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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 
  ในการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการท่ีพักประเภทเกสทเฮาสใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และ
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
การวิเคราะหดานการตลาด 
  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดของธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาส พบวา
จํานวนนักทองเท่ียวและจํานวนท่ีพักทุกประเภทในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธมีอัตราท่ี
เพิ่มสูงข้ึนทุกป เนื่องจากการพัฒนาของทางภาครัฐและเอกชนท่ีพยายามจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเท่ียวอยางตอเนื่อง อีกท้ังอําเภอหัวหินยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีตอบสนองความตองการของ
นักทองเท่ียวไดอยางหลากหลาย มีความเปนเมืองและธรรมชาติอยูในท่ีเดียวกัน  ซ่ึงการเดินทางไป-
มามีความสะดวกสบายเปนอยางมาก กลุมลูกคาหลักเปนนักทองเท่ียวชาวไทยประมาณ 60-70% 
และชาวตางประเทศ 20-30% สําหรับอัตราการเขาพักในชวงฤดูการทองเท่ียวมีนักทองเท่ียวเขาพัก
ท้ังหมดประมาณ 70-80% และนอกฤดูกาลทองเท่ียวประมาณ 10-20% ธุรกิจมีสภาวะการแขงขัน
คอนขางสูง มีจํานวนคูแขงภายในธุรกิจเดียวกันเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีคูแขงรายใหม
เขามาไดงาย เนื่องจากธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสใชจํานวนเงินลงทุนท่ีไมสูงมากนัก แตก็เปน
ธุรกิจที่นักทองเท่ียวสามารถหาทดแทนไดงาย เพราะมีท่ีพักหลากหลายรูปแบบและกระจายอยูทุก
สถานท่ี สงผลใหกลุมลูกคามีอํานาจตอรองในการซ้ือสูง สวนอํานาจตอรองของผูจัดจําหนายของ
ธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสนั้นมีไมมากนัก เนื่องจากวัสดุอุปกรณสามารถหาซ้ือไดท่ัวไป  
  สําหรับจุดแข็งของธุรกิจอยูท่ีการจัดการท่ีพักใหไดตามมาตรฐานท่ีพักเพื่อการ
ทองเท่ียว ประเภทเกสทเฮาส ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รวมถึงการสรางภาพลักษณและ
การตกแตงใหโดดเดน  สรางความดึงดูดใจแกกลุมลูกคา เปาหมาย  และการมีทําเลท่ี ต้ัง 
สภาพแวดลอมท่ีดี การทําธุรกิจใหมยังไมเปนท่ีรูจักของตลาดซ่ึงเปนจุดออน ธุรกิจท่ีพักประเภท
เกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธมีโอกาสทางธุรกิจจากการที่มีภูมิประเทศท่ีดี มี
ความสงบรมเย็น ไมมีภัยอันตรายตางๆ แตมีการแขงขันในธุรกิจสูงทําใหเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินธุรกิจ ในการพยากรณความตองการตลาดนั้น วิเคราะหจากสถิติการเติบโตของอัตราการเขา
พักของนักทองเท่ียว โดยเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 40 และมีระยะเวลาพํานักเฉล่ีย 2 วัน เพื่อใหทราบความ
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ตองการของตลาดท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน จึงทําการสํารวจความตองการของนักทองเท่ียวในการใชบริการ
ธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงใหผลดังนี้  
  ดานการบริการ นักทองเท่ียวใหความสําคัญตอปจจัยดานการบริการในระดับมาก
ในเร่ืองของชื่อเสียงของที่พัก เคร่ืองปรับอากาศภายในหองพัก เคร่ืองทําน้ําอุน ส่ิงอํานวยความ
สะดวกภายในหองพัก และขนาดหองพักท่ีเหมาะสม 
  ดานราคา นักทองเท่ียวใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาในระดับมากทุกๆ ดาน 
