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บทคัดยอ 
 

 การคนควาแบบอิสระเร่ือง “การศึกษาความเปนไปไดโครงการลงทุนธุรกิจท่ีพักประเภท
เกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปได
โครงการลงทุนธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 การศึกษาความเปนไปไดแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการ
จัดการและดานการเงิน การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูประกอบการธุรกิจท่ีพัก
ประเภทเกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 5 ราย โดยใชวิธีกําหนดกลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามกลุมนักทองเท่ียวใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 100 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก 
และเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากการคนควาหาขอมูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ บทความทาง
วิชาการ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และการคนควาขอมูลทางอินเตอรเน็ต นําผลท่ีไดมาวิเคราะห
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ และ
คาเฉล่ีย เพื่อนํามาวิเคราะหถึงความเปนไปไดในโครงการลงทุนดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการ
จัดการและดานการเงิน ภายใตขอสมมติฐานการยอมรับโครงการท่ีอัตราผลตอบแทนการลงทุน 8% 
โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 ผลการศึกษาดานการตลาด พบวาจํานวนนักทองเท่ียวและจํานวนหองพักในอําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธมีอัตราที่เพิ่มสูงข้ึนทุกป เนื่องจากไดรับปจจัยสงเสริมการทองเท่ียวในดาน
ตางๆ จากท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจากการสอบถามผูประกอบการธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสใน
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อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาปจจัยสําคัญท่ีทําใหลูกคาเขามาใชบริการคือ การ
ใหบริการดวยความเต็มใจ ชวยเหลือและใหขอมูลตางๆ ในการทองเท่ียว ท่ีพักสะอาด ปลอดภัย มี
ราคาท่ีเหมาะสม และมีการสงเสริมการตลาดโดยการโฆษณาทางเว็บไซตและแผนพับเปนหลัก 
สําหรับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานราคาและปจจัยดานการบริการ 
 ผลการศึกษาดานเทคนิค โครงการ ต้ังอยูติดเชิงเขาหิน เหล็ก ไฟ ในชุมชนทางรถไฟฝง
ตะวันตก ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยทําเลที่ต้ังโครงการหางจาก
ชายหาดหัวหินภายในระยะรัศมี 2 กิโลเมตร มีการคมนาคมไป-มาสะดวก อยูไมไกลจากแหลง
ทองเท่ียวและหางสรรพสินคา มีขนาดพ้ืนท่ี 400 ตารางวา หรือ 1,600 ตารางเมตร ดานกวาง 25 
เมตร ยาว 64 เมตร ลักษณะท่ีพักเปนอาคารช้ันเดียวแบงเปน 2 สวน โดยในสวนแรกเปนหองพัก
มาตรฐานท่ีมีขนาด 20 ตารางเมตร จํานวน 10 หอง และหองพักพิเศษขนาด 24 ตารางเมตร จํานวน 
10 หอง สวนท่ี 2 ไดแก พื้นท่ีสวนกลางขนาด 84 ตารางเมตร และสถานท่ีจอดรถขนาด 150 ตาราง
เมตร สําหรับจอดรถยนตไดจํานวน 12 คัน  
 ผลการศึกษาดานการจัดการ พบวาโครงการท่ีพักประเภทเกสทเฮาสจะมีการดําเนินการใน
รูปแบบเจาของคนเดียว และมีการจัดองคกรโดยมีเจาของเปนผูจัดการท่ีพัก พนักงานบริการจํานวน 
2 คน พนักงานทําความสะอาดจํานวน 2 คน และพนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวน 1 คน ใน
สวนของงานซอมแซมดานเทคนิค จะใชชางท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานจากภายนอก 
 ผลการศึกษาดานการเงิน โครงการใชเงินลงทุนท้ังส้ิน 12,140,000 บาท โดยมาจากสวน
ของเจาของ 8,640,000 บาท และสวนของเงินกู 3,500,000 บาท กําหนดเงินทุนหมุนเวียน 745,780 
บาท และมีคาใชจายกอนการดําเนินงาน 57,620 บาท สําหรับผลการดําเนินงานในชวงระยะเวลา 10 
ป พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 เทากับ 7,521,829 บาท มีอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุน (IRR) เทากับ 16% ระยะเวลาคืนทุนอยูท่ี 6 ป 5 เดือน จึงสรุปไดวาโครงการมีความเปนไปได
ในการลงทุน  
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to explore a feasibility study on the guest house 
investment project in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province. 
 The study focused on 4 aspects, namely marketing, technical, managerial and financial 
feasibilities. The primary sources of the data were from interviewing 5 guest house entrepreneurs, 
by purposive sampling. In addition, the data were collected by handling out questionnaire to 
number of 100 tourisms in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, by convenience 
sampling. The secondary data were collected from books, journals, articles, research reports, 
relevant statistics and the Internet. The primary data were analyzed by using percentage and 
frequency distribution in order to sort out the possible scope of the investment in marketing, 
management and finance under an assumption of acceptable rate of return of 8%. From this study, 
the conclusions were as follows: 
 According to the marketing analysis, the result showed the continuing rate of tourism in 
Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, in line with the growth every year. Since 
tourism has benefited in various from both public and private. According to the interviews with 
guest house entrepreneurs in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, and the result 
showed that the key success factors of business were the quality of is good services, the 
availability of information, cleanness, reasonable price and promotion by website and press kit. 
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The market mix factor which affected the decisions was ranked at the high levels which were 
process, price and service fector. 
 The results of the technical analysis were as follows. The project was located nearby the 
hill “Hin Lek Fai” in railway Community, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province,        
2 kilometers from Hua Hin Beach. It was convenient for traveling, accommodation, shopping 
mall.    The size was 400 square two-meters or 1,600 square meters, width 25 meters and length 
64 meters. There were two different of room sizes; 10 standard rooms should be 20 square meters 
and 10 superior rooms should be 24 square meters. In addition, there were a central area with 84 
square meters and parking area for 12 cars should be 150 square meters.    

The management study revealed that the project would be one-owner enterprise. The 
organization structure of the apartment would consist of an owner/entrepreneur, two receptionists, 
two housekeepers and security personnel. The general maintenance should be outsourcing 
technician. 

The results of the financial study from the analysis of marketing, technical and 
management aspects were that the guest house investment project in Hua Hin District, Prachuap 
Khiri Khan Province would require 12,140,000 Bath for initial investment, with 8,640,000 Bath 
from the owner and the loan of 3,500,000 Bath. This project would take 10 years. From the 
project analysis, the net present value at discount rate of 8% would be 7,521,829 Bath. The 
payback period would be 6 years and 5 moths. The internal rate of return would be 16%. 
Therefore, the guest house investment project in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province 
would be feasible for investment. 
 
 


