
 

การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนของผูประกอบการ 
ธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

นกนอย  ผลจําลอง** 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัญญา  ปานเจริญ** 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจตอการเขาสู

ประชาคมอาเซียนของผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี                     

2) เพ่ือศึกษาระดับการเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี ตอการเขาสูประชาคมอาเซียน 3) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการเตรียมความพรอม

ของผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตอการเขาสูประชาคม

อาเซียน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความรูความ

เขาใจตอการเขาสูประชาคมอาเซียน ท่ีมีตอระดับการเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจ

เกสเฮาสในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูประกอบการธุรกิจ

เกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 90 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลดวย คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานคา t-test คา F-test และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ เพียรสัน (Pearson 

Correlation)  

ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

สวนใหญ มีความรูความเขาใจตอการเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา มีความรูความเขาใจนอยในดานการเปดเสรีการคา และดานการเปดเสรีดาน

การเคล่ือนยายแรงงานฝมือ และมีความรูความเขาใจมาก ในดานการเปดเสรีดานบริการและดาน

การเปดเสรีดานการลงทุน 2) ผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี                     

มีการเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยรวมในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานกายภาพอยูในระดับมาก สวนดานการพัฒนาความรู ความรวมมือ และ                 

ดานบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาผูประกอบการธุรกิจเกส

เฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีการเตรียมความพรอมตอ

การเขาสูประชาคมอาเซียน แตกตางกัน 4) ความรูความเขาใจตอการเขาสูประชาคมอาเซียน ดาน

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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การเปดเสรีการคาและการลงทุน มีความสัมพันธกับการเตรียมความพรอมของผูประกอบการ

ธุรกิจเกสเฮาส  ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 
1. บทนํา 

กระแสการเปล่ียนแปลงในยุคของการสื่อสารไรพรมแดนไดผลักดันใหประเทศตางๆ 

ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมภายใตกฎกติกาท่ีเปนสากลและมีเปาหมายเดียวกัน โดยมี

การคาระหวางประเทศท่ีมีลักษณะติดตอการคาท่ีไรพรมแดน สะดวกรวดเร็วมากข้ึน มีการ

เคล่ือนยายเงินทุน สินคาและบริการระหวางประเทศมีความคลองตัวมากข้ึน กอใหเกิดแนวโนม

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ เพ่ือสรางความรวมมือทางการคาและการลงทุน ท้ังในระดับทวิภาค 

ภูมิภาค และพหุภาค สําหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมีการรวมประเทศตางๆ ใหเปน

หนึ่งประชาคม หรือท่ีเรียกวา “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ซึ่งเปนการรวมตัวของ

ชาติใน ASEAN10 ประเทศ คือ 1) ประเทศบรูไน 2) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย3) ประเทศ

มาเลเซีย4) สาธารณรัฐฟลิปปนส 5) สาธารณรัฐสิงคโปร 6) ประเทศไทย7) ราชอาณาจักร-

กัมพูชา8) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 9) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (พมา) 

และ10) สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสันติภาพในภูมิภาคอันจะนําไปสู

ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีเปาหมายที่จะจัดตั้งเปนประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) ในป 2558 ประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองและความ

ม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN 

Economic Community-AEC) (สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร, 2556) 

ในป 2558 อุตสาหกรรมทองเท่ียวถือเปน 1 ใน 12 ภาคบริการที่มีความสําคัญอยางมาก

ตอระบบเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีช่ือเสียงดานการทองเท่ียว เนื่องดวย

สภาพแวดลอมสถานท่ีทองเที่ยว ท่ีสวยงามและหลากหลาย มีท้ังแบบเชิงธรรมชาติอยางทะเล 

ภูเขา น้ําตก เชิงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีท้ังวัดวาอาราม พระราชวัง โบราณสถานตางๆ รวมถึงแหลง

ทองเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง อาทิ แหลงช็อปปง สถานบันเทิง สปา เปนตน 

ประกอบกับการบริการที่เปนมิตร เอกลักษณของคนไทยท่ีมีความออนโยนทําใหชาวตางชาติ

ประทับใจ โรงแรม รีสอรทไทยหลายๆ แหงก็มีช่ือเสียงระดับโลก อีกท้ังคาใชจายในการทองเท่ียว

ท่ีหากเทียบกับประเทศอื่นแลวถือวาไมสูงมากนัก และยังมีระบบการส่ือสารและสาธารณูปโภคท่ี

คอนขางพรอม หากเทียบกับประเทศภูมิภาคใกลเคียง (ฐานเศรษฐกิจ, 2556) องคการการ

ทองเท่ียวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ไดคาดการณวาในป ค.ศ. 2020 จะมี

