในสภาพท่ี

ใชง้านไดดี้ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก แสงสว่างส่องเพียงพอ หอ้งน ้าภายในหอ้งพกัหรือหอ้งน ้า

รวม (แยกชาย-หญิง) ของเกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอและระบบระบายอากาศท่ีดี 

และหอ้งน ้ าสาธารณะแยกหอ้งน ้ าชาย-หญิง อยู่ในบริเวณและระยะท่ีสามารถใชไ้ดส้ะดวก 

สะอาด และมีระบบระบายอากาศดีพบว่า ในภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดการความ

ปลอดภยัดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้าอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.47  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.951 ซ่ึงผูเ้ขา้พกัประเมินการจดัการความปลอดภยัเกสตเ์ฮา้ส ์ท่ีมีความพึงพอใจ 3 

ล าดบัแรกซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก คือ พื้ น ผนัง และเพดานภายในหอ้งพกั สะอาด มีการตกแต่ง และ

อยู่ในสภาพท่ีดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ส่วนเบ่ียงเบน

x
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มาตรฐาน 0.902 รองลงมาคือ เฟอรนิ์เจอรใ์นหอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้ส ์เช่น ตูเ้ ส้ือผา้ เตียงนอน 

กระจกเงา ฯลฯ มีการจดัวางอยา่งเหมาะสมและอยูใ่นสภาพท่ีดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 

มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.771 และหอ้งพกัมีการระบายอากาศ 

พรอ้มระบบปรับอากาศหรือพัดลมท่ีอยู่ในสภาพดีพรอ้มต่อการใชง้าน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 

3.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.264 และประเมินการจดัการความปลอดภยัเกสตเ์ฮา้ส ์ท่ีมี

ความพึงพอใจ 3 ล าดบัสุดทา้ย ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง หอ้งน ้าภายในหอ้งพกัหรือหอ้งน ้ารวม 

(แยกชาย-หญิง) ของเกสต์เฮา้ส์ สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอและระบบระบายอากาศท่ีดี มี

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.959 หอ้งพกัของเกสต์เฮา้สม์ีมุง้ลวด 

หรือเหล็กดัดรอบดา้น และอยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดดี้ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก แสงสว่างส่อง

เพียงพอ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.33ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.149 และหอ้งน ้าสาธารณะ

แยกหอ้งน ้าชาย-หญิง อยูใ่นบริเวณและระยะท่ีสามารถใชไ้ดส้ะดวก สะอาด และมีระบบระบาย

อากาศดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.184 ตามล าดบั รายละเอียด

ดงัตารางท่ี 4.14 

 

ตารางที่ 4.14  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความพึงพอใจต่อการจดัการความ

  ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ดา้นหอ้งพกัและ

  หอ้งน ้า (ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความพึงพอใจ 

พ้ืน ผนัง และเพดานภายในหอ้งพกั สะอาด  

มีการตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี 

3.69 0.902 มาก 

เฟอร์นิเจอร์ในหอ้งพักของเกสต์เฮา้ส์ เช่น  

ตูเ้ส้ือผา้ เตียงนอน กระจกเงา ฯลฯ มีการจดั

วางอยา่งเหมาะสมและอยูใ่นสภาพท่ีดี 

3.67 0.771 มาก 

หอ้งพกัมีการระบายอากาศ พรอ้มระบบปรบั

อากาศหรือพัดลมท่ีอยู่ในสภาพดีพรอ้มต่อ

การใชง้าน 

3.57 1.264 มาก 

อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้งพักของ

เกสตเ์ฮา้สอ์ยูใ่นสภาพดี พรอ้มต่อการใชง้าน 

เช่น โทรศพัท ์โทรทศัน์ ตูเ้ย็น ฯลฯ 

3.53 0.863 มาก 

ประตูหรือทางเขา้-ออก หอ้งพักของเกสต์

เฮ้าส์มีอุปกรณ์ล๊อคอย่างแน่นหนา อยู่ใน

สภาพดี 

3.46 1.127 มาก 
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ตารางที่ 4.14  (ต่อ) 

 

   

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความพึงพอใจ 

เกสต์เฮา้ส์มีค าแนะน า ค าเตือน ขอ้ก าหนด

เร่ืองความปลอดภัย หรือคู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตัวอาคารและ

ภายในหอ้งอยา่งละเอียด และเขา้ใจง่าย 

3.42 0.817 มาก 

หอ้งน ้าภายในหอ้งพกัหรือหอ้งน ้ารวม (แยก

ชาย-หญิง) ของเกสต์เฮา้ส์ สะอาด มีแสง

สวา่งเพียงพอและระบบระบายอากาศท่ีดี 

3.37 0.959 ปานกลาง 

หอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้สม์ีมุง้ลวด หรือเหล็กดดั

รอบด้าน และอยู่ ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 

อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงสว่างส่อง

เพียงพอ 

3.33 1.149 ปานกลาง 

หอ้งน ้าสาธารณะแยกหอ้งน ้าชาย-หญิง อยู่

ในบริเวณและระยะท่ีสามารถใชไ้ดส้ะดวก 

สะอาด และมีระบบระบายอากาศดี 

3.25 1.184 ปานกลาง 

ภาพรวมความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

3.47 0.951 มาก 

 

4.2.3.5  การจดัการดา้นการเตือนภยั 

ความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครดา้นการเตือนภยัประกอบดว้ย เกสตเ์ฮา้สม์ีแผนหรือคู่มือเตือนภยั และ

ระงับภัยต่างๆ ท่ีเห็นไดช้ัดเจน อยู่ในสภาพดีและพรอ้มต่อการใชง้านส าหรับผูเ้ขา้พัก 

และเกสต์เฮา้ส์มีเสน้ทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟซ่ึงอยู่ในต าแหน่งท่ีใชง้านไดส้ะดวก 

รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มีการระบายอากาศ และแสงสว่างอย่างเพียงพอ พบว่า ใน

ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัดา้นการเตือนภยัอยู่ในระดบัมาก มี

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.951 ซ่ึงผูเ้ขา้พกัประเมินการ

จดัการความปลอดภยัเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้นการเตือนภยัมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากโดยมี

ความพึงพอใจต่อเกสตเ์ฮา้สม์ีเสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟซ่ึงอยู่ในต าแหน่งท่ีใชง้านได้

สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มีการระบายอากาศ และแสงสว่างอย่างเพียงพอ มี

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.842 รองลงมาคือ เกสต์เฮา้สม์ี

x
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แผนหรือคู่มือเตือนภัย และระงับภัยต่างๆ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน อยู่ในสภาพดีและพรอ้มต่อ

การใชง้านส าหรบัผูเ้ขา้พกัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.749 

ตามล าดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.15 

 

ตารางที่ 4.15  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความพึงพอใจต่อการจดัการความ

  ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ดา้นการเตือนภยั

  (ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นการเตอืนภยั 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความพึงพอใจ 

เกสตเ์ฮา้สม์ีเสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟ

ซ่ึงอยู่ในต าแหน่งท่ีใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว 

ขนาดเหมาะสม มีการระบายอากาศ และ

แสงสวา่งอยา่งเพียงพอ 

4.12 0.842 มาก 

เกสต์เฮ้าส์มีแผนหรือคู่มือเตือนภัย และ

ระงบัภยัต่างๆ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน อยู่ในสภาพดี

และพรอ้มต่อการใชง้านส าหรบัผูเ้ขา้พกั 

4.08 0.749 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ดา้นการเตอืนภยั 

4.10 0.734 มาก 

 

4.3.2.6  การจดัการดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น 

ความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร

กรุงเทพมหานครดา้นชีวิตและทรพัยสิ์นประกอบดว้ย เกสต์เฮา้สม์ีระบบการตรวจตรา 

คนเขา้-ออกทั้งลูกคา้และผูม้าติดต่ออย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ เกสต์เฮา้ส์มีความ

ปลอดภัยจากกลุ่มคนรา้ยท่ีไม่ใช่ลูกคา้เขา้มาลักทรพัยใ์นบริเวณท่ีพัก เกสต์เฮา้สม์ีการ

ตรวจสอบและคดักรองลูกคา้ท่ีเขา้พกัอย่างเป็นระบบ เกสตเ์ฮา้สส์ามารถไวว้างใจไดใ้น

การรบัฝากของในกรณีลูกคา้ออกไปท่องเท่ียวในระหว่างวนัช่วงเขา้พกั และเกสต์เฮา้สม์ี

ยาสามญัประจ าบา้น และชุดปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพส าหรบัผูเ้ขา้พกั อยู่ในสภาพพรอ้ม

ใชง้าน พบว่า ในภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดการความปลอดภัยดา้นชีวิตและ

ทรพัยสิ์นอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.951 

ซ่ึงผูเ้ขา้พกัประเมินการจดัการความปลอดภยัเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อเกสตเ์ฮา้สม์ีการตรวจสอบและคดักรอง
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ลูกคา้ท่ีเขา้พักอย่างเป็นระบบ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.679 รองลงมาคือ เกสต์เฮา้ส์มีระบบการตรวจตราคนเขา้-ออกทั้งลูกคา้และผู ้มา

ติดต่ออย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.57 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.688 เกสต์เฮา้สม์ีความปลอดภัยจากกลุ่มคนรา้ยท่ีไม่ใช่ลูกคา้เขา้มาลกั

ทรพัยใ์นบริเวณท่ีพกั มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.817 เกสต์

เฮา้สส์ามารถไวว้างใจไดใ้นการรบัฝากของในกรณีลูกคา้ออกไปท่องเท่ียวในระหว่างวนั

ช่วงเขา้พกั มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.779 เกสตเ์ฮา้สม์ียา

สามญัประจ าบา้น และชุดปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพส าหรบัผูเ้ขา้พกั อยู่ในสภาพพรอ้มใช้

งาน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.755 ตามล าดบั รายละเอียด

ดงัตารางท่ี 4.16 

 

ตารางที่ 4.16  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความพึงพอใจต่อการจดัการความ

  ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ดา้นชีวิตและ   

                     ทรพัยสิ์น (ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นชีวิตและทรพัยส์ิน 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความพึงพอใจ 

เกสต์เฮ้าส์มีการตรวจสอบและคัดกรอง

ลกูคา้ท่ีเขา้พกัอยา่งเป็นระบบ 

3.63 0.679 มาก 

เกสตเ์ฮา้สม์ีระบบการตรวจตราคนเขา้-ออก

ทั้งลูกคา้และผูม้าติดต่ออย่างมีคุณภาพและ

เป็นระบบ 

3.57 0.688 มาก 

เกสต์เฮา้สม์ีความปลอดภัยจากกลุ่มคนรา้ย

ท่ีไมใ่ช่ลกูคา้เขา้มาลกัทรพัยใ์นบริเวณท่ีพกั 

3.57 0.817 มาก 

เกสต์เฮา้สส์ามารถไวว้างใจไดใ้นการรบัฝาก

ของในกรณีลกูคา้ออกไปท่องเท่ียวในระหว่าง

วนัช่วงเขา้พกั 

3.53 0.779 มาก 

เกสต์เฮ้าส์มียาสามัญประจ าบา้น และชุด

ปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพส าหรับผู ้เขา้พัก  

อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

3.42 0.755 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ดา้นชีวิตและทรพัยส์ิน 

3.54 0.951 มาก 
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กล่าวโดยสรุปไดว้่า เมื่อพิจารณาภาพรวมของความพึงพอใจต่อการจัดการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความพึงพอใจของผูเ้ขา้

พกัชาวต่างชาติต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

มีความพึงพอใจต่อการจดัการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.792 โดยความพึงพอใจต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร เมื่อแยกความพึงพอใจเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการเตือนภัยมีค่าเฉล่ีย

มากกว่าดา้นอ่ืน มีระดับของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.734 รองลงมาคือ ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.847 ดา้นรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.714 ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.716 ดา้นชีวิตและทรัพยสิ์นมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.951 และดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.951 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.17 

 

ตารางที่ 4.17  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความพึงพอใจต่อการจดัการความ  

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร (ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ 

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความพึงพอใจ 

ดา้นการเตือนภยั 4.10 0.734 มาก 

ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี 3.74 0.847 มาก 

ดา้นรกัษาความปลอดภยั 3.71 0.714 มาก 

ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์ 3.63 0.716 มาก 

ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น 3.54 0.951 มาก 

ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 3.47 0.951 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจตอ่การจดัการ 3.69 0.792 มาก 

 

4.3.3 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้เข้าพักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจัดการ         

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

จากการศึกษาผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มลูทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบัปัจจยัส่วน

บุคคลของผูเ้ขา้พกัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสต์

เฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยแสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหด์งัน้ี 
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สมมติฐานย่อยท่ี 1 ผูเ้ขา้พกัท่ีมีเพศแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 

H0: ผูเ้ขา้พกัท่ีมีเพศแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภัย

ของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั 

H1: ผูเ้ขา้พกัท่ีมีเพศแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภัย

ของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 1 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค้่าสถิติการทดสอบ

ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One Way ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดงัน้ันการ

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P) 

มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็

ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็น (P) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตารางท่ี 

4.18 

 

ตารางที่ 4.18  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความ  

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

 

ลกัษณะ เพศ Mean S.D. F P 

ความพึงพอใจต่อการจดัการ โดยรวม ชาย 3.83 0.300 0.475 0.491 

หญิง 3.80 0.284 

รวม 3.82 0.293 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.491 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ผลท่ีได้

คือ ไม่มีหลักฐานเพียงพอท่ีสามารถสมมติฐานหลักได้ (H0) กล่าวได้ว่า ผู ้เขา้พักท่ีมีเพศ

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ เพศของผูเ้ขา้พกัไม่มีผลต่อความพึงพอใจท่ีมี

ต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยท่ี 2 ผูเ้ขา้พกัท่ีมีอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 

H0: ผูเ้ขา้พกัท่ีมีอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภัย

ของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั 
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H1: ผูเ้ขา้พกัท่ีมีอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภัย

ของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค้่าสถิติการทดสอบ

ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One Way ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดงัน้ันการ

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P) 

มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็

ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็น (P) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตารางท่ี 

4.19 

 

ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

 

ลกัษณะ อายุ Mean S.D. F P 

ความพึงพอใจต่อการจดัการ 

โดยรวม 

ต า่กวา่ 20 ปี 3.84 0.287 1.112 0.351 

20-30 ปี 3.75 0.293 

31-40 ปี 3.88 0.244 

41-50 ปี 3.83 0.305 

51-60 ปี 3.82 0.308 

รวม 3.82 0.293 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.351 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ผลท่ีได้

คือ ไม่มีหลักฐานเพียงพอท่ีสามารถสมมติฐานหลักได้ (H0) กล่าวได้ว่า ผู ้เขา้พักท่ีมีอายุ

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ อายุของผูเ้ขา้พกัไม่มีผลต่อความพึงพอใจท่ีมี

ต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยท่ี 3 ผูเ้ขา้พักท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการ

จดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 

H0: ผูเ้ขา้พักท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจัดการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั 

H1: ผูเ้ขา้พักท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจัดการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 3 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค้่าสถิติการทดสอบ

ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One Way ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดงัน้ันการ

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P) 

มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ

ค่าความน่าจะเป็น (P) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตารางท่ี 4.20 

 

ตารางที่ 4.20  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม 

                     ภมูิล าเนา 

 

ลกัษณะ ภูมิล าเนา Mean S.D. F P 

ความพึงพอใจต่อการ

จดัการ โดยรวม 

ทวีปยุโรป 3.82 0.290 0.540 0.746 

ทวีปเอเซีย 3.79 0.322 

ทวีปออสเตรเลีย/นิวซีแลนด ์ 3.88 0.296 

ทวีปแอฟริกา 3.80 0.296 

ทวีปอเมริกา 3.81 0.232 

รวม 3.82 0.293 

 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.746 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ผลท่ีได้

คือ ไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีสามารถสมมติฐานหลกัได ้(H0) กล่าวไดว้่า ผูเ้ขา้พกัท่ีมีภูมิล าเนา

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ ภูมิล าเนาของผูเ้ขา้พักไม่มีผลต่อความพึง

พอใจท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 4 ผูเ้ขา้พกัท่ีมรีายไดแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 

H0: ผูเ้ขา้พกัท่ีมรีายไดแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยั

ของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั 

H1: ผูเ้ขา้พกัท่ีมรีายไดแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยั

ของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 4 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค้่าสถิติการทดสอบ

ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One Way ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดงัน้ันการ
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ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P) 

มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ

ค่าความน่าจะเป็น (P) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตารางท่ี 4.21 

 

ตารางที่ 4.21  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได ้

 

ลกัษณะ รายได ้ Mean S.D. F P 

ความพึงพอใจต่อการ

จดัการ โดยรวม 

ไมเ่กิน 5,000 3.88 0.147 1.096 0.351 

5,001-10,000 บาท 3.81 0.303 

10,001-15,000 บาท 3.82 0.243 

15,001 บาทขึ้ นไป 3.94 0.225 

รวม 3.82 0.293 

 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.351 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ผลท่ีได้

คือ ไม่มีหลักฐานเพียงพอท่ีสามารถสมมติฐานหลักได ้(H0) กล่าวไดว้่า ผูเ้ขา้พักท่ีมีรายได้

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ รายไดข้องผูเ้ขา้พกัไม่มีผลต่อความพึงพอใจท่ี

มีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยท่ี 5 ผูเ้ขา้พกัท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 

H0: ผูเ้ขา้พกัท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั 

H1: ผูเ้ขา้พกัท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 5 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค้่าสถิติการทดสอบ

ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One Way ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดงัน้ันการ

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P) 

มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ

ค่าความน่าจะเป็น (P) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตารางท่ี 4.22 
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ตารางที่ 4.22  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบั

การศึกษา 

 

ลกัษณะ ระดบัการศึกษา Mean S.D. F P 

ความพึงพอใจต่อการ

จดัการ โดยรวม 

ปริญญาตรี 3.86 0.217 0.390 0.856 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 3.78 0.280 

มธัยมศึกษา 3.83 0.309 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.82 0.275 

รวม 3.82 0.293 

 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.856 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ผลท่ีได้

คือ ไม่มีหลักฐานเพียงพอท่ีสามารถสมมติฐานหลักได ้(H0) กล่าวไดว้่า ผู ้เขา้พักท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ ระดบัการศึกษาของผูเ้ขา้พกัไม่มีผล

ต่อความพึงพอใจท่ีมี ต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ย่านถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยท่ี 6 ผูเ้ขา้พกัท่ีมีช่องทางการรบัรูแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 

H0: ผูเ้ขา้พกัท่ีมชี่องทางการรบัรูแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั 

H1: ผูเ้ขา้พกัท่ีมชี่องทางการรบัรูแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 6 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค้่าสถิติการทดสอบ

ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One Way ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดงัน้ันการ

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P) 

มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ

ค่าความน่าจะเป็น (P) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตารางท่ี 4.23 
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ตารางที่ 4.23  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม 

                     ช่องทางการรบัรู ้

 

ลกัษณะ ช่องทางการรบัรู ้ Mean S.D. F P 

ความพึง

พอใจต่อการ

จดัการ 

โดยรวม 

อินเตอรเ์น็ต 3.86 0.276 0.704 0.621 

หนังสือ/นิตยสาร 3.83 0.317 

วิทยุ/โทรทศัน์ 3.80 0.295 

แผ่นพบั/ใบปลิวโฆษณาจากบริษัทน าเท่ียว 3.76 0.264 

การบอกเล่าปากต่อปาก 3.77 0.226 

รวม 3.82 0.293 

 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.621 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ผลท่ีได้

คือ ไมม่ีหลกัฐานเพียงพอท่ีสามารถสมมติฐานหลกัได ้(H0) กล่าวไดว้า่ ผูเ้ขา้พกัท่ีมีช่องทางการ

รับรูแ้ตกต่างกันมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ ช่องทางการรบัรูข้องผูเ้ขา้พกัไม่มีผล

ต่อความพึงพอใจท่ีมี ต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ย่านถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยท่ี 7 ผูเ้ขา้พกัท่ีมีเหตุผลในการเลือกแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ

ต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 

H0: ผูเ้ขา้พกัท่ีมีเหตุผลในการเลือกแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั 

H1: ผูเ้ขา้พกัท่ีมีเหตุผลในการเลือกแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 7 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค้่าสถิติการทดสอบ

ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One Way ANOVA) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดงัน้ันการ

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P) 

มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ

ค่าความน่าจะเป็น (P) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตารางท่ี 4.24 
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ตารางที่ 4.24  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม 

                     เหตุผลในการเลือก 

 

ลกัษณะ เหตผุลในการเลือก Mean S.D. F P 

ความพึงพอใจต่อการ

จดัการ โดยรวม 

ราคาถูก 3.82 0.307 0.245 0.783 

สะดวกสบาย 3.80 0.274 

ปลอดภยั 3.83 0.285 

การกลบัมาใชบ้ริการซ ้า 3.82 0.293 

รวม 3.82 0.293 

 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.783 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ผลท่ีได้

คือ ไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีสามารถสมมติฐานหลกัได ้(H0) กล่าวไดว้่า ผูเ้ขา้พกัท่ีมีเหตุผลใน

การเลือกแตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ เหตุผลในการเลือกของผูเ้ขา้พกัไม่มี

ผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ย่านถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร 

 

4.3.4  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้พกัที่ส่งผลตอ่ความตอ้งการตอ่การจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูเ้ขา้พักท่ีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อความต้องการต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ย่านถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.25  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

 

ลกัษณะ เพศ Mean S.D. F P 

ความพึงพอใจต่อการจดัการ โดยรวม ชาย 3.75 0.315 0.486 0.481 

หญิง 3.64 0.292 

รวม 3.69 0.303 
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จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.481 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 กล่าวไดว้่า ผู ้

เขา้พกัท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ เพศของผูเ้ขา้พักไม่มีผลต่อ

ความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 4.26  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

 

ลกัษณะ อายุ Mean S.D. F P 

ความพึงพอใจต่อการจดัการ 

โดยรวม 

ต า่กวา่ 20 ปี 3.79 0.312 1.126 0.376 

20-30 ปี 3.70 0.315 

31-40 ปี 3.83 0.265 

41-50 ปี 3.78 0.311 

51-60 ปี 3.77 0.332 

รวม 3.77 0.307 

 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.376 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 กล่าวไดว้่า ผู ้

เขา้พกัท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ อายุของผูเ้ขา้พักไม่มีผลต่อ

ความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 4.27  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม 

                     ภมูิล าเนา 

 

ลกัษณะ ภูมิล าเนา Mean S.D. F P 

ความพึงพอใจต่อการ

จดัการ โดยรวม 

ทวีปยุโรป 3.77 0.276 0.416 0.623 

ทวีปเอเซีย 3.74 0.312 

ทวีปออสเตรเลีย/นิวซีแลนด ์ 3.83 0.276 

ทวีปแอฟริกา 3.75 0.287 

ทวีปอเมริกา 3.76 0.212 

รวม 3.77 0.272 
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จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.623 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 กล่าวไดว้่า ผู ้

เขา้พกัท่ีมีภมูิล าเนาแตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ ภูมิล าเนาของผูเ้ขา้พกัไม่มี

ผลต่อความต้องการท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ย่านถนนข้าวสาร 

กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 4.28  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความ

 ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได ้

 

ลกัษณะ รายได ้ Mean S.D. F P 

ความพึงพอใจต่อการ

จดัการ โดยรวม 

ไมเ่กิน 5,000 3.83 0.121 1.122 0.312 

5,001-10,000 บาท 3.76 0.234 

10,001-15,000 บาท 3.77 0.276 

15,001 บาทขึ้ นไป 3.89 0.243 

รวม 3.05 0.174 

 

จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.312 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 กล่าวได้

ว่า ผูเ้ขา้พักท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกันมีความตอ้งการท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ รายไดข้องผูเ้ขา้พกัไม่

มีผลต่อความต้องการท่ีมีต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 4.29  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบั 

                     การศึกษา 

 

ลกัษณะ ระดบัการศึกษา Mean S.D. F P 

ความตอ้งการต่อการ

จดัการ โดยรวม 

ปริญญาตรี 3.74 0.316 0.275 0.036 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 3.63 0.275 

มธัยมศึกษา 3.52 0.273 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.87 0.286 

รวม 3.69 0.287 
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จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ความตอ้งการมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.036 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลท่ีไดคื้อ ผู ้

เขา้พกัท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสต์

เฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ ระดับการศึกษาของผู ้

เขา้พกัมีผลต่อความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร

กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 4.30  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม 

                     ช่องทางการรบัรู ้

 

ลกัษณะ ช่องทางการรบัรู ้ Mean S.D. F P 

ความพึง

พอใจต่อการ

จดัการ 

โดยรวม 

อินเตอรเ์น็ต 3.81 0.212 0.634 0.512 

หนังสือ/นิตยสาร 3.78 0.365 

วิทยุ/โทรทศัน์ 3.75 0.254 

แผ่นพบั/ใบปลิวโฆษณาจากบริษัทน าเท่ียว 3.71 0.223 

การบอกเล่าปากต่อปาก 3.72 0.276 

รวม 3.75 0.266 

 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.512 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 กล่าวไดว้่า ผู ้

เขา้พกัท่ีมีช่องทางการรบัรูแ้ตกต่างกนัมีความตอ้งการมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสต์

เฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ ช่องทางการรบัรูข้องผู ้

เขา้พกัไมม่ีผลต่อความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 4.31  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม 

                     เหตุผลในการเลือก 

 

ลกัษณะ เหตผุลในการเลือก Mean S.D. F P 

ความพึงพอใจต่อการ

จดัการ โดยรวม 

ราคาถูก 3.77 0.232 0.263 0.632 

สะดวกสบาย 3.75 0.263 

ปลอดภยั 3.78 0.221 

การกลบัมาใชบ้ริการซ ้า 3.74 0.254 

รวม 3.76 0.242 
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จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีค่า P เท่ากบั 0.632 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 กล่าวไดว้่า ผู ้

เขา้พกัท่ีมีเหตุผลในการเลือกแตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภัยของ

เกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั กล่าวโดยสรุปคือ เหตุผลในการ

เลือกของผูเ้ขา้พกัไม่มีผลต่อความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

 

4.3.5  ความตอ้งการในการจัดการความปลอดภัยของเกสตเ์ฮ้าส์ ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร (ผูเ้ขา้พกั) 

จากการศึกษาความตอ้งการในการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้นรกัษา

ความปลอดภัย ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี ดา้นหอ้งพักและหอ้งน ้า ดา้นการเตือนภัย และ  

ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น ผลการศึกษาในแต่ละประเด็นมีดงัน้ี 

4.3.5.1  ความตอ้งการดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์

ความตอ้งการต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮา้ส ์ประกอบดว้ย ป้ายบอกช่ือและสญัลกัษณ์

ของเกสตเ์ฮา้สไ์ดอ้ยา่งชดัเจน เกสตเ์ฮา้สม์ีสถานท่ีในการแวะจอดของยานพาหนะเพ่ือการรบัส่ง

ผูเ้ขา้พกัท่ีมีแสงสวา่งและมีการระบายอากาศท่ีดี และจากถนนสายหลกัไปจนถึงตวัอาคารเกสต์

เฮา้สม์ีแสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีดี พบว่า ในภาพรวมความตอ้งการต่อการจดัการความ

ปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮา้ส์ อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากับ 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.545 ซ่ึงผูเ้ขา้พกัประเมินความตอ้งการในความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก โดย

มีความตอ้งการต่อการแสดงป้ายบอกช่ือและสัญลักษณ์ไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงเป็นความตอ้งการ

อนัดบัแรกส าหรบัดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.640 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ ความตอ้งการต่อการจดัการใหม้ีแสงสว่างและการ

ระบายอากาศท่ีดีจากถนนสายหลกัไปจนถึงตัวอาคารเกสตเ์ฮา้ส ์มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.88 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.867 และอนัดบัท่ี 3 ความตอ้งการต่อการจดัสถานท่ีในการแวะจอด

ของยานพาหนะ เพ่ือการรบัส่งผูเ้ขา้พกัของเกสตเ์ฮา้สม์ีแสงสว่างและมีการระบายอากาศท่ีดี มี

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.698 ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่บริเวณของ

เกสต์เฮา้ส์ย่านถนนขา้วสารจะมีพ้ืนท่ีไม่มากนักซ่ึงสถานท่ีจอดพาหนะหรือพ้ืนท่ีใชส้อยส่วน

บุคคลของเกสตเ์ฮา้สก็์จะใชพ้ื้นท่ีของสถานท่ีสาธารณะร่วมกนั รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.32 
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ตารางที่ 4.32  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความตอ้งการต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ดา้นบริเวณ 

                     ทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์(ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่น

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความตอ้งการ 

ตอ้งการต่อการแสดงป้ายบอกช่ือและสญัลกัษณ์

ไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นความตอ้งการอนัดบัแรก

ส าหรบัดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส์ 

4.48 0.640 มากท่ีสุด 

ตอ้งการต่อการจัดการใหมี้แสงสว่างและการ

ระบายอากาศท่ีดีจากถนนสายหลักไปจนถึงตัว

อาคารเกสตเ์ฮา้ส ์

3.88 0.867 มาก 

ตอ้งการต่อการจัดสถานท่ีในการแวะจอดของ

ยานพาหนะ เพ่ือการรับส่งผูเ้ขา้พักของเกสต์

เฮา้สมี์แสงสวา่งและมีการระบายอากาศท่ีดี 

3.82 0.698 มาก 

ภาพรวมความตอ้งการตอ่การจดัการ 

ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์

4.06 0.545 มาก 

 

4.3.5.2  ความตอ้งการดา้นรกัษาความปลอดภยั 

ความตอ้งการต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร ดา้นรักษาความปลอดภัย ประกอบดว้ย เกสต์เฮา้สม์ีพนักงานรักษาความ

ปลอดภยั ตรวจคนเขา้และหรือออกอย่างเป็นขั้นตอน เกสตเ์ฮา้สม์ีพนักงานตอ้นรบัประจ าอยู่ท่ี

บริเวณเคาทเ์ตอรล์งทะเบียนเขา้พกัตลอดเวลา และพนักงานตอ้นรบัเกสตเ์ฮา้สส์ามารถส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ ในการใหข้อ้มูลและความช่วยเหลือไดเ้ป็นอย่างดี พบว่า ในภาพรวมความ

ตอ้งการต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์ดา้นรกัษาความปลอดภยั อยู่ในระดบัมาก 

มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.789 ซ่ึงผูเ้ขา้พกัประเมินความตอ้งการ

ในความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์มีความตอ้งการอยู่ในระดบั

มาก โดยมีความตอ้งการใหพ้นักงานตอ้นรบัของเกสตเ์ฮา้สส์ามารถส่ือสารภาษาองักฤษ ในการ

ใหข้อ้มูลและความช่วยเหลือไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นความตอ้งการอันดับแรกส าหรบัดา้นรกัษา

