
บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
การศึกษาความเปนไปไดโครงการลงทุนธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูศึกษาไดใชทฤษฎี แนวความคิด และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของในการ
ดําเนินการศึกษา ดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดเร่ืองการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

การศึกษาความเปนไปได หมายถึง การศึกษาเพื่อตองการทราบผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจาก
การดําเนินงานตามโครงการลงทุนท่ีพักแบบเกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
โดยพิจารณาจากการศึกษาวิเคราะหโครงการใน 4 ดาน คือ ดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการ
จัดการ และดานการเงิน ท้ังนี้เปนการศึกษาเพื่อชวยประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน 

สําหรับทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาถึงความเปนไปไดโครงการลงทุนธุรกิจท่ีพักประเภทเกสท
เฮาสในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวยการวิเคราะหดานการตลาด การ
วิเคราะหดานเทคนิค การวิเคราะหดานการจัดการ และการวิเคราะหดานการเงิน ดังนี้ (ฐาปนา ฉ่ิน
ไพศาล และอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2545) 
 
1. การวิเคราะหดานการตลาด (Market Analysis)  

การศึกษาดานการตลาดถือเปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยลดความเส่ียงภัยและความไมแนนอนใน
การตัดสินใจลงทุนในโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้  

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดของธุรกิจ ประกอบดวย 
สภาพแวดลอมจุลภาค (Microenvironment) หมายถึง กลุมตางๆ ท่ีมีอิทธิพลอยาง

ใกลชิดตอความสามารถในการใหบริการลูกคาและระบบงานการตลาดของกิจการ ซ่ึงประกอบดวย 
ผูขายปจจัยการผลิต ตัวกลางทางการตลาด ลูกคาหรือตลาด คูแขงขัน กลุมชุมชน (Armstrong and 
Kotler, 2003: G5 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546: 180)  

สภาพแวดลอมมหภาค (Macroenvironment)  หมายถึง แรงกดดันท่ีสงผลกระทบ
ตอธุรกิจในวงกวางกวาสภาพแวดลอมจุลภาค ประกอบดวย ลักษณะทางประชากรศาสตร เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี การเมืองและวัฒนธรรม (Armstrong and Kotler, 2003: G4 อางถึง
ใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546: 183) 
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2. การวิเคราะหสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม เพื่อใหทราบถึงจํานวนและระดับ
ความแตกตางของคูแขง ขอไดเปรียบและขอเสี ยเปรียบทางการแขงขัน รวมถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การแขงขัน วิเคราะหโดยใชเคร่ืองมือโมเดลพลังผลักดัน 5 ประการ (The five forces model of 
competition) (Philip Kotler, 2003: 314) ไดแก  
  - ภัยคุกคามจากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน (Threat of Intense Segment Rivalry) 
  - ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม (Threat of New Entrants) 
  - ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products) 
  - ภัยคุกคามจากการเพ่ิมอํานาจตอรองของผูซ้ือ (Threat of Buyers’ Growing 
Bargaining Power)  
  - ภัยคุกคามจากการเพ่ิมอํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Threat of 
Suppliers’ Growing Bargaining Power)  
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงตัวแบบพลังผลักดัน 5 ประการ (The five forces model of competition) 
 