นักทองเท่ียวท่ัวโลกกวา 1,600 ลานคน โดยเปนนักทองเท่ียวแถบเอเชียแปซิฟกถึง 400 ลานคน 

ในจํานวนนั้นสวนหนึ่งเปนนักทองเท่ียวในอาเซียนประมาณ 160-200 ลานคน แสดงใหเห็นวา

การทองเท่ียวในแถบอาเซียนยังมีแนวโนมเติบโตข้ึนอีกมาก ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายๆ 
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ประเทศเร่ิมตื่นตัวและใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพ่ือรองรับการ

เติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวท่ีมีแนวโนมวาจะมีนักทองเท่ียวเขามาทองเที่ยวในประเทศ

แถบอาเซียนมากข้ึน และยังเปนการรองรับการกาวเขาไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC)อยางเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2558 ท่ีจะถึงนี้อีกดวย ซึ่ง

การกาวเขาไปสูการเปน AEC อยางเต็มรูปแบบนี้จะมีการเปดเสรีในหลายดานรวมถึงเร่ืองการ

ทองเท่ียวดวย สงผลใหผูประกอบการดานธุรกิจการทองเท่ียวไทยตองเผชิญกับการแขงขันท่ีมี

แนวโนมจะรุนแรงมากข้ึนในอนาคต ดังนั้น ผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยจึงตองเรง

พัฒนา เพ่ือใหมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะอยูรอดในภาวะท่ีอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีแนวโนมวาจะ

มีการแขงขันสูงตอไป ประเทศไทยจึงควรหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาภาษาท่ี 2 และท่ี 3 

ของประชากรในประเทศ เพ่ือใหสามารถแขงขันกับแรงงานประเทศอ่ืนๆ ไดเม่ือเปด AEC 

นอกจากนี้ บุคลากรไทยยังตองเรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง

จะมีสวนชวยในการสรางความประทับใจในการใหบริการนักทองเท่ียวเหลานั้น ผูประกอบการดาน

การทองเที่ยวไทย สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งเม่ือเขาสู

การเปน AEC แลวอาจประสบปญหาไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีมี

แนวโนมวาจะเขามาลงทุนในไทยสูง ผูประกอบการไทยจึงควรสรางความรวมมือระหวางกัน เพ่ือ

ลดการแขงขันกันเองและเสริมสรางธุรกิจใหแข็งแกรงมากย่ิงข้ึน (ฐานเศรษฐกิจ, 2556) 

ธุรกิจบริการอยางหนึ่งท่ีนาสนใจ คือ ท่ีพักอาศัยแบบประหยัดหรือเกสตเฮาส 

นโยบายของรัฐในชวงหลายปท่ีผานมา ไดใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

เนื่องจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสามารถสรางรายไดใหกับประเทศอยางมากมาย และสงผลดี

กับธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกัน เชน ธุรกิจทัวรนําเท่ียว รานขายของ ท่ีระลึก โรงแรม 

และท่ีพักอาศัยอ่ืนๆ ท่ีพักอาศัยแบบประหยัดหรือเกสตเฮาส (Guest Houses) เปนธุรกิจหนึ่งท่ี

ไดรับผลดีจากการสงเสริมการทองเท่ียว เกสตเฮาส ไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ จาก

เหตุผลทางดานราคา สภาพแวดลอม ความสะดวกสบายในการเดินทาง รวมท้ังรูปแบบของเกสต

เฮาสเองก็ไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหดีมากข้ึน เกสเฮาสจึงเปนธุรกิจท่ีนาสนใจอีกประเภทหนึ่ง(จิ

ราพรชูศรี, 2549) 

 

2. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1) ผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาสสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการ

ตัดสินใจปรับปรุงการประกอบธุรกิจเกสเฮาสใหสามารถบริการนั่งทองเท่ียวชาวตางประเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 2) เปนประโยชนแกผูสนใจท่ัวไป 
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3. กรอบแนวคิด 
จากการทบทวนเอกสารตําราตางๆ ท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการ

วิจัยดัง ภาพตอไปนี้ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
   

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระยะเวลาการดําเนนิงานของธุรกิจ 
5. ประสบการณ 
6. ระดับการศึกษา 
7. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
8. ความเกี่ยวของของผูตอบ

แบบสอบถามกับกิจการ 

 
 

การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีน
ของผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส 
ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
1. ดานกายภาพ 

2. ดานการพัฒนาความรู 
3. ดานความรวมมือ 

4. ดานบุคลากร 

 