ความปลอดภยั มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.755 รองลงมาอนัดบั 2 คือ 

เกสต์เฮา้ส์มีพนักงานตอ้นรับประจ าอยู่ท่ีบริเวณเคาท์เตอร์ลงทะเบียนเขา้พักตลอดเวลา มี

คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.828 และอันดับท่ี 3 เกสต์เฮา้ส์มี

พนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจคนเขา้และหรือออกอย่างเป็นขั้นตอน มีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 3.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.822 ตามล าดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.33 
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ตารางที่ 4.33  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความตอ้งการต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ดา้นรกัษาความ 

                     ปลอดภยั (ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่น

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นรกัษาความปลอดภยั 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความตอ้งการ 

ตอ้งการใหพ้นักงานตอ้นรบัของเกสตเ์ฮา้สส์ามารถ

ส่ือสารภาษาองักฤษ ในการใหข้อ้มลูและความ

ช่วยเหลือไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.09 0.755 มาก 

ตอ้งการเกสต์เฮา้ส์มีพนักงานตอ้นรับประจ าอยู่ท่ี

บริเวณเคาทเ์ตอรล์งทะเบียนเขา้พกัตลอดเวลา 

3.98 0.828 มาก 

ตอ้งการเกสตเ์ฮา้สมี์พนักงานรกัษาความปลอดภยั 

ตรวจคนเขา้และหรือออกอยา่งเป็นขั้นตอน 

3.62 0.822 มาก 

ภาพรวมความตอ้งการตอ่การจดัการ 

ดา้นรกัษาความปลอดภยั 

3.89 0.789 มาก 

 

4.3.5.3  ความตอ้งการดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี    

ความตอ้งการต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร

กรุงเทพมหานคร ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ีประกอบดว้ย เกสตเ์ฮา้สม์ีบริเวณหอ้งโถงตอ้นรบั 

มีแสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีดี บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของเกสตเ์ฮา้สม์ีการตรวจเช็คความ

ปลอดภัย หรือบนัทึกภาพ (CCTV) ตลอด 24 ชัว่โมง เกสต์เฮาสม์ีลิฟท์หรือบนัไดทางขึ้ นและ

หรือลงระหว่างชั้นอยู่ในบริเวณท่ีสงัเกต ใชง้านไดส้ะดวก มีแสงสว่าง สะอาด และมีการระบาย

อากาศท่ีดี พ้ืน ผนัง และเพดานบริเวณเกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด มีการตกแต่ง และอยู่ในสภาพท่ีดี 

เกสตเ์ฮา้สม์ีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าท่ีมีสภาพดี และไดร้บัการดูแลรกัษา  

พบว่า ในภาพรวมความตอ้งการต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์ดา้นโครงสรา้ง

และสถานท่ี อยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.875 ซ่ึงผู ้

เขา้พกัประเมินความตอ้งการในความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี มี

ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความตอ้งการใหบ้ริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของเกสตเ์ฮา้สม์ีการ

ตรวจเช็คความปลอดภัย หรือบันทึกภาพ (CCTV) ตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นความตอ้งการ

อนัดับแรกส าหรบั ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.730 รองลงมาอนัดับท่ี 2 คือ เกสต์เฮาสม์ีลิฟท์หรือบันไดทางขึ้ นและหรือลง

ระหวา่งชั้นอยูใ่นบริเวณท่ีสงัเกต ใชง้านไดส้ะดวก มีแสงสว่าง สะอาด และมีการระบายอากาศท่ี

ดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.840 อนัดบัท่ี 3 ตอ้งการใหเ้กสต์
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เฮา้สม์ีบริเวณหอ้งโถงตอ้นรบั มีแสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.81 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.781 อนัดบัท่ี 4 ตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีพ้ืน ผนัง และเพดานบริเวณ

เกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด มีการตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.017 และล าดับท่ี 5 ตอ้งการใหเ้กสต์เฮา้ส์มีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้ง

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีสภาพดี และไดร้บัการดูแลรกัษา มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.47ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.889 ตามล าดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.34 

 

ตารางที่ 4.34  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความตอ้งการต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ดา้นโครงสรา้ง 

                     และสถานท่ี (ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นโครงสรา้งและสถานที่ 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความตอ้งการ 

ตอ้งการใหบ้ริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของเกสต์

เฮ้าส์มีการตรวจเช็คความปลอดภัย หรือ

บนัทึกภาพ (CCTV) ตลอด 24 ชัว่โมง 

4.18 0.730 มาก 

เกสตเ์ฮาสม์ีลิฟทห์รือบนัไดทางขึ้ นและหรือลง

ระหวา่งชั้นอยูใ่นบริเวณท่ีสงัเกต ใชง้านได้

สะดวก มีแสงสวา่ง สะอาด และมีการระบาย

อากาศท่ีดี 

4.04 0.840 มาก 

ตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีบริเวณหอ้งโถงตอ้นรบั 

มีแสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีดี 

3.81 0.781 มาก 

ตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีพ้ืน ผนัง และเพดาน

บริเวณเกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด มีการตกแต่ง และ

อยูใ่นสภาพท่ีดี 

3.73 1.017 มาก 

ตอ้งการใหเ้กสต์เฮา้ส์มีระบบการเดินสายไฟ 

และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีสภาพดี และไดร้บั

การดแูลรกัษา 

3.47 0.889 มาก 

ภาพรวมความตอ้งการตอ่การจดัการ 

ดา้นโครงสรา้งและสถานที่ 

3.84 0.875 มาก 
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4.3.5.4  ความตอ้งการดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

ความตอ้งการต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครดา้นหอ้งพักและหอ้งน ้า ประกอบดว้ย พ้ืน ผนัง และเพดานภายในหอ้งพัก 

สะอาด มีการตกแต่ง และอยู่ในสภาพท่ีดี เฟอรนิ์เจอรใ์นหอ้งพกัของเกสต์เฮา้ส ์เช่น ตูเ้ส้ือผา้ 

เตียงนอน กระจกเงา ฯลฯ มีการจัดวางอย่างเหมาะสมและอยู่ในสภาพท่ีดี เกสต์เฮ้าส์  มี

ค าแนะน า ค าเตือน ข้อก าหนดเร่ืองความปลอดภัย หรือคู่มือการใช้งานอุปกรณ์และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตัวอาคารและภายในหอ้งอย่างละเอียด และเขา้ใจง่าย หอ้งพักมีการระบาย

อากาศ พรอ้มระบบปรับอากาศหรือพัดลมท่ีอยู่ในสภาพดีพรอ้มต่อการใชง้าน ประตูหรือ

ทางเขา้-ออก หอ้งพักของเกสต์เฮา้ส์มีอุปกรณ์ล๊อค อย่างแน่นหนาอยู่ในสภาพดี อุปกรณ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้งพกัของเกสต์เฮา้สอ์ยู่ในสภาพดี พรอ้มต่อการใชง้าน เช่น โทรศัพท ์

โทรทัศน์ ตูเ้ย็น ฯลฯ หอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้สม์ีมุง้ลวด หรือเหล็กดดัรอบดา้น และอยู่ในสภาพท่ี

ใชง้านไดดี้ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก แสงสว่างส่องเพียงพอ หอ้งน ้าภายในหอ้งพกัหรือหอ้งน ้า

รวม (แยกชาย-หญิง) ของเกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอและระบบระบายอากาศท่ีดี 

และหอ้งน ้ าสาธารณะแยกหอ้งน ้ าชาย-หญิง อยู่ในบริเวณและระยะท่ีสามารถใชไ้ดส้ะดวก 

สะอาด และมีระบบระบายอากาศดี พบว่า ในภาพรวมความต้องการต่อการจัดการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า อยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.79

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.781 ซ่ึงผูเ้ขา้พกัประเมินความตอ้งการในความปลอดภัยของเกสต์

เฮา้ส ์ดา้นหอ้งพักและหอ้งน ้า มีความตอ้งการอยู่ในระดับมาก โดยมีความตอ้งการ 3 ล าดับ

แรกซ่ึงอยู่ในระดบัมาก คือ ตอ้งการใหป้ระตูหรือทางเขา้-ออกหอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้สม์ีอุปกรณ์

ล๊อคอย่างแน่นหนา อยู่ในสภาพดีซ่ึงเป็นความตอ้งการอันดับแรกส าหรับ ดา้นหอ้งพักและ

หอ้งน ้า มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.827 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ 

ตอ้งการใหห้อ้งพกัของเกสตเ์ฮา้สม์ีระบบระบายอากาศพรอ้มเคร่ืองปรบัอากาศ หรือพดัลมท่ีอยู่

ในสภาพดีพรอ้มต่อการใชง้าน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.728 

และอันดับท่ี 3 ส าหรับความต้องการสูงกว่าประเด็นอ่ืนๆ ต้องการใหเ้กสต์เฮา้ส์มีอุปกรณ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้งพกัของเกสต์เฮา้สอ์ยู่ในสภาพดี พรอ้มต่อการใชง้าน เช่น โทรศัพท ์

โทรทศัน์ ตูเ้ย็น ฯลฯ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.819 และประเมิน

การจดัการความปลอดภัยเกสต์เฮา้ส์ ท่ีมีความพึงพอใจ 3 ล าดับสุดทา้ย ซ่ึงอยู่ในระดับมาก

ตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีค าแนะน า ค าเตือน ขอ้ก าหนดเร่ืองความปลอดภัย หรือคู่มือการใชง้าน

อุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามตัวอาคารและภายในหอ้งพักอย่างละเอียด มีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 3.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.264 ตอ้งการใหเ้ฟอรนิ์เจอรใ์นหอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้ส ์

เช่น ตูเ้ส้ือผา้ เตียงนอน กระจกเงา ฯลฯ อยู่ในสภาพดี และเหมาะสม มีคะแนนเฉ ล่ียเท่ากับ 

3.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.863 และตอ้งการใหพ้ื้น ผนัง และเพดานภายในหอ้งพกัของ

เกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด มีการตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.37 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.959 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นความตอ้งการต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ท่ีอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.35 
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ตารางที่ 4.35  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความตอ้งการต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ดา้นหอ้งพกัและ 

                     หอ้งน ้า (ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความ

ตอ้งการ 

ตอ้งการใหป้ระตูหรือทางเขา้-ออกหอ้งพักของเกสต์

เฮา้สมี์อุปกรณ์ล๊อคอยา่งแน่นหนา อยูใ่นสภาพดี 

4.21 0.827 มากท่ีสุด 

ต้องการให้หอ้งพักของเกสต์เฮ้าส์มีระบบระบาย

อากาศพรอ้มเคร่ืองปรบัอากาศ หรือพัดลมท่ีอยุ่ใน

สภาพดีพรอ้มต่อการใชง้าน 

4.11 0.728 มาก 

ตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สมี์อุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายใน

หอ้งพกัของเกสต์เฮา้สอ์ยูใ่นสภาพดี พรอ้มต่อการใช้

งาน เช่น โทรศพัท ์โทรทศัน์ ตูเ้ย็น ฯลฯ 

4.08 0.819 มาก 

ต้องการใหห้อ้งน ้ าภายในหอ้งพักหรือหอ้งน ้ ารวม 

(แยกชาย-หญิง) ของเกสต์เฮา้สมี์ความสะอาด แสง

สวา่งเพียงพอและระบบระบายอากาศท่ีดี 

3.89 0.953 มาก 

ตอ้งการใหเ้กสต์เฮา้สมี์หอ้งน ้าสาธารณะแยกหอ้งน ้า

ชาย-หญิง อยู่ในบริเวณและระยะท่ีใช้ได้สะดวก 

สะอาด และมีระบบระบายอากาศดี 

3.69 0.902 มาก 

ต้องการให้ห้องพักของเกสต์เฮ้าส์มีมุ ้งลวด หรือ

เหล็กดัดรอบด้าน และอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 

อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก แสงสวา่งเพียงพอ 

3.67 0.771 มาก 

ต้อ งการให้เกสต์ เ ฮ้าส์ มี ค าแนะน า  ค า เ ตื อ น 

ขอ้ก าหนดเร่ืองความปลอดภัย หรือคู่มือการใชง้าน

อุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามตัวอาคารและภายใน

หอ้งพกัอยา่งละเอียด 

3.57 1.264 มาก 

ตอ้งการใหเ้ฟอรนิ์เจอรใ์นหอ้งพกัของเกสต์เฮา้ส ์เช่น 

ตูเ้ส้ือผา้ เตียงนอน กระจกเงา ฯลฯ อยู่ในสภาพดี 

และเหมาะสม 

3.53 0.863 มาก 

ตอ้งการใหพ้ื้น ผนัง และเพดานภายในหอ้งพักของ

เกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด มีการตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี 

3.37 0.959 มาก 

ภาพรวมความตอ้งการตอ่การจดัการ 

ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

3.79 0.781 มาก 
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4.3.5.5  ความตอ้งการดา้นการเตือนภยั 

ความตอ้งการต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร

กรุงเทพมหานครดา้นการเตือนภยัประกอบดว้ย เกสตเ์ฮา้สม์ีแผนหรือคู่มือเตือนภยั และระงบั

ภยัต่างๆ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน อยู่ในสภาพดีและพรอ้มต่อการใชง้านส าหรบัผูเ้ขา้พกั และเกสตเ์ฮา้ส์

มีเสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งท่ีใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มี

การระบายอากาศ และแสงสว่างอย่างเพียงพอ พบว่า ในภาพรวมความตอ้งการต่อการจดัการ

ความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์ดา้นการเตือนภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 

4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.624 ซ่ึงผูเ้ขา้พกัประเมินความตอ้งการในความปลอดภยัของ

เกสต์เฮา้ส ์ดา้นการเตือนภัย มีความตอ้งการอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความตอ้งการ เกสต์

เฮา้สม์ีแผนหรือคู่มือเตือนภัย และระงบัภัยต่างๆ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน อยู่ในสภาพดีและพรอ้มต่อ

การใชง้านส าหรบัผูเ้ขา้พกั ซ่ึงเป็นความตอ้งการอนัดบัแรกส าหรบั ดา้นการเตือนภยั มีคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 4.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.656 รองลงมาอนัดับท่ี 2 คือ เกสต์เฮา้ส์มี

เสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟซ่ึงอยู่ในต าแหน่งท่ีใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มี

การระบายอากาศ และแสงสว่างอย่างเพียงพอ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.43 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.613 ตามล าดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.36 

 

ตารางที่ 4.36  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความตอ้งการต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ดา้นการเตือนภยั  

                     (ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นการเตอืนภยั 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความตอ้งการ 

เกสต์เฮ้าส์มีแผนหรือคู่มือเตือนภัย และ

ระงบัภยัต่างๆ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน อยู่ในสภาพดี

และพรอ้มต่อการใชง้านส าหรบัผูเ้ขา้พกั 

4.48 0.656 มากท่ีสุด 

เกสตเ์ฮา้สม์ีเสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟ

ซ่ึงอยู่ในต าแหน่งท่ีใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว 

ขนาดเหมาะสม มีการระบายอากาศ และ

แสงสวา่งอยา่งเพียงพอ 

4.43 0.613 มากท่ีสุด 

ภาพรวมความตอ้งการตอ่การจดัการ 

ดา้นการเตอืนภยั 

4.45 0.624 มากที่สุด 
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4.3.5.6  ความตอ้งการดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น 

ความตอ้งการต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร

กรุงเทพมหานครด้านชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วย เกสต์เฮ้าส์มีระบบการตรวจตรา 

คนเขา้-ออกทั้งลกูคา้และผูม้าติดต่ออย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ เกสต์เฮา้สม์ีความปลอดภัย

จากกลุ่มคนรา้ยท่ีไม่ใช่ลูกคา้เขา้มาลกัทรพัยใ์นบริเวณท่ีพกั เกสต์เฮา้สม์ีการตรวจสอบและคดั

กรองลูกคา้ท่ีเขา้พักอย่างเป็นระบบ เกสต์เฮา้สส์ามารถไวว้างใจไดใ้นการรับฝากของในกรณี

ลกูคา้ออกไปท่องเท่ียวในระหว่างวนัช่วงเขา้พกั และเกสต์เฮา้สม์ียาสามญัประจ าบา้น และชุด

ปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพส าหรับผูเ้ขา้พัก อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน พบว่า ในภาพรวมความ

ตอ้งการต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น อยู่ในระดบัมาก มี

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.892 ซ่ึงผูเ้ขา้พกัประเมินความตอ้งการ

ในความปลอดภยัของเกสต์เฮา้ส ์ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์นมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ความตอ้งการใหเ้กสต์เฮา้ส์มีการตรวจสอบและคัดกรองลูกคา้ท่ีเขา้พักอย่างมีระบบ ซ่ึงเป็น

ความตอ้งการอันดับแรกส าหรับ ดา้นชีวิตและทรัพย์สิน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.31 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.690 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ ตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีระบบตรวจสอบคน

เขา้-ออกทั้งผูเ้ขา้พกัและผูม้าติดต่ออย่างเป็นระบบ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.675  อนัดบัท่ี 3 ตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีความไวใ้จไดใ้นการรบัฝากของในกรณี

ลกูคา้ออกไปท่องเท่ียวภายนอกในระหว่างเขา้พกั มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.767  อนัดับท่ี 4 ตอ้งการใหเ้กสต์เฮา้สม์ีความปลอดภัยจากกลุ่มคนรา้ยท่ีไม่ใช่

ลูกคา้เขา้มาลักทรพัยใ์นบริเวณท่ีพัก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.840 และอับดับท่ี 5 เกสต์เฮา้ส์มียาสามัญประจ าบา้น และชุดปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพ

ส าหรบัผูเ้ขา้พกั อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.871 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นความตอ้งการต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ท่ีอยู่ใน

ระดบัมากถึงมากท่ีสุด รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.37 
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ตารางที่ 4.37  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความตอ้งการต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ดา้นชีวิตและ 

                     ทรพัยสิ์น (ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ดา้นชีวิตและทรพัยส์ิน 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความตอ้งการ 

เกสต์เฮ้าส์มีการตรวจสอบและคัดกรอง

ลกูคา้ท่ีเขา้พกัอยา่งเป็นระบบ 

4.31 0.690 มากท่ีสุด 

ตอ้งการใหเ้กสต์เฮา้ส์มีระบบตรวจสอบคน

เขา้-ออกทั้งผูเ้ขา้พกัและผูม้าติดต่ออย่างเป็น

ระบบ 

4.11 0.675 มาก 

ตอ้งการใหเ้กสต์เฮา้ส์มีความไวใ้จไดใ้นการ

รับฝากของในกรณีลูกคา้ออกไปท่องเท่ียว

ภายนอกในระหวา่งเขา้พกั 

4.01 0.767 มาก 

ตอ้งการใหเ้กสต์เฮา้ส์มีความปลอดภัยจาก

กลุ่มคนรา้ยท่ีไม่ใช่ลูกคา้เขา้มาลักทรัพยใ์น

บริเวณท่ีพกั 

3.60 0.840 มาก 

ต้องการเกสต์เฮ้าส์มียาสามัญประจ าบา้น 

และชุดปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพส าหรับ 

ผูเ้ขา้พกั อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

3.58 0.871 มาก 

ภาพรวมความตอ้งการตอ่การจดัการ 

ดา้นชีวิตและทรพัยส์ิน 

3.92 0.892 มาก 

 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า เมื่อพิจารณาภาพรวมของความตอ้งการต่อการจัดการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความตอ้งการของผูเ้ขา้

พกัชาวต่างชาติต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

มีความตอ้งการต่อการจดัการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.792 โดยความตอ้งการต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร เมื่อแยกความต้องการเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการเตือนภัยมีค่าเฉล่ีย

มากกว่าดา้นอ่ืน มีระดบัของความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.624 รองลงมาคือ ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮา้ส ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.679 ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.892 ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน 0.789 ดา้นรกัษาความปลอดภยัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.875 และดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.781 

ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.38 

 

ตารางที่ 4.38  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลความตอ้งการต่อการจดัการความ 

                     ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร (ผูเ้ขา้พกั) 

 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ 

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบัของ 

ความตอ้งการ 

ดา้นการเตือนภยั 4.45 0.624 มากท่ีสุด 

ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์ 4.06 0.679 มาก 

ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น 3.92 0.892 มาก 

ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี 3.89 0.789 มาก 

ดา้นรกัษาความปลอดภยั 3.84 0.875 มาก 

ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 3.79 0.781 มาก 

ภาพรวมความตอ้งการตอ่การจดัการ 3.99 0.762 มาก 

 

4.4  แนวทางการจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

 

จากผลการสมัภาษณเ์จา้หน้าท่ีภาครฐั และผูป้ระกอบการและหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

อาทิ ผูจ้ดัการสถานประกอบการ เก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์และจากผล

การวิเคราะหแ์บบสอบถามความพึงใจและความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติต่อการจดัการ

ความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาเพ่ือน าไปสู่

การเสนอแนวทางในการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์รายละเอียดดงัน้ี 

 

4.4.1 ส่วนสรุปผลการศึกษา 

4.4.1.1  จากผลการสมัภาษณบ์ริบทการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์  

4 ดา้น ประกอบดว้ย  

1) บริบทด้านบุคลากร มีจ านวนบุคลากรในการจัดการความ

ปลอดภยัอยา่งจ ากดัไมเ่พียงพอ  
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2) บริบทดา้นระเบียบปฏิบติั มีกฎระเบียบปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

แต่เพ่ือเพ่ิมความเอาใจใส่ลูกคา้หรือผู ้เขา้พักเกสต์เฮา้ส์แต่ละแห่งก็จะเพ่ิมรายละเอียดของ

กฎระเบียบเพิ่มเติม 

3) บริบทดา้นการด าเนินการ มีการด าเนินงานตรวจสอบและให้

ความสนใจเป็นล าดบัแรกในเร่ืองการจดัการความปลอดภยัทั้งการตรวจสอบอุปกรณ ์การติดตั้ง

กลอ้งวงจรปิด (CCTV) การจดัฝึกอบรม รวมไปจนถึงการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแล 

และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา อีกทั้งมีความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) บริบทด้านการจัดการความปลอดภัยในปัจ จุบัน มีการ

ด าเนินงานตามกรอบของการควบคุมจากภาครฐัหน่วยงานหลกัคือ ส านักงานเขตพระนคร โดย

ไดร้บัการตรวจความเรียบรอ้ยอยา่งสม า่เสมอ 

4.4.1.2  จากผลการสมัภาษณ์ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้น การ

จดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์3 ดา้น ประกอบดว้ย  

1)  ขอ้จ ากดัดา้นความรู ้มีขอ้จ ากดัดา้นความรูท้ั้งในภาคทฤษฎีและ

ปฏิบติัอีกทั้งบุคลากรและพนักงานทุกคนไมส่ามารถเขา้ร่วมการฝึกอบรมไดท้ั้งหมด 

2) ขอ้จ ากัดด้านทักษะ มีขอ้จ ากัดด้านทักษะของบุคลากรและ

พนักงานยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในทางทฤษฎีหลกัการปฏิบติัและการปฏิบัติ ดังน้ันจึงตอ้ง

อาศยัประสบการณใ์นการท างานเป็นหลกั   

3)  ขอ้จ ากดัดา้นทัศนคติ มีขอ้จ ากัดดา้นทัศนคติของบุคลากรและ

พนักงานเน่ืองจากมีความแตกต่างความคิดและพฤติกรรมส่วนบุคคล ดงัน้ัน จึงตอ้งมีการปรบั

ทศันคติใหม้ีความพรอ้มในดา้นการใหบ้ริการในรายบุคคล 

4.4.1.3  จากผลการวิเคราะห ์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติต่อการ    

จดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร  

มีความพึงพอใจต่อการจดัการอยูใ่นระดบัมาก โดยความพึงพอใจต่อการจดัการ

ความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เมื่อแยกความพึงพอใจเป็น

รายดา้น พบว่า ดา้นการเตือนภัยมากกว่าดา้นอ่ืน รองลงมาคือ ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี 

ดา้นรกัษาความปลอดภัย ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮา้ส ์ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น และดา้น

หอ้งพกัและหอ้งน ้า ตามล าดบั 

4.4.1.4  ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติต่อการจดัการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

มีความต้องการต่อการจัดการอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการต่อการ

จดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เมื่อแยกความตอ้งการ

เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการเตือนภัยมากกว่าดา้นอ่ืน รองลงมาคือ ดา้นบริเวณทางเขา้ของ

เกสต์เฮา้ส ์ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี ดา้นรกัษาความปลอดภัย และ

ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า ตามล าดบั 
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4.4.2  ผลการวิเคราะหเ์สนอแนวทางการจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้สย์่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

จากผลการสรุปการศึกษาในหวัขอ้ท่ี 4.2.1 น าสู่การวิเคราะหเ์สนอแนวทางการจดัการ

ความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) แนวทางในการจดัการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงใจและความตอ้งการของ

ผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติใหเ้กิดความเป็นสากลในการจดัการดา้นการเตือนภยัเป็นดา้นท่ีผูเ้ขา้พกัให้

ความสนใจและความส าคัญเป็นล าดับแรก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการให้สัมภาษณ์ของ

ผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้สใ์นยา่นถนนขา้วสาร อีกทั้งการควบคุมจากภาครฐัตาม พระราชบญัญติั

ควบคุมอาคารและอัคคีภัยยงัสามารถด าเนินการไดอ้ยู่ในระดับท่ีดี ดังน้ันเพ่ือเป็นการสรา้ง

ภาพลกัษณข์องการใหบ้ริการท่ีพกัประเภทเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสารใหอ้ยู่ในระดบัดีถึงดีมาก

น้ันผูป้ระกอบการ  เกสต์เฮา้สต์อ้งใหค้วามส าคญัมากขึ้ นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิม

ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และทศันคติของบุคลากรและพนักงานท่ียงัถือว่าเป็นขอ้จ ากดัทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคการปฏิบติังาน ดงัน้ันควรส่งเสริมการบรูณาการการมีส่วนร่วมกบัทุกภาค

ส่วนใหม้ีการจดัฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรและพนักงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั อีกทั้ง

ตอ้งปรบัเปล่ียนหมุนเวียนบุคลากรและพนักงานเขา้ร่วมการอบรมและการฝึกปฏิบติัอย่างทัว่ถึง

บนฐานของทรพัยากรบุคคลท่ีมีอยา่งจ ากดัได ้

2) แนวทางในการจัดการเพ่ือตอบสนองความพึงใจและความตอ้งการของผู ้

เขา้พักชาวต่างชาติส าหรับดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮา้ส์ ผูเ้ขา้พักมีความพึงพอใจอยู่ใน

ล าดับท่ี 4 แต่มีความต้องการใหม้ีการจัดการอยู่ในล าดับท่ี 2 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการให้

ความส าคญัของผูเ้ขา้พกัส าหรบับริเวณทางเขา้เกสต์เฮา้สซ่ึ์งจะเป็นจุดสงัเกตแรกท่ีเห็นและส่ือ

ถึงความรูสึ้กแรกเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะป้ายบอกช่ือและสัญลักษณ์ของเกสต์เฮา้ส ์

สถานท่ีจอดรถ ไปจนถึงตวัอาคารท่ีพกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการใหส้มัภาษณข์องผูป้ระกอบการ

เกสต์เฮา้ส์เอง คือ ภาพลักษณ์แรกพบเห็นของผูเ้ขา้พักคือความประทับใจแรก รองลงมาคือ 

ราคาหอ้งพกั ดังน้ันเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ ภาพลกัษณ์ และความเป็นมาตรฐานทั้งสถาน

ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ และหน่วยงานของภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการปรับปรุง

ทัศนียภาพบริเวณทางเขา้เกสต์เฮา้ส ์สถานท่ีจอดรถ ตลอดจนแสงสว่างจากถนนสายหลกัซ่ึง

เป็นตวัช้ีวดัความพรอ้มในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน 

3)   แนวทางในการจดัการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงใจและความตอ้งการของ

ผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติส าหรบัดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น ผูเ้ขา้พกัมีความพึงพอใจอยู่ในล าดบัท่ี 5 แต่

มีความตอ้งการใหม้ีการจดัการอยู่ในล าดับท่ี 3 ซ่ึงในส่วนน้ีจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ

เกสตเ์ฮา้สใ์นดา้นการจดัการความปลอดภัยชีวิตและทรพัยสิ์นของผูเ้ขา้พกัน้ัน นอกจากจะเน้น

การดแูลระบบรกัษาความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สแ์ลว้น้ัน ผูเ้ขา้พกัตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัใน

การรกัษาชีวิตและทรพัยสิ์นส่วนตวั ดงัน้ันเพ่ือใหเ้กิดความประทบัใจหรือการยกมาตรฐานการ

ใหบ้ริการส าหรบัผูเ้ขา้พกัเกสตเ์ฮา้สต์อ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง



124 

จริงจงัในการป้องปรามปัญหามิจฉาชีพท่ีจะเขา้มาก่อเหตุอาชญากรรมบริเวณย่านถนนขา้วสาร 

ทั้งน้ีในส่วนของบุคลากรหรือพนักงานของเกสตเ์ฮา้สต์อ้งเอาใจใส่ในเร่ืองการคดักรองผูเ้ขา้พกั

อย่างละเอียดโดยการสนับสนุนจากสถานประกอบการเกสต์เฮา้สแ์ละภาครฐั ในการส่งเสริม

เพ่ือเพ่ิมทกัษะการสงัเกตบุคคลไม่พึงประสงค ์ดว้ยการฝึกอบรมวิธีการสงัเกตและวิธีการปฏิบติั

หากเกิดเหตุการณจ์ริง 

4)  แนวทางในการจัดการเพ่ือตอบสนองความพึงใจและความตอ้งการของผู ้

เขา้พกัชาวต่างชาติส าหรบัดา้นโครงสรา้งและสถานท่ีผู ้เขา้พกัมีความพึงพอใจอยู่ในล าดับท่ี 2 

และมีความตอ้งการใหม้ีการจดัการอยู่ในล าดบัท่ี 4 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการก่อสรา้งอาคารท่ีพกั

ของเกสตเ์ฮา้สเ์ป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโดย พรบ.ควบคุมอาคารและสถานท่ีของส านัก

โยธาธิการ ส านักงานเขตพระนครอย่างเคร่งครัด ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการสัมภาษณ์ของ

รักษาการผู ้อ านวยการเขตพระนครเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมโครงสรา้ง รวมไปถึงการ

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการใหส้มัภาษณข์องสถานประกอบการเกสต์

เฮ้าส์ท่ีให้ความส าคัญกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการรักษาความ

ปลอดภัยทั้งภายในตัวอาคารหอ้งพกัของ   เกสต์เฮา้สแ์ละบริเวณโดยรอบสาธารณะดว้ยเพ่ือ

ป้อมปรามมิจฉาชีพท่ีแอบแฝงมากับนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะเกสต์เฮ้าส์ขนาดเล็กต้องให้