3. การพยากรณความตองการตลาด เพื่อการพยากรณปริมาณอุปสงคของตลาดในอนาคต 
ในรูปของจํานวนเงินหรือจํานวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการ โดยวิธีการพยากรณจากความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ อันไดแก ผูประกอบการธุรกิจท่ีพัก ภายใตโปรแกรมการตลาดและสภาวะแวดลอมทาง
การตลาดท่ีกําหนดข้ึน โดยมีขอควรพิจารณาดังนี้ 
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  2.1 การบริการ (Service) ในการพยากรณความตองการของตลาด ควรระบุใหได
วาบริการเปนอยางไรและตลาดของบริการคือใคร 
  2.2 กลุมลูกคา (Customer Group) ในการพยากรณความตองการของตลาด ตอง
ระบุกลุมลูกคาวาเปนสวนใดสวนหนึ่งของตลาดหรือเปนลูกคาในตลาดท้ังหมด 
  2.3 ขอบเขตพ้ืนท่ี (Geographical Area) ควรมีการกําหนดขอบเขตพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตรท่ีทําการพยากรณความตองการตลาด 
  2.4 ระยะเวลา (Time Period) ควรมีการระบุระยะเวลาท่ีทําการพยากรณความ
ตองการตลาด 
  2.5 โปรแกรมทางการตลาด (Marketing Program) เปนการพิจารณาถึงการจัดการ
ทรัพยากรทางการตลาด หรือการจัดงบประมาณทางการตลาดใหแกตลาดเปาหมายของการบริการ 
ตลอดจนสวนประสมทางการตลาดบริการที่คาดวาจะใช อันไดแก (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป, 2547)  
   ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีนักการตลาดใชในการตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงผลิตภัณฑนี้อาจเปนสินคาท่ีสามารถจับ
ตองได หรือเปนบริการ ตัวบุคคล หนวยงาน สถาบัน 
   ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ีมีมูลคาเทากับสินคาและบริการที่
ลูกคาตองการอยางเต็มใจและมีศักยภาพในการจายไปเพื่อใหไดรับสินคาและบริการที่ตองการ 
   การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง บุคคล สถาบัน หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
และความรับผิดชอบในการกระจายสินคาและบริการของกิจการไปสูลูกคา โดยมีจุดมุงหมายให
ลูกคาซ้ือสินคาและบริการไดสะดวกท่ีสุด ซ่ึงอาจบริหารจัดการในรูปแบบหนวยงานภายในหรือ
ภายนอกกิจการ 
   การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกระบวนการในการส่ือสารแจง
ขาว กระตุนลูกคาใหตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ     
   พนักงาน (People) คือ ผูท่ีจะตองพบหรือเผชิญหนากับลูกคาหรือผูมาใช
บริการเปนอันดับแรก โดยธุรกิจบริการเปนธุรกิจท่ีลูกคาคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่ดี เปนมิตร 
สุภาพเรียบรอยและตอบสนองความตองการไดดี 
   ส่ิงตางๆ ภายในสํานักงาน (Physical Evidence) เปนส่ิงท่ีจะเปน
ภาพลักษณการใหบริการของกิจการ ลูกคาจะรับรูได ผูประกอบการตองมีการออกแบบจัดวาง
สํานักงานใหเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดตา  
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   กระบวนการในการใหบริการ (Process) คือ ข้ันตอนในการสงมอบมูลคา
ใหกับลูกคาหรือกระบวนการในการใหบริการของแตละธุรกิจ ตองมีการวางระบบและออกแบบ
กระบวนการใหบริการของกิจการใหมีข้ันตอนท่ีอํานวยความสะดวกใหกับลูกคามากท่ีสุด 
  2.6 สภาวะแวดลอมทางการตลาด (Marketing Environment) เปนการพิจารณาถึง
ปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ประชากร และ
ส่ิงแวดลอม เปนตน 

4. การประมาณการรายไดจากการบริการ คือการคาดคะเนสวนแบงตลาดท่ีโครงการนั้นจะ
ไดรับวาเปนรอยละเทาใดของตลาดรวมดังกลาว ซ่ึงควรพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ การแขงขัน 
ระดับของกลยุทธทางการตลาดท่ีใชการโฆษณาและสงเสริมการขายและปจจัยอ่ืนๆ เกี่ยวของดวย 

5. การสรุปผลการศึกษาดานการตลาด เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการการศึกษาดาน
การตลาดท่ีจะใหคําตอบวาโครงการดังกลาวควรทําการศึกษาความเปนไปไดดานอ่ืนๆ ตอไป
หรือไม 
 
2. การวิเคราะหดานเทคนิค (Technical Analysis)  

การวิเคราะหทางดานเทคนิคมีแนวทางในการพิจารณาในเร่ืองระบบการใหบริการ การ
บริการและคุณลักษณะเฉพาะของบริการ กระบวนการในการใหบริการ กําลังในการใหบริการ ทําเล
ท่ีต้ัง อาคารสถานท่ี ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการใหบริการ และปจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอม  
 
3. การวิเคราะหทางดานการจัดการ (Management Analysis)  

การวิเคราะหทางดานการจัดการเปนส่ิงสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวตอ
โครงการ ในการศึกษาโดยท่ัวไปจะแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