ความรูความเขาใจตอการเปดประชาคม
อาเซียนของผูประกอบการธุรกิจเกส

เฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
1. ดานการเปดเสรีการคา 

2. ดานการเปดเสรีดานบริการ 

3. ดานการเปดเสรีดานการลงทุน 

4. ดานการเปดเสรีดานการเคลื่อนยาย

แรงงานฝมือ 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากรและพ้ืนที่ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูประกอบการ

ธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี รวมจํานวน 117 แหง (ขอมูลจาก อําเภอชะอํา 

และจากการสํารวจลงพ้ืนท่ีในเขตอําเภอชะอํา) 

 ขอบเขตดานเน้ือหาและตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ(IndependentVariables) ไดแก  

1) ปจจัยสวนบุคคล  
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2)  ความรูความเขาใจตอการเปดประชาคมอาเซียนของผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส 

ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตามแผนแมบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 

Blueprint)  ( สํ า นั ก ง า นคณะก ร รมก า รพัฒน า ก า ร เ ศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง คมแห ง ช า ติ , 

www.thailandaec2015.com)ไดแก1. ดานการเปดเสรีการคา 2. ดานการเปดเสรีดานบริการ 3. 

ดานการเปดเสรีดานการลงทุน 4. ดานการเปดเสรีดานการเคล่ือนยายแรงงานฝมือ 

ตัวแปรตาม (DependentVariables) คือการเตรียมความพรอมผูประกอบการธุรกิจ             

เกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตามแนวคิดของ Downing & Thackray (1971) 

จํานวน 4ดาน ไดแก1. ดานกายภาพ 2. ดานการพัฒนาความรู 3. ดานความรวมมือ 4. ดาน

บุคลากร 
 

5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผู วิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจาก

ผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีและรวบรวมแบบสอบถาม

กลับมาดวยตนเองภายหลังการประมวลผลขอมูลแบบสอบถามจึงไดจัดจัดทําหนังสือขอสัมภาษณ

นายกเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

6. ผลการวิจัย 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุ 40 – 49 ป มีสถานภาพสมรส

มากท่ีสุด สวนใหญอายุกิจการต่ํากวา 5 ป สวนใหญมีประสบการณประกอบธุรกิจเกสเฮาส

มากกวา 10 ป จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 

40,000 บาท และสวนใหญเปนผูจัดการ/ผูดูแล เกสเฮาส 

ความรูความเขาใจตอการเขาสูประชาคมอาเซียนของผูประกอบการธุรกิจเกส
เฮาสในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

ความรูความเขาใจตอการเขาสูประชาคมอาเซียนของผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาสใน

เขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมสวนใหญมีความรูความเขาใจตอการเขาสูประชาคม

อาเซียนอยูในระดับปานกลาง รองลงมามีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย และมีความรูความ

เขาใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเปดเสรีการคา กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีความรูความเขาใจนอย สวนดานการเปดเสรีดานบริการกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู

ความเขาใจมาก สําหรับดานการเปดเสรีดานการลงทุน กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจมาก

และดานการเปดเสรีดานการเคล่ือนยายแรงงานฝมือ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจนอย 

การเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี ตอการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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ผลการวิเคราะหการเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอ

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตอการเขาสูประชาคมอาเซียน พบวาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนของเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีการเตรียมความพรอมอยูใน

ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานกายภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ปรับปรุงหองพักหรือบริเวณเกสเฮาสใหมี Wifi อยูในระดับมาก รองลงมา ปรับปรุง

หองพักใหมีมาตรฐานและความทันสมัยมากข้ึน อยูในระดับมาก จัดทําปายเปนภาษาอังกฤษเชน 

ปายช่ือโรงแรม ปายบอกทางซายขวาอยูในระดับมาก จัดทํา Brochure/แผนพับเปนภาษาอังกฤษ

อยูในระดับปานกลาง และจัดสถานท่ีบริการสําหรับลูกคาอิสลาม เชน จัดสถานท่ีไวสําหรับสวดมนต 

จัดใหมีคัมภีรอัลกุรอาน หรือ จัดใหมีสายฉีดชําระในหองน้ํา เปนตน อยูในระดับปานกลาง 

ดานการพัฒนาความรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ

ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ทานมีการเตรียมขอมูลเพ่ือการประชาสัมพันธกิจการของทานผานทาง

โปรแกรมอินเทอรเน็ตตางๆ เชน การจัดทําขอมูลเว็บไซท หรือ Facebook เปนตน อยูในระดับ

ปานกลาง รองลงมา ทานไดเขาอบรมเพ่ิมเติมดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ หรือภาษา