ไดแก อัตราคาหองพักมีความชัดเจน อัตราคาหองพักเหมาะสมกับการบริการ และอัตราคาหองพัก
ตํ่ากวาท่ีพักอ่ืน 
  ดานชองทางการจัดจําหนาย นักทองเท่ียวใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายในระดับมาก ในดานสถานท่ีต้ังอยูในทําเลท่ีเหมาะสม ความสะดวกในการเดินทาง อยู
ใกลแหลงทองเท่ียวและพาณิชยกรรม และชองทางการติดตอสะดวก 
  ดานการสงเสริมการตลาด นักทองเท่ียวใหความสําคัญระดับมากในเร่ือง 
คําแนะนําจากบุคคลใกลชิด และมีสวนลดอัตราคาหองพักในชวงนอกฤดูทองเท่ียว 
  ดานบุคลากร ใหความสําคัญในระดับมาก ดานพนักงานมีความสุภาพและเปนมิตร 
พนักงานบริการนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศอยางเสมอภาค พนักงานบริการดวยความ
รวดเร็วและถูกตอง และพนักงานมีการใหคําแนะนําบริการไดดี 
  ดานคุณลักษณะทางกายภาพ ใหความสําคัญในระดับมาก ดานอาคารสถานท่ี
สะอาดและเปนระเบียบ ปายช่ือท่ีพักบอกรายละเอียดชัดเจนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมดี 
อาคารสถานท่ีตกแตงสวยงาม และมีระบบรักษาความปลอดภัย 
  ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสําคัญระดับมากในเร่ืองรับขอมูลในการจอง
หองพักอยางถูกตอง 
  โดยผลการศึกษานํามากําหนดกลยุทธทางการตลาดในดานตางๆ ดังนี้ 
  1. ดานการบริการ โครงการใหบริการที่พักประเภทเกสทเฮาสเปนรูปแบบเชา
หองพักรายวันมีหองพักจํานวน 20 หอง แบงเปน 2 รูปแบบคือ หองพักมาตรฐานขนาด 20 ตาราง
เมตรมีจํานวน 10 หอง และหองพักพิเศษขนาด 24 ตารางเมตรมีจํานวน 10 หอง พรอมดวยส่ิง
อํานวยความสะดวกภายในหองพัก ประกอบดวยส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก มีหองโถง
สวนกลางสําหรับพักผอนและท่ีจอดรถสําหรับผูมาใชบริการ 
  2. ดานราคา หองพักมีระดับราคาแตกตางกันตามชวงฤดูกาลทองเท่ียว คือ ชวง
เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน หองพักมาตรฐานราคา 850 บาทและหองพักพิเศษราคา 950 บาท ชวง
เดือนธันวาคม-มิถุนายน หองพักมาตรฐานราคา 1,150 บาท และหองพักพิเศษราคา 1,300 บาท  
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  3. ดานสถานท่ี โครงการต้ังอยูท่ีชุมชนทางรถไฟฝงตะวันตก ตําบลหัวหิน อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีทําเลติดเชิงเขาหิน เหล็ก ไฟ หางจากชายหาดหัวหิน 2 กิโลเมตร มี
การเดินทางสะดวก พรอมดวยสาธารณูปโภค ใกลหางสรรพสินคาและรานอาหาร  
  4. ดานการสงเสริมการตลาด ใชวิธีการโฆษณาใหเปนท่ีรูจักผานทางแผนพับ
สําหรับนักทองเท่ียววางแจกตามสถานท่ีตางๆ การโฆษณาทางอินเตอรเน็ตและการโฆษณาในส่ือ
ส่ิงพิมพตางๆ 
  5. ดานพนักงาน มีพนักงานตอนรับจํานวน 2 คน แมบานจํานวน 2 คน และ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน โดยมีเจาของเปนผูจัดการและดูแลความเรียบรอยในสวนตางๆ 
ของท่ีพักอยางใกลชิด 
  6. ดานส่ิงตางๆ ภายในสํานักงาน มีการจัดการท่ีพักใหมีความเปนมาตรฐาน 
ลักษณะของท่ีพักและสวนตางๆ มีขนาดท่ีเหมาะสมและสะอาด อีกท้ังการตกแตงเนนความเปน
ธรรมชาติท่ีรมร่ืน สวนตางๆ ภายในท่ีพักมีการแสดงปายอยางชัดเจน 
  7. ดานกระบวนการในการใหบริการ เร่ิมต้ังแตผูใชบริการที่นํารถสวนตัวมาเขาท่ี
จอดรถ ติดตอท่ีสํานักงานเพื่อสอบถามขอมูลท่ีพักและทําการลงทะเบียนเขาพัก (Check in) เม่ือใช
บริการเสร็จส้ินแลวตองทําการคืนกุญแจหองพักและพนักงานทําการตรวจสอบความเรียบรอยของ
หองพัก (Check out) โดยมีการกําหนดเวลาการเขาพักหลังเวลา 14.00 น. และคืนหองพักกอนเวลา 
12.00 น. 