1. การบริหารในระยะกอนการดําเนินงาน (Pre-Operating Period)  
การบริหารในระยะกอนการดําเนินงาน จะเร่ิมต้ังแตการริเร่ิมใหมีโครงการจนถึง

โครงการเร่ิมปฏิบัติการ งานท่ีอยูในข้ันตอนนี้ประกอบดวย การเตรียมการในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับ  

- กิจกรรมยอยในโครงการ (Project Activities) 
- การกอสรางโครงการ (Project Construction) 
- การกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ (Scheduling) 

2. การบริหารในระยะดําเนินงาน (Operating Period)  
ในระยะดําเนินงาน จะมีการศึกษารายละเอียดในเร่ืองดังตอไปนี้ 
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- รูปแบบหนวยงานธุรกิจ  
- รูปแบบการบริหารงานภายใน  
- บุคลากร 

4. การวิเคราะหทางดานการเงิน (Financial Analysis)  
การวิเคราะหทางดานการเงิน เปนการประมาณการคาใชจายและผลตอบแทนท่ีจะไดรับ

จากการทําโครงการนั้นๆ วาเปนจํานวนเงินเทาใดและมีระยะเวลากี่ป การประมาณการคาใชจาย
และผลตอบแทนของโครงการนี้จะเปนขอมูลสําคัญท่ีจะนําไปใชในการวิเคราะหดานการเงิน  

องคประกอบท่ีสําคัญมีดังนี้ 
1. ประมาณการเงินทุนในโครงการ ประกอบดวย 

1.1 สินทรัพยถาวร และคาใชจายกอนการดําเนินงาน 
         1.2 เงินทุนหมุนเวียน 
2. การประมาณการดานการเงินของโครงการ แบงเปน 
         2.1 ประมาณการรายไดของการใหบริการ 
         2.2 ประมาณการดานตนทุนของการใหบริการ 
         2.3 ประมาณการคาใชจายในการบริหารงานและอ่ืนๆ 
         2.4 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 
         2.5 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

        3. การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน 
           3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) หมายถึง ผลตาง
ของมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิแตละปตลอดอายุของโครงการกับเงินสดจายลงทุน ณ 
อัตราคาของทุน (Cost of Capital) มีสูตรดังนี้  
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โดยท่ี NPV =  มูลคาปจจุบันสุทธิ 
           Bt =  กระแสเงินสดรับสุทธิแตละปตลอดอายุของโครงการ 
           k = อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ  
           Ct = เงินสดจายลงทุน 
           n = อายุของโครงการ 
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การตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการลงทุนนั้นมีเกณฑในการตัดสินใจ
ดังนี้  

          1. ถามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการลงทุนมากกวาหรือเทากับ
ศูนย โครงการลงทุนก็จะไดรับเลือกลงทุน (NPV ≥  0.0 : ยอมรับโครงการลงทุน) 

  2. ถามูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV) ของโครงการลงทุนนอยกวาศูนย 
โครงการลงทุนนั้นไมควรลงทุน (NPV < 0.0 : ไมยอมรับโครงการลงทุน) 
 

         3.2 อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return หรือ IRR) 
หมายถึง การคํานวณหาอัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบ้ียท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ
สุทธิตลอดอายุของโครงการเทากับเงินสดจายลงทุน 

 

PV = ∑
= +

−n

1t t
tt

IRR)(1
CB  

  
     โดยท่ี  PV  = มูลคาปจจุบันหรือเงินสดจายลงทุน 

      Bt  =  กระแสเงินสดรับแตละปตลอดอายุโครงการ 
        Ct = กระแสเงินสดจายแตละปของโครงการ 
    IRR = อัตราผลตอบแทนของโครงการ 
        n = อายุของโครงการ 
          

         การตัดสินใจลงทุนโดยใชอัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนมี
หลักเกณฑดังนี้ 

  1. ถาโครงการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนมากกวาหรือ
เทากับอัตราผลตอบแทนท่ีตองการหรือตนทุนของเงินทุน โครงการลงทุนนั้นควรไดรับเลือกลงทุน 
(IRR ≥  อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ : ยอมรับโครงการลงทุน) 

  2. ถาโครงการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุนนอยกวา
อัตราผลตอบแทนท่ีตองการหรือตนทุนของเงินทุน โครงการลงทุนนั้นไมควรลงทุน (IRR < อัตรา
ผลตอบแทนท่ีตองการ : ไมยอมรับโครงการลงทุน) 