อ่ืนๆท่ีเ ก่ียวของในกลุมประเทศอาเซียน อยูในระดับปานกลาง  ทานไดจัดอบรมดาน

ภาษาตางประเทศใหแกพนักงาน เชน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในกลุมประเทศ

อาเซียน อยูในระดับปานกลาง ทานไดเขาฝกอบรมเก่ียวกับการบริการจัดการกิจการเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน เชน การลดตนทุน การสรางความแตกตางของเกสเฮาส อยูในระดับ

ปานกลาง และทานไดเขาฝกอบรมเก่ียวกับประชาคมอาเซียนเชน ฝกอบรมเก่ียวกับกฎหมาย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับประชาคมอาเซียน อยูในระดับปานกลาง  

ดานความรวมมือ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด คือ การสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการ อยูในระดับปานกลาง รองลงมา 

การสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการกับภาครัฐ อยูในระดับปานกลาง เตรียมจัดหาผูรวม

ทุนในกิจการเดิมในอําเภอชะอําจากตางประเทศ อยูในระดับปานกลาง เตรียมจัดหาผูรวมทุนใน

ประเทศเพ่ือขยายกิจการในประเทศ เชน สมุย ภูเก็ต อยูในระดับปานกลาง และเตรียมจัดหาผู

รวมทุนในกลุมประเทศอาเซียน เชน ลาว พมา อยูในระดับปานกลาง  

ดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการฝกอบรมใหพนักงานมีจิตใจพรอมใหบริการ อยูในระดับมาก รองลงมา มี

การปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน อยู

ในระดับปานกลาง จัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีใหแกพนักงานอยูในระดับปานกลาง คิดวา

ธุรกิจของทานมีความม่ันคงตออนาคตของทานและครอบครัว อยูในระดับปานกลาง และจัดอบรม

ดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ในอาเซียนใหแกพนักงาน อยูใน

ระดับปานกลาง 
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7. อภิปรายผล 
ในการวิจัยคร้ังนี้มีประเด็นท่ีนาสนใจท่ีนํามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

1.  ความรูความเขาใจตอการเขาสูประชาคมอาเซียนของผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส 

ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี สวนใหญมีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ณัฐพล จันทรเขียว(2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การเตรียมความพรอมของ

ธุรกิจการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูประกอบการธุรกิจการ

ทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง แตขัดแยงกับงานวิจัยของ 

กนกวรรณ สมรักษ(2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู 

ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมตอเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AECโดยกลุมตัวอยางเปน

คนทางานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจบการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไปผลการวิจัยพบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับมากท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากขอบเขต ดานพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีตางกันจึงทําใหมีความรูความเขาใจท่ี

แตกตางกันซึ่งอาจจะเกิดจากการเปดรับขาวสารหรือปจจัยดานอ่ืนๆ  

2. การเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรีตอการเขาสูประชาคมอาเซียนพบวาอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัย

ของณัฐพล จันทรเขียว(2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การเตรียมความพรอมของธุรกิจการ

ทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาการ

เตรียมความพรอมการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากภาครัฐ พบวาหนวยงานราชการมี

ความเห็นวารัฐบาลมีการใหความสําคัญกับการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแงของการ

ดําเนินงานและนโยบายตางๆ อยูในระดับมากและปานกลาง 

3.  ผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ท่ีมีเพศอายุ  

อายุกิจการ ประสบการณประกอบธุรกิจเกสเฮาส ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉล่ียตอเดือน และ

ความเกี่ยวของกับกิจการ แตกตางกันมีการเตรียมความพรอมตอการเขาสูประชาคมอาเซียน                

ไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยสวนใหญเปนธุรกิจเกสเฮาส            

ขนาดเล็ก อยูในเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน มีหนวยงานของรัฐคือ ท่ีวาการอําเภอชะอําและเทศบาลอําเภอ

ชะอํา เปนผูดูแลและใหขอมูลตางๆ เหมือนกัน ดังนั้นการเตรียมความพรอมจึงไมแตกตางกัน 

 

8. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ดานความรูความเขาใจตอการเขาสูประชาคมอาเซียนผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส 

ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จากผลการวิจัยพบวาผูประกอบการมีความรูความเขาใจใน

นอยในเรื่องของ 1) การเพิ่มสัดสวนถือหุนใหกับนักลงทุนสัญชาติอาเซียนท่ีมาลงทุนในธุรกิจ