ความส าคญัเป็นกรณีพิเศษเพ่ือเป็นการป้องกนัเหตุหรือภยัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัเกสตเ์ฮา้ส์

เองและผูเ้ขา้พกั โดยการควบคุมจากหน่วยงานของภาครฐัอยา่งเคร่งครดั 

5)   แนวทางในการจดัการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงใจและความตอ้งการของ

ผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติส าหรบัดา้นรกัษาความปลอดภยัผูเ้ขา้พกัมีความพึงพอใจอยู่ในล าดับท่ี 3 

และมีความตอ้งการใหม้ีการจัดการอยู่ในล าดับท่ี 5 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพดา้นการ

จดัการดา้นความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สต่์อการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีอยู่ในระดบัท่ีดี ทั้งน้ีเกิดจาก

ความร่วมมือของบุคลากรหรือพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเกสต์เฮ้าส์อย่าง

เคร่งครัด อันน ามาซ่ึงความพึงพอใจของผู ้เขา้พักในระดับมาก อย่างไรก็ตามการปรับปรุง 

พฒันา และการรกัษามาตรฐานการใหบ้ริการในส่วนของความปลอดภยัใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกับุคลากร

หรือพนักงานตอ้งพฒันาทศันคติส่วนบุคคลต่อการใหบ้ริการในเชิงบวกอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ 

ความเสียสละ ความมีจิตสาธารณะ ดังน้ันการปลูกฝังหรือสร้างวัฒนธรรมร่วมกันของ

ผูป้ระกอบการและบุคลากรหรือพนักงานในการสรา้งทศันคติท่ีดีต่อการใหบ้ริการตลอดถึงการ

สรา้งแรงจูงใจท่ีดีต่อบุคลากรหรือพนักงานเพ่ือใหเ้กิดจิตอาสาควรส่งเสริมไปพรอ้มกับการ

ปฏิบติังานจริงควบคู่การฝึกอบรมดว้ย 

6)   แนวทางในการจดัการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงใจและความตอ้งการของ

ผูเ้ขา้พักชาวต่างชาติส าหรบัดา้นหอ้งพักและหอ้งน ้าผูเ้ขา้พกัมีความพึงพอใจอยู่ในล าดับท่ี 6 

และมีความตอ้งการใหม้ีการจดัการอยู่ในล าดบัท่ี 6 ซ่ึงประเด็นดังกล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัผลการ

ใหส้มัภาษณข์องผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้สซ่ึ์งจะเป็นประเด็นทา้ยๆ ในการเรียกรอ้งหรือการเน้น

ใหค้วามส าคญัซ่ึงก็อยู่ในระดับมาก สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการจดัการความปลอดภยัท่ีอยู่ในระดบัดี 
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ส าหรบัการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สซ่ึ์งผูเ้ขา้พกัเกิดความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 

แต่มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัสุดทา้ย ดงัน้ันผูเ้ขา้พกัมีความเช่ือใจและมัน่ใจสถานประกอบการ

เกสตเ์ฮา้สใ์นการรกัษาความสะอาด ความปลอดภัยของหอ้งพกัและหอ้งน ้าใหอ้ยู่ในมาตรฐาน 

ประกอบกับปฏิบัติตามการควบคุมของขอ้บังคับ ฉะน้ันเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการ

ปรบัปรุงสถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สต์อ้งมีการตรวจความเรียบรอ้ยของหอ้งพกั หอ้งน ้า อย่าง

ต่อเน่ืองและเป็นประจ าหรือทุกครั้งหลังการแจง้ออกของผู ้เขา้พัก  ทั้งน้ีตอ้งปฏิบัติตาม

กฎระเบียบมาตรฐานการจดัการเพ่ิมมากขึ้ นตามล าดบั 
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการความปลอดภยัของเกสต์เฮา้ส์

ในย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทการจัดการความ

ปลอดภัยของเกสตเ์ฮา้สโ์ดยผูป้ระกอบการย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครในปัจจุบนั เพ่ือ

ศึกษาขอ้จ ากัดดา้นบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู ้เขา้พัก

ชาวต่างชาติต่อการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮา้ส์ ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

และเพ่ือเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาครั้งน้ีศึกษาโดยใชว้ิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

เจา้หน้าท่ีภาครฐั (ผูอ้ านวยการเขตพระนคร) จ านวน 1 คน ผูป้ระกอบการและบุคลากรของ   

เกสต์เฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจ านวน 9 คน และผูเ้ขา้พกัเกสต์เฮา้ส์

ชาวต่างชาติ ในยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร จ านวน 384 ตวัอยา่ง  

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 2 แบบ คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview) 

เจา้หน้าท่ีภาครฐั (ผูอ้ านวยการเขตพระนคร) และผูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสตเ์ฮา้สท่ี์

ผูว้ิจยัสรา้งขึ้ น และแบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรบัผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติท่ีผูว้ิจยัสรา้ง

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย ขอ้มลูทัว่ไป ความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของ    

เกสต์เฮา้ส์ และความตอ้งการในการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ โดยการวิ เคราะห์

ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์วิเคราะหโ์ดยวิเคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis)  

ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาหาค่าความถ่ี (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) และขอ้มลู

เก่ียวกบัความพึงพอใจและความตอ้งการในการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานครวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งจากการสัมภาษณ์และการส ารวจสรุปประเด็น

ส าคัญเพ่ือเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮา้ส์ ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร  

ผูศึ้กษาขอน าเสนอผลการศึกษาและขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา โดยแยกรายละเอียด

ออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.2  การอภิปรายผล 

5.3  ขอ้เสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮา้ส์ ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา  

 

5.1.1  ผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ที่ 1 บริบทการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สโ์ดยผูป้ระกอบการยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครในปัจจุบนั  

จากการศึกษาบริบทการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สโ์ดยผูป้ระกอบการย่าน

ถนนขา้วสาร โดยการสมัภาษณ์เจา้หน้าท่ีของรฐั (ผูอ้ านวยการเขตพระนคร) และผูป้ระกอบการ

และหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ตามกรอบของการศึกษาบริบทการจัดการความปลอดภัยของ

เกสตเ์ฮา้ส ์4 ดา้น ประกอบดว้ย บริบทดา้นบุคลากร บริบทดา้นระเบียบปฏิบติั บริบทดา้นการ

ด าเนินการ และบริบทดา้นการจดัการความปลอดภยัในปัจจุบนั พบวา่ 

5.1.1.1  บริบทดา้นบุคลากร 

จากผลการสมัภาษณท์ั้งภาครฐัและภาคเอกชน ผูศึ้กษาสามารถน ามาวิเคราะห์

และตีความสรุปผลดงัน้ี 

1)  จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในการจัดการความ

ปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์มีไม่เพียงพอ เน่ืองจากอัตราการจา้งงานจะเป็นต้นทุนของสถาน

ประกอบการเกสต์เฮา้ส์น้ันๆ ซ่ึงความพรอ้มดา้นตน้ทุนในแต่ละแห่งมีขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกัน 

สามารถแยกการจดัการดา้นบริบทออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มแรก สถานประกอบการเกสต์เฮา้สท่ี์มีขนาดเล็กหอ้งพกัไม่เกิน 

20 หอ้ง การจดัการดา้นพนักงานรกัษาความปลอดภยัจะมีบา้งเฉพาะบางแห่ง โดยส่วนใหญ่ก็

จะไม่มีพนักงานรกัษาความปลอดภยั เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมตน้ทุนในการจดัการ อีกทั้งจ านวน

หอ้งมีไม่มาก ผูป้ระกอบการสามารถดูแลหรือใชพ้นักงานตอ้นรับแทนพนักงานรักษาความ

ปลอดภยัได ้

กลุ่มท่ีสอง สถานประกอบการเกตส์เฮ้าส์ขนาดกลางท่ีมีจ านวน

หอ้งพกัตั้งแต่ 10 หอ้งแต่ไม่เกิน 30 หอ้ง การจดัการดา้นพนักงานรกัษาความปลอดภยัจะอยู่

บริเวณทางเขา้ – ออกเกสตเ์ฮา้สเ์ท่าน้ัน และประจ าตลอด 24 ชัว่โมง โดยจะผลดัเปล่ียนการ

ท างานเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. และ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 

08.00 น. ในวนัถดัไป ประกอบกบัการตรวจความเรียบรอ้ยบริเวณรอบๆ เกสตเ์ฮา้ส์จะมีทุกๆ

ชัว่โมง ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บักฎระเบียบของสถานประกอบการแต่ละแห่ง  
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กลุ่มท่ีสาม สถานประกอบการเกสต์เฮา้ส์ท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 30 

หอ้งขึ้ นไป แต่ไม่เกิน 100 หอ้ง การจดัการดา้นพนักงานรกัษาความปลอดภัยจะเป็นระบบ

อยา่งชดัเจนซ่ึงจะอยูป่ระจ าหลายจุด ประกอบกบัการตรวจความเรียบรอ้ยจะมีตลอด 24 ชัว่โมง 

เน่ืองจากสถานประกอบการมีขนาดใหญ่ ลูกคา้หรือผู ้เขา้พักมีความหลากหลาย ภายในตัว

อาคารท่ีใหพ้ักมีการประกอบกิจการอ่ืนๆ เช่น ร้านอาหาร บริการนวดแผนไทย เป็นต้น 

ผูป้ระกอบการจึงใหค้วามส าคญัต่อการจดัการความปลอดภยัอยา่งเคร่งครดั 

2)  การจดัการดา้นบุคลากรส าหรับการจดัการความปลอดภัยของ 

เกสตเ์ฮา้ส ์สถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สจ์ะเน้นใหพ้นักงานทุกคนตระหนัก เขา้ใจ และช่วยกนั

สอดส่อง ดแูลเร่ืองความปลอดภยั  
ทั้งน้ีในส่วนของการจดัการความปลอดภัยดา้นบุคลากรไดร้บัความ

ร่วมมือจากหน่วยงานของภาครฐัในการตรวจความเรียบรอ้ยทั้งช่วงกลางวนัและช่วงกลางคืน 

อาทิเช่น สถานีต ารวจนครบาลนางเล้ิง สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม ต ารวจท่องเท่ียว 

รวมถึงการจัดการความเรียบรอ้ยของทางเดินเทา้ ความสะอาดของทางเทา้ รา้นอาหาร และ

บริการต่างๆ จากหน่วยงานเทศกิจของส านักเขตพระนคร ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการให้

ความส าคัญต่อการจัดการการท่องเท่ียว และคุณภาพในการใหบ้ริการแก่นักท่องเท่ียวดา้น

ต่างๆ ยา่นถนนขา้วสารอยา่งชดัเจน ประกอบกบัการวางแนวทางในการพฒันาอย่างต่อเน่ืองดงั

บทสมัภาษณเ์พ่ิมเติมของรกัษาการผูอ้ านวยการส านักงานเขตพระนคร  

5.1.1.2  บริบทดา้นกฎระเบียบ 

จากผลการสมัภาษณท์ั้งภาครฐัและภาคเอกชน ผูศึ้กษาสามารถน ามาวิเคราะห์

และตีความสรุปผลดงัน้ี 

1)   ดา้นกฎระเบียบส าหรบัการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์

มีการวางกฎระเบียบและขั้นตอนในการรบัผูเ้ขา้พกั เพ่ือเป็นการป้องกนัความปลอดภัยสถาน

ประกอบการเกสตเ์ฮา้สแ์ละผูเ้ขา้พกั โดยมีขัน้ตอนดงัน้ี 

(1)  การตรวจสอบผูเ้ขา้พักโดยการตรวจสอบหนังสือเดินทาง 

(Passport) พรอ้มทั้งถ่ายส าเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ขา้พกัไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(2)  การตรวจสอบกรณีลูกค้าผู ้เข ้าพักน าบุคคลท่ี 3 ท่ีมิใช่

บุคคลในครอบครวัมาพกัดว้ยทั้งชัว่คราวและคา้งคืน สถานประกอบการเกสต์เฮา้ส์จะขอตรวจ

และส าเนาบตัรประชาชนกรณีท่ีบุคคลท่ี 3 เป็นคนไทย ส าหรบัชาวต่างชาติก็จะขอตรวจและ

ส าเนาหนังสือเดินทางเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีบางเกสตเ์ฮา้สท่ี์ตรวจพบวา่บุคคลท่ี 3 เป็นสาวประเภท

สอง เจา้หนา้ท่ีของ   เกสตเ์ฮา้สก็์จะไมอ่นุญาตใหผู้เ้ขา้พกัพาข้ึนหอ้งพกั 

(3) สถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สจ์ะไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอก

ท่ีมิไดม้าลงทะเบียนเขา้พกั (Check In) พรอ้มกบัผูเ้ขา้พกัเขา้ไปหอ้งพกัเด็ดขาด หากมีการมา

ขอพบผูเ้ขา้พกั พนักงานตอ้นรบัจะใหติ้ดต่อผ่านโทรศพัทเ์ท่าน้ัน 

(4)  เกสต์เฮ้าส์มีห ้องหรือตู ้เก็บของใหผู้ ้เขา้พักเช่าหรือฝาก

ส่ิงของไวใ้นกรณีท่ีมีการแจง้ออกจากเกสตเ์ฮา้ส ์(Check Out) แต่ยงัไม่ถึงเวลาเดินทาง เพ่ือเป็น

การป้องกนัส่ิงของหายหรือการสวมรอยจากกลุ่มอาชญากรรม 
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2) ด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและหรือ

อคัคีภยั สถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สจ์ะก าหนดขอ้ปฏิบติัไวอ้ย่างชดัเจนส าหรบัพนักงานและผู ้

มีส่วนเก่ียวขอ้ง พรอ้มทั้งรายละเอียดค าเตือนและขอ้ควรปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ดงักล่าวติดไวใ้นหอ้งพกัส าหรบัผูเ้ขา้พกั 

5.1.1.3  บริบทดา้นการด าเนินการ 

จากผลการสมัภาษณท์ั้งภาครฐัและภาคเอกชน ผูศึ้กษาสามารถน ามาวิเคราะห์

และตีความสรุปผลดงัน้ี 

1)   การตรวจสอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณต่์างๆ ทุกครั้งท่ีผูเ้ขา้พกั
มีการแจง้ออกจากเกสตเ์ฮา้ส ์(Check Out) โดยแม่บา้นจะเป็นผูต้รวจตอบขั้นแรกหากเกิดการ

ช ารุดก็จะแจง้ต่อหวัหน้าหรือผูจ้ดัการเพ่ือซ่อมแซมหรือตรวจความเสียหายและเปล่ียนใหม่ใน

กรณีท่ีไมส่ามารถซ่อมได ้

2)   การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) โดยสามารถแบ่งลักษณะของ

การติดตั้งกลอ้งไดต้ามขนาดของประเภทเกสต์เฮา้ส์ เน่ืองจากความพรอ้มงบประมาณและ

ศกัยภาพในการจดัการของสถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สม์ีไมเ่ท่ากนั ซ่ึงแยกรายละเอียดไดด้งัน้ี 

(1)  เกสต์เฮา้ส์ท่ีมีขนาดเล็กหรือเกสต์เฮา้ส์ท่ีมีราคาถูกส่วน

ใหญ่จะติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเขา้-ออก ตัวอาคารเท่าน้ัน บางแห่งก็มิไดม้ี

การติดตั้งเพราะเป็นการลดตน้ทุนในการจดัการ 

(2)  เกสต์เฮา้สท่ี์มีขนาดกลางส่วนใหญ่จะติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) บริเวณทางเขา้-ออก บริเวณโดยรอบๆ ตัวอาคาร บริเวณระหว่างชั้นและแต่ละชั้นท่ีมี

หอ้งพกัและหอ้งครวั  

(3)  เกสต์เฮา้สท่ี์มีขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) ไวทุ้กจุดทั้งภายในตัวอาคาร และบริเวณรอบนอกตัวอาคาร โดยเฉพาะสถาน

ประกอบการท่ีมีการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ เช่น รา้นอาหาร รา้นนวดแผนไทย ท่ีตั้งอยู่ร่วมภายใน

ตวัอาคารหอ้งพกัดว้ย เน่ืองจากบุคคลท่ีเขา้มาในบริเวณอาคารท่ีพกัมิไดม้ีเฉพาะผูเ้ขา้พกัเท่าน้ัน 

โดยเฉพาะอย่างบริเวณทางขึ้ น-ลง และเขา้-ออกหอ้งพักน้ันจะมีเจา้หน้าท่ีและพนักงานอยู่

ประจ าหลายคน 

การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ส านักงานเขตพระนครร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร สถานีต ารวจนครบาลบางเล้ิง และสถานีต ารวจนครบาลชนะสงครามมีการ

กรวดขันติดตั้งบริเวณท่ีสถานสาธารณะโดยรอบบริเวณถนนขา้วสาร ทั้งน้ีความเป็นไปไดท่ี้

อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตใหส้ถานประกอบการท่ีพกัยา่นถนนขา้วสารทั้งหมดติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) และมีการบนัทึกเทปอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการ

ตรวจสอบและป้องกันอาชญากรรม หรือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันตรายท่ีจะเกิดขึ้ นทั้งใน

ส่วนทรพัยสิ์นสาธารณะ ทรพัยสิ์นสถานประกอบการและผูใ้หบ้ริการต่างๆ เน่ืองจากเป็นการ

สะทอ้นภาพลกัษณ์ของการจดัการของหน่วยงานภาครฐัร่วมกบัหน่วยงานภาคเอกชนทางการ

ท่องเท่ียว 
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3) การจัดการด้านอัคคีภัยสถานประกอบการเกสต์เฮ้าส์ให้

ความส าคญัต่อการจดัเตรียมความพรอ้มส าหรบัอุปกรณท่ี์จ าเป็น การติดตั้งอุปกรณด์บัเพลิงไว ้

ตามจุดต่างๆ ไวใ้ชด้บัเพลิงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมต้ามกรอบขอ้ปฏิบติั พรบ. ควบคุมอาคาร 

อีกทั้งยงัตรวจสอบและปรบัปรุงอุปกรณ์ใหม้ีความพรอ้มต่อการใชง้านอยู่ตลอดเวลา โดยฝ่าย

ช่างประจ าสถานประกอบการเอง ส าหรบัเกสต์เฮา้สท่ี์มีขนาดเล็กก็ใหค้วามส าคญักบัอุปกรณ์

เหล่าน้ีเช่นเดียวกนัซ่ึงจะติดตั้งไวบ้ริเวณท่ีเห็นไดช้ดัเจนสะดวกต่อการใชง้านจริงเมื่อเกิดเหตุ  

4) การสรา้งสถานการณ์จ าลองเก่ียวกบัเพลิงไหม ้ส าหรบัเกสต์เฮา้ส์

ท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพ่ือใหพ้นักงานไดเ้รียนรูแ้ละน าไปใชห้ากเกิดเหตุการณ์ขึ้ นจริง 

พนักงานจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไรเพ่ือความปลอดภยัของตนเอง และแนะน าใหก้บัผูเ้ขา้พกั  

นอกจากน้ีสถานประกอบการเกตส์เฮา้ส์ตอ้งส่งพนักงานเขา้ร่วมการฝึกอบรม

ดา้นการป้องกนัภัยทั้งภัยจากอาชญากรรม ภัยจากเหตุทะเลาะวิวาท ภัยจากอคัคีภัย และภัย

อ่ืนๆ ซ่ึงจดัขึ้ นโดยส านักงานเขตพระนครร่วมกบักรุงเทพมหานคร สถานีต ารวจนครบาลบาง

เล้ิง สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม และสถานประกอบการเกตสเ์ฮา้สอ์ย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ทั้งน้ีในทุกเดือนจะมีการจดัการประชุมของสมาคมโรงแรมย่านถนนขา้วสาร เพ่ือปรึกษาหารือ

และหาขอ้ตกลงร่วมกันส าหรับการจัดการแกไ้ขปัญหา และแนวทางในการจัดการความ

ปลอดภยั โดยจากผลการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้สส์่วนใหญ่จะเน้นและใหค้วามส าคญั

กับการใหบ้ริการและความพึงพอใจของผูเ้ขา้พักเป็นหลักส าคัญอันดับแรก เพ่ือการบอกต่อ

ภาพลกัษณ์ของเกสต์เฮา้สแ์ละลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียวย่านถนนขา้วสารถึงความประทบัใจ 

ความเอาใจใส่ทั้งจากภาครฐัและภาคเอกชนในการกลบัมาเท่ียวซ ้าและซกัชวนการมาท่องเท่ียว

เพ่ิมข้ึน 

5.1.1.4  บริบทดา้นการจดัการความปลอดภยัในปัจจุบนั 

จากผลการสมัภาษณท์ั้งภาครฐัและภาคเอกชน ผูศึ้กษาสามารถน ามาวิเคราะห์

และตีความสรุปผลดงัน้ี 

1)  การจดัการความปลอดภยัท่ีสถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สป์ฏิบติั

อยู่ในปัจจุบันจะด าเนินการตามกรอบของการควบคุมจากหน่วยงานภาครฐั ทั้งน้ีในส่วนของ

สถานประกอบการเกสต์เฮา้สก็์จะใหค้วามส าคัญเพ่ิมเติมในส่วนของการความเอาใจใส่ลูกคา้

หรือผูเ้ขา้พัก ในการสรา้งแรงจูงใจของผูเ้ข ้าพักในการตัดสินใจเลือกท่ีพัก โดยจะเน้นการ

ใหบ้ริการดว้ยใจ (Service Mind) เพ่ือสรา้งความประทบัใจแรกเร่ิมต่อการตดัสินใจเลือกพกัของ

ลกูคา้ อยา่งไรก็ตามสถานประกอบการเองก็จะคดักรองลกูคา้ผูเ้ขา้พกัดว้ยเช่นกนั  

2)  การจดัการในมิติของความปลอดภัยในมุมมองของผูป้ระกอบการ

เกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร มองวา่เป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้ริการของแต่ละสถานประกอบการ

ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความแตกต่างของแต่ละแห่งอย่างชดัเจน เน่ืองดว้ยขนาดของเกสต์เฮา้ส ์ราคา

หอ้งพกั และบริการอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีการจดัการความปลอดภยัแมจ้ะมีความแตกต่าง แต่

ก็ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกัน อาทิเช่น การตรวจคัดกรองผู ้เขา้พัก การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) การใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 
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3)  การจดัการความปลอดภยัของสถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สย์่าน

ถนนขา้วสารในภาพรวมจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ พบว่า มีการจัดตั้ งคณะกรรมการ

คุม้ครองความปลอดภัยของลูกคา้ดูแลทั้งในส่วนของนักท่องเท่ียวทัว่ไปและผูเ้ขา้พกั ซ่ึงสถาน

ประกอบการเกสตเ์ฮา้สท่ี์เขา้ร่วมแต่ละแห่งจะส่งพนักงานของตนเขา้ร่วมเป็นสมาชิก มีการตรวจ 

ตราบริเวณย่านถนนขา้วสาร ซ่ึงจะมีการท างานตลอด 24 ชัว่โมง โดยเป็นขอ้ตกลงร่วมกัน

ระหว่างผูป้ระกอบการเกสต์เฮา้สแ์ละผูป้ระกอบการธุรกิจการบริการดา้นอ่ืนๆ ท่ีตระหนักและ

เห็นความส าคัญถึงความปลอดภัยของตนเองและนักท่องเท่ียว โดยไดร้ับการสนับสนุนจาก

ส านักงานเขตพระนครและกรุงเทพมหานครดว้ยเช่นกนั 

สรุปไดว้่า บริบทการจัดการความปลอดภัยในปัจจุบันส าหรับเกสต์เฮา้ส์ ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีการด าเนินการท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความมือระหว่างภาครฐั

และภาคเอกชน (ผูป้ระกอบการเกสต์เฮา้ส์) ทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งวิธีการควบคุม การ

จัดตั้งกลุ่ม เน่ืองจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเองมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพและมีช่ือเสียงระดบัโลก ดงัน้ัน ภาพลกัษณท่ี์ดีของดา้นต่างๆ จึงเป็นเร่ือง

ท่ีส าคัญ แมก้ารจัดการจะยังคงไม่ประสบความส าเร็จอย่างเต็ม ท่ี แต่ก็สามารถสรา้งความ

เช่ือมัน่ใหก้บันักท่องเท่ียวและผูท่ี้เคยมาเยือนถนนขา้วสารกลบัมาเท่ียวและใชบ้ริการอีกครั้ง 

 

5.1.2 ผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ที่ 2 ขอ้จ  ากดัดา้นบุคลากรที่

รบัผิดชอบดา้นการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาขอ้จ ากัดดา้นบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจดัการความปลอดภัยของ    

เกสต์เฮา้ส์ ย่านถนนขา้วสาร โดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามกรอบของการศึกษาขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้นการจดัการความปลอดภยัของ       

เกสต์เฮา้ส ์ 3 ดา้น ประกอบดว้ย ขอ้จ ากดัดา้นความรู ้ขอ้จ ากดัดา้นทกัษะ และขอ้จ ากดัดา้น

ทศันคติ พบวา่ 

5.1.2.1  ขอ้จ ากดัดา้นความรู ้
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับการจัดการความ

ปลอดภัยของบุคลากรหรือพนักงานเกสต์เฮา้ส์ ยังเป็นขอ้จ ากัดต่อการปฏิบัติ เน่ืองจากขาด

แคลนในเร่ืองของจ านวนของบุคลากรหรือพนักงาน ประกอบกบัยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจ 

ความช านาญเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัย โดยเฉพาะความช านาญเฉพาะด้าน  ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพราะสถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สเ์องไม่สามารถส่งบุคลากรหรือ

พนักงานเขา้รับการฝึกอบรมได้ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกสต์เฮ้าส์ท่ีมีขนาดเล็กจะขาด

บุคลากรหรือพนักงานดา้นความปลอดภยัอยา่งชดัเจน 
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5.1.2.2  ขอ้จ ากดัดา้นทกัษะ 

จากการสมัภาษณ ์พบวา่ 

1)  ขอ้จ ากัดดา้นทักษะมีผลต่อการปฏิบัติงานดา้นความปลอดภัย

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกสต์เฮา้ส์ท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลางบางแห่งขาดบุคลากรหรือ

พนักงาน ท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง ดังน้ันเมื่อตอ้งปฏิบติังานในสถานการณ์จริงก็จะ

ท าใหก้ารจดัการดา้นความปลอดภยัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

2)  ขอ้จ ากดัดา้นทักษะของบุคลากรหรือพนักงานใหม่ท่ียงัไม่เขา้ใจ

กระบวนการท างานหรือขั้นตอนการปฏิบติังานกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สถานประกอบการ 

เกสต์เฮา้สส์่วนใหญ่จะเลือกหรือคดัสรรบุคลากรหรือพนักงานท่ีมีประสบการณ์การท างานมา

ก่อน เพ่ือใหบ้ริการส าหรบัลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.1.2.3  ขอ้จ ากดัดา้นทศันคติ 
จากการสมัภาษณ์ พบว่า ขอ้จ ากดัดา้นทัศนคติในการจดัการความปลอดภัย

ของบุคลากรหรือพนักงานมีขอ้จ ากัดต่อการปฏิบัติงานบา้งเล็กน้อย แต่ก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่ 

เน่ืองจากการจดัการความปลอดภัยเป็นลกัษณะของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นจากอนัตรายภายนอก 

บุคลากรหรือพนักงานจะตอ้งเกิดความรูค้วามเขา้ใจโดยอาศยัความช านาญเขา้จดัการปัญหาให้

มีประสิทธิภาพ  

 

5.1.3  ผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ที่ 3 ความพึงพอใจและความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาตติอ่การจดัการความปลอดภยัในเกสต์

เฮา้ส ์ ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

5.1.3.1  ผลสรุปขอ้มลูทัว่ไปของนักท่องเท่ียว 

จากผลการศึกษาผู ้เข ้าพักในเกสต์เฮ้าส์ชาวต่างชาติ ย่านถนนข้าวสาร

กรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน พบว่า ผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูเ้ขา้พกั

ส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.3 รองลงมา

เป็นเพศหญิง จ านวน 176 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.7 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็น

รอ้ยละ 44.0 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 23.40 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา

อยู่ทวีปยุโรป คิดเป็นรอ้ยละ 51.3 รองลงมาทวีปเอเซีย คิดเป็นรอ้ยละ 26.3 และทวีป

ออสเตรเลียและหรือนิวซีแลนด์ คิดเป็นรอ้ยละ 14.6 ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ในช่วงมากกว่า 

15,001 บาทขึ้ นไปต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 49.2 รองลงมาอยูใ่นช่วง 10,001-15,000 บาท 

บาทต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 26.60 ตามล าดบัส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญา

ตรี คิดเป็นรอ้ยละ 50.30 รองลงมาอยู่ในระดบัอาชีวศึกษาและหรืออนุปริญญา คิดเป็นรอ้ยละ 

28.40 อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 18.80 ตามล าดบั 

ผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการเขา้พกัในเกสตเ์ฮา้สเ์ฉล่ีย 4 คืน โดยผูเ้ขา้

พกัส่วนใหญ่เขา้พกัในเกสต์เฮา้สร์ะหว่าง 3-4 คืน คิดเป็นรอ้ยละ 54.20 รองลงมา 4-5 คืน 
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คิดเป็นรอ้ยละ 30.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ไดร้บัรูข้อ้มูลเก่ียวกบัเกสต์เฮา้ส์จากส่ืออินเตอรเ์น็ต 

คิดเป็นรอ้ยละ 65.9 รองลงมารบัรูจ้ากหนังสือและหรือนิตยสาร คิดเป็นรอ้ยละ 19.00 รบัรู ้

จากวิทยุและหรือโทรทศัน์ คิดเป็นรอ้ยละ 7.03 รบัรูจ้ากแผ่นพบัและหรือใบปลิวโฆษณาจาก

บริษัทน าเท่ียวคิดเป็นรอ้ยละ 6.25 และรูจ้ากการบอกเล่าปากต่อปาก คิดเป็นรอ้ยละ 1.82 

ตามล าดับ และส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลในการเลือกเกสต์เฮา้ส์เน่ืองจากราคาถูก คิดเป็นรอ้ยละ 

56.0 รองลงมา ความสะดวกสบาย คิดเป็นรอ้ยละ 29.70 มีความปลอดภัยคิดเป็นรอ้ยละ 

10.42 และการกลบัมาใชบ้ริการซ ้า คิดเป็นรอ้ยละ 3.88 ตามล าดบั 

5.1.3.2  ความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนน 

             ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร (ผูเ้ขา้พกั) 

จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮา้ส ์ดา้น

รกัษาความปลอดภัย ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี ดา้นหอ้งพักและหอ้งน ้า ดา้นการเตือนภัย 

และด้านชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อพิจารณาภาพรวมของความพึงพอใจต่อการจัดการความ

ปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความพึงพอใจต่อการ

จดัการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.792 โดยความพึง

พอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เมื่อแยก

ความพึงพอใจเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการเตือนภัยมีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน มีระดับของ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.734 

รองลงมาคือ ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.847 ดา้นรกัษาความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.714 ดา้น

บริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.716 ดา้นชีวิต

และทรัพยสิ์นมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.951 และดา้นหอ้งพักและ

หอ้งน ้ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.951 ตามล าดบั 

ทั้งน้ี จากการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้เขา้พักท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ผูเ้ขา้พกัท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ี

มีต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

กล่าวโดยสรุปคือ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้พกัไม่มีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

5.1.3.3 ความตอ้งการในการจดัการความปลอดภัยของเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร (ผูเ้ขา้พกั) 

จากการศึกษาความตอ้งการในการจดัการความปลอดภยัของเกสต์เฮา้ส ์ย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮา้ส์ ดา้น

รกัษาความปลอดภัย ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี ดา้นหอ้งพักและหอ้งน ้า ดา้นการเตือนภัย 
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และด้านชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อพิจารณาภาพรวมของความต้องการต่อการจัดการความ

ปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความตอ้งการต่อการ

จดัการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.792 โดยความ

ตอ้งการต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร เมื่อ

แยกความตอ้งการเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการเตือนภยัมีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน มีระดบัของ

ความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.624 

รองลงมาคือ ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮา้ส์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.679 ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.892 ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.789 

ดา้นรกัษาความปลอดภัยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.875 และดา้น

หอ้งพกัและหอ้งน ้ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.781 ตามล าดบั 

 

5.1.4  ผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ที่ 4 เสนอแนวทางพฒันาการจดัการ

ความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

จากผลการสรุปประเด็นของผลการศึกษาน าสู่การวิเคราะหเ์สนอแนวทางพฒันา การ

จดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

5.1.4.1  แนวทางพัฒนาการจัดการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงใจและความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติใหเ้กิดความเป็นสากลในการจดัการดา้นการเตือนภยัเป็นดา้น

ท่ีผูเ้ขา้พกัใหค้วามสนใจและความส าคญัเป็นล าดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการใหส้มัภาษณข์อง

ผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้สใ์นยา่นถนนขา้วสาร อีกทั้งการควบคุมจากภาครฐัตาม พระราชบญัญติั

ควบคุมอาคารและอัคคีภัยยงัสามารถด าเนินการไดอ้ยู่ในระดับท่ีดี ดังน้ันเพ่ือเป็นการสรา้ง

ภาพลกัษณข์องการใหบ้ริการท่ีพกัประเภทเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสารใหอ้ยู่ในระดบัดีถึงดีมาก

น้ันผูป้ระกอบการ  เกสตเ์ฮา้สต์อ้งใหค้วามส าคัญเพ่ิมขึ้ นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิม

ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และทศันคติของบุคลากรและพนักงานท่ียงัถือว่ายงัเป็นขอ้จ ากดัทั้ง

ในภาคทฤษฎีและภาคการปฏิบติังาน ดังน้ันควรส่งเสริมการบูรณาการการมีส่วนร่วมกบัทุก

ภาคส่วนใหม้ีการจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรและพนักงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั อีก

ทั้งตอ้งปรบัเปล่ียนหมุนเวียนบุคลากรและพนักงานเขา้ร่วมการอบรมและการฝึกปฏิบัติอย่าง

ทัว่ถึงบนฐานของทรพัยากรบุคคลท่ีมีอยา่งจ ากดัได ้

5.1.4.2  แนวทางพัฒนาการจัดการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงใจและความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติส าหรบัดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮา้ส์ผูเ้ขา้พกัมีความพึง

พอใจอยู่ในล าดับท่ี 4 แต่มีความตอ้งการใหม้ีการจดัการอยู่ในล าดับท่ี 2 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

การใหค้วามส าคญัของผูเ้ขา้พกัส าหรบับริเวณทางเขา้เกสต์เฮา้สซ่ึ์งจะเป็นจุดสงัเกตแรกท่ี เห็น

และส่ือถึงความรูสึ้กแรกเห็นไดอ้ย่างชัดเจน โดยเฉพาะป้ายบอกช่ือและสญัลักษณ์ของเกสต์เฮา้ส ์

สถานท่ีจอดรถ ไปจนถึงตวัอาคารท่ีพกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการใหส้มัภาษณข์องผูป้ระกอบการ
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เกสต์เฮา้ส์เอง คือ ภาพลักษณ์แรกพบเห็นของผูเ้ขา้พักคือความประทับใจแรก รองลงมาคือ 

ราคาหอ้งพกั ดังน้ันเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ ภาพลกัษณ์ และความเป็นมาตรฐานทั้งสถาน

ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ และหน่วยงานของภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการปรับปรุง

ทัศนียภาพบริเวณทางเขา้เกสต์เฮา้ส ์สถานท่ีจอดรถ ตลอดจนแสงสว่างจากถนนสายหลกัซ่ึง

เป็นตวัช้ีวดัความพรอ้มในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน 

5.1.4.3  แนวทางพัฒนาการจัดการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงใจและความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติส าหรบัดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น ผูเ้ขา้พกัมีความพึงพอใจอยู่ใน

ล าดับท่ี 5 แต่มีความตอ้งการใหม้ีการจดัการอยู่ในล าดับท่ี 3 ซ่ึงในส่วนน้ีจากการสัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการ   เกสตเ์ฮา้สใ์นดา้นการจดัการความปลอดภยัชีวิตและทรพัยสิ์นของผูเ้ขา้พกัน้ัน 

นอกจากจะเน้นบริการในการรักษาความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์แลว้น้ัน ผูเ้ขา้พักตอ้งเป็น

ผูร้บัผิดชอบหลกัในการรกัษาชีวิตและทรพัยสิ์นส่วนตัว ดังน้ันเพ่ือใหเ้กิดความประทับใจหรือ

การยกมาตรฐานการใหบ้ริการส าหรบัผูเ้ขา้พกัเกสตเ์ฮา้สต์อ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงัในการกรวดขนัมิจฉาชีพท่ีจะเขา้มาก่อเหตุอาชญากรรมบริเวณย่าน

ถนนขา้วสาร ทั้งน้ีในส่วนของบุคลากรหรือพนักงานของเกสต์เฮา้สต์อ้งเอาใจใส่ผูเ้ขา้พกัอย่าง

ละเอียดโดยการสนับสนุนจากสถานประกอบการเกสต์เฮา้ส ์ภาครฐั ในการส่งเสริมเพ่ือเพ่ิม

ทกัษะการสงัเกตบุคคลไม่พึงประสงค ์ดว้ยการอบรมถึงวิธีการสงัเกตและวิธีการปฏิบติัหากเกิด

เหตุการณจ์ริง 

5.1.4.4  แนวทางพัฒนาการจัดการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงใจและความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติส าหรบัดา้นโครงสรา้งและสถานท่ีผูเ้ขา้พกัมีความพึงพอใจอยู่

ในล าดบัท่ี 2 และมีความตอ้งการใหม้ีการจดัการอยู่ในล าดบัท่ี 4 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการก่อสรา้ง

อาคารท่ีพักของเกสต์เฮ้าส์เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมของ พรบ .ควบคุมอาคารและ

สถานท่ีของส านักโยธา ส านักงานเขตพระนครอย่างเคร่งครดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณ์

ของรกัษาการผูอ้ านวยการเขตพระนครเก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมโครงสรา้ง รวมไปจนถึง

การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ซ่ึงไปสอดคลอ้งกบัผลการใหส้มัภาษณข์องสถานประกอบการ

เกสต์เฮา้สท่ี์ใหค้วามส าคญักับการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการรักษาความ

ปลอดภัยทั้งภายในตัวอาคารหอ้งพักของเกสต์เฮา้ส์และบริเวณโดยรอบสาธารณะดว้ย เพ่ือ

สอดส่องมิจฉาชีพแอบแฝง ดงัน้ันเพ่ือเป็นการพฒันารูปแบบการจดัการดา้นโครงสรา้งทั้งสถาน

ประกอบการเกสตเ์ฮา้สโ์ดยเฉพาะเกสต์เฮา้สข์นาดเล็กตอ้งใหค้วามส าคญัเพ่ือเป็นการป้องกนั

เหตุ หรือภัยอันตรายทั้งเกสต์เฮา้ส์เองและความปลอดภัยของผู ้เขา้พัก โดยการควบคุมจาก

หน่วยงานของภาครฐัอยา่งเคร่งครดัและรดักุม 

5.1.4.5  แนวทางพัฒนาการจัดการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงใจและความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติส าหรบัดา้นรกัษาความปลอดภยัผูเ้ขา้พกัมีความพึงพอใจอยู่ใน

ล าดบัท่ี 3 และมีความตอ้งการใหม้ีการจดัการอยู่ในล าดบัท่ี 5 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพ

การจดัการดา้นความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สต่์อการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีอยู่ในระดบัท่ีดี ทั้งน้ีเกิด
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จากความร่วมมือของบุคลากรหรือพนักงานในการปฏิบติัตามกฎระเบียบของเกสต์เฮา้สอ์ย่าง

ละเอียดถ่ีถว้นและเป็นขั้นตอนจึงน ามาซ่ึงความพึงพอใจของผูเ้ขา้พกัในระดับท่ีมาก อย่างไรก็

ตามการปรบัปรุง พฒันา และการรกัษามาตรฐานการใหบ้ริการในส่วนของความปลอดภยัใหแ้ก่

ผูเ้ขา้พักบุคลากรหรือพนักงานตอ้งพัฒนาทัศนคติส่วนบุคคลต่อการใหบ้ริการในเชิงบวกอยู่

ตลอดเวลา กล่าวคือ ความเสียสละ ความมีจิตสาธารณะ ดงัน้ันการปลกูฝังหรือสรา้งวฒันธรรม

ร่วมกนัของผูป้ระกอบการและบุคลากรหรือพนักงานในการสรา้งทัศนคติท่ีดีต่อการใหบ้ริการ

ตลอดถึงการสรา้งแรงจงูใจท่ีดีต่อบุคลากรหรือพนักงานเพ่ือใหเ้กิดจิตอาสาควรส่งเสริมไปพรอ้ม

กบัการปฏิบติังานจริงควบคู่การฝึกอบรมดว้ย 

5.1.4.6  แนวทางพัฒนาการจัดการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงใจและความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติส าหรบัดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้าผูเ้ขา้พกัมีความพึงพอใจอยู่ใน

ล าดบัท่ี 6 และมีความตอ้งการใหม้ีการจดัการอยู่ในล าดบัท่ี 6 ซ่ึงประเด็นดงักล่าวน้ีสอดคลอ้ง

กบัผลการใหส้มัภาษณ์ของผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส์ ซ่ึงจะเป็นประเด็นทา้ยๆ ในการเรียกรอ้ง

หรือการเน้นใหค้วามส าคญัซ่ึงก็อยู่ในระดับมาก สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการจดัการความปลอดภยัท่ี

อยู่ในระดับดีส าหรบัการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ ซ่ึงผูเ้ขา้พกัก็เกิดความพึงพอใจ

และก็มีความตอ้งการในระดับสุดทา้ย แต่ก็อยู่ในระดบัท่ีมาก  ดงัน้ันผูเ้ขา้พกัมีความเช่ือใจและ

มัน่ใจสถานประกอบการ เกสต์เฮา้สใ์นการรกัษาความสะอาด ความปลอดภยัของหอ้งพกัและ

หอ้งน ้าใหอ้ยู่ภายใตม้าตรฐาน ประกอบกบัปฏิบติัตามการควบคุมของขอ้บงัคบั ฉะน้ันเพ่ือเป็น

การเพ่ิมศักยภาพในการปรบัปรุงสถานประกอบการเกสต์เฮา้สต์อ้งมีการตรวจความเรียบรอ้ย

ของหอ้งพกั หอ้งน ้า อยา่งต่อเน่ืองและเป็นประจ าหรือทุกครั้งหลงัการแจง้ออกของผูเ้ขา้พกั ทั้งน้ี

ตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้ระเบียบมาตรฐานการจดัการเพ่ิมมากขึ้ นตามล าดบั 

 

5.2  การอภิปรายผล 

 

การศึกษาเร่ือง การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการความปลอดภยั

ของเกสต์เฮา้ส์ในย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ท าใหท้ราบถึงบริบทการจัดการความ

ปลอดภยัในปัจจุบนั ขอ้จ ากดัของการจดัการความปลอดภยั ความพึงพอใจและความตอ้งการผู ้

เขา้พกัหรือนักท่องเท่ียวในการจดัการความปลอดภัยเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร ทั้งจากการ

สมัภาษณเ์ชิงลึก และส ารวจเชิงปริมาณ เพื่อเสนอแนวทางพฒันาการจดัการความปลอดภยัของ

เกสตเ์ฮา้ส ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อภาครฐัในการควบคุมดูแล และท่ีส าคญัส าหรบัผูป้ระกอบการ 

เกสตเ์ฮา้สแ์ละธุรกิจบริการอ่ืนๆ ย่านถนนขา้วสาร โดยการน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้น

การวางแผนและเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการความปลอดภัยและการ

บริการของพนักงานใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้ขา้พักหรือนักท่องเท่ียวได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้ น 
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ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดน้ าผลการศึกษามาพิจารณาประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสมัภาษณแ์ละแบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางพฒันาการ

จดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สใ์นยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถอภิปราย

ผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

5.2.1  บริบทการจดัการความปลอดภัยของเกสตเ์ฮา้ส์ โดยผูป้ระกอบการย่าน

ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครในปัจจุบนั 

5.2.1.1  บริบทการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์4 ดา้นประกอบดว้ย  

  ผลการศึกษาคน้พบวา่  

1)  บริบทด้านบุคลากร มีจ านวนบุคลากรในการจัดการความ

ปลอดภัยไม่เพียงพอ ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการความปลอดภัย แต่ดว้ยปัจจัย

ทางดา้นตน้ทุนของการจดัการจึงตอ้งอาศัยความร่วมมือของบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงประเด็น

ดงักล่าวน้ี ส านักงานพฒันาระบบราชการ (2556: 95) ไดอ้ธิบายว่า ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีองคก์ร

ในปัจจุบนัจะตอ้งใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่ง คือ การบริหารจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital) ซ่ึง

เป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในธุรกิจปัจจุบัน องค์ความรู ้ (Knowledge 

Economy) โดยการใหค้วามส าคญักบัการบริหารคน นับตั้งแต่การสรรหาคดัเลือก พฒันาองค์

ความรู ้สรา้งแรงจงูใจ และการรกัษาคน ดงัน้ัน องคก์รจะตอ้งบริหารจดัการและพฒันาเพ่ือให้

บุคลากรมีศักยภาพท่ีดีท่ีสุด ผูบ้ริหารองคก์รจะตอ้งส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความสามารถจดัการ

แกปั้ญหาเรียนรูไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว มีความกระตือรือรน้ มีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์มีความเป็น

ผูน้ าท่ีมีวิสัยทัศน์ และสามารถท างานร่วมกับผู ้อ่ืนได้ จากค ากล่าวขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรมากกว่าจ านวนของบุคลากร กล่าวคือ ผู ้ประกอบการ 

หน่วยงาน องค์กรควรเน้นท่ีสมรรถนะส่วนตัวของบุคลากร เน้นการสรา้งแรงจูงใจ และการ

เรียนรูใ้นการแกไ้ขปัญหามากกว่าการเน้นจ านวนบุคลากรในการปฏิบติั ซ่ึงประเด็นน้ีจะช่วยให้

การจัดการบุคลากรส าหรับการจัดการความปลอดภัยสามารถท าไดบ้นเง่ือนไขของจ านวน

บุคลากรท่ีจ ากดั แต่บุคลากรมีศกัยภาพในการปฏิบติังานอยา่งเต็มอตัราก าลงัมากวา่ 

2)  บริบทดา้นระเบียบปฏิบติั มีกฎระเบียบปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั

แต่เพ่ือเพ่ิมความเอาใจใส่ลูกคา้หรือผู ้เขา้พักเกสต์เฮา้ส์แต่ละแห่งก็จะเพ่ิมรายละเอียดของ

กฎระเบียบเพ่ิมเติม มาตรฐานการใหบ้ริการบางครั้งตอ้งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎระเบียบและ

ขอ้ปฏิบติัร่วมกันทั้งผูเ้ขา้พักและพนักงานเอง เพ่ือใหก้ารจดัการเป็นไปในทิศทางเดียวกันซ่ึง

โดยรวมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวประเภทเกสตเ์ฮา้ส ์เน่ืองจากเกสต์

เฮา้สเ์ป็นธุรกิจการบริการท่ีพกั การพฒันาคุณภาพมาตรฐาน การบริการใหเ้ป็นท่ียอมรบัและ

พึงพอใจของนักท่องเท่ียว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานบริการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน และแกไ้ขปัญหาวงจรกับดักราคาต า่ รวมทั้งเป็นการ

เตรียมความพรอ้มในการเปิดเสรีการคา้ดา้นบริการ การรกัษาส่ิงแวดลอ้ม การพฒันา ปรบัปรุง 
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และรกัษามาตรฐานคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีดี และไดม้าตรฐานในระดับท่ีนานาชาติใหก้าร

ยอมรบั (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2552ข: 1-6)  

3)  บริบทดา้นการด าเนินการ มีการด าเนินงานตรวจสอบและให้

ความสนใจเป็นล าดบัแรกส าหรบัการจดัการความปลอดภยัทั้งการตรวจสอบอุปกรณก์ารติดตั้ง

กลอ้งวงจรปิด (CCTV) การจดัฝึกอบรม รวมไปจนถึงการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแล และ

หาแนวทางแกไ้ขปัญหา อีกทั้งมีความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากปัญหา

ดา้นความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวมีหลายประการซ่ึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ี

ธุรกิจการท่องเท่ียวจะตอ้งค านึงถึงมากท่ีสุดอาจจะกระท าไดห้ลายอย่าง (วรรณา วงษ์วาณิช, 

2546: 26) อนัไดแ้ก่ การแนะน าเจา้ของทอ้งถ่ินใหช้่วยเหลือนักท่องเท่ียว เมื่อไดร้บัความ

เดือดรอ้น การป้องกันและระมดัระวงัตน เพ่ือมิใหไ้ดร้บัอันตรายในดา้นต่างๆ การก าหนด

มาตรการต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 

ในการอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่นักท่องเท่ียว ตลอดไปจนถึงการจดัหน่วยงาน

พิเศษเพ่ือช่วยเหลือและใหบ้ริการด้านต่างๆ แก่นักท่องเท่ียวและนอกจากในเร่ืองความ

ปลอดภัยแลว้ การให้บริการแก่นักท่องเท่ียวก็เป็นส่ิงท่ีองค์กรต่างๆ ต้องใหค้วามส าคัญ 

โดยเฉพาะคุณภาพของการใหบ้ริการ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความแตกต่างของธุรกิจ

แบบเดียวกนัซ่ึงต่างก็รกัษาระดับคุณภาพของการบริการไวโ้ดยพยายามใหบ้ริการตามท่ีลกูคา้

คาดหวงั หรือมากกว่าความคาดหวงั นอกจากลูกคา้จะพิจารณาว่าคุณภาพดี หรือดอ้ยจาก

ขอ้มูล และประสบการณ์ของตนในอดีตแลว้ยงัมีเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือพิจารณาคุณภาพของการ

ใหบ้ริการ (ฉลองศรี  พิมลสมพงษ์, 2542: 15)  

4)  บริบทดา้นการจดัการความปลอดภยัในปัจจุบนั มีการด าเนินงาน

ตามกรอบของการควบคุมจากภาครฐัหน่วยงานหลกัคือ ส านักงานเขตพระนคร โดยไดร้บัการ

ตรวจความเรียบรอ้ยอย่างสม า่เสมอ การจัดการความปลอดภัยส าหรบันักท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ี

จ าเป็นและตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีภาครฐัผลกัดนัให้

เป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีไดร้บัการส่งเสริมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ของการพฒันา 

ดงัน้ันความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรพัยสิ์นของนักท่องเท่ียวเป็นเร่ืองท่ีส าคญัต่อภาพลกัษณท่ี์จะ

เกิดข้ึนทั้งความปลอดภยัจากการเดินทาง ความปลอดภยัจากแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภยัใน

ท่ีพกัแรม เป็นปัจจยัส าคญัท่ีภาครฐัและภาคเอกชนตอ้งใหค้วามส าคญัในการจดัการ เพ่ือการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและสอดคลอ้งกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่ง

ท่องเท่ียว (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2552: 13-15) 

5.2.1.2  ขอ้จ ากัดดา้นบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจัดการความปลอดภัย

ของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

1)  ขอ้จ ากดัดา้นความรู ้มีขอ้จ ากดัดา้นความรูท้ั้งในภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ อีกทั้งบุคลากรและพนักงานทุกคนไม่สามารถเขา้ร่วมการฝึกอบรมไดท้ั้งหมด โดย

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรตัน์ (2554: 90-110) ไดก้ล่าวถึง การพฒันาความรูม้ีความส าคญัต่อ
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การบริหารและจัดการองค์กรใหม้ีความพรอ้มของขอ้มูล ซ่ึงตัวบุคคลเป็นจุดเร่ิมตน้แรกท่ีมี

ความส าคญัต่อการพฒันาความรู ้เน่ืองจากเป็นแหล่งของความรู ้ดงัน้ัน การบริหารและจดัการ

งานทุกประเภทตอ้งอาศยัความรูจ้ากตัวบุคคลท่ีไดร้บัการปลกูฝัง ผ่านระบบความคิดออกมาสู่

การปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอน โดยอาศัยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม

งานด้านบริการตอ้งมีระบบการจัดการความรูใ้นการสรา้งแรงจูงใจใหส้นองตอบต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้หรือผูม้ารบับริการดว้ยใจบนพ้ืนฐานของขอ้มลูและสารสนเทศท่ีมากเพียงพอ

ต่อการใหบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายสุดทา้ยของการจดัการความรู ้คือ การท่ีกลุ่มคนท่ี

ด าเนินการจดัการความรูร้่วมกนั มีชุดความรู ้ของตนเอง ท่ีร่วมกนัสรา้งเอง ส าหรบัใชง้านของ

ตน คนเหล่าน้ีจะสรา้งความรูข้ึ้ นใชเ้องอยู่ตลอดเวลา โดยท่ีการสรา้งน้ันเป็นการสรา้งเพียง

บางส่วน เป็นการสรา้งผ่านการทดลองเอาความรู ้ จากภายนอกมาปรบัปรุงใหเ้หมาะต่อสภาพ

ของตน และทดลองใชง้าน จดัการความรูไ้ม่ใช่กิจกรรมท่ีด าเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกบัเร่ือง

ความรู ้แต่เป็นกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา่ บรูณาการอยู่กบัทุกกิจกรรม

ของการท างาน และท่ีส าคญัตัวการจดัการความรูเ้องก็ตอ้งการ การจดัการดว้ยเช่นกนั ดังน้ัน

การตั้งเป้าหมายการจดัการความรูเ้พ่ือพฒันา 3 ประเด็น งาน พฒันางาน คน พฒันาคน และ

องคก์ร เป็นองคก์รการเรียนรู ้ 

2)  ขอ้จ ากัดด้านทักษะ มีขอ้จ ากัดด้านทักษะของบุคลากรและ

พนักงานยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในทางทฤษฎีหลกัการปฏิบติัและการปฏิบัติ ดังน้ันจึงตอ้ง

อาศัยประสบการณ์ส่วนบุคคลเป็นหลัก สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสมรรถนะของบุคคลในการท างาน

ตามแนวคิดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดก้ล่าวว่า สมรรถนะในการท างาน 

หมายถึง ความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะของบุคคลท่ีจ าเป็นตอ้งมี เพ่ือใชใ้นการปฏิบติัหน้าท่ี ให้

ประสบผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้ 

ความรู ้หมายถึง ความรูท่ี้จ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ี ถา้ไม่มีความรู ้

พนักงานก็ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง ความรูน้ี้มกัจะไดจ้ากการศึกษา 

อบรม สมัมนา รวมไปถึงการแลกเปล่ียนความรูก้บัผูม้ีความรูใ้นดา้นน้ันๆ  

ทักษะ หมายถึง ทักษะ ความสามารถเฉพาะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติ

หนา้ท่ี ถา้ ไมม่ีทกัษะแลว้ ก็ยากท่ีท าใหพ้นักงานท างานใหม้ีผลงานออกมาดีและตามเป้าหมาย

ท่ีก าหนด ไวไ้ด ้ทกัษะน้ีมกัจะไดม้าจากการฝึกฝน หรือกระท าซ ้าๆอย่างต่อเน่ือง จนท าใหเ้กิด

ความช านาญในส่ิงน้ัน 

คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะ ความคิด ทัศนคติ 

ค่านิยม แรงจูงใจและความต้องการส่วนตัวของบุคคล คุณลักษณะเป็นส่ิงท่ีติดตัวและ 

เปล่ียนแปลงไดไ้ม่ง่ายนักคุณลักษณะท่ีไม่เหมาะสมกับหน้าท่ีมักจะก่อใหเ้กิดปัญหาในการ 

ท างาน และท าใหง้านไมป่ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3)  ขอ้จ ากดัดา้นทัศนคติ มีขอ้จ ากัดดา้นทัศนคติของบุคลากรและ

พนักงานตอ้งมี จิตสาธารณะ และความเอาใจใส่ส่วนบุคคลต่อการปฏิบัติงาน โดยรวม
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สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของสรุพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 3-6) พบว่า ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลมีผลท าใหม้ีผลต่อความพึงพอใจการใชค้อมพิวเตอรช์่วยสอนแตกต่างกัน และ

ความแตกต่างในเร่ืองทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ น่าจะมีผลต่อความพึงพอใจเช่นกนั ซ่ึงอธิบาย

ทัศนคติ ว่าคือความรู ้สึกของบุคลากรท่ีมีต่องาน องค์การ ผู ้ร่วมงาน ผู ้บ ริหาร และ

สภาพแวดลอ้มทั้งปวง ซ่ึงอาจแสดงออกไดท้ั้งในทางบวกและทางลบ ยอมรบัหรือปฏิเสธความ

พึงพอใจ เป็นผลสืบเน่ืองมาจากทศันคติในการท างาน รวมทั้งอาจจะเกิดจากองคป์ระกอบอ่ืนๆ 

ท่ีสมัพนัธก์บังานท่ีท าอยู ่ดงัน้ัน การปฏิบติังานโดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานดา้นการบริการตอ้งอาศยั

ทศันคติท่ีดีของพนักงาน  

5.2.1.3  ความพึงพอใจและความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัชาวต่างชาติต่อการ

จดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร

กรุงเทพมหานคร 

1)  ขอ้มูลทัว่ไปของนักท่องเท่ียว ผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาใน

การเขา้พกัในเกสตเ์ฮา้สเ์ฉล่ีย 4 คืน โดยผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่เขา้พกัในเกสตเ์ฮา้สร์ะหว่าง 3-4 คืน 

ไดร้บัรูข้อ้มลูเก่ียวกบัเกสตเ์ฮา้สจ์ากส่ืออินเตอรเ์น็ต รองลงมารบัรูจ้ากหนังสือและหรือนิตยสาร 

รบัรูจ้ากวิทยุและหรือโทรทศัน์ รบัรูจ้ากแผ่นพบัและหรือใบปลิวโฆษณาจากบริษัทน าเท่ียว และ

รูจ้ากการบอกเล่าปากต่อปาก และส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลในการเลือกเกสต์เฮา้ส์เน่ืองจากความ

สะดวกสบาย รองลงมา ราคาถูก มีความปลอดภัย และการกลบัมาใชบ้ริการซ ้า โดยภาพรวม

สอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาของกนกพร ศิริโรจน์ (2545: บทคดัย่อ) พบว่า ส าหรบัส่ิง

กระตุ้นท่ี เป็นแรงจูงใจและอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพักแรมของ

นักท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ราคาของสถานท่ีพกัแรม โดยนักท่องเท่ียวจะพิจารณาจากราคาให้

เช่าเมื่อเทียบกบัคุณภาพ ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียว สถานท่ีพกัแรมสะอาดและการใหก้าร

ตอ้นรับของผูป้ระกอบการ  ประกอบกบัพชร ภู่เจริญ พัทธมน บุญมัน่ พิชญานันท์ สายทอง 

และวงศล์ดัดา วีระไพบลูย ์(2551: 3-4) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การศึกษาระดับปัจจยัในการ

เลือกท่ีพักประเภท  เกสต์เฮาส์บริเวณถนนขา้วสารของนักท่องเท่ียวชาวอเมริกัน ผลจาก

การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลใหนั้กท่องเท่ียวชาวอเมริกนัตัดสินใจเลือกท่ีพักท่ีถนนขา้วสาร

มากท่ีสุด คือ ความมีช่ือเสียงของถนนขา้วสาร เพราะถนนขา้วสารเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือในดา้นท่ี

พกัแบบราคาถูก มีความปลอดภยั อีกทั้งยงัเห็นว่าสถานท่ีแห่งน้ีมีสินคา้หลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ

เป็นของท่ีระลึก นอกจากน้ีถนนขา้วสารยงัเต็มไปดว้ยผับ บาร ์รา้นอาหาร รา้นอินเตอรเ์น็ต ซ่ึง

เป็นแหล่งกิจกรรมบนัเทิงยามค า่คืนท่ีรวบรวมบรรดานักท่องเท่ียวหลากหลายชาติ หลายภาษา

ไวด้ว้ยกันอันเป็นโอกาสอันดีท่ีจะท าใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ก็บเก่ียวประสบการณ์ชีวิต ดว้ยเหตุน้ี

นักท่องเท่ียวชาวอเมริกนัจึงตัดสินใจเลือกพกัในบริเวณน้ี ในการศึกษาความพึงพอใจในการใช้

บริการสถานท่ีพักแรมในถนนขา้วสารในภาพรวมพบว่า นักท่องเท่ียวชาวอเมริกันมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากต่อการใหบ้ริการสถานท่ีพักแรมประเภทเกสต์เฮา้ส์ท่ีถนนขา้วสาร  ทั้ง

น้ีกฤษฎ์ิ กาญจนกิตติ (2541: 3-4) ไดท้ าศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้รงแรมในอ าเภอ
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เมือง จงัหวดัเชียงใหม ่เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกใชโ้รงแรมของผูบ้ริโภคโดยก าหนดปัจจยั

ในการศึกษา 5  ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย ปัจจยัดา้นอตัราค่าหอ้งพกั ปัจจยัดา้น

สภาพหอ้งพัก ปัจจัยดา้นการต้อนรับของพนักงานหรือการบริการ ปัจจัยด้านระบบความ

ปลอดภยั ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการโรงแรมชาวไทยใหค้วามส าคญัต่ออตัราค่าหอ้งพกั 