 
การวิเคราะหดานเทคนิค 
  โครงการ ต้ังอยูติดเชิงเขาหิน เหล็ก ไฟ ในชุมชนทางรถไฟฝงตะวันตก ตําบลหัว
หิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยทําเลท่ีต้ังโครงการหางจากชายหาดหัวหินภายใน
ระยะรัศมี 2 กิโลเมตร มีการคมนาคมไป-มาสะดวก อยูใกลแหลงทองเท่ียวและหางสรรพสินคา มี
ขนาดพื้นท่ี 400 ตารางวา หรือ 1,600 ตารางเมตร ดานกวาง 25 เมตร ยาว 64 เมตร ลักษณะท่ีพักเปน
อาคารช้ันเดียวแบงเปน 2 สวน โดยในสวนแรกเปนหองพักมาตรฐานท่ีมีขนาด 20 ตารางเมตร 
จํานวน 10 หอง และหองพักพิเศษขนาด 24 ตารางเมตร จํานวน 10 หอง สวนท่ี 2 ไดแก พื้นท่ี
สวนกลางขนาด 84 ตารางเมตร และสถานท่ีจอดรถขนาด 150 ตารางเมตร สําหรับจอดรถยนตได
จํานวน 12 คัน ใชเงินลงทุนในท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสรางจํานวน 6,169,000 บาท มีคาใชจายใน
สวนอุปกรณในการบริการและอุปกรณสํานักงานจํานวน 867,600 บาท 
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การวิเคราะหดานการจัดการ  
  โครงการที่พักประเภทเกสทเฮาสมีการดําเนินการในรูปแบบเจาของคนเดียว และมี
การจัดองคกรโดยมีเจาของเปนผูจัดการท่ีพักและดูแลความเรียบรอยของกิจการในทุกๆ ดาน 
พนักงานบริการทําหนาท่ีใหบริการในการตอนรับลูกคาและอํานวยความสะดวกตลอดกระบวนการ
ใชบริการที่พัก พนักงานทําความสะอาด ทําหนาท่ีดูแลและทําความสะอาดในสวนของหองพักและ
พื้นท่ีสวนกลางท้ังหมด และพนักงานรักษาความปลอดภัย ทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ี
พักท่ัวทุกพื้นท่ี นอกจากนี้ ในสวนของงานซอมแซมดานเทคนิค จะใชชางท่ีมีความชํานาญเฉพาะ
ดานจากภายนอก 
 
การวิเคราะหดานการเงิน 
  โครงการใชเงินลงทุนท้ังส้ิน 12,140,000 บาท โดยมาจากสวนของเจาของ 
8,640,000 บาท และจากการกูยืมสถาบันการเงิน 3,500,000 บาท ท่ีอัตราดอกเบ้ีย 6.875% กําหนด
เงินทุนหมุนเวียน 745,780 บาท และมีคาใชจายกอนการดําเนินงาน 57,620 บาท สําหรับผลการ
ดําเนินงานในชวงระยะเวลา 10 ป พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 เทากับ 
7,521,829 บาท มีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เทากับ 16 % ระยะเวลาคืนทุนอยูท่ี 6 ป 5 
เดือน  จึงสรุปไดวาโครงการมีความเปนไปไดในการลงทุน  เนื่องจากมีกําไร  ไดรับอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนสูงกวาท่ีตองการ และมีระยะเวลาคืนทุนตํ่ากวาเกณฑเฉล่ียท่ัวไป  
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาดานการตลาด 

จากผลการศึกษาดานการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใช
บริการที่พักประเภทเกสทเฮาสเพราะราคาหองพักตรงตามความตองการมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี
บรรยากาศและการตกแตงสถานท่ีท่ีดึงดูดความสนใจและไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด 
ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษาของโกศล วัชโรทน (2542) ซ่ึงทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในการเลือกใชบริการท่ีพักแรมประเภทเกสทเฮาสในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวา เหตุผลท่ีผูบริโภคสวนใหญเลือกใชบริการเกสทเฮาส ไดแก ความคุม