ทองเท่ียวเปน 70% 2) ภายในป 2559ในป 2559 จะเปดเสรีการคาเต็มรูปแบบระหวางสมาชิก
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อาเซียน 10 ประเทศ  3) ในป 2558 จะมีการลดอัตราภาษีศุลกากรในธุรกิจการทองเที่ยว

ระหวางประเทศสมาชิกลงเหลือเพียง 10% 4) ในดานบริการดานสุขภาพ ประเทศไทยมี

มาตรฐานการบริการที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลแตมีคาใชจายในดานนี้สูงกวาประเทศ

สิงคโปร 5) นักลงทุนท้ังในกลุมและนอกกลุมประชาคมอาเซียนไดรับสิทธิพิเศษเสรีดานการลงทุน

เทาเทียมกัน  6) บุคลากรในสาขาการทองเท่ียวสามารถไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได

อยางเสรี  7) ในสาขาการเดินทางบริษัททัวร ไทยสามารถไปเปดใหบริการในประเทศสมาชิกทุก

ประเทศไดตั้งแต ป 2559 เปนตนไป  8)  วิชาชีพท่ีสามารถยายแรงงานฝมืออยางเสรีใน

ประชาคมอาเซียน ไดแก 1. แพทย 2. ทันตแพทย 3. นักบัญชี 4. วิศวกร 5. พยาบาล            

6. สถาปนิก 7. มัคคุเทศก ดังนั้นดังนั้นหนวยงานรัฐบาลท่ีมีหนาท่ีในการสงเสริมการทองเท่ียว

ของอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย และเทศบาลเมืองชะอํา ควร

มีการใหความรูเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกผูประกอบการเกสเฮาส ในประเด็นตางๆ 

เหลานี้ และผูประกอบการฯ เองก็ควรศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถแขงขันและ

ปรับตัวใหทันตอสภาพการแขงขันในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังสามารถฉกฉวยโอกาส และ

ปองกันอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนกับธุรกิจเกสเฮาส ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. ระดับการเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา

จังหวัดเพชรบุรีตอการเขาสูประชาคมอาเซียนพบวามีการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลาง 

3 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาความรู ดานความรวมมือ และดานบุคลากร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

ดังนี้ 

ดานการพัฒนาความรู ผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอําจังหวัด

เพชรบุรี ควรเขาฝกอบรมเก่ียวกับประชาคมอาเซียน เชน ฝกอบรมเก่ียวกับกฎหมายตางๆ ท่ี

เ ก่ียวของกับประชาคมอาเซียน ฝกอบรมเก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการเพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน เชน การลดตนทุน การสรางความแตกตาง ฝกอบรมเพิ่มเติมดาน

ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน เชน ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษา

เวียดนาม เปนตน และควรมีการเตรียมขอมูลเพ่ือการประชาสัมพันธกิจการผานทางโปรแกรม

อินเทอรเน็ตตางๆ เชน การจัดทําขอมูลเว็บไซท หรือ Facebook เปนตน 

ดานความรวมมือ ผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี 

ควรสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการ และระหวางผูประกอบการกับภาครัฐ จัดหาผูรวม

ทุนในกลุมประเทศอาเซียน เชน ลาว พมา เตรียมจัดหาผูรวมทุนในประเทศเพ่ือขยายกิจการใน

ประเทศ เชน สมุย ภูเก็ต และจัดหาผูรวมทุนในกิจการเดิมในอําเภอชะอําจากตางประเทศ ท้ังนี้

เพราะการสรางความรวมมือทางธุรกิจจะสามารถสรางความเขมแข็งใหธุรกิจและชวยใหธุรกิจ

ขยายตัวไปในตลาดใหมได 

ดานบุคลากร ผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี ควร

ปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน จัด
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อบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีใหแกพนักงาน และจัดอบรมดานขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมของประเทศตางๆ ในอาเซียนใหแกพนักงานเพ่ือจะไดจัดบริการใหเหมาะสมกับ

ประเพณีและวัฒนธรรมของลูกคาซึ่งจะสรางความพึงพอใจตอลูกคาตามมา  

 

9. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1)  ควรศึกษาเก่ียวกับการจัดทํากลยุทธการเตรียมความพรอมของผูประกอบการ

ธุรกิจเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตอการเขาสูประชาคมอาเซียน เพ่ือใชเปน

แนวทางในการบริหารงานของผูประกอบการเกสเฮาส ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

2)  ควรศึกษาเก่ียวกับการเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจเกสเฮาสใน

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีความโดดเดน ท้ังนี้เพ่ือใชเปนตนแบบในการบริหารจัดการเกสเฮาสเพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
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