ในขณะท่ีชาวต่างชาติใหค้วามส าคญักบัสภาพหอ้งพกัมากกวา่ปัจจยัอ่ืน  

2)  ความพึงพอใจของผู ้เขา้พักชาวต่างชาติต่อการจัดการความ

ปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการจดัการอยู่

ในระดับมาก โดยความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภัยของเกสตเ์ฮา้สย์่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครดา้นการเตือนภัยมากกว่าดา้นอ่ืน รองลงมาคือ ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี 

ดา้นรกัษาความปลอดภัย ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์เฮา้ส์ ดา้นชีวิตและทรพัยสิ์น และดา้น

หอ้งพกัและหอ้งน ้า ซ่ึงความพึงพอใจในการบริการตามแนวคิดของ Oskamps (1984, อา้งถึงใน 

ประภาภรณ ์สุรปภา, 2544: 11) ความพึงพอใจมีความหมายอยู่ 3 นัย คือ 1) ความพึงพอใจ 

หมายถึง สภาพการณ์ท่ีผลการปฏิบติัจริงไดเ้ป็นไปตามท่ีบุคคลคาดหวงัไว ้ 2) ความพึงพอใจ 

หมายถึง ระดับของความส าเร็จท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ และ 3) ความพึงพอใจ หมายถึง 

งานท่ีไดต้อบสนองต่อคุณค่าของบุคคล ซ่ึงในภาพรวมความพึงพอใจของผูเ้ขา้พกัต่อการจดัการ

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์อยู่ในระดับมาก สะทอ้นใหเ้ห็นว่ามีความรูสึ้กท่ีเป็นการยอมรบั 

ความรูสึ้กชอบ ความรูสึ้กท่ียินดีกบัการจดัการ ทั้งการใหบ้ริการและการรบับริการ แมจ้ะความ

พึงพอใจในแต่ละดา้นจะเรียงตามล าดบัแต่ก็ถือไดว้า่อยูใ่นระดบัมาก 

3)  ความต้องการของผู ้เขา้พักชาวต่างชาติต่อการจัดการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มีความตอ้งการต่อการจดัการอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีความตอ้งการต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สย์่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานครดา้นการเตือนภยัมากกว่าดา้นอ่ืน รองลงมาคือ ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสต์

เฮา้ส์ ดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น ดา้นโครงสรา้งและสถานท่ี ดา้นรกัษาความปลอดภัย และดา้น

หอ้งพกัและหอ้งน ้า ในภาพรวมผูเ้ขา้พกัมีความตอ้งการในการจดัการความปลอดภยัอยู่ในระดบั

มาก ซ่ึงการใหค้วามส าคญักบัชีวิตและทรพัยสิ์นเป็นส่ิงท่ีส าคญัและผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึง

เป็นล าดับแรก ตามหลกัทฤษฎีของ Maslow ระบุว่าบุคคลจะมีความตอ้งการท่ีเรียงล าดบัจาก

ระดบัพ้ืนฐานมากท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุด (อนิชวงั แกว้จ านงค,์ 2552: 66-68) ความตอ้งการ

ความปลอดภยัเป็นความตอ้งการล าดบัท่ีสองของมาสโลว ์(Maslow) จะถูกกระตุน้ภายหลงัจาก

ท่ีความตอ้งการทางร่างกายถูกตอบสนองแลว้ ความตอ้งการความปลอดภัยหมายถึง ความ

ตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัปราศจากอนัตรายทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือท่ีจะตอบสนอง

ความตอ้งการความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอาจจะใหก้ารประกันชีวิตและสุขภาพ 

สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั กฎและขอ้บงัคบัท่ียุติธรรมและสมควร และการยอมใหม้ี

สภาพแรงงาน ซ่ึงความตอ้งการในการจดัการความปลอดภยัท่ีพกัแรมตามสถานท่ีท่องเท่ียวก็จะ

เป็นความตอ้งการของนักท่องเท่ียวและพึงจะไดร้บัจากการเขา้รบับริการทั้งความปลอดภัยใน
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ชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการเติบโตทางการท่องเท่ียวโลก

ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและประชากร 

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น โลกาภิวัตน์ ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัในการเดินทาง เป็นตน้ 

(วไลลกัษณ ์ น้อยพยคัฆ์, 2542: 20-22) กล่าวไดว้่า ปัจจยัความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว

เป็นปัจจัยและปัญหาท่ีส าคัญประการหน่ึงท่ีประเทศท่ีมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวควรให้

ความส าคญัและใหค้วามมัน่ใจแก่นักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

 

5.2.2  ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตอ้งการจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลทุกดา้นของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ไม่มีผล

ต่อความตอ้งการการจดัการดา้นความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา ซ่ึงพบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมีระดบัการศึกษา

สูงกว่าปริญญาตรี จะมีความตอ้งการ ดา้นการจดัการความปลอดภัยในเกสต์เฮา้ส์ ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมาคือ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการศึกษา

ใน ระดับปริญญาตรี อาชีวศึกษา/อนุปริญญา และมธัยมศึกษา ตามล าดับ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ    

วีระรตัน์ กิจไพโรจน์ (2549: 65) ท่ีกล่าวไวว้่า ความตอ้งการของลกูคา้แต่ละรายมีลกัษณะ

เฉพาะตวัท่ีไมเ่หมือนกนั ท าใหม้ีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป พฤติกรรม และความตอ้งการท่ี

แตกต่างกนั เกิดจากพ้ืนฐานทางสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ครอบครวั ศาสนา การศึกษา วฒันธรรมท่ี

ต่างกนัไป Hanna และ Wozniak (2001: 73) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากร เช่น อายุ เพศ 

การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนา เช้ือชาติ เป็นลักษณะพ้ืนฐานท่ีนักการตลาดมักจะน ามา

พิจารณาเพ่ือแบ่งส่วนตลาด โดยน ามาเช่ือมโยงกับความตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใช้

สินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีมีหน่วยงานจ านวนมากไดร้วบรวมไว ้การน าขอ้มลูเหล่าน้ีมา

ใชป้ระโยชน์จึงท าไดโ้ดยง่าย อีกทั้งยงัสะดวกต่อการวดัและประเมินผลอีกดว้ย 

 

5.3  แนวทางการพฒันาการจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนน 

       ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

 

5.3.1 แนวทางการพฒันาการจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ โดย

สงัเคราะหจ์ากมุมมองของผูป้ระกอบการเกสตเ์ฮา้ส ์บุคลากรและ

เจา้หนา้ที่ภาครฐั ซ่ึงจ  าแนกออกเป็น 7 ประเด็น ดงัตอ่ไปน้ี 

1)  ดา้นบุคลากร ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองการว่าจา้งงาน โดย

จา้งจ านวนบุคลากรใหม้ีความเหมาะสมกบัปริมาณงาน แมใ้นสถานประกอบการบางแห่งยงัมี

ขอ้จ ากัดในเร่ืองตน้ทุนท่ีจะใชใ้นดา้นอตัราการจา้งงาน แต่ผูป้ระกอบการสามารถเพ่ิมทักษะ
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หรือพัฒนาทักษะด้านการจัดการความปลอดภัยใหก้ับพนักงานท่ีมีอยู่เดิมได้เรียนรูแ้ละ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสงูสุด 

2)  ดา้นระเบียบปฏิบติั ผูป้ระกอบการควรมีการก าหนดกฎระเบียบท่ีเป็นลาย

ลักษณ์อักษรแทนท่ีแนวปฏิบัติท่ีไม่ตายตัวท่ีเคยใชป้ฏิบัติตามกันมาเพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานท่ี

สามารถน ามาใชร้่วมกนัในสถานประกอบการเกสตเ์ฮา้สใ์นพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

3)  ดา้นการด าเนินการ ผูป้ระกอบการและภาครฐัควรมีความร่วมมือในการ

ส ารวจ จัดระเบียบ ขึ้ นทะเบียนเกสต์เฮ้าส์ในพ้ืนท่ีใหถู้กต้องตามกฎหมายเพ่ือง่ายต่อการ

ควบคุม ดแูล ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีก าหนด 

4)  ด้านการจัดการความปลอดภัยในปัจจุบัน ภาครัฐควรมีการอบรมให้

ความรูแ้ละปลุกจิตส านึกใหผู้ป้ระกอบการและบุคลากรในเกสต์เฮา้สเ์ห็นความส าคญัต่อการ

จดัการความปลอดภยั ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัส าคญับนความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์

5)  ดา้นขอ้จ ากัดทางความรูข้องบุคลากร ผู ้ประกอบการและภาครัฐควรมี

ความร่วมมือ โดยจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีหรืออาสาสมคัรผลดัเปล่ียนหมุนเวียนเขา้ไปอบรมในพ้ืนท่ี 

ใหค้วามรูด้า้นการจดัการความปลอดภยักบับุคลากรท่ีปฏิบติังานในเกสต์เฮา้ตแ์ต่ละแห่ง หรือ

อาจมีคู่มือ ระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการจัดการด้านความปลอดภัยแจกจ่ายไปยัง

ผูป้ระกอบการอยา่งทัว่ถึง 

6)  ดา้นขอ้จ ากดัทางทกัษะของบุคลากร ผูป้ระกอบการและภาครฐัควรมีความ

ร่วมมือในการจดัหาเจา้หน้าท่ีหรืออาสาสมคัรท่ีมีทักษะและเคยผ่านประสบการณ์จริงในการ

รบัมือกับความไม่ปลอดภัยท่ีเคยเกิดขึ้ น เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ใหก้ับบุคลากรของเกสต์

เฮา้สไ์ดเ้รียนรูไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7)  ดา้นขอ้จ ากดัทางทัศนคติของบุคลากร ผูป้ระกอบการและภาครฐั ควรมี

ความร่วมมือในการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ สรา้งทัศนคติท่ีดีใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติังานในเกสต์

เฮา้ตส์ามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานความปลอดภยั 

 

5.3.2  แนวทางการพฒันาการจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์โดยวิเคราะห์

จากมุมมองดา้นความพึงพอใจและความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว

ชาวตา่งชาตทิี่ใชบ้ริการเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร   

ซ่ึงจ  าแนกออกเป็น 4 ประเด็น ดงัตอ่ไปน้ี 

1)  ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญั ปรบัปรุงหอ้งพกั หอ้งน ้าใหอ้ยู่ในสภาพ

ท่ีดี สะดวกท่ีจะใชง้าน มีแสงสว่างเพียงพอ มีระบบระบายอากาศท่ีดีเพ่ือเพ่ิมระดับความพึง

พอใจใหก้บัผูเ้ขา้พกัไดม้ากยิ่งข้ึน 

2)  ผู ้ประกอบการควรใหค้วามส าคัญ ปรับปรุงการแสดงป้ายบอกช่ือหรือ

สญัลกัษณใ์หม้ีความชดัเจน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัใหม้ากท่ีสุด 
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3)  ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคัญ ปรับปรุงโดยจัดใหม้ีอุปกรณ์ท่ีใชล็้อค

ประตูทางเขา้-ออก หอ้งพักใหอ้ยู่ในสภาพดีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้พักใหม้าก

ท่ีสุด 

4)  ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญั ปรบัปรุงโดยจดัใหม้ีแผนหรือคู่มือเตือน

ภัย เสน้ทางหนีไฟใหอ้ยู่ในสภาพดี เห็นได้อย่างชัดเจน พรอ้มใชง้านเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้พกัใหม้ากท่ีสุด 

5)  ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคัญ ปรับปรุงโดยเพ่ิมความเขม้ขนัในการ

ตรวจสอบและคดักรองลกูคา้ท่ีเขา้พกัอย่างเป็นระบบเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้พกั

ใหม้ากท่ีสุด 

 

5.3.3  แนวทางการพฒันาการจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  

ผูป้ระกอบการและภาครัฐควรมีความร่วมมือในการตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนา

มาตรฐานการใหบ้ริการของเกสตเ์ฮา้สเ์พ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของผูเ้ขา้

พกัอย่างสม า่เสมอ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการจดัการดา้นความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ภายใตร้ะเบียบ กฎหมายท่ีใชร้่วมกนัอยา่งเคร่งครดั ในการน้ีผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอแนะแนวทางการ

พฒันาการจดัการความปลอดภัยในเกสต์เฮาส ์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครในรูปแบบ

ของแผนภมูิ ดงัน้ี 
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แต่งตั้งบุคลากรท่ีมหีนา้ที่รบัผิดชอบโดยตรงในดา้นการจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮาต์ 

ส่งบุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้นความปลอดภยัฯ เขา้ร่วมอบรมสมัมนาเกี่ยวกบัการจดัการความปลอดภยั 

บุคลากรท่ีเขา้อบรมน าความรูท่ี้ไดจ้ากการอบรมสมัมนากลบัมาเผยแพร่ต่อบุคลากรอื่นๆ ในเกสตเ์ฮาส์ 

มีการจ าลองสถานการณจ์ริงเกีย่วกบัการรบัมือดา้นการจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮาส์ 

มีตวัแทนจากหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งในการจดัฝึกอบรมเขา้มาตรวจสอบมาตรฐานในการจดัการความปลอดภยั 

ในเกสตเ์ฮาสต ์

มีเอกสารรบัรองคุณภาพและมาตรฐานการจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮาตใ์หก้บัเจา้ของกิจการท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการจดัการความปลอดภยัฯ ตามตวัชี้ วดัท่ีภาครฐัไดก้ าหนไว ้เพือ่เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการปฏิบติัตาม

มาตรฐานดงักล่าว 

กลุ่มผูป้ระกอบการฯ ควรรวมกลุ่มเพือ่สรา้งอ านาจในการต่อรองกบัภาครฐัเพื่อเร่งรดัใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งออกกฎ

ขอ้บงัคบัหรือ พรบ.เพื่อน าไปใชเ้ป็นมาตรฐานการด าเนินธุรกิจประเภทเกสตเ์ฮาสโ์ดยตรง 

เกสตเ์ฮาสค์วรมีการขึ้ นทะเบียนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ไดก้ฎขอ้บงัคบั หรือ พรบ. การจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮาส ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางของแต่ละสถานประกอบการ

เกสตเ์ฮาสใ์นการยึดถือและปฏิบติัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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5.4  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งตอ่ไป 

 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ี นอกจากผลการศึกษาท่ีไดร้บัแลว้ผูศึ้กษายงัพบว่า งานวิจยั

ช้ินน้ีสามารถน าไปขยายประเด็นศึกษาในอนาคตต่อไป จึงขอเสนอขอ้แนะน าส าหรับผู ้ท่ี

ตอ้งการศึกษาครั้งต่อไปดงัน้ี 

1)   ควรมีการศึกษาแนวทางการจดัการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้สท่ี์อยู่ใน

พ้ืนท่ีอ่ืน ท่ีมีปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อผลการศึกษาท่ีต่างออกไปเพ่ือน าแนวทางการจดัการความ

ปลอดภยัไปใชก้บัเกสตเ์ฮา้สใ์นพ้ืนท่ีน้ันๆ เช่น พ้ืนท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติหรือแหล่ง

ชุมชนต่างๆ เป็นตน้ 

2)   ควรมีการศึกษาเร่ืองเก่ียวกับการจดัการความเส่ียงของปัญหาท่ีมีผลต่อ

การจดัการความปลอดภยัในเกสตเ์ฮา้ส ์และการบริหารความเส่ียงซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการลด

ปัญหาดา้นความไมป่ลอดภยัท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงน้ันๆ ได ้
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แบบสมัภาษณ ์แนวทางการจดัการความปลอดภยัของ 

เกสตเ์ฮา้สใ์นยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

(เจา้หนา้ที่ภาครฐั และผูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสตเ์ฮา้ส)์ 
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แบบสมัภาษณ ์(Interview) 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์

ในยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร” 

 

การศึกษาครั้งน้ีผู ้ศึกษาได้ก าหนดแบบสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการและบุคลากรของ  

เกสต์เฮา้ส์ประกอบดว้ย 2 ส่วน เพ่ือประกอบการศึกษาเร่ืองดังกล่าว ใหไ้ดม้าซ่ึงการตอบ

ค าถามการศึกษาขอ้ท่ี 1สภาพบริบทการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบนัเป็นอย่างไร และขอ้ท่ี 2 บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจดัการ

ความปลอดภยัของเกสต์เฮา้ส ์ย่านถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครมีขอ้จ ากดัอะไร อย่างไรบา้ง 

โดยมีรายละเอียดของขอ้ค าถามดงัน้ี 

 

ส่วนที่ 1  แบบสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสตเ์ฮา้สเ์ก่ียวกบับริบท 

การจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สใ์นปัจจุบนั ยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยประเด็นการสมัภาษณ ์5 ประเด็น ดงัน้ี 

 

1)  บริบทดา้นบุคลากรส าหรบัการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ของท่านเป็น

อยา่งไรบา้ง มีจ านวนเพียงพอมากน้อยเพียงใด 

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

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

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

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

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

 

2)  บริบทดา้นระเบียบปฏิบติัส าหรบัการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สข์องท่าน

มีกรอบของกฎระเบียบในการปฏิบติัหรือไม ่อะไรบา้ง อยา่งไร  

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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3)  บริบทดา้นการด าเนินการส าหรบัการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส์ของท่าน 

ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัมีการด าเนินการอยา่งไรบา้ง   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4)  บริบทดา้นการจดัการความปลอดภยัในปัจจุบนัส าหรบัการจดัการความปลอดภยั

ของเกสตเ์ฮา้สข์องท่านมีการจดัการดา้นใดบา้งส าหรบัการตดัสินใจเขา้พกัของลกูคา้  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2  แบบสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการและบุคลากรของเกสตเ์ฮา้สเ์ก่ียวกบั ขอ้จ  ากดัดา้น           

บุคลากรที่รบัผิดชอบดา้นการจดัการความปลอดภยัในปัจจุบนั ย่านถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยประเด็นการสมัภาษณ ์3 ประเด็น ดงัน้ี  

 

1)  ขอ้จ ากดัดา้นความรูส้ าหรบัการจดัการความปลอดภยั ของบุคคลากรท่ีรบัผิดชอบ

ดา้นการจดัการความปลอดภัยในปัจจุบนัมีหรือไม่ อย่างไรบา้ง และมีแนวทางในการส่งเสริม

อยา่งไร 

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

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

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

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

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

 

2)  ขอ้จ ากดัดา้นทกัษะ ส าหรบัการจดัการความปลอดภยั ของบุคคลากรท่ีรบัผิดชอบ

ดา้นการจดัการความปลอดภัยในปัจจุบนัมีหรือไม่ อย่างไรบา้ง และมีแนวทางในการส่งเสริม

อยา่งไร 

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

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

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

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

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

 

3)  ขอ้จ ากดัดา้นทศันคติ ส าหรบัการจดัการความปลอดภยั ของบุคคลากรท่ีรบัผิดชอบ

ดา้นการจดัการความปลอดภัยในปัจจุบนัมีหรือไม่ อย่างไรบา้ง และมีแนวทางในการส่งเสริม

อยา่งไร 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

 

แบบสอบถาม แนวทางการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สใ์นยา่นถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร (นกัท่องเที่ยว) 
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แบบสอบถาม 

 

เรือ่ง แนวทางการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ในยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

**************************** 

ค าช้ีแจง        

แบบสอบถามน้ีใชร้วบรวมขอ้มูล แนวทางการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮา้ส์ 

ในยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานครกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของท่าน 

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รอบถว้นทุกขอ้ ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะได้

ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ เพ่ือผลการการศึกษาท่ีไดจ้ะประโยชน์ต่อการพฒันาการใหบ้ริการ

สถานท่ีพกัแรม ประเภทเกสตเ์ฮา้สใ์หไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยัต่อไปในอนาคต  

 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมายถูก √ ลงในช่องที่ตรงกบัตวัท่านมากที่สุด 

1. เพศ 

 [   ]1. ชาย   [   ] 2. หญิง 

2.อายุ 

 [   ] 1. ต า่กวา่ 20 ปี [   ] 2. 20 - 30 ปี  [   ] 3. 31 - 40 ปี 

 [   ] 4. 41 - 50 ปี [   ] 5. 51 - 60 ปี  [   ] 6. 61 ปีขึ้ นไป 

3. ภมูิล าเนา 

[   ] 1. ทวีปอเมริกา  [   ] 2. ทวีปยุโรป 

 [   ] 3. ทวีปโอเชียเนีย  [   ] 4. ทวีปเอเซีย 

 [   ] 5. ทวีปออสเตรเลีย/นิวซีแลนด ์   

[   ] 6. ทวีปแอฟริกา 

[   ] 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………… 

4. รายได ้

[   ] 1.ไมเ่กิน 5,000 บาท  [   ] 2. 5,001 – 10,000 บาท 

 [   ] 3.10,001 – 15,000 บาท [   ] 4. มากกวา่ 15,000 บาท 

 

5. ระดบัการศึกษา 

 [   ] 1.ไมไ่ดร้บัศึกษา   [   ] 2.ประถมศึกษา 

 [   ] 3.มธัยมศึกษา   [   ] 4.อาชีวศึกษา / อนุปริญญา 

 [   ] 5.ปริญญาตรี   [   ] 6.สงูกวา่ปริญญาตรี 

เลขท่ีแบบสอบถาม ............... 
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6. ระยะเวลาในการเขา้พกั (ความถ่ี) ........................................ คืน 

7. ท่านทราบช่องทางการรบัรูจ้าก 

[   ] 1.การบอกเล่าปากต่อปาก   [   ] 2.หนังสือ/นิตยสาร 

 [   ] 3.อินเตอรเ์น็ต   [   ] 4.วิทยุ/โทรทศัน์ 

 [   ] 5.แผ่นพบั/ใบปลิวโฆษณาจากบริษัทน าเท่ียว    

 [   ] 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 

8. เหตุผลในการเลือกเกสตเ์ฮา้สข์องท่าน 

[   ] 1. ราคาถูก   [   ] 2. ปลอดภยั  [   ] 3. สะดวกสบาย 

[   ] 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 

 

ส่วนที ่2  ความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร   

             กรุงเทพมหานคร 

 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมายถูก √ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมาก

ที่สุด 

 

ความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ 

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย

ที่สุด 

1 

1.ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์

1.1 ท่านสามารถมองเห็นป้ายบอกช่ือและ

สญัลกัษณข์องเกสตเ์ฮา้สไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 

     

1.2 เกสตเ์ฮา้สม์ีสถานท่ีในการแวะจอดของ

ยานพาหนะเพ่ือการรบัส่งผูเ้ขา้พกัท่ีมีแสงสวา่ง

และมีการระบายอากาศท่ีดี 

     

1.3 จากถนนสายหลกัไปจนถึงตวัอาคารเกสตเ์ฮา้ส์

มีแสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีดี 

     

2.ดา้นรกัษาความปลอดภยั 

2.1 เกสตเ์ฮา้สม์ีพนักงานรกัษาความปลอดภยั 

ตรวจคนเขา้-ออก อยา่งเป็นขั้นตอน 
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ความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ 

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย

ที่สุด 

1 

2.2 เกสตเ์ฮา้สม์ีพนักงานตอ้นรบัประจ าอยูท่ี่

บริเวณเคาทเ์ตอรล์งทะเบียนเขา้พกัตลอดเวลา

หรือไม่ 

     

2.3 พนักงานตอ้นรบัเกสตเ์ฮา้สส์ามารถส่ือสาร

ภาษาองักฤษ ในการใหข้อ้มลูและความ

ช่วยเหลือแก่ท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

3.ดา้นโครงสรา้งและสถานที่ 

3.1 เกสตเ์ฮา้สม์ีบริเวณหอ้งโถงตอ้นรบัมีแสงสวา่ง

และการระบายอากาศท่ีดี 

     

3.2 บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของเกสตเ์ฮา้สม์ีการ

ตรวจเช็คความปลอดภยั หรือบนัทึกภาพ 

(CCTV) ตลอด 24 ชัว่โมงหรือไม่ 

     

3.3 เกสตเ์ฮาสม์ีลิฟทห์รือบนัไดทางขึ้ น-ลงระหวา่ง

ชั้นอยูใ่นบริเวณท่ีสงัเกต ใชง้านไดส้ะดวก มี

แสงสวา่ง สะอาด และมีการระบายอากาศท่ีดี 

     

3.4 พ้ืน ผนัง และเพดานบริเวณเกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด

มีการตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี 

     

3.5 เกสตเ์ฮา้สม์ีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้ง

อุปกรณไ์ฟฟ้าท่ีมีสภาพดี และไดร้บัการดแูล

รกัษา 

     

4.ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

4.1 พ้ืน ผนัง และเพดานภายในหอ้งพกั สะอาด  

มีการตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี 

     

4.2 เฟอรนิ์เจอรใ์นหอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้ส ์เช่น  

ตูเ้ส้ือผา้ เตียงนอน กระจกเงา ฯลฯ มีการจดั

วางอยา่งเหมาะสมและอยูใ่นสภาพท่ีดี  
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ความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ 

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย

ที่สุด 

1 

4.3 เกสตเ์ฮา้สม์ีค าแนะน า ค าเตือน ขอ้ก าหนด

เร่ืองความปลอดภยั หรือคู่มือการใชง้าน

อุปกรณแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตวัอาคารและ

ภายในหอ้งอยา่งละเอียด และเขา้ใจง่าย 

     

4.4 หอ้งพกัมีการระบายอากาศ พรอ้มระบบปรบั

อากาศหรือพดัลมท่ีอยูใ่นสภาพดีพรอ้มต่อการ

ใชง้าน 

     

4.5 ประตหูรือทางเขา้-ออก หอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้ส์

มีอุปกรณล์๊อคอยา่งแน่นหนา อยูใ่นสภาพดี 

     

4.6 อุปกรณเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้งพกัของเกสต์

เฮา้สอ์ยู่ในสภาพดี พรอ้มต่อการใชง้าน เช่น 

โทรศพัท ์โทรทศัน์ ตูเ้ย็น ฯลฯ 

     

4.7 หอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้สม์ีมุง้ลวด หรือเหล็กดดั

รอบดา้น และอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ อากาศ

ถ่ายเทไดส้ะดวก แสงสวา่งส่องเพียงพอ 

     

4.8 หอ้งน ้าภายในหอ้งพกัหรือหอ้งน ้ารวม (แยก

ชาย-หญิง) ของเกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด มีแสงสวา่ง

เพียงพอและระบบระบายอากาศท่ีดี 

     

4.9 หอ้งน ้าสาธารณะแยกหอ้งน ้าชาย-หญิง อยูใ่น

บริเวณและระยะท่ีสามารถใชไ้ดส้ะดวก 

สะอาด และมีระบบระบายอากาศดี 

     

5.ดา้นการเตอืนภยั 

5.1 เกสตเ์ฮา้สม์ีแผนหรือคู่มือเตือนภยั และระงบั

ภยัต่างๆ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน อยูใ่นสภาพดีและ

พรอ้มต่อการใชง้านส าหรบัผูเ้ขา้พกั 
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ความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ 

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย

ที่สุด 

1 

5.2 เกสตเ์ฮา้สม์ีเสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟซ่ึง

อยูใ่นต าแหน่งท่ีใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว 

ขนาดเหมาะสม มีการระบายอากาศ และแสง

สวา่งอยา่งเพียงพอ 

     

6.ดา้นชีวิตและทรพัยส์ิน 

6.1 เกสตเ์ฮา้สม์ีระบบการตรวจตราคนเขา้-ออก

ทั้งลกูคา้และผูม้าติดต่ออยา่งมีคุณภาพและ

เป็นระบบ 

     

6.2 เกสตเ์ฮา้สม์ีความปลอดภยัจากกลุ่มคนรา้ยท่ี

ไมใ่ช่ลกูคา้เขา้มาลกัทรพัยใ์นบริเวณท่ีพกั  

     

6.3 เกสตเ์ฮา้สม์ีการตรวจสอบและคดักรองลกูคา้ท่ี

เขา้พกัอยา่งเป็นระบบ  

     

6.4 เกสตเ์ฮา้สส์ามารถไวว้างใจไดใ้นการรบัฝาก

ของในกรณีลกูคา้ออกไปท่องเท่ียวในระหวา่ง

วนัช่วงเขา้พกั  

     

6.5 เกสตเ์ฮา้สม์ียาสามญัประจ าบา้น และชุดปฐม

พยาบาลท่ีมีคุณภาพส าหรบัผูเ้ขา้พกั อยูใ่น

สภาพพรอ้มใชง้าน 
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ส่วนที่ 3 ความตอ้งการในการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมายถูก √ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความตอ้งการของท่านมาก

ที่สุดและใหร้ะดบัคะแนนความตอ้งการของท่านในช่องขวาสุด 

 

ความตอ้งการในการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

ระดบัความตอ้งการ ระดบั

คะแนน 

ความ

ตอ้งการ 

(1-10) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย

ที่สุด 

1 

1.ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์

1.1 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สข์ึ้ น

ป้ายบอกช่ือและสญัลกัษณเ์กสต์

เฮา้สใ์หท่ี้มองเห็นไดช้ดัเจน 

      

1.2 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สมี์

สถานท่ีในการแวะจอดของ

ยานพาหนะเพ่ือการรบัส่งผูเ้ขา้

พกัท่ีมีแสงสวา่งและมีการระบาย

อากาศดี 

      

1.3 จากถนนสายหลกัท่านตอ้งการ

ใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีแสงสวา่งและการ

ระบายอากาศท่ีดีไปจนถึงตวั

อาคาร 

      

2.ดา้นรกัษาความปลอดภยั 

2.1 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สมี์

พนักงานรกัษาความปลอดภยั 

ตรวจคนเขา้-ออก อยา่งเป็น

ขัน้ตอน 

      

2.2 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ี

พนักงานตอ้นรบัประจ าอยูท่ี่

บริเวณเคาทเ์ตอรล์งทะเบียนเขา้

พกัตลอดเวลาหรือไม่ 
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ความตอ้งการในการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

 

ระดบัความตอ้งการ ระดบั

คะแนน 

ความ

ตอ้งการ 

(1-10) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย

ที่สุด 

1 

2.3 ท่านตอ้งการใหพ้นักงานตอ้นรบั

เกสตเ์ฮา้สส์ามารถส่ือสาร

ภาษาองักฤษกบัท่านไดเ้ป็น

อยา่งดี ในการใหข้อ้มลูและความ

ช่วยเหลือแก่ท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

      

3.ดา้นโครงสรา้งและสถานที่ 

3.1 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ี

บริเวณหอ้งโถงตอ้นรบัมีแสง

สวา่งและการระบายอากาศดี 

      

3.2 ท่านตอ้งการใหบ้ริเวณพ้ืนท่ี

สาธารณะของเกสตเ์ฮา้สม์ีการ

ตรวจเช็คความปลอดภยั หรือ

บนัทึกภาพ (CCTV) ตลอด 24 

ชัว่โมงหรือไม่ 

      