 
        3.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) คือระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับ

สุทธิเทากับเงินสดจายลงทุนของโครงการ หรือระยะเวลาท่ีผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการ
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เทากับเงินลงทุนของโครงการ โดยมีระยะเวลาคืนทุนเปาหมาย (Target Payback Period) เปนเกณฑ
ในการตัดสินใจ 

 
        3.4 การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) เปนการประเมินคา

โครงการ โดยจะตองตัดสินใจเหตุการณในอนาคตภายใตเง่ือนไขตางๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
ภาวะการณท่ีไดคาดหมายไวท่ีมีผลกระทบตอโครงการ ซ่ึงมีตัวแปรสําคัญไดแก ราคา ปริมาณและ
ตนทุนรวม 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

โกศล วัชโรทน  (2542)  ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศในการเลือกใชบริการที่พักแรมประเภทเกสทเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในการเลือกใชบริการ
เกสทเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และเพื่อศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศท่ีใชบริการที่พักแรมประเภทเกสทเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวา เหตุผลท่ีผูบริโภคสวนใหญเลือกใชบริการเกสทเฮาส ไดแก ความคุมคาเงินท่ีจาย การ
ประหยัดคาใชจายและความชอบในบรรยากาศแบบเกสทเฮาสมากกวาเหตุผลอ่ืนๆ ตามลําดับ และ
เหตุผลท่ีผูบริโภคสวนใหญเลือกใชบริการเกสทเฮาสท่ีพักอยูในขณะนั้น พบวาผูบริโภคสวนใหญ
เลือกพักเพราะเห็นวา อัตราคาหองพักเหมาะสม สามารถจายได ความสะอาดและการไดรับ
คําแนะนําจากเพื่อนหรือผูอ่ืนท่ีรูจักหรือเคยใชบริการเกสทเฮาสนั้นมากอนมากกวาเหตุผลอ่ืนๆ 
ตามลําดับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคสวนใหญในการ
เลือกใชบริการท่ีพักแรมประเภทเกสทเฮาสมากเปนอันดับหนึ่งคือ ปจจัยดานสถานท่ี ไดแก ความ
สะอาดของเกสทเฮาส และความปลอดภัยภายในเกสทเฮาส รองลงมาเปนปจจัยดานราคา ไดแก การ
แสดงราคาหองพักไวชัดเจน และการมีหองพักท่ีแนนอนและตอรองไมได ปจจัยดานการบริการ 
ไดแก ความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีของพนักงาน และการตอบสนองความตองการของลูกคา 
ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก การใหบริการตูนิรภัย  และการใหบริการหองอาหาร ปจจัย
ดานสัญลักษณ ไดแก ช่ือเสียงของเกสทเฮาส และการท่ีเกสทเฮาสเปดใหบริการมานานแลว และ
ปจจัยดานวัสดุส่ือสาร ไดแก การแนะนําโดยหนังสือนําเท่ียว และคําบอกเลาปากตอปาก สําหรับ
ปญหาท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญพบในระหวางพักแรมในเกสทเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ไดแก การไมมีกระดาษชําระไวบริการในหองน้ํา คนขับรถแท็กซ่ีหรือตุกๆ สรางความรําคาญเม่ือ
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มาถึงสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนสง และคนขับรถแทกซ่ีหรือตุกๆ พยายามชักชวนใหไปพัก
เกสทเฮาสหรือโรงแรมอ่ืนท่ีไมตองการ 