คาเงินท่ีจาย การประหยัดคาใชจายและความชอบในบรรยากาศแบบเกสทเฮาสมากกวาเหตุผลอ่ืนๆ 
ตามลําดับ  

สําหรับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก คือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ไดแก การรับขอมูลในการจองหองพักอยางถูกตอง 
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ปจจัยดานราคา ไดแก อัตราคาหองพักมีความชัดเจน อัตราคาหองพักเหมาะสมกับการบริการ และ
อัตราคาหองพักตํ่ากวาท่ีพักอ่ืน และปจจัยดานการบริการ ไดแก เร่ืองของช่ือเสียงของท่ีพัก 
เคร่ืองปรับอากาศภายในหองพัก เคร่ืองทําน้ําอุนภายในหองพัก ส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน
หองพัก และขนาดหองพักท่ีเหมาะสม สอดคลองกับผลการศึกษาของโกศล วัชโรทน (2542) 
ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในการเลือกใชบริการที่พักแรม
ประเภทเกสทเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจยัสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
บริการที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคสวนใหญในการเลือกใชบริการที่พักแรมประเภทเกสทเฮาสคือ ปจจัย
ดานราคา ไดแก การแสดงราคาหองพักไวชัดเจน และการมีหองพักท่ีแนนอนและตอรองไมได และ
ปจจัยดานสัญลักษณ ไดแก ช่ือเสียงของเกสทเฮาส และการท่ีเกสทเฮาสเปดใหบริการมานานแลว  

จากการศึกษาถึงปญหาในการใชบริการที่พักประเภทเกสทเฮาสสวนใหญมีปญหา
ในการบริการท่ีพักประเภทเกสทเฮาส คือ หองพัก/สถานท่ีโดยรวมไมสะอาด การบริการและ
พนักงานท่ีไมมีคุณภาพมาตรฐาน ท่ีต้ังอยูในทําเลที่ไมเหมาะสม แตกตางจากการศึกษาของโกศล 
วัชโรทน (2542) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในการเลือกใช
บริการที่พักแรมประเภทเกสทเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาที่นักทองเท่ียว
สวนใหญพบในระหวางพักแรมในเกสทเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแก การไมมี
กระดาษชําระไวบริการในหองน้ํา คนขับรถแท็กซ่ีหรือตุกๆ สรางความรําคาญเมื่อมาถึงสนามบิน 
สถานีรถไฟ สถานีขนสง และคนขับรถแทกซ่ีหรือตุกๆ พยายามชักชวนใหไปพักเกสทเฮาสหรือ
โรงแรมอ่ืนท่ีไมตองการ 
 
 2. ผลการศึกษาดานเทคนิค 
  จากผลการศึกษาดานเทคนิค พบวา ท่ีพักประเภทเกสทเฮาส มีการคมนาคมไป-มา
สะดวก อยูไมไกลจากแหลงทองเท่ียวและหางสรรพสินคา ลักษณะท่ีพักเปนอาคารช้ันเดียวแบงเปน 
2 สวน โดยในสวนแรกเปนหองพักมาตรฐานและหองพักพิเศษ มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
ภายในหอง ประกอบดวย หองน้ําในตัว เคร่ืองทําน้ําอุน เตียงนอน ตูเส้ือผา เคร่ืองปรับอากาศ 
โทรทัศน ตูเย็น โตะเคร่ืองแปงและชุดโตะเกาอ้ี สวนท่ี 2 ไดแก พื้นท่ีสวนกลางสําหรับรับแขกและ
สถานท่ีจอดรถ  
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 3. ผลการศึกษาดานการจัดการ 
  โครงการที่พักประเภทเกสทเฮาสมีการดําเนินการในรูปแบบเจาของคนเดียว และมี
การจัดองคกรโดยมีเจาของท่ีพัก พนักงานบริการ พนักงานทําความสะอาด และพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ในสวนของงานซอมแซมดานเทคนิค จะใชชางท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานจากภายนอก 
 
 4. ผลการศึกษาดานการเงิน 