3.3 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮาสม์ีลิฟท์

หรือบนัไดทางข้ึน-ลงระหวา่งชั้น

ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีสงัเกต ใชง้าน

ไดส้ะดวก มีแสงสว่าง สะอาด 

และมีการระบายอากาศท่ีดี 

     

 

3.4 ท่านตอ้งการใหพ้ื้น ผนัง และ

เพดานบริเวณเกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด  

มีการตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี 

     

 

3.5 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ี

ระบบการเดินสายไฟ และมีการ

ติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าท่ีมีสภาพดี

และไดร้บัการดแูลรกัษา 
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ความตอ้งการในการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

 

ระดบัความตอ้งการ ระดบั

คะแนน 

ความ

ตอ้งการ 

(1-10) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย

ที่สุด 

1 

4.ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

4.1 ท่านตอ้งการใหพ้ื้น ผนัง และ

เพดานภายในหอ้งพกัของเกสต์

เฮา้ส ์สะอาด มีการตกแต่ง และ

อยูใ่นสภาพท่ีดี 

      

4.2 ท่านตอ้งการใหเ้ฟอรนิ์เจอรใ์น

หอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้ส ์เช่น ตู ้

เส้ือผา้ เตียงนอน กระจกเงา ฯลฯ 

อยูใ่นสภาพดี และเหมาะสม 

      

4.3 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ี

ค าแนะน า ค าเตือน ขอ้ก าหนด

เร่ืองความปลอดภยั หรือคู่มือการ

ใชง้านอุปกรณแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ตามตวัอาคารและภายในหอ้งพกั

อยา่งละเอียด 

      

4.4 ท่านตอ้งการใหห้อ้งพกัของเกสต์

เฮา้สม์ีระบบระบายอากาศพรอ้ม

เคร่ืองปรบัอากาศ หรือพดัลมท่ี

อยูใ่นสภาพดีพรอ้มต่อการใชง้าน 

      

4.5 ท่านตอ้งการใหป้ระตหูรือ

ทางเขา้-ออกหอ้งพกัของเกสต์

เฮา้สม์ีอุปกรณล์๊อคอยา่งแน่นหนา 

อยูใ่นสภาพดี 

      

4.6 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ี

อุปกรณเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน

หอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้สอ์ยูใ่นสภาพ

ดี พรอ้มต่อการใชง้าน เช่น 

โทรศพัท ์โทรทศัน์ ตูเ้ย็น ฯลฯ 
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ความตอ้งการในการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

 

ระดบัความตอ้งการ ระดบั

คะแนน 

ความ

ตอ้งการ 

(1-10) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย

ที่สุด 

1 

4.7 ท่านตอ้งการใหห้อ้งพกัของเกสต์

เฮา้สม์ีมุง้ลวด หรือเหล็กดดัรอบ

ดา้น และอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้

ดี อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก แสง

สวา่งเพียงพอ 

      

4.8 ท่านตอ้งการใหห้อ้งน ้าภายใน

หอ้งพกัหรือหอ้งน ้ารวม (แยก

ชาย-หญิง) ของเกสตเ์ฮา้สม์ี

ความสะอาด แสงสว่างเพียงพอ

และระบบระบายอากาศท่ีดี 

      

4.9 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ี

หอ้งน ้าสาธารณะแยกหอ้งน ้า

ชาย-หญิง อยูใ่นบริเวณและ

ระยะท่ีใชไ้ดส้ะดวก สะอาด และ

มีระบบระบายอากาศดี 

      

5.ดา้นการเตอืนภยั 

5.1 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีแผน

หรือคู่มือ เตือนภยั และระงบัภยั

ต่างๆ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน อยูใ่น

สภาพดีและพรอ้มต่อการใชง้าน

ส าหรบัผูเ้ขา้พกั 

     

 

5.2 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ี

เสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟ

ซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งท่ีใชง้านได้

สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม 

มีการระบายอากาศ และแสง

สวา่งอยา่งเพียงพอ 
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ความตอ้งการในการจดัการความ

ปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ย่านถนน

ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

 

ระดบัความตอ้งการ ระดบั

คะแนน 

ความ

ตอ้งการ 

(1-10) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย

ที่สุด 

1 

6.ดา้นชีวิตและทรพัยส์ิน 

6.1 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ี

ระบบตรวจสอบคนเขา้-ออกทั้งผู ้

เขา้พกัและผูม้าติดต่ออยา่งเป็น

ระบบ 

      

6.2 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ี

ความปลอดภยัจากกลุ่มคนรา้ยท่ี

ไมใ่ช่ลกูคา้ เขา้มาลกัทรพัยใ์น

บริเวณท่ีพกั   

      

6.3 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีการ

ตรวจสอบและคดักรองลกูคา้ท่ี

เขา้พกัอยา่งมีระบบ 

      

6.4 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ี

ความไวใ้จไดใ้นการรบัฝากของ

ในกรณีลกูคา้ออกไปท่องเท่ียว

ภายนอกในระหวา่งเขา้พกั 

     

 

6.5 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ียา

สามญัประจ าบา้นและชุดปฐม

พยาบาลท่ีมีคุณภาพส าหรบัผูเ้ขา้

พกัและพรอ้มในการใชง้าน 

     

 

 

 ขอ้เสนอแนะความตอ้งการเพ่ิมเตมิ 

 

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................  
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แบบสอบถาม แนวทางการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สใ์นยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

Case Processing Summary 

 N % 

 Valid 54 100.0 

Cases Excluded* 0 .0 

 Total 54 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedures. 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha No. of Items 

0.91 54 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Sati01 114.8257 350.236 .878 .913 

Sati02 114.3216 349.765 .889 .917 

Sati03 114.6053 351.346 .857 .916 

Sati04 114.3412 352.689 .647 .914 

Sati05 114.3467 353.643 .789 .918 

Sati06 114.9136 350.487 .897 .914 

Sati07 114.1739 351.532 .975 .917 

Sati08 114.6314 349.446 .687 .913 

Sati09 114.4324 353.697 .898 .917 

Sati10 114.4631 349.564 .976 .912 

Sati11 114.2357 350.478 .876 .914 

Sati12 114.6253 352.586 .956 .917 

Sati13 114.1680 351.125 .897 .913 

     

Item-Total Statistics 

 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Sati14 113.7975 351.297 .526 .918 

Sati15 113.4688 350.585 .575 .913 

Sati16 114.3235 353.368 .864 .917 

Sati17 113.5334 349.325 .564 .915 

Sati18 113.4597 353.497 .687 .919 

Sati19 114.1684 350.632 .866 .914 

Sati20 113.9843 352.456 .765 .916 

Sati21 113.5876 349.432 .735 .913 
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 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Sati22 114.5789 353.785 .976 .912 

Sati23 113.8975 351.335 .866 .915 

Sati24 114.1458 350.367 .867 .918 

Sati25 113.4567 353.363 .809 .916 

Sati26 113.5654 352.753 .975 .914 

Sati27 114.3743 349.543 .987 .918 

Need01 113.3456 351.687 .879 .914 

Need02 114.1234 349.585 .986 .917 

Need03 113.4633 353.587 .867 .916 

Need04 113.7685 353.432 .898 .914 

Need05 113.1235 350.575 .986 .918 

Need06 114.6789 353.875 .898 .916 

Need07 113.7653 353.407 .957 .914 

Need08 113.4632 350.585 .956 .919 

Need09 114.4576 349.468 .879 .916 

Need10 113.4875 353.553 .956 .914 

Need11 114.8765 351.476 .898 .913 

Need12 113.4325 349.475 .978 .915 

Need13 114.3645 353.532 .908 .917 

Need14 113.4256 353.234 .996 .916 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Need15 113.5431 353. .897 .914 

Need16 113.2365 349. .878 .913 

Need17 114.8634 352. .957 .917 

Need18 113.4355 350. .898 .916 

Need19 113.6875 349. .977 .914 

Need20 113.4753 351. .866 .918 

Need21 113.6576 353. .767 .916 

Need22 113.2578 350. .897 .914 

Need23 114.1643 353. .865 .918 

Need24 113.3685 353. .877 .915 

Need25 113.2365 350. .786 .913 

Need26 114.3876 351. .866 .915 

Need27 113.3454 349. .897 .913 
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Questionnaire 
 

Subject: Guideline for Safety Management of Guest Houses in Khao 
Sarn Area, Bangkok 

 
**************************** 

Direction        
 This questionnaire survey is conducted as a part of Master’s Degree’s Thesis 
in Integrated Tourism Management, Graduate School of Tourism Management, 
National Institute of Development Administration (NIDA). It aims to propose a 
guideline for safety management of guest houses in Khao Sarn area, Bangkok. The 
researcher is highly appreciated your participation in this research by completing this 
questionnaire and all responses thoroughly used for the academic purposes and will 
be treated confidentially. 

The questionnaire is divided into three sections.  Please answer all questions 
in order to get the completed information and the study will be useful for service 
developing in guest houses to meet safety standards in the future.  
 
Part 1: Respondent’s general information 
Direction: Please tick (√) in the blank where matched you most. 
1. Sex 
 [   ]1. Male    [   ]2. Female 
2. Age 
 [   ]1. Below 20 years old  [   ]2. 20–30 years old   
 [   ]3. 31-40 years old   [   ]4. 41- 50 years old   
 [   ]5. 51 - 60 years old  [   ]6. More than 61 years old 
3. Region of residence 

[   ]1. America    [   ]2. Europe 
 [   ]3. Oceania    [   ]4. Asia 
 [   ]5. Australia/New Zealand  [   ]6. Africa 

[   ]7. Others (please specify) ………………………………………………………………… 
4. Income 

[   ]1. Not more than 5,000 Thai Baht [   ]2. 5,001 – 10,000 Thai Baht  
[   ]3. 10,001 – 15,000 Thai Baht [   ]4. More than 15,000 Thai Baht 
 
 

No.of questionnaire ............... 
 



171 

5. Education 
 [   ]1. None    [   ]2. Primary School 
 [   ]3. High School    
         [   ]4. VocationalEducation / Diploma 
        [   ]5. Bachelor           
         [   ]6. Higher than Bachelor 
6. Duration of Staying (Frequency) ........................................ night(s) 
7. You reserved this guest house by 

[   ]1. Word of mouth  [   ]2.Books/Magazines 
 [   ]3. Website   [   ]4.Radio/TV 
 [   ]5. Brochures/Pamphlet from Travel agent  

[   ]6. Others (please specify)   ............................................. 
8. Your reason in choosing this guest house 

[   ]1. Cheap price    [   ]2. Safety  [   ]3. Convenience
 [   ]4. Others (please specify)................................................. 
 
 
Part 2: Satisfaction towards safety management of guest houses in Khao Sarn 

Area, Bangkok 
Direction Please tick (√) where matched your satisfaction 
 

Satisfaction towards safety management 
of guest houses in Khao Sarn Area, 

Bangkok 

Level of Satisfaction 

Most 
 
5 

Satis
fied 
4 

Aver
age 
3 

Low 
 
2 

Very 
low 
1 

1 Entrance  
1.1 Guest house’s name board and symbol 
are clearly noticeable. 

     

1.2 Pick-up and drop-off point are well-
ventilated and bright enough. 

     

1.3 Good ventilation and brightness from 
main road to the guest house. 
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Satisfaction towards safety management 
of guest houses in Khao Sarn Area, 

Bangkok 

Level of Satisfaction 

Most 
 
5 

Satis
fied 
4 

Aver
age 
3 

Low 
 
2 

Very 
low 
1 

2 Security  
2.1 Security guards are well-trained and pay 
attention to their job. 

     

2.2 Guest house receptionists are always at 
the front desk. 

     

2.3 Guest house receptionists have good 
English skills and are able to assist the guests 
proficiently.  

     

3 Structure and Location   
3.1 Guest house lobby is bright and well-
ventilated.  

     

3.2 Guest house public area always has 
security check or has closed-circuit television 
(CCTV) round the clock. 

     

3.3 Guest house has elevators or ladder 
between each floor with noticeable, 
convenient, bright, clean, and well-ventilated.  

     

3.4 Guest house has a good condition of 
floor, wall and ceiling. 

     

3.5 Guest house has a good wiring system and 
well-maintained with good condition. 

     

4 Guest rooms and toilets 
4.1 Guest room has a good condition of floor, 
wall and ceiling. 

     

4.2  Guest house furniture (ward robe, bed, 
mirror, etc) are well-decorated and good 
condition. 

     



173 

Satisfaction towards safety management 
of guest houses in Khao Sarn Area, 

Bangkok 

Level of Satisfaction 

Most 
 
5 

Satis
fied 
4 

Aver
age 
3 

Low 
 
2 

Very 
low 
1 

4.3 Guest house has guidance, advice, 
warning, instruction about safety or safety 
manual of instruments and electrical devices 
inside the guest house and guest rooms that 
are easy to understand. 

     

4.4 Guest room is well-ventilated with air-
conditioned or electrical fan in good 
condition and ready for use. 

     

4.5 Guest room door has a secured lock 
system in a good condition.  

     

4.6 Electrical devices in the guest room are in 
good condition and ready for use (Telephone, 
TV, Refrigerator, etc.)  

     

4.7 Guest room has mosquito wire screen or 
curved steel in good condition, well-
ventilated, and bright enough. 

     

4.8 Guest room toilet or shared toilets 
(separated for male and female) are clean, 
bright, and well-ventilated. 

     

4.9 Public toiled are clean, bright, and well-
ventilated separated for male and female. 

     

5. Cautionary 

5.1 Guest house has caution manual in a 
well-noticed area, good condition and ready 
for use. 

     

5.2 Guest house has fire exit and emergency 
exit in a good location with brightness and 
well-ventilated. 
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Satisfaction towards safety management 
of guest houses in Khao Sarn Area, 

Bangkok 

Level of Satisfaction 

Most 
 
5 

Satis
fied 
4 

Aver
age 
3 

Low 
 
2 

Very 
low 
1 

6.Lives and Properties 
6.1 Guest house has systemically security 
check to the guests and all visitors. 

     

6.2 Guest house are safe from the strangers 
who may agitate to the guests. 

     

6.3 Guest house has a security check and pre-
screen every guest systemically.   

     

6.4 Guest house can be trusted when guests 
leave their belongings for outside sightseeing. 

     

6.5 Guest house has common household 
medicine and first aid kit for guests and ready 
for use.  

     

 
Part 3: The needs in safety management of Guest Houses in Khao Sarn Area, 

Bangkok 
 

Direction Please tick (√) where match with you need and give a score according 
to your need in the right column.  
 

The needs in safety 
management of Guest Houses 

in Khao Sarn Area, Bangkok 

Level of Needs Score 
Level of 
Needs 
 (1-10) 

Most 
5 

More 
4 

Aver
age 
3 

Less 
2 

Least 
1 

1. Entrance  
1.1 You would like the guest 
house to have a clearly-noticed 
name board and symbol. 

      

1.2 You would like the guest 
house to have well-ventilated 
and bright pick-up and drop-off 
point are. 
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The needs in safety 
management of Guest Houses 

in Khao Sarn Area, Bangkok 

Level of Needs Score 
Level of 
Needs 
 (1-10) 

Most 
5 

More 
4 

Aver
age 
3 

Less 
2 

Least 
1 

1.3 You would like guest house to 
have good ventilation and 
brightness from main road to the 
building.  

      

2. Security  
2.1 You would like the guest 
house to have well-trained 
security guards and pay attention 
to their job. 

      

2.2 You would like the guest 
house to have receptionists who 
are always at the front desk. 

      

2.3 You would like the guest 
house to have receptionists who 
have good English skills and are 
able to assist the guests 
proficiently.  

      

3.Structure and Location 
3.1 You would like the guest 
house to have bright and well-
ventilated lobby. 

      

3.2 You would like the guest 
house public area always has 
security check or has closed-
circuit television (CCTV) round the 
clock. 

      

3.3 You would like the guest 
house to have elevators or ladder 
between each floor with 
noticeable, convenient, bright, 
clean, and well-ventilated.  
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The needs in safety 
management of Guest Houses 

in Khao Sarn Area, Bangkok 

Level of Needs Score 
Level of 
Needs 
 (1-10) 

Most 
5 

More 
4 

Aver
age 
3 

Less 
2 

Least 
1 

3.4 You would like to guest house 
to have a good condition of floor, 
wall and ceiling. 

      

3.5 You would like the guest 
house to have a good wiring 
system and well-maintained with 
good condition. 

      

4 Guest rooms and toilets 
4.1 You would like the guest 
room to have a good condition of 
floor, wall and ceiling. 

      

4.2 You would like the guest 
house furniture (ward robe, bed, 
mirror, etc) to be well-decorated 
and good condition. 

      

4.3 You would like the guest 
house to have guidance, advice, 
warning, instruction about safety 
or safety manual of instruments 
and electrical devices inside the 
guest house and guest rooms that 
are easy to understand. 

      

4.4 You would like the guest 
room to be well-ventilated with 
air-conditioned or electrical fan in 
good condition and ready for use. 

      

4.5 You would like the guest 
room door to have a secured 
lock system in a good condition.  

      

  



177 

The needs in safety 
management of Guest Houses 

in Khao Sarn Area, Bangkok 

Level of Needs Score 
Level of 
Needs 
 (1-10) 

Most 
5 

More 
4 

Aver
age 
3 

Less 
2 

Least 
1 

4.6 You would like the electrical 
devices in the guest room to be in 
good condition and ready for use 
(Telephone, TV, Refrigerator, etc.)  

      

4.7 You would like the guest 
room to have mosquito wire 
screen or curved steel in good 
condition, well-ventilated, and 
bright enough. 

      

4.8 You would like to guest room 
toilet or shared toilets (separated 
for male and female) to be clean, 
bright, and well-ventilated. 

     

 

4.9 You would like the public 
toiled to be clean, bright, and 
well-ventilated separated for 
male and female. 

     

 

5 Cautionary 
5.1 You would like the guest 
house to have caution manual in 
a well-noticed area, good 
condition and ready for use. 

      

5.2 You would like the guest 
house to have fire exit and 
emergency exit in a good location 
with brightness and well-
ventilated. 

      

6. Lives and Properties  
6.1 You would like the guest 
house to have systemically 
security check to the guests and 
all visitors. 
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The needs in safety 
management of Guest Houses 

in Khao Sarn Area, Bangkok 

Level of Needs Score 
Level of 
Needs 
 (1-10) 

Most 
5 

More 
4 

Avera
ge 
3 

Less 
2 

Least 
1 

6.2 You would like to the guest 
house to be safe from the 
strangers who may agitate to the 
guests. 

     

 

6.3 You would like the guest 
house to have a security check 
and pre-screen every guest 
systemically.   

     

 

6.4 You would like the guest 
house to be able to be trusted 
when guests leave their 
belongings for outside sightseeing. 

     

 

6.5 You would like the guest 
house to have common 
household medicine and first aid 
kit for guests and ready for use.  

     

 

 
 
Additional suggestions and comments 
 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................... .................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ค 

 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือหาความเท่ียงตรงเน้ือหา

(Validity) 

 

1)  คุณ ฐิติธญัญ ์จิรรุ่งโรจน์ กรรมการบริหาร โรงแรมบา้นชาติ ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

2)  อาจารย ์ดร. มลัทิกา ศิริพิศ คณะการจดัการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 

เพชรบุรี จงัหวดั เพชรบุรี 

3)  อาจารย ์ดร. พิมมาดา วิชาศิลป์ วิทยาลยัการจัดการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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ตารางวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒติอ่แบบสอบถาม 

เรื่อง แนวทางการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้สใ์นยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ขอ้ค าถาม 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คุ
ณ
 ฐิ
ติ
ธ
ญั
ญ
 ์ 

จิ
ร
รุ่
งโ
ร
จ
น์

 

อ
า
จ
า
ร
ย
 ์ด
ร
. 
 

ม
ลั
ทิ
ก
า
 ศิ
ริ
พิ
ศ
 

อ
า
จ
า
ร
ย
 ์ด
ร
. 
 

พิ
ม
ม
า
ด
า
 ว
ิช
า
ศิ
ล
ป์

 

1. เพศ  

1) ชาย +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2) หญิง +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2.อายุ  

1) ต า่กวา่ 20 ปี +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2) 20 - 30  ปี +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3) 31 – 41  ปี +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4) 41 – 50  ปี +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5) 51 – 60  ปี +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6) 61 ปีขึ้ นไป +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ภมูิล าเนา  

1) ทวีปอเมริกา  +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2) ทวีปยุโรป +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3) ทวีปโอเชียเนีย  +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4) ทวีปเอเซีย +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5) ทวีปออสเตรเลีย/นิวซีแลนด ์ +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6) ทวีปแอฟริกา +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………… +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ขอ้ค าถาม 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คุ
ณ
 ฐิ
ติ
ธ
ญั
ญ
 ์ 

จิ
ร
รุ่
งโ
ร
จ
น์

 

อ
า
จ
า
ร
ย
 ์ด
ร
. 
 

ม
ลั
ทิ
ก
า
 ศิ
ริ
พิ
ศ
 

อ
า
จ
า
ร
ย
 ์ด
ร
. 
 

พิ
ม
ม
า
ด
า
 ว
ิช
า
ศิ
ล
ป์

 

4. รายได ้

1) ไมเ่กิน 5,000 บาท +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2) 5,001 – 10,000 บาท +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3) 10,001 – 15,000 บาท +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4) มากกวา่ 15,000 บาท +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ระดบัการศึกษา 

1) ไมไ่ดร้บัศึกษา  +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2) ประถมศึกษา +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3) มธัยมศึกษา   +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4) อาชีวศึกษา / อนุปริญญา +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5) ปริญญาตรี  +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6) สงูกวา่ปริญญาตรี +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6. ระยะเวลาในการเขา้พกั (ความถ่ี) 

........................................ คืน 

+1 0 +1 0.66 ใชไ้ด ้

7. ท่านทราบช่องทางการรบัรูจ้าก 

1) การบอกเล่าปากต่อปาก +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2) หนังสือ/นิตยสาร +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3) อินเตอรเ์น็ต +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4) วิทยุ/โทรทศัน์ +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5) แผ่นพบั/ใบปลิวโฆษณาจาก

บริษัทน าเท่ียว 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................... +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

8. เหตุผลในการเลือกเกสตเ์ฮา้สข์องท่าน 

1) ราคาถูก    +1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

2) ปลอดภยั  0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

3) สะดวกสบาย  0 0 +1 0.33 ตอ้งปรบัปรุง 

4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................ 0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้
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ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ยา่นถนนขา้วสาร 

กรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ 

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คุ
ณ
 ฐิ
ติ
ธ
ญั
ญ
 ์ 

จิ
ร
รุ่
งโ
ร
จ
น์

 

อ
า
จ
า
ร
ย
 ์ด
ร
. 
 

ม
ลั
ทิ
ก
า
 ศิ
ริ
พิ
ศ
 

อ
า
จ
า
ร
ย
 ์ด
ร
. 
 

พิ
ม
ม
า
ด
า
 ว
ิช
า
ศิ
ล
ป์

 

1.ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์

1.1 ท่านสามารถมองเห็นป้ายบอกช่ือและ

สญัลกัษณข์องเกสตเ์ฮา้สไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

1.2 เกสตเ์ฮา้สม์ีสถานท่ีในการแวะจอดของ

ยานพาหนะเพ่ือการรบัส่งผูเ้ขา้พกัท่ีมีแสง

สวา่งและมีการระบายอากาศท่ีดี 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

1.3 จากถนนสายหลกัไปจนถึงตวัอาคาร

เกสตเ์ฮา้สม์ีแสงสวา่งและการระบายอากาศ

ท่ีดี 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

2.ดา้นรกัษาความปลอดภยั 

2.1 เกสตเ์ฮา้สม์ีพนักงานรกัษาความ

ปลอดภยั ตรวจคนเขา้ออกอยา่งเป็นขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2.2 เกสตเ์ฮา้สม์ีพนักงานตอ้นรบัประจ าอยู่

ท่ีบริเวณเคาทเ์ตอรล์งทะเบียนเขา้พกั

ตลอดเวลาหรือไม่ 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

2.3 พนักงานตอ้นรบัเกสตเ์ฮา้สส์ามารถ

ส่ือสารภาษาองักฤษ ในการใหข้อ้มลูและ

ความช่วยเหลือแก่ท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

3. ดา้นโครงสรา้งและสถานที่ 

3.1 เกสตเ์ฮา้สม์ีบริเวณหอ้งโถงตอ้นรบัมี

แสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีดี 

0 +1 0 0.33 ตอ้ง

ปรบัปรุง 

3.2 บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของเกสตเ์ฮา้สมี์

การตรวจเช็คความปลอดภยั หรือ

บนัทึกภาพ (CCTV) ตลอด 24 ชัว่โมง

หรือไม่ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ความพึงพอใจตอ่การจดัการ 

ความปลอดภยัของเกสตเ์ฮา้ส ์ 

ยา่นถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คุ
ณ
 ฐิ
ติ
ธ
ญั
ญ
 ์ 

จิ
ร
รุ่
งโ
ร
จ
น์

 

อ
า
จ
า
ร
ย
 ์ด
ร
. 
 

ม
ลั
ทิ
ก
า
 ศิ
ริ
พิ
ศ
 

อ
า
จ
า
ร
ย
 ์ด
ร
. 
 

พิ
ม
ม
า
ด
า
 ว
ิช
า
ศิ
ล
ป์

 

3.3 เกสตเ์ฮาสม์ีลิฟทห์รือบนัไดทางขึ้ น-ลง

ระหวา่งชั้นอยูใ่นบริเวณท่ีสงัเกต ใชง้านได้

สะดวก มีแสงสวา่ง สะอาด และมีการ

ระบายอากาศท่ีดี 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

3.4 พ้ืน ผนัง และเพดานบริเวณเกสตเ์ฮา้ส ์

สะอาด มีการตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี 

0 0 +1 0 ตอ้ง

ปรบัปรุง 

3.5 เกสตเ์ฮา้สม์ีระบบการเดินสายไฟ และ

ติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าท่ีมีสภาพดี และไดร้บั

การดแูลรกัษา 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

4. ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

4.1 พ้ืน ผนัง และเพดานภายในหอ้งพกั 

สะอาด มีการตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

4.2 เฟอรนิ์เจอรใ์นหอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้ส ์

เช่น ตูเ้ส้ือผา้ เตียงนอน กระจกเงา ฯลฯ มี

การจดัวางอยา่งเหมาะสมและอยูใ่นสภาพท่ี

ดี  

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

4.3 เกสตเ์ฮา้สมี์ค าแนะน า ค าเตือน 

ขอ้ก าหนดเร่ืองความปลอดภยั หรือคู่มือ

การใชง้านอุปกรณแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตวั

อาคารและภายในหอ้งอยา่งละเอียด และ

เขา้ใจง่าย 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

4.4 หอ้งพกัมีการระบายอากาศ พรอ้ม

ระบบปรบัอากาศหรือพดัลมท่ีอยูใ่นสภาพดี

พรอ้มต่อการใชง้าน 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

4.5 ประตหูรือทางเขา้-ออก หอ้งพกัของ

เกสตเ์ฮา้สม์ีอุปกรณล์อ๊คอย่างแน่นหนา อยู่

ในสภาพดี  

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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4.6 อุปกรณเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้งพกั

ของเกสตเ์ฮา้สอ์ยูใ่นสภาพดี พรอ้มต่อการ

ใชง้าน เช่น โทรศพัท ์โทรทศัน์ ตูเ้ย็น ฯลฯ 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

4.7 หอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้สม์ีมุง้ลวด หรือ

เหล็กดดัรอบดา้น และอยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน

ไดดี้ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก แสงสวา่งส่อง

เพียงพอ 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

4.8 หอ้งน ้าภายในหอ้งพกัหรือหอ้งน ้ารวม 

(แยกชาย-หญิง) ของเกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด มี

แสงสวา่งเพียงพอและระบบระบายอากาศท่ี

ดี 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

4.9 หอ้งน ้าสาธารณะแยกหอ้งน ้าชาย-

หญิง อยูใ่นบริเวณและระยะท่ีสามารถใชไ้ด้

สะดวก สะอาด และมีระบบระบายอากาศดี 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

5.ดา้นการเตอืนภยั 

5.1 เกสตเ์ฮา้สม์ีแผนหรือคู่มือเตือนภยั 

และระงบัภยัต่างๆ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน อยูใ่น

สภาพดีและพรอ้มต่อการใชง้านส าหรบัผูเ้ขา้

พกั 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

5.2 เกสตเ์ฮา้สม์ีเสน้ทางหนีไฟ และบนัได

หนีไฟซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งท่ีใชง้านไดส้ะดวก 

รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มีการระบาย

อากาศ และแสงสวา่งอยา่งเพียงพอ 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

6. ดา้นชีวิตและทรพัยส์ิน 

6.1 เกสตเ์ฮา้สม์ีระบบการตรวจตราคน

เขา้-ออกทั้งลกูคา้และผูม้าติดต่ออยา่งมี

คุณภาพและเป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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6.2 เกสตเ์ฮา้สมี์ความปลอดภยัจากกลุ่ม

คนรา้ยท่ีไมใ่ช่ลกูคา้เขา้มาลกัทรพัยใ์น

บริเวณท่ีพกั  

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

6.3 เกสตเ์ฮา้สม์ีการตรวจสอบและคดักรอง

ลกูคา้ท่ีเขา้พกัอยา่งเป็นระบบ  

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6.4 เกสตเ์ฮา้สส์ามารถไวว้างใจไดใ้นการ

รบัฝากของในกรณีลกูคา้ออกไปท่องเท่ียวใน

ระหวา่งวนัช่วงเขา้พกั  

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

6.5 เกสตเ์ฮา้สม์ียาสามญัประจ าบา้น และ

ชุดปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพส าหรบัผูเ้ขา้พกั 

อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

 

ส่วนที่ 3 ความตอ้งการในการจัดการความปลอดภัยของเกสตเ์ฮา้ส์ ย่านถนนขา้วสาร 
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1.ดา้นบริเวณทางเขา้ของเกสตเ์ฮา้ส ์

1.1 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สข์ึ้ นป้ายบอก

ช่ือและสญัลกัษณเ์กสตเ์ฮา้สใ์หท่ี้มองเห็นได้

ชดัเจน 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้
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1.2 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีสถานท่ีใน

การแวะจอดของยานพาหนะเพ่ือการรบัส่งผู ้

เขา้พกัท่ีมีแสงสวา่งและมีการระบายอากาศดี 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

1.3 จากถนนสายหลกัท่านตอ้งการใหเ้กสต์

เฮา้สม์ีแสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีดี

ไปจนถึงตวัอาคาร 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

2.ดา้นรกัษาความปลอดภยั 

2.1 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีพนักงาน

รกัษาความปลอดภยั ตรวจคนเขา้-ออก  

อยา่งเป็นขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2.2 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีพนักงาน

ตอ้นรบัประจ าอยูท่ี่บริเวณเคาทเ์ตอร์

ลงทะเบียนเขา้พกัตลอดเวลาหรือไม่ 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