กฤษฎา เติมเวชศยานนท (2546) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ
ลงทุนสรางโรงแรมกลุม 3 (อีโคโนมีคลาส) ในเมืองพัทยา โดยวัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ คือ 
1)เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและสภาพการทองเท่ียวของเมืองพัทยา 2) เพื่อศึกษาถึงตนทุน ผลตอบแทน 
และความเปนไปไดทางการเงินของโครงการลงทุนสรางโรงแรมกลุม 3 (อีโคโนมีคลาส) ในเมือง
พัทยา และศึกษาความออนไหวของโครงการที่ลงทุนภายใตสถานการณกรณีอัตราการเขาพักลดลง
รอยละ 5 และ 10 จากการศึกษาพบวา เมืองพัทยาเปนสถานที่ทองเท่ียวแหงหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงระดับ
นานาชาติ เนื่องจากมีท้ังหาดทราย ชายทะเลท่ีเปนธรรมชาติ แหลงบันเทิงยามราตรี รวมท้ังมี
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกับเมืองพัทยาอีกหลายแหงหลายรูปแบบ ซ่ึงนับเปนปจจัยท่ี
สําคัญท่ีทําใหเมืองพัทยามีผูเยี่ยมเยือนเขามาเท่ียวเปนจํานวนมาก ทําใหธุรกิจโรงแรมไดรับ
ประโยชนจากการเขาพักแรมของนักทองเที่ยวมากข้ึนดวย โดยโรงแรมในเมืองพัทยาแบงออกเปน 
5 กลุม ตามระดับราคาคาหองพักตอวัน ท้ังนี้จากสถิติป พ.ศ. 2544 พบวาโรงแรมกลุม 3 (อีโคโนมี
คลาส) เปนกลุมท่ีมีอัตราการเขาพักเฉล่ียสูงสุด โดยนักทองเท่ียวเขามาพักแรมรอยละ 81.12 เปน
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ซ่ึงประเทศที่เขาพักแรมมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ จีน ฮองกง และ
ไตหวัน ตามลําดับ สําหรับการดําเนินการ โครงการใหผลตอบแทนคิดเปนมูลคาปจจุบันโดยใช
อัตราคิดลดรอยละ 9.25 ตอปเทากับ 163.33 ลานบาท มีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
เทากับรอยละ 12.36 มีอัตราผลตอบแทนตอคาใชจายเทากับ 1.08 และสามารถคืนทุนไดใน
ระยะเวลา 8 ป 4 เดือน 12 วัน สรุปไดวาโครงการมีความเปนไปไดและเหมาะสมในการลงทุน และ
จากการวิเคราะหความออนไหวของโครงการพบวา กรณีอัตราการเขาพักลดลงรอยละ 5 คงเหลือ
อัตราการเขาพักท่ีรอยละ 55 โครงการยังมีความคุมคาในการลงทุน แตกรณีท่ีอัตราการเขาพักลดลง
รอยละ 10 คงเหลืออัตราการเขาพักท่ีรอยละ 50 โครงการจะไมมีความคุมคาในการลงทุน 

วงศปติ พิทักษากูลเกษม (2549) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยความสําเร็จของธุรกิจเกสทเฮาส
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาตามองคประกอบ 5 ดานคือ ดานลูกคา ดานกระบวนการ
ภายใน ดานการเงิน ดานนวัตกรรมและการเรียนรู และดานอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญประกอบธุรกิจมากกวา 5 ป มีจํานวนพนักงาน 1-5 คน จํานวนหองพัก 10-
30 หอง ลูกคาหลักเปนชาวตางชาติ และมียอดขายและกําไรสุทธิไมเกิน 1 ลานบาทและ 5 แสนบาท
ตอป ตามลําดับ ความสําเร็จในภาพรวมของธุรกิจอยูในระดับปานกลางและพบวา ดานการเงิน ดาน
กระบวนการภายใน ดานนวัตกรรมและการเรียนรู และดานลูกคา มีความสําเร็จระดับปานกลาง 
สวนดานอ่ืนๆ มีความสําเร็จในระดับมาก โดยมีปจจัยเร่ืองการรักษาความปลอดภัยใหแกลูกคา 
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จํานวนพนักงานเหมาะสม การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน พนักงานมีความชํานาญ สามารถรักษา
พนักงานท่ีดีไวได การใหบริการท่ีรวดเร็ว การสรางความพึงพอใจแกลูกคา ไมมีขอรองเรียนจาก
ชุมชนหรือสังคม เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ มีความคุมคาในการใชทรัพยากร มีหนี้สูญนอย และ
จํานวนลูกคาใหมเพิ่มมากข้ึน เปนปจจัยท่ีประสบความสําเร็จในระดับมาก สวนปจจัยเร่ือง การ
แขงขันดานราคา จํานวนคูแขงเพิ่มสูงข้ึน และจํานวนหองพักท่ีจํากัด เปนปจจัยท่ีธุรกิจเกสทเฮาส
ประสบปญหามากท่ีสุด 
 
 
 