  โครงการมีความเปนไปไดในการลงทุน เนื่องจากมีกําไร ไดรับอัตราผลตอบการ
ลงทุนสูงกวาท่ีตองการและมีระยะเวลาคืนทุนตํ่ากวาเกณฑเฉล่ียท่ัวไป สอดคลองกับผลการศึกษา
ของกฤษฎา เติมเวชศยานนท (2546) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการลงทุน
สรางโรงแรมกลุม 3 (อีโคโนมีคลาส) ในเมืองพัทยา พบวา โครงการมีความเปนไปไดและ
เหมาะสมในการลงทุน โดยโครงการใหผลตอบแทนคิดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดรอยละ 
9.25 ตอปเทากับ 163.33 ลานบาท มีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเทากับรอยละ 12.36 มี
อัตราผลตอบแทนตอคาใชจายเทากับ 1.08 และสามารถคืนทุนไดในระยะเวลา 8 ป 4 เดือน 12 วัน 
 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษาความเปนไปไดโครงการลงทุนธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูศึกษามีขอคนพบ ดังนี้ 
  1. จากการศึกษารายละเอียดโครงสรางตนทุนของธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาส 
พบวา โครงสรางตนทุนสวนใหญคือ ตนทุนคงท่ี ไดแก เงินเดือนพนักงาน ตนทุนในการซอมแซม
อาคารและอุปกรณ ซ่ึงเปนตนทุนท่ีจะตองจายในแตละป และตนทุนทางภาษีโรงเรือนซ่ึงเปน
จํานวนเงินท่ีสูงมาก โดยคํานวณจากรายไดท่ีไมคํานึงถึงคาใชจายของธุรกิจ  
  2. ความเส่ียงของธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ไดแก ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ซ่ึงสงผล
ตอการเดินทางเขามาทองเท่ียวในแตละป และความเส่ียงท่ีเกิดจากการแขงขันของธุรกิจท่ีพักตางๆ 
ในพื้นท่ีเดียวกัน ซ่ึงมีผลตอการทํากําไรของธุรกิจ 
  3. ทําเลท่ีต้ังของธุรกิจเกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธสวน
ใหญรวมอยูในบริเวณตลาดหัวหิน บริเวณทาเรือประมงหัวหิน และบริเวณชุมชนเขาตะเกียบ มี
ลักษณะเปนตึกแถว ราคาหองพักไมแตกตางกันมากนัก มีสภาพแวดลอมแออัด และไมมีท่ีจอดรถ 
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ขอเสนอแนะ 
  1. การลงทุนธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสควรทําการพิจารณาและศึกษาถึงปจจัย
ตางๆ ในการทําธุรกิจใหละเอียดถ่ีถวน โดยศึกษาหาขอมูลจากแหลงตางๆ และนําขอมูลมาวิเคราะห
ถึงความเปนไปไดในการลงทุนกอนตัดสินใจ เพราะธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสนั้นมีตนทุนและ
คาใชจายท่ีสูงมาก และเปนธุรกิจท่ีมีระยะเวลาในการคืนทุนนานกวาธุรกิจอ่ืนๆ  
  2. การลงทุนทุกชนิดยอมมีความเส่ียง สําหรับความเส่ียงของโครงการธุรกิจท่ีพัก
ประเภทเกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จากขอคนพบนั้น ควรติดตามขอมูล
ขาวสารทั่วไปเปนประจํา เพื่อการปรับตัวไดทันตามสถานการณภายนอก นอกจากนี้ เม่ือโครงการ
ดําเนินงานไปไดระยะหนึ่ง ควรจะจัดใหมีบริการเสริมอ่ืนๆ เชน หองอาหาร อินเตอรเน็ท บริการรถ
ใหเชา เปนตน เพื่อสามารถแขงขันกับคูแขงอ่ืนๆ ของธุรกิจนี้ได 
  3. ทําเลที่ต้ังของโครงการต้ังอยูในทําเลที่มีบรรยากาศดี โปรงและไมแออัดเชน
เกสทเฮาสอ่ืนๆ จึงเปนโอกาสท่ีดีของโครงการ ควรจะใชขอคนพบนี้ในการทําการตลาดใหกับ
โครงการและพยายามรักษาจุดแข็งโดยการปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งข้ึน   