2.3 ท่านตอ้งการใหพ้นักงานตอ้นรบัเกสต์

เฮา้สส์ามารถส่ือสารภาษาองักฤษกบัท่าน

ไดเ้ป็นอยา่งดี ในการใหข้อ้มลูและความ

ช่วยเหลือแก่ท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ดา้นโครงสรา้งและสถานที่ 

3.1 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีบริเวณหอ้ง

โถงตอ้นรบัมีแสงสว่างและการระบาย

อากาศดี 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

3.2 ท่านตอ้งการใหบ้ริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ

ของเกสตเ์ฮา้สม์ีการตรวจเช็คความ

ปลอดภยั หรือบนัทึกภาพ (CCTV) ตลอด 

24 ชัว่โมงหรือไม ่

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้
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3.3 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮาสม์ีลิฟทห์รือ

บนัไดทางขึ้ น-ลงระหวา่งชั้นตั้งอยูใ่นบริเวณ

ท่ีสงัเกต ใชง้านไดส้ะดวก มีแสงสวา่ง 

สะอาด และมีการระบายอากาศท่ีดี 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3.4 ท่านตอ้งการใหพ้ื้น ผนัง และเพดาน

บริเวณเกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด  

มีการตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

3.5 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีระบบการ

เดินสายไฟ และมีการติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าท่ี

มีสภาพดีและไดร้บัการดแูลรกัษา 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

4. ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

4.1 ท่านตอ้งการใหพ้ื้น ผนัง และเพดาน

ภายในหอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้ส ์สะอาด มีการ

ตกแต่ง และอยูใ่นสภาพท่ีดี 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4.2 ท่านตอ้งการใหเ้ฟอรนิ์เจอรใ์นหอ้งพกั

ของเกสตเ์ฮา้ส ์เช่น ตูเ้ส้ือผา้ เตียงนอน 

กระจกเงา ฯลฯ อยูใ่นสภาพดี และเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4.3 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สมี์ค าแนะน า 

ค าเตือน ขอ้ก าหนดเร่ืองความปลอดภยั หรือ

คูมื่อการใชง้านอุปกรณแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ตามตวัอาคารและภายในหอ้งพกัอยา่ง

ละเอียด 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

4.4 ท่านตอ้งการใหห้อ้งพกัของเกสตเ์ฮา้สมี์

ระบบระบายอากาศพรอ้มเคร่ืองปรบัอากาศ 

หรือพดัลมท่ีอยูใ่นสภาพดีพรอ้มต่อการใช้

งาน 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้
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4.5 ท่านตอ้งการใหป้ระตหูรือทางเขา้-ออก

หอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้สม์ีอุปกรณล์อ๊คอยา่ง

แน่นหนา อยู่ในสภาพดี 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

4.6 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สมี์อุปกรณ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้งพกัของเกสตเ์ฮา้ส์

อยูใ่นสภาพดี พรอ้มต่อการใชง้าน เช่น 

โทรศพัท ์โทรทศัน์ ตูเ้ย็น ฯลฯ 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

4.7 ท่านตอ้งการใหห้อ้งพกัของเกสตเ์ฮา้สมี์

มุง้ลวด หรือเหล็กดดัรอบดา้น และอยูใ่น

สภาพท่ีใชง้านไดดี้ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

แสงสวา่งเพียงพอ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4.8 ท่านตอ้งการใหห้อ้งน ้าภายในหอ้งพกั

หรือหอ้งน ้ารวม (แยกชาย-หญิง) ของ

เกสตเ์ฮา้สม์ีความสะอาด แสงสวา่งเพียงพอ

และระบบระบายอากาศท่ีดี 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

4.9 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีหอ้งน ้า

สาธารณะแยกหอ้งน ้าชาย-หญิง อยูใ่น

บริเวณและระยะท่ีใชไ้ดส้ะดวก สะอาด และ

มีระบบระบายอากาศดี 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

5.ดา้นการเตอืนภยั 

5.1 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีแผนหรือ

คู่มือ เตือนภยั และระงบัภยัต่างๆ ท่ีเห็นได้

ชดัเจน อยูใ่นสภาพดีและพรอ้มต่อการใช้

งานส าหรบัผูเ้ขา้พกั 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้
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5.2 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีเสน้ทางหนี

ไฟ และบนัไดหนีไฟซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งท่ีใช้

งานไดส้ะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มี

การระบายอากาศ และแสงสวา่งอยา่ง

เพียงพอ 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

6. ดา้นชีวิตและทรพัยส์ิน 

6.1 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีระบบ

ตรวจสอบคนเขา้-ออกทั้งผูเ้ขา้พกัและผูม้า

ติดต่ออยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6.2 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สมี์ความ

ปลอดภยัจากกลุ่มคนรา้ยท่ีไมใ่ช่ลกูคา้ เขา้

มาลกัทรพัยใ์นบริเวณท่ีพกั   

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

6.3 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีการ

ตรวจสอบและคดักรองลกูคา้ท่ีเขา้พกัอยา่งมี

ระบบ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6.4 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ีความไวใ้จ

ไดใ้นการรบัฝากของในกรณีลกูคา้ออกไป

ท่องเท่ียวภายนอกในระหวา่งเขา้พกั 

0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

6.5 ท่านตอ้งการใหเ้กสตเ์ฮา้สม์ียาสามญั

ประจ าบา้นและชุดปฐมพยาบาลท่ีมีคุณภาพ

ส าหรบัผูเ้ขา้พกัและพรอ้มในการใชง้าน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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พระราชบญัญตัิ 

โรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ภมูิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม พุทธศกัราช 2547 

เป็นปีท่ี 59 ในรชักาลปัจจุบนั 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม  

พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 35 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ้ นไวโ้ดยค าแนะน าและ

ยินยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปน้ี 

  

มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547” 

  

มาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดหน่ึงรอ้ยแปดสิบวนันับ

แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  

มาตรา 3 ใหย้กเลิก 

(1) พระราชบญัญติัโรงแรม พุทธศกัราช 2478 

(2) พระราชบญัญติัโรงแรม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2484 

(3) พระราชบญัญติัโรงแรม (ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2495 

(4) พระราชบญัญติัโรงแรม (ฉบบัท่ี 4) พุทธศกัราช 2503 

บรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ใน

พระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ี

แทน 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี 

“โรงแรม” หมายความวา่ สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจ

เพ่ือใหบ้ริการท่ีพกัชัว่คราวส าหรบัคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทนทั้งน้ีไมร่วมถึง 
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(1) สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึ้ นเพ่ือใหบ้ริการท่ีพักชัว่คราวซ่ึงด าเนินการโดยส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือ

การศึกษา ทั้งน้ี โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั 

(2) สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัโดยคิด

ค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้ นไปเท่าน้ัน 

(3) สถานท่ีพกัอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม” หมายความว่า ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมตามพระราชบญัญติัน้ี 

“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการโรงแรมตามพระราชบญัญติัน้ี 

“ผูพ้กั” หมายความวา่ คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีใชบ้ริการท่ีพกัชัว่คราว

ของโรงแรม 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

“นายทะเบียน” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรฐัมนตรีแต่งตั้งใหเ้ป็นนายทะเบียนตาม

พระราชบญัญติัน้ี 

“พนักงานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งนายทะเบียนแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการ

ตามพระราชบญัญติัน้ี โดยแต่งตั้งจาก 

(1) ขา้ราชการต ารวจตั้งแต่ชั้นสญัญาบตัรขึ้ นไป หรือ 

(2) ขา้ราชการพลเรือนตั้งแต่ระดบัสามข้ึนไป หรือ 

(3) ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินตั้งแต่ระดบัสามข้ึนไป 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการส่งเสริมและก ากบัธุรกิจ

โรงแรม 

“รฐัมนตรี” หมายความวา่ รฐัมนตรีผูร้กัษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

  

มาตรา 5 ใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญติั

น้ีและใหม้ีอ านาจแต่งตั้งนายทะเบียน ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ย

พระราชบญัญติัน้ี ยกเวน้ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนหรือออกประกาศเพ่ือปฏิบติัการ

ตามพระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวงและประกาศน้ัน เมื่อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้

ใชบ้งัคบัได ้

  

หมวด 1 

คณะกรรมการส่งเสริมและก ากบัธุรกิจโรงแรม 

 

มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรมคณะหน่ึง

ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
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การลงทุน ผูบ้ัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง

เมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน อธิบดีกรมอนามัย ผู ้อ านวยการส านักงาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผูว้่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ผูแ้ทนกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผูแ้ทนกระทรวงวฒันธรรม นายกสมาคมไทยธุรกิจการ

ท่องเท่ียว นายกสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ นายกสมาคมโรงแรมไทย ผูแ้ทนสมาคม

โรงแรมไทย ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และผูท้รงคุณวุฒิจ านวนหา้คน 

ซ่ึงคณะรฐัมนตรีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิภาคเอกชนซ่ึงมีความรูแ้ละประสบการณด์า้นโรงแรม

หรือดา้นการท่องเท่ียว โดยค านึงถึงการกระจายผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูแ้ละประสบการณด์า้น

โรงแรมไปตามประเภทของโรงแรมท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 13 เป็น

กรรมการใหผู้แ้ทนกรมการปกครองเป็นเลขานุการ ผูแ้ทนส านักงานต ารวจแห่งชาติและผูแ้ทน

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

  

มาตรา 7 ให้กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ใน

ต าแหน่งคราวละสองปี ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงคณะรฐัมนตรีแต่งตั้งพน้จากต าแหน่ง

ก่อนวาระ ใหค้ณะรฐัมนตรีแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิในประเภทเดียวกนัเป็นกรรมการแทน และใหผู้ ้

ไดร้ับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู ้ซ่ึงตนแทน  ในกรณีท่ีกรรมการ

ผู ้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด ารงต าแหน่งครบวาระแลว้ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิขึ้ นใหม่ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติ

หนา้ท่ีไปพลางก่อนจนกวา่จะไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใหม่ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้

จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั้งอีกได ้แต่ตอ้งไมเ่กินสองคราวติดต่อกนั 

  

มาตรา 8 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึง

คณะรฐัมนตรีแต่งตั้งพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะรฐัมนตรีใหอ้อกเพราะไมสุ่จริตต่อหน้าท่ีหรือมีความประพฤติเส่ือม

เสีย 

(4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(5) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(6) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบั

ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  

มาตรา 9 การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
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ประชุมหรือไมอ่าจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน

ในท่ีประชุม การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหม้ีเสียงหน่ึง

ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึง

เป็นเสียงช้ีขาด 

  

มาตรา 10 ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหค้ าแนะน าแก่รฐัมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 13 

(2) ใหค้ าแนะน าแก่รฐัมนตรีในการออกประกาศก าหนดเขตทอ้งท่ีหน่ึงทอ้งท่ี

ใดเป็นเขตงดออกใบอนุญาตตามมาตรา 14 

(3) พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณค์ าสัง่ของนายทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ี 

(4) เสนอแผนและมาตรการต่างๆ เก่ียวกบัการส่งเสริมและการก ากบัดแูล

ธุรกิจโรงแรม 

(5) เสนอความเห็นต่อรฐัมนตรีเก่ียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขกฎกระทรวงหรือ

ประกาศตามพระราชบญัญติัน้ี 

(6) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัใหเ้ป็น

อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการหรือตามท่ีรฐัมนตรีมอบหมาย 

  

มาตรา 11 ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

หรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติัการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด คณะกรรมการตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

น้ันเป็นอนุกรรมการในเร่ืองดงักล่าวดว้ย เวน้แต่กรณีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

ตามมาตรา 10 (3) ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ันมีส่วนไดเ้สียหรือประโยชน์เก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองดังกล่าว ใหน้ าความในมาตรา 9 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 

 มาตรา 12 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา 10 หรือมาตรา 11 ให้

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอ านาจเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรือใหส้่งเอกสาร 

หลกัฐานหรือวตัถุใดๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

หมวด ๒ 

การประกอบธุรกิจโรงแรม 

 

มาตรา 13 เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม และส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คง
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แข็งแรง สุขลกัษณะหรือความปลอดภยัของโรงแรม รฐัมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมี

อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทของโรงแรม และก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบั

สถานท่ีตั้ง ขนาด ลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม 

ทั้งน้ี เง่ือนไขดงักล่าวใหร้วมถึงการหา้มประกอบกิจการอ่ืนใดในโรงแรมดว้ย 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง รฐัมนตรีจะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบั

สถานท่ีตั้ง ขนาด ลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวก และมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม

แต่ละประเภทใหแ้ตกต่างกนัก็ได ้ทั้งน้ี โดยค านึงถึงลกัษณะของทอ้งท่ีท่ีโรงแรมตั้งอยู่หรือความ

จ าเป็นในการควบคุมดูแลโรงแรมในแต่ละประเภท หรือความเหมาะสมกบัลกัษณะของโรงแรม

แต่ละประเภท 

  

มาตรา 14 ในกรณีท่ีจ าเป็นเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชนหรือสภาพแวดลอ้ม รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออก

ประกาศก าหนดเขตทอ้งท่ีหน่ึงทอ้งท่ีใดเป็นเขตงดออกใบอนุญาตได ้

ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมท่ีไดร้บัใบอนุญาตอยู่

ก่อนวนัประกาศดังกล่าวมีผลใชบ้ังคับและจะประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีไดร้บัอนุญาตต่อไปเมื่อ

ประกาศดงักล่าวใชบ้งัคบัแลว้ 

  

มาตรา 15 หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบธุรกิจโรงแรม เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจาก

นายทะเบียน การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

รฐัมนตรีประกาศก าหนด 

  

มาตรา 16 ผูข้อรบัใบอนุญาต ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีอายุไมต่ า่กวา่ยี่สิบปีบริบรูณ์ 

(2) มีภมูิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

(3) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 

(4) ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(5) ไมเ่คยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษ

ส าหรบัความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(6) ไมเ่คยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่เป็นผูก้ระท าผิดในความผิดเก่ียวกบัเพศ

ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด ความผิดตามกฎหมาย

วา่ดว้ยมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้หญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 

(7) ไมเ่ป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาต 
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(8) ไมเ่คยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยเหตุอ่ืนท่ี

มิใช่เหตุตาม (6) แต่เวลาไดล้่วงพน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี 

ถา้ผู ้ขอรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้ส่วนหรือนิติบุคคล ผู ้เป็นหุน้ส่วนผู ้จัดการ 

ผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนของนิติบุคคลน้ันตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามวรรคหน่ึง 

และต้องไม่เคยเป็นหุ ้นส่วนผู ้จัดการ ผู ้จัดการหรือผู ้แทนของนิติบุคคลท่ีเคยถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตตาม (8) 

  

มาตรา 17 ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 15 ผูข้อรับใบอนุญาต

อาจยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจโรงแรมต่อนาย

ทะเบียนในคราวเดียวกนั 

เมื่อนายทะเบียนไดร้บัค าขอรบัใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหน้ายทะเบียน

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบรูณข์องค าขอ หากค าขอดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบรูณ์

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ีออกตามมาตรา 15 ใหน้ายทะเบียนแจง้ผล

การตรวจสอบใหผู้ ้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหา้วันท าการนับแต่วันยื่นค าขอ พรอ้มทั้ง

ก าหนดระยะเวลาใหผู้ข้อรับใบอนุญาตแกไ้ข หากพน้ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแลว้ผู ้ขอรับ

ใบอนุญาตไมด่ าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ใหน้ายทะเบียนคืนค าขอแก่ผูข้อรบัใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนพิจารณาแลว้เห็นว่า ค าขอรบัใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง

ถูกต้องและสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนแจง้เป็นหนังสือพรอ้มทั้งส่งค าขอรับใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจโรงแรมไปยงัหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบโดยไมช่กัชา้ 

หากหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบพิจารณาแลว้เห็นว่า ค าขอรบัใบอนุญาตไม่ถูกตอ้ง

หรือไมส่มบรูณต์ามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการน้ัน ใหห้น่วยงาน

ท่ีรบัผิดชอบแจง้ต่อผูข้อรบัใบอนุญาตถึงความไม่ถูกตอ้งหรือความไม่สมบรูณด์งักล่าว พรอ้มทั้ง

ก าหนดระยะเวลาใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตแกไ้ข และใหห้น่วยงานท่ีรบัผิดชอบแจง้ใหน้ายทะเบียน

ทราบโดยไมช่กัชา้ 

เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี หากผูข้อรบัใบอนุญาตไมด่ าเนินการแกไ้ข

ใหถู้กตอ้ง ใหน้ายทะเบียนคืนค าขอแก่ผูข้อรบัใบอนุญาต 

ใหถื้อว่าค าขอรบัใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ

โรงแรมท่ีผู ้ขอรับใบอนุญาตยื่นต่อนายทะเบียนตามวรรคหน่ึงเป็นค าขอรับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าดว้ยการน้ัน และใหน้ าความในมาตราน้ีไปใชบ้งัคบักบักรณีท่ีตอ้งมีการยื่นเอกสาร

อ่ืนท่ีมิใช่ค าขอหรือเพ่ือประกอบค าขอรบัใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ

ธุรกิจโรงแรมดว้ยโดยอนุโลม ทั้งน้ี ในการยื่นค าขอรบัใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การประกอบธุรกิจโรงแรมต่อนายทะเบียนน้ัน หากมีกรณีท่ีผูข้อรบัใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข หรือตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใดๆ ตามท่ีกฎหมายดังกล่าวก าหนด  

ก็ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการน้ัน 
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มาตรา 18 นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อรบัใบอนุญาตได ้เมื่อเห็น

ว่าสถานท่ีตั้ง ขนาด ลักษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของ

โรงแรมแต่ละประเภทเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 13 

ใหน้ายทะเบียนมีหนังสือแจง้การออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาตพรอ้ม

ดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัผลการพิจารณาจาก

หน่วยงานตามมาตรา 17 

  

มาตรา 19 ใบอนุญาตฉบับหน่ึงใหใ้ชก้ับโรงแรมท่ีระบุช่ือไวใ้นใบอนุญาต

เท่าน้ัน และใหม้ีอายุหา้ปีนับแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 

  

มาตรา 20 ช่ือโรงแรมตอ้งเป็นอักษรไทยท่ีมองเห็นไดช้ัดเจน แต่จะมีอักษร

ต่างประเทศก ากบัไวท้า้ยหรือใตช่ื้ออกัษรไทยดว้ยก็ได ้และจะตอ้ง 

(1) ไม่พอ้งหรือมุ่งหมายใหค้ลา้ยกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระ

ราชินีหรือองคพ์ระรชัทายาท 

(2) ไม่ซ ้าหรือพอ้งกับช่ือโรงแรมอ่ืนท่ีไดร้ับอนุญาตไวแ้ลว้ เวน้แต่จะไดร้ับ

ความยินยอมจากผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมน้ัน 

(3) ไมม่ีค าหรือความหมายหยาบคาย 

  

มาตรา 21 การขอต่ออายุใบอนุญาต ใหย้ื่นค าขอก่อนวนัท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ 

เมื่อไดย้ื่นค าขอแลว้ใหถื้อว่าผูย้ื่นค าขออยู่ในฐานะผูร้ับใบอนุญาตจนกว่าจะมีค าสัง่ถึงท่ีสุดไม่

อนุญาตใหต่้ออายุใบอนุญาต 

ถา้ผลการตรวจสอบปรากฏว่าโรงแรมมีลักษณะถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้น

กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๓ ใหน้ายทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตให ้หากมีกรณีท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ใหน้ายทะเบียนสัง่ใหแ้กไ้ขใหถู้กต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เมื่อแกไ้ขแลว้ใหต่้ออายุ

ใบอนุญาตได ้ถา้หากไมแ่กไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใหม้ีค าสัง่ไมต่่ออายุใบอนุญาต 

ผูท่ี้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ถา้ประสงคจ์ะ

ประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป และไดม้ายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ี

ใบอนุญาตส้ินอายุใหถื้อว่าไดย้ื่นค าขอต่ออายุภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและการประกอบธุรกิจ

โรงแรมในระหว่างน้ันใหถื้อเสมือนว่าเป็นการด าเนินการของผู ้รับใบอนุญาต แต่เมื่อไดร้ับ

อนุญาตใหต่้ออายุใบอนุญาต ผูน้ั้นจะตอ้งเสียค่าปรบัเพ่ิมอีกรอ้ยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่อ

อายุใบอนุญาต หากพน้ก าหนดหกสิบวนัตอ้งด าเนินการเสมือนขออนุญาตใหม ่

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

รฐัมนตรีประกาศก าหนด 
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มาตรา 22 หา้มมิใหผู้ป้ระกอบธุรกิจโรงแรมด าเนินการดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ไดร้บั

อนุญาตจากนายทะเบียน 

(1) เปล่ียนแปลงประเภทของโรงแรม 

(2) เพ่ิมหรือลดจ านวนหอ้งพกัในโรงแรมอนัมีผลกระทบถึงโครงสรา้งของ

โรงแรม 

(3) เปล่ียนช่ือโรงแรม 

การขอและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรฐัมนตรีประกาศ

ก าหนด 

  

มาตรา 23 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญใหผู้ ้

ประกอบธุรกิจโรงแรมยื่นค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตจากนายทะเบียนภายในสามสิบวนันับแต่

วนัท่ีไดร้บัทราบการสญูหายหรือถูกท าลายดงักล่าว 

  

มาตรา 24 การโอนใบอนุญาตใหแ้ก่บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ตอ้งหา้มตามมาตรา 16 ใหก้ระท าไดเ้มื่อไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

รฐัมนตรีประกาศก าหนด 

  

มาตรา 25 ในกรณีผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ความตาย และทายาทมีความ

ประสงค์จะด าเนินธุรกิจโรงแรมต่อไป ใหผู้ ้จัดการมรดกหรือทายาทซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 16 หรือในกรณีท่ีมีทายาทหลายคนใหท้ายาทดว้ยกนัน้ันตกลงตั้ง

ทายาทคนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามมาตรา 16 ยื่นค าขอต่อนาย

ทะเบียนเพ่ือขอรบัโอนใบอนุญาตภายในหน่ึงรอ้ยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม

ตาย ถา้มิไดย้ื่นค าขอภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใหถื้อวา่ใบอนุญาตส้ินอายุ 

ถา้ผลการตรวจสอบปรากฏว่าผูย้ื่นค าขอมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามมาตรา 16 ใหน้ายทะเบียนอนุญาตแก่ผูย้ื่นค าขอ 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหท้ายาทหรือผูจ้ดัการมรดกซ่ึงเป็นผูย้ื่น

ค าขอรบัโอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงเขา้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมีอ านาจหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบเสมือนผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ทั้งน้ี จนกวา่นายทะเบียนจะมีค าสัง่ไมอ่นุญาต 

การขอรบัโอนและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรฐัมนตรี

ประกาศก าหนด 

  

มาตรา 26 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมเป็นหา้งหุน้ส่วนหรือนิติบุคคล  

ใหใ้บอนุญาตส้ินอายุนับแต่วนัท่ีมีการเลิกหา้งหุน้ส่วน หรือนิติบุคคลน้ันส้ินสภาพ 
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มาตรา 27 ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมผูใ้ดประสงคจ์ะเลิกกิจการในระหว่างอายุ

ใบอนุญาตหรือเม่ือใบอนุญาตหมดอายุ จะตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบ

หา้วนั ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด 

เมื่อไดร้ับแจง้ตามวรรคหน่ึง ใหน้ายทะเบียนพิจารณาและมีค าสัง่ว่าจะควร

อนุญาตใหเ้ลิกไดเ้มื่อใด ภายใตเ้ง่ือนไขและวิธีการอย่างใด ทั้งน้ี โดยใหพิ้จารณาถึงประโยชน์

และส่วนไดเ้สียของผูพ้กัเป็นส าคญั 

  

มาตรา 28 ในกรณีท่ีโรงแรมไดร้ับความเสียหายเน่ืองจากเหตุอัคคีภัยหรือ

ภยันตรายรา้ยแรงอ่ืนๆ ใหผู้ ้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู ้จัดการแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบ

ภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง 

หากนายทะเบียนพิจารณาแลว้เห็นว่า ความเสียหายของโรงแรมดังกล่าวมี

สภาพขดัต่อหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 13 ใหน้ายทะเบียนมีอ านาจ

ออกค าสัง่เป็นหนังสือใหผู้ป้ระกอบธุรกิจโรงแรมด าเนินการแกไ้ขสภาพเช่นว่าน้ันใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และในกรณีท่ีเห็นว่าจ าเป็นอาจมีค าสัง่ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจโรงแรม

หยุดด าเนินกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนจนกวา่นายทะเบียนจะเห็นว่าผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมได้

ด าเนินการแกไ้ขสภาพเช่นวา่น้ันใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีออกตาม

มาตรา 13 แลว้ 

ในกรณีท่ีโรงแรมได้รับความเสียหายจนมีสภาพท่ีไม่อาจแกไ้ขได้ ใหถื้อว่า

ใบอนุญาตส าหรบัโรงแรมดงักล่าวส้ินอายุนับแต่วนัท่ีไดร้บัความเสียหาย 

  

มาตรา 29 ใหน้ าความในมาตรา 27 วรรคสอง รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ี

เก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบักบักรณีใบอนุญาตส้ินอายุตามมาตรา 26 และมาตรา 28 วรรคสาม และ

กรณีมีค าสัง่ใหห้ยุดด าเนินกิจการตามมาตรา 28 วรรคสอง โดยอนุโลม 

  

หมวด ๓ 

การบริหารจดัการโรงแรม 

 

มาตรา 30 ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจโรงแรมจดัใหม้ีผูจ้ดัการคนหน่ึงเป็นผูม้ีหนา้ท่ี

จดัการโรงแรม ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมและผูจ้ดัการในโรงแรมหน่ึงๆ จะเป็นบุคคลคนเดียวกนัก็

ได ้

  

มาตรา 31 หา้มมิใหผู้ ้ใดเป็นผู ้จัดการ เวน้แต่จะเป็นผู ้มีคุณสมบัติและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 33 ท่ีไดร้บัแต่งตั้งจากผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมและไดแ้จง้ใหน้าย

ทะเบียนทราบตามแบบท่ีรฐัมนตรีก าหนด 
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ถา้ผูแ้จง้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๓ ใหน้ายทะเบียน

ออกใบรบัแจง้ตามแบบท่ีรฐัมนตรีก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ั้นภายในวนัท่ีไดร้บั

แจง้และใหผู้แ้จง้เร่ิมตน้เป็นผูจ้ดัการไดต้ั้งแต่วนัท่ีไดร้บัใบรบัแจง้ 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนตรวจพบในภายหลังว่า ผู ้แจ ้งได้แจ้งขอ้มูลหรือยื่น

เอกสารไวไ้มถู่กตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามแบบท่ีรฐัมนตรีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง ใหน้ายทะเบียน

มีอ านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือครบถว้นภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีไดร้บั

แจง้ค าสัง่ดงักล่าว 

 

มาตรา 32 ในกรณีท่ีผู ้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เกินเจ็ดวัน ให้ผู ้

ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามมาตรา 33  

ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจ้ดัการมอบหมายเป็นผูจ้ดัการแทนไดไ้ม่เกินเกา้สิบวนั ในกรณี

เช่นว่าน้ีใหบุ้คคลดังกล่าวแจง้เป็นหนังสือใหน้ายทะเบียนทราบภายในสามวนันับแต่วนัท่ีเขา้

ด าเนินการแทน 

ในกรณีท่ีผู ้จัดการพน้จากหน้าท่ี ใหผู้ ้ประกอบธุรกิจโรงแรมแต่งตั้งบุคคล 

คนหน่ึงเป็นผู ้จัดการแทนและใหผู้ ้จัดการท่ีไดร้ับแต่งตั้งน้ันแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบตาม  

มาตรา 31 เวน้แต่ในกรณีท่ีผูน้ั้นไดเ้คยแจง้การเป็นผูจ้ดัการไวแ้ลว้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจโรงแรม

แจง้การเปล่ียนแปลงผู ้จัดการใหน้ายทะเบียนทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรี

ประกาศก าหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่อาจแต่งตั้งผูจ้ดัการไดภ้ายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีผูจ้ดัการเดิม

พน้จากหนา้ท่ี ใหน้ าความในวรรคหน่ึง รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูจ้ัดการแทนตามวรรค

หน่ึงใหม้ีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเช่นเดียวกบัผูจ้ดัการ 

  

มาตรา 33 ผูจ้ดัการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

(1) มีอายุไมต่ า่กวา่ยี่สิบปีบริบรูณ์ 

(2) เป็นผูไ้ดร้บัวุฒิบตัรหรือมีประสบการณต์ามท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนดหรือมีหนังสือรบัรองวา่ไดผ่้านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจดัการโรงแรมตามหลกัสตูร

ท่ีคณะกรรมการรบัรอง 

(3) ไมเ่ป็นโรคพิษสุราเร้ือรงั ติดยาเสพติดใหโ้ทษ หรือเป็นโรคติดต่อท่ี

คณะกรรมการก าหนด 

(4) ไมเ่ป็นผูว้ิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบหรือเป็นคนไร้

ความสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(5) ไมเ่คยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษ

ส าหรบัความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(6) ไมเ่คยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่เป็นผูก้ระท าผิดในความผิดเก่ียวกบัเพศ

ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด ความผิดตามกฎหมาย

วา่ดว้ยมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้หญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 

(7) ไมเ่คยถูกเพิกถอนใบรบัแจง้เป็นผูจ้ดัการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรบัแจง้

เป็นผูจ้ดัการโดยเหตุอ่ืนซ่ึงมิใช่เหตุตาม (6) แต่เวลาไดล้่วงพน้มาแลว้ไมน่้อยกวา่สามปี 

  

มาตรา 34 ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจโรงแรมและผูจ้ดัการมีหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบร่วมกนั ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัใหม้ีป้ายช่ือโรงแรมตามมาตรา 20 ติดไวห้นา้โรงแรม 

(2) จดัใหม้ีการแสดงใบอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง้่ายในโรงแรม 

(3) จดัใหม้ีเลขท่ีประจ าหอ้งพกัติดไวท่ี้หนา้หอ้งพกัทุกหอ้ง 

(4) จดัใหม้ีเอกสารแสดงอตัราค่าท่ีพกัไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง้่ายในโรงแรม 

(5) จดัใหม้ีแผนผงัแสดงทางหนีไฟไวใ้นแต่ละชั้นของโรงแรมและหอ้งพกัทุก

หอ้ง และป้ายทางออกฉุกเฉินไวใ้นแต่ละชั้นของโรงแรม 

(6) จดัใหม้ีเอกสารแสดงขอ้จ ากดัความรบัผิดตามท่ีมาตรา 675 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์ญัญติัตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดไวใ้นโรงแรมและ

หอ้งพกัทุกหอ้ง 

(7) ดแูลรกัษาความสะอาดดา้นสุขลกัษณะและอนามยัของโรงแรมใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุขและค าสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนักงาน

สาธารณสุข 

(8) ดแูลรกัษาสภาพของโรงแรมใหม้ีความมัน่คงแข็งแรง และระบบการ

ป้องกนัอคัคีภยัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารและค าสัง่ของเจา้พนักงาน

ทอ้งถ่ิน 

(9) ดแูลรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม

และรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

(10) ดแูลและอ านวยความสะดวกใหก้บัผูพ้กัในกรณีเกิดอคัคีภยั อุทกภยั หรือ

เกิดอนัตรายใดๆ ขึ้ นในโรงแรม 

การด าเนินการใดท่ีผู ้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากผู ้ประกอบธุรกิจโร งแรม  

หากผูจ้ดัการมีหนังสือขออนุมติัแลว้ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมเพิกเฉยหรือไม่ด าเนินการผูจ้ดัการ

ไมต่อ้งรบัผิด 

  

มาตรา 35 ผู ้จัดการตอ้งจัดใหม้ีการบันทึกรายการต่างๆ เก่ียวกับผู ้พักและ

จ านวนผูพ้ักในแต่ละหอ้งลงในบตัรทะเบียนผูพ้ักในทันทีท่ีมีการเขา้พัก โดยใหผู้พ้ักคนใดคน
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หน่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือในบตัรทะเบียนผูพ้กั หากผูพ้กัมีอายุต า่กว่าสิบแปดปีบริบรูณแ์ละเขา้พกั

ตามล าพงั ใหผู้จ้ดัการหรือผูแ้ทนลงลายมือช่ือก ากบัไวด้ว้ย และน าไปบนัทึกลงในทะเบียนผูพ้กั

ใหแ้ลว้เสร็จภายในยี่สิบส่ีชัว่โมงหลงัจากมีการลงทะเบียนเขา้พกั 

ถา้รายการซ่ึงจะตอ้งบนัทึกลงในทะเบียนผูพ้กัตามวรรคหน่ึงซ ้ากบัรายการวนั

ก่อนใหบ้นัทึกรายการดงักล่าววา่ไมม่ีการเปล่ียนแปลง 

การบนัทึกรายการต่างๆ เก่ียวกบัผูเ้ขา้พกัลงในบตัรทะเบียนผูพ้กัและทะเบียน

ผูพ้กัตอ้งบนัทึกทุกรายการใหค้รบถว้น หา้มมิใหป้ล่อยช่องวา่งไวโ้ดยไมม่ีเหตุผลสมควร 

ผูจ้ัดการตอ้งเก็บรักษาบัตรทะเบียนผู ้พักและทะเบียนผูพ้ักไวเ้ป็นเวลาอย่าง

นอ้ยหน่ึงปี และตอ้งใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีตรวจสอบได ้

บัตรทะเบียนผูพ้ักและทะเบียนผูพ้ัก ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศ

ก าหนด 

  

มาตรา 36 ผูจ้ดัการตอ้งส่งส าเนาทะเบียนผูพ้กัในแต่ละวนัไปใหน้ายทะเบียน

ทุกสปัดาหแ์ลว้ใหน้ายทะเบียนท าใบรบัมอบใหไ้วเ้ป็นส าคญั หากโรงแรมใดอยู่ห่างไกลหรือไม่

สามารถส่งไดต้ามก าหนดดงักล่าว ใหน้ายทะเบียนพิจารณาก าหนดระยะเวลาส่งส าเนาดงักล่าว

แลว้แจง้ใหผู้จ้ดัการทราบ 

  

มาตรา 37 ในกรณีท่ีทะเบียนผู ้พักท่ีเก็บรักษาไวใ้นโรงแรมสูญหายหรือถูก

ท าลาย ผูจ้ดัการตอ้งด าเนินการขอคดัลอกส าเนาทะเบียนผูพ้กัน้ันจากนายทะเบียนมาเก็บรกัษา

ไวแ้ทน 

  

มาตรา 38 ผูจ้ดัการมีหนา้ท่ี 

(1) ดูแลไม่ใหบุ้คคลใดหลบซ่อนหรือมัว่สุมในเขตโรงแรมในลกัษณะอันควร

เช่ือวา่จะก่อความไมส่งบข้ึนในบา้นเมือง หรือจะมีการกระท าความผิดอาญาขึ้ นในโรงแรม 

(2) แจง้ใหพ้นักงานฝ่ายปกครองหรือเจา้หน้าท่ีต ารวจทอ้งท่ีทราบโดยทันที  

ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมีหรือไดม้ีการหลบซ่อนหรือมัว่สุมหรือการกระท าความผิด

อาญาขึ้ นในโรงแรมตาม (1) 

  

มาตรา 39 ผูจ้ดัการอาจปฏิเสธไมร่บับุคคลท่ีประสงคจ์ะเขา้พกัในโรงแรมไดใ้น

กรณี ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีเหตุอันควรสงสัยไดว้่าบุคคลน้ันจะเขา้ไปหลบซ่อน มัว่สุม หรือกระท า

การใด อนัเป็นความผิดอาญาขึ้ นในโรงแรม หรือก่อใหเ้กิดความร าคาญแก่ผูพ้กัอ่ืนในโรงแรม 

(2) มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่บุคคลน้ันไมส่ามารถจ่ายค่าหอ้งพกัได ้
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(3) มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าบุคคลน้ันเป็นโรคติดต่ออนัตรายหรือโรคติดต่อตาม

กฎหมายวา่ดว้ยโรคติดต่อ 

(4) มีเหตุอนัสมควรประการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีตาม (3) ถา้ผู ้จัดการรับบุคคลน้ันเขา้พักจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้พนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคติดต่อทราบดว้ย 

  

หมวด ๔ 

การควบคุมและการอุทธรณ ์

 

มาตรา 40 เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนว่า ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมหรือ

ผู ้จัดการผู ้ใดกระท าการดังต่อไปน้ีใหน้ายทะเบียนมีอ านาจสัง่ใหร้ะงับการกระท าน้ันหรือ

ด าเนินการแกไ้ขไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(1) ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎกระทรวง

หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี 

(2) ไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีซ่ึงสัง่ตามพระราชบญัญติัน้ี 

ในกรณีท่ีผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู ้จัดการไม่ระงับการกระท าหรือ

ด าเนินการแกไ้ขตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามวรรคหน่ึง ใหน้ายทะเบียนมีหนังสือแจง้ให้

บุคคลดังกล่าวปฏิบัติใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงตอ้งไม่เกินสามสิบวัน ถา้ไม่มีการ

ปฏิบติัตามค าเตือนใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีเป็นผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรม ใหน้ายทะเบียนมีอ านาจสัง่พักใช้

ใบอนุญาตไดค้รั้งละไม่เกินสิบหา้วนั ซ่ึงจะตอ้งไม่เกินส่ีครั้ง ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

รฐัมนตรีประกาศก าหนด 

(2) ในกรณีเป็นผูจ้ดัการ ใหน้ายทะเบียนมีหนังสือแจง้ใหป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งอีก

ครั้งหน่ึงภายในเวลาท่ีก าหนดซ่ึงตอ้งไมเ่กินสามสิบวนั 

ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมซ่ึงถูกพักใชใ้บอนุญาต จะประกอบธุรกิจโรงแรมใน

ระหวา่งท่ีถูกพกัใชใ้บอนุญาตไมไ่ด ้

ในกรณีท่ีนายทะเบียนสัง่พักใชใ้บอนุญาต ใหน้ายทะเบียนมีอ านาจสัง่ใหผู้ ้

ประกอบธุรกิจโรงแรมจดัหาโรงแรมท่ีมีมาตรฐานใกลเ้คียงกนัใหแ้ก่ผูพ้กัหรือก าหนดวิธีการอ่ืน

ตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี โดยพิจารณาถึงประโยชน์และส่วนไดเ้สียของผูพ้กัเป็นส าคญั 

  

มาตรา 41 เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนว่า ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมหรือ

ผูจ้ดัการผูใ้ดมีพฤติการณอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
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(1) เป็นผูข้าดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 16 หรือมาตรา 

33 แลว้แต่กรณี ยกเวน้ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 16 (7) 

(2) เคยถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตามมาตรา 40 วรรคสอง (1) หรือเคยไดร้บัค า

เตือนตามมาตรา 40 วรรคสอง (1) มาแลว้ และฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 40 วรรคหน่ึง 

วรรคสามหรือวรรคส่ีอีก 

(3) ใชห้รือยินยอมใหใ้ชโ้รงแรมเป็นสถานท่ีกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่า

ดว้ยการพนัน ความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้หญิง

และเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 

ใหน้ายทะเบียนมีอ านาจสัง่เพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจง้เป็นผู ้จัดการ 

แลว้แต่กรณี และผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจ้ดัการตอ้งเลิกประกอบธุรกิจโรงแรมหรือจดัการ

โรงแรม ทั้งน้ี ในกรณีตาม (2) นายทะเบียนไม่ตอ้งมีหนังสือเตือนใหบุ้คคลดังกล่าวปฏิบติัให้

ถูกตอ้งตามมาตรา 40 วรรคสองอีก 

ในกรณีท่ีผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู ้จัดการเป็นบุคคลคนเดียวกันและมี

พฤติการณ์ตาม (2) หรือ (3) ใหน้ายทะเบียนสัง่เพิกถอนทั้งใบอนุญาตและใบรับแจง้เป็น

ผูจ้ดัการ 

ในกรณีท่ีผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นหา้งหุน้ส่วนหรือนิติบุคคลและผู ้เป็น

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ หรือผูแ้ทนนิติบุคคลมีพฤติการณ์ตามวรรคหน่ึง ใหน้ายทะเบียนมี

หนังสือแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจโรงแรมทราบ และแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ด ารงต าแหน่งแทนภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ หากผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมไม่ปฏิบติัตามภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดดงักล่าว ใหน้ายทะเบียนด าเนินการสัง่เพิกถอนใบอนุญาต 

ใหน้ าความในมาตรา 40 วรรคส่ี รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบั

กบัการเพิกถอนใบอนุญาต โดยอนุโลม 

  

มาตรา 42 ค าสัง่พกัใชใ้บอนุญาตและค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรบัแจง้

เป็นผูจ้ัดการใหท้ าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัใหผู้ป้ระกอบธุรกิจโรงแรม

หรือผูจ้ดัการ แลว้แต่กรณี ณ โรงแรมท่ีบุคคลดงักล่าวประกอบธุรกิจหรือจดัการ และใหถื้อว่าผู ้

ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจ้ัดการไดท้ราบค าสัง่น้ันแลว้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวนันับแต่วนัส่ง 

เวน้แต่จะมีการพิสจูน์ไดว้า่ไมม่ีการไดร้บัหรือไดร้บัก่อนหรือหลงัจากวนัน้ัน 

  

มาตรา 43 ผูข้อรบัใบอนุญาตซ่ึงนายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ใหต่้ออายุใบอนุญาต หรือผู ้ไดร้ับแต่งตั้งเป็นผู ้จัดการซ่ึงนายทะเบียนไม่ออกใบรับแจง้เป็น

ผูจ้ัดการ หรือผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูข้อรบัโอนใบอนุญาต ซ่ึงนายทะเบียนไม่อนุญาต

ตามมาตรา 22 มาตรา 24 หรือมาตรา 25 หรือผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมซ่ึงนายทะเบียนไม่
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อนุญาตใหเ้ลิกกิจการหรือใหเ้ลิกกิจการภายใตเ้ง่ือนไขและวิธีการอย่างใดตามมาตรา 27 หรือผู ้

ประกอบธุรกิจโรงแรมซ่ึงถูกสัง่พักใชใ้บอนุญาตตามมาตรา 40 หรือผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม

หรือผูจ้ัดการซ่ึงถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับแจง้เป็นผู ้จัดการตามมาตรา 41 มีสิทธิ

อุทธรณ์ค าสัง่ของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการภายในสิบหา้วันนับแต่วันท่ีไดร้ับแจง้หรือ

รบัทราบค าสัง่ของนายทะเบียน 

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาและมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงภายในส่ีสิบ

หา้วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัอุทธรณ์ แลว้แจง้ค าวินิจฉยัพรอ้มดว้ยเหตุผลเป็นหนังสือไปยงัผูอุ้ทธรณ์

และนายทะเบียน ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ค าสัง่ของนายทะเบียน ในระหว่างท่ีมีการอุทธรณ์

ดงักล่าวใหผู้ป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ผูจ้ดัการ หรือผูข้อรบัโอนใบอนุญาตตามมาตรา 25 แลว้แต่

กรณีด าเนินกิจการต่อไปได ้เวน้แต่การอุทธรณต์ามค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรบัแจง้เป็น

ผูจ้ดัการเพราะมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 16 (5) หรือ (6) หรือมาตรา 33 (5) หรือ (6) 

หรือมีพฤติการณ์ตามมาตรา 41 (3) ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

และใหน้ าความในมาตรา 40 วรรคส่ี หรือมาตรา 32 แลว้แต่กรณี รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ี

เก่ียวขอ้ง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  

มาตรา 44 ผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการและอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาท่ียงัประกอบธุรกิจ ถา้มิไดเ้สีย

ค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนดใหเ้สียเงินเพ่ิมอีกรอ้ยละหา้ต่อเดือน และถา้ยงัไม่ยินยอม

เสียค่าธรรมเนียมโดยไม่มีเหตุอนัสมควรใหน้ายทะเบียนมีอ านาจสัง่ใหผู้น้ั้นหยุดด าเนินกิจการ

ไวจ้นกวา่จะไดเ้สียค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจ านวน และใหน้ าความในมาตรา 40 วรรคส่ี 

รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  

หมวด ๕ 

พนกังานเจา้หนา้ที่ 

 

มาตรา 45 ในการปฏิบติัหน้าท่ี ใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายเป็น

หนังสือจากนายทะเบียนมีอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 

(1) เขา้ไปในโรงแรมในระหว่างเวลาพระอาทิตยข์ึ้ นจนถึงพระอาทิตยต์กเพ่ือ

ตรวจสอบใบอนุญาต ทะเบียนผูพ้ัก บัตรทะเบียนผูพ้ัก สภาพและลักษณะของโรงแรม หรือ

ตรวจสอบหอ้งพกัท่ีว่างหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของโรงแรมท่ีเปิดใชร้่วมกนัหรือเขา้ไปในโรงแรมใน

เวลาท าการเพ่ือตรวจสอบจ านวนและประวติัของพนักงานโรงแรม ทั้งน้ี เพ่ือควบคุมใหก้าร

เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 
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(2) มีหนังสือเรียกผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ผูจ้ดัการ หรือเจา้หน้าท่ีของโรงแรม

มาใหถ้อ้ยค าหรือช้ีแจงหรือส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

เมื่อไดเ้ขา้ไปและลงมือท าการตรวจสอบตาม (1) แลว้ ถา้ยงัด าเนินการไม่เสร็จ

จะกระท าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของโรงแรมน้ันก็ได ้ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

การตรวจสอบใกลจ้ะเสร็จส้ินหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหากเน่ินชา้ในการตรวจสอบจะมีการ

ปกปิดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงเอกสารหรือหลกัฐานไปจากเดิม 

  

มาตรา 46 ในการปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานเจา้หน้าท่ีตอ้งแสดงบัตรประจ าตัว

และหนังสือมอบหมายจากนายทะเบียนแก่บุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้ง บตัรประจ าตวัพนักงานเจา้หน้าท่ี 

ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด 

  

มาตรา 47 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหก้รรมการส่งเสริมและ

ก ากับธุรกิจโรงแรม นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจา้พนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

  

หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

 

ส่วนที่ ๑ 

บททัว่ไป 

 

มาตรา 48 ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถา้การกระท าความผิด

ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการกระท าการหรืองดเวน้ไม่กระท าการอนัเป็นหน้าท่ีของกรรมการ

ผูจ้ดัการหรือบุคคลใดซ่ึงรบัผิดชอบในการประกอบธุรกิจโรงแรมของนิติบุคคลน้ัน ผูน้ั้นตอ้งรบั

โทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรบัความผิดน้ันๆ ดว้ย 

  

ส่วนที่ ๒ 

โทษปรบัทางปกครอง 

 

มาตรา 49 ใหน้ายทะเบียนมีอ านาจลงโทษปรบัทางปกครองตามท่ีก าหนดไว ้

ในพระราชบญัญติัน้ี 

ในการลงโทษปรับทางปกครอง ใหน้ายทะเบียนค านึงถึงความรา้ยแรงแห่ง

พฤติกรรมท่ีกระท าผิด และในกรณีท่ีเห็นสมควร นายทะเบียนอาจมีค าสัง่ใหผู้น้ั้นด าเนินการ

ใดๆ เพ่ือแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือเหมาะสมได ้
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หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาโทษทางปกครองใหเ้ป็นไปตามท่ีรฐัมนตรีประกาศ

ก าหนด และถา้ผูถู้กลงโทษปรบัทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรบัทางปกครอง ใหน้ าบทบญัญติั

เก่ียวกบัการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบั

โดยอนุโลม และในกรณีไมม่ีเจา้หน้าท่ีด าเนินการบงัคบัตามค าสัง่ ใหน้ายทะเบียนมีอ านาจฟ้อง

คดีต่อศาลปกครองเพ่ือบงัคบัช าระค่าปรบั ในการน้ี ถา้ศาลปกครองเห็นวา่ค าสัง่ใหช้ าระค่าปรบั

น้ันชอบดว้ยกฎหมายก็ใหศ้าลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาและบงัคับใหม้ีการยึดหรือ

อายดัทรพัยสิ์นขายทอดตลาดช าระค่าปรบัได ้

  

มาตรา 50 ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูข้อรบัโอนใบอนุญาตตามมาตรา 25 

ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 22 (1) หรือ (2) มาตรา 24 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 30 

วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกวนัละไม่เกินสอง

หมื่นบาทตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  

มาตรา 51 ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูข้อรบัโอนใบอนุญาตตามมาตรา 25 

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 22 (3) ตอ้งระวางโทษปรบัทางปกครองไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรบัอีกวนั

ละไมเ่กินหา้พนับาทตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  

มาตรา 52 ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูข้อรบัโอนใบอนุญาตตามมาตรา 25 

ผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 28 วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษ

ปรบัทางปกครองตั้งแต่หน่ึงหมื่นบาทถึงหา้หมื่นบาท 

  

มาตรา 53 ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูข้อรบัโอนใบอนุญาตตามมาตรา 25 

ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามมาตรา 27 วรรคสอง มาตรา 28 วรรคสอง 

มาตรา 40 วรรคส่ี หรือมาตรา 44 ตอ้งระวางโทษปรบัทางปกครองไม่เกินสองแสนบาทและ

ปรบัอีกวนัละไมเ่กินหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  

มาตรา 54 ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ผูข้อรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา 25 

หรือผูซ่ึ้งไดร้ับมอบหมายเป็นผูจ้ดัการผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง 

ตอ้งระวางโทษปรบัทางปกครองตั้งแต่หา้พนับาทถึงสองหมื่นบาท 

  

มาตรา 55 ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ผูข้อรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา 25 

ผูจ้ดัการหรือผูซ่ึ้งไดร้ับมอบหมายหรือแต่งตั้งเป็นผูจ้ัดการตามมาตรา 32 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตาม

มาตรา 34 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ตอ้งระวางโทษปรบัทางปกครองตั้งแต่หน่ึงหมื่น

บาทถึงหา้หมื่นบาทและปรบัอีกวนัละไมเ่กินหน่ึงพนับาทตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
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มาตรา 56 ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ผูข้อรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา 25 

ผูจ้ดัการหรือผูซ่ึ้งไดร้ับมอบหมายหรือแต่งตั้งเป็นผูจ้ัดการตามมาตรา 32 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตาม

มาตรา 34 (10) มาตรา 35 วรรคหน่ึงหรือวรรคส่ี มาตรา 36 มาตรา 37 หรือมาตรา 38 

ตอ้งระวางโทษปรบัทางปกครองตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

  

มาตรา 57 ผู ้จัดการหรือผู ้ซ่ึงไดร้ับมอบหมายหรือแต่งตั้งเป็นผู ้จัดการตาม

มาตรา 32 ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 35 วรรคสาม ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน

หน่ึงหมื่นบาท 

  

มาตรา 58 ผูจ้ดัการหรือผูซ่ึ้งไดม้อบหมายหรือแต่งตั้งเป็นผูจ้ดัการตามมาตรา 

32 ผูใ้ดปฏิเสธไม่รับบุคคลท่ีประสงค์จะเขา้พักในโรงแรมโดยไม่มีเหตุตามมาตรา 39 ตอ้ง

ระวางโทษปรบัทางปกครองตั้งแต่หา้พนับาทถึงสองหมื่นบาท 

 

ส่วนที่ ๓ 

โทษอาญา 

 

มาตรา 59 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 15 วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี 

หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท

ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่

  

มาตรา 60 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 31 วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก

เดือน หรือปรบัไมเ่กินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

  

มาตรา 61 ผูใ้ดแจง้รายการเท็จลงในบตัรทะเบียนผูพ้กัหรือทะเบียนผูพ้กั หรือ

ขดัขวางหรือไมอ่ านวยความสะดวกใหแ้ก่พนักงานเจา้หน้าท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา 45 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหน่ึงเดือน หรือปรบัไมเ่กินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

  

บทเฉพาะกาล 

 

มาตรา 62 ใบอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินกิจการโรงแรมตามพระราชบญัญติัโรงแรม 

พุทธศกัราช 2478 ใหถื้อวา่เป็นใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี และใหใ้ชไ้ดจ้นกว่าจะส้ินอายุ

ใบอนุญาต 
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มาตรา 63 ผูใ้ดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ไดร้บัใบอนุญาตอยู่ก่อนหรือใน

วนัท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบ้ังคับ ถา้ประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป ตอ้งยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา 13  

ใชบ้ังคับ เมื่อไดย้ื่นค าขอรับใบอนุญาตแลว้ใหน้ายทะเบียนรับค าขอดังกล่าวเพ่ือด าเนินการ

ต่อไปตามพระราชบญัญติัน้ี และใหผู้น้ั้นประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไปไดจ้นกว่าจะไดร้บัแจง้การ

ไมอ่นุญาตจากนายทะเบียน 

ในกรณีท่ีกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา 13 ก าหนดใหโ้รงแรมตอ้งมีสถานท่ี

จอดรถเพียงพอสอดคลอ้งกบัจ านวนหอ้งพกั หรือก าหนดมิใหโ้รงแรมตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง

กบัสถานท่ีใดก็ตาม ในกรณีน้ีมิใหน้ าหลกัเกณฑด์งักล่าวมาใชบ้งัคบักบัโรงแรมตามวรรคหน่ึง 

ผูข้อรบัใบอนุญาตซ่ึงไดร้บัแจง้การไม่อนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหน่ึง 

ตอ้งเลิกประกอบธุรกิจโรงแรมภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้ับหนังสือแจง้การไม่อนุญาต  

ในกรณีดังกล่าว นายทะเบียนมีอ านาจสัง่ใหผู้ ้ขอรับใบอนุญาตจัดหาโรงแรมท่ีมีมาตรฐาน

ใกลเ้คียงใหแ้ก่ผูพ้กัหรือก าหนดวิธีการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี โดยใหพิ้จารณาถึงประโยชน์

และส่วนไดเ้สียของผูพ้กัเป็นส าคญั 

ผู ้ขอรับใบอนุญาตซ่ึงไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามวรรคสาม  

ตอ้งระวางโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 53 

  

มาตรา 64 ผู ้ใดควบคุมและจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พุทธศักราช 2478 หรือจัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติ น้ีอยู่แล้วก่อนหรือในวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใชบ้ังคับ ถา้ประสงค์จะเป็นผู ้จัดการต่อไป ใหแ้จง้ต่อนายทะเบียนภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัท่ีพระราชบญัญัติน้ีใชบ้งัคบั เมื่อไดแ้จง้แลว้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการต่อไปไดจ้นกว่า

จะถูกเพิกถอนใบรบัแจง้เป็นผูจ้ดัการ ในกรณีน้ีมิใหน้ ามาตรา 33 (2) มาใชบ้งัคบั 

  

มาตรา 65 ค าขออนุญาตเปิดด าเนินกิจการโรงแรมท่ีได้ยื่นไว ้ก่อนวันท่ี

พระราชบญัญัติน้ีใชบ้งัคบัและยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน และการอนุญาต

ใหเ้ปล่ียนช่ือหรือยี่หอ้ ใหย้า้ยสถานท่ี หรือใหเ้พ่ิมหรือลดจ านวนหอ้งส าหรบัพกัท่ีไดใ้หไ้วต้าม

พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478 ใหถื้อว่าเป็นค าขออนุญาตและการอนุญาตตาม

พระราชบญัญติัน้ีโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินกิจการโรงแรม

ตามวรรคหน่ึงมีขอ้แตกต่างไปจากการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ

โรงแรมตามพระราชบัญญัติน้ี ใหก้ารขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตน้ันเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัน้ี และใหน้ายทะเบียนมีค าสัง่ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตปฏิบติัตามใหถู้กตอ้งภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้ับค าสัง่ ถา้ผู ้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของนายทะเบียน

ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวใหค้ าขอรบัใบอนุญาตน้ันเป็นอนัตกไป 
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มาตรา 66 บรรดากฎกระทรวง ค าสัง่หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญัติ

โรงแรม พุทธศักราช 2478 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่า ท่ี ไม่ขัดหรือแย้งกับ

พระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ค าสัง่หรือประกาศตามพระราชบญัญัติน้ีใชบ้ังคับ  

ซ่ึงตอ้งไมเ่กินหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

  

  

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรฐัมนตรี 

 

 

อตัราค่าธรรมเนียม 

 

  

1. ใบอนุญาต                                                    ฉบบัละ   50,000 บาท 

2. ใบแทนใบอนุญาต                                           ฉบบัละ        200 บาท 

3. การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทน้ันๆ แต่ละฉบบั 

4. ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม                     ปีละ             80 บาทต่อหอ้ง 

    โดยใหคิ้ดค่าธรรมเนียมตามจ านวนหอ้งพกัของโรงแรม 

ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมใหแ้ตกต่าง

กนัโดยค านึงถึง ขนาด ลกัษณะหรือประเภทของโรงแรมก็ได ้

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติ

โรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไดใ้ชบ้ังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติท่ีไม่

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงสภาพเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจ

โรงแรมไดพ้ัฒนาและขยายตัวมากขึ้ น ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมและยกมาตรฐานการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมและก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประกอบธุรกิจใหเ้หมาะสมกบั

สภาพของการประกอบธุร กิจโรงแรมแต่ละประเภท จึงจ า เ ป็นต้องตรา

พระราชบญัญติัน้ี 

 
 

 

 



212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

 

ภาพบรรยากาศและกิจกรรม 
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ถนนขา้วสาร 

 

แหล่งที่มา:  http://travel.thaiza.com 
 

 

 

แผนที่ถนนขา้วสาร 

 

แหล่งที่มา:  http://i0.wp.com/www.catwalktotravel.com/wp- 

                 content/uploads/2014/04/ThanonKhaoSan.jpg?resize=474%2C291 

http://i0.wp.com/www.catwalktotravel.com/wp-
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แผนที่เกสตเ์ฮาสใ์นยา่นถนนขา้วสาร 

 

แหล่งที่มา: http://www.travelnasia.com/thailand/khao-san-road-bangkok/ 

 

 

ป้ายเกสตเ์ฮาสใ์นยา่นถนนขา้วสาร 

 

แหล่งที่มา:  http://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d1860706-Reviews- 

                 Fortville_Guesthouse-Bangkok.html 

http://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d1860706-Reviews-
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บริเวณแผนกตอ้นรบัส่วนหนา้ของเกสตเ์ฮาสใ์นยา่นถนนขา้วสาร 

 

แหล่งที่มา:  http://www.asiawebdirect.com/th_TH/thailand/bangkok/khao-san-_-old- 

                 city/ks-guesthouse/ 

 

 

บริเวณดา้นหนา้ของเกสตเ์ฮาสใ์นยา่นถนนขา้วสาร 

 

แหล่งที่มา:  http://th.soidb.com/bangkok/guest-house/mamas-guest-house.html 

http://www.asiawebdirect.com/th_TH/thailand/bangkok/khao-san-_-old-
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ภายในหอ้งพกัของเกสตเ์ฮาสใ์นยา่นถนนขา้วสาร 

 

แหล่งที่มา:  http://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d549706-Reviews-

New_Siam_Guest_House_II-Bangkok.html 

 

 

 

    

 

บรรยากาศเกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสาร รูปถ่ายเม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2557 
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ลกัษณะทัว่ไปของเกสตเ์ฮา้สท์ี่กระจายตามตอกซอยตลอดถนนขา้วสาร 

 

 

 

บรรยากาศบริเวณทางเขา้-ออก เกสตเ์ฮา้สย์า่นถนนขา้วสารจะมีพนักงานค่อยตอนรบั 
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สภาพทัว่ไปของทางข้ึน-ลงลิฟทแ์ละบนัไดของเกสตเ์ฮา้ส ์

ยา่นถนนขา้วสารจะมีลกัษณะอยูต่ดิกนั 

 

 

 

 

หน่วยบริการนักท่องเที่ยวและรกัษาความปลอดภยัจะตั้งอยูร่ะหว่างหวั-ทา้ย ถนนขา้วสาร  

มีพนกังาน/เจา้หนา้ที่ประจ  าอยู่ตลอด 24 ชัว่โมง 
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สายตรวจต ารวจท่องเที่ยวจะตระเวนตรวจความเรียบรอ้ยช่วงเวลากลางวนัและ 

เวลาช่วงกลางคืนก็จะเดินตรวจบริเวณโดยทัว่ถนนขา้วสาร 

 



ประวตัิผูเ้ขียน 

 

 

ช่ือ ช่ือสกุล     นายอธิป นนทกะตระกลู 

 

ประวตักิารศึกษา     ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ  

จากมหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2541 

 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) 

สาขาการจดัการการท่องเท่ียวแบบบรูณาการ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557 

 

ประสบการณท์ างาน    พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั   

พนักงานตอ้นรบับนเคร่ืองบินชั้นหน่ึง 

กลุ่มเท่ียวบินขา้มทวีป  

บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

พ.ศ. 2545 – 2546   

พนักงานตอ้นรบัแผนกบริการส่วนหนา้  

โรงแรมเชอราตนั แกรนดสุ์ขุมวิท 

กรุงเทพมหานคร 

 

พ.ศ. 2541 -2544    

พนักงานตอ้นรบัแผนกบริการส่วนหนา้  

โรงแรมเชอราตนั แกรนดล์ากนู่า บีช ภเูก็ต 

 

ที่อยูปั่จจุบนั     601/61 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก  

    เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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