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บทคัดย่ อ
ความต้องการและการดาเนิ นงานธุ รกิจโรงแรม Lively Hours Hostel วัตถุประสงค์ การวิจัยเป็ น
การศึ ก ษา 1) ความต้องการของตลาดนัก ท่ องเที่ ย วที่ มี ต่อการตัดสิ นใจเลื อกเข้า พัก 2) ยอดขาย 3) การ
ดาเนิ นการของธุ รกิ จโรงแรม 4) การจัดการเชิ งกลยุทธ์ การเก็บข้อมูลจากกลุ่ มเป้ าหมายของธุ รกิ จ (เก็ บ
แบบสอบถามจานวน 200 ชุด) และผูป้ ระกอบการหรื อศึกษาข้อมุลที่เกี่ยวข้องกับการเดินธุ รกิจโรงแรม
ผลการวิจัย 1) ตลาดมีความต้องการในธุ รกิ จโรงแรมประเภทโฮสเทลที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากมีระดับ
ราคาที่ประหยัดและถูกกว่าการเข้าพักที่โรงแรม 2) ยอดขายประมาณการปี ที่ 1 จะอยูท่ ี่ 1,861,500 บาท หัก
ค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณการกาไรสุ ทธิ ปีที่ 1 จะอยูท่ ี่ 547,011 บาท 3) การดาเนิ นงานของธุ รกิจเริ่ มต้นเงิ น
ลงทุ นสัดส่ วนมากที่ สุด 4,373,275 บาท โดยมีการวางเงิ นลงทุนไว้ 5,000,000 บาท ซึ่ งพยากรณ์ อตั รา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะอยู่ที่ 29% โดยจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุน 3.44 ปี จุดคุ ม้ ทุนต่อปี
ประมาณ 1,218,648.92 บาท 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์โดยนา Business Canvas Model มาประกอบการสร้าง
กลยุทธ์และทาการวิเคราะห์ SWOT สภาพแวดล้อม เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการดาเนิ นการ
กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย จุดมุ่งหมายของธุ รกิจให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของธุ รกิจ
คาสาคัญ : ความต้ องการดาเนินงานธุรกิจโรงแรมโฮสเทล
Abstract
Business Demand and Operation of Lively Hours Hostel. The research purpose is to study 1)
Demand of the market, 2) Sale, 3) Business operation and, 4) Strategic management by collecting data
from target customer (200 peoples) and entrepreneurs or excusive as well as the information related to
business operations.
Result show that 1) Market has growing demand for hostel business due to the hostel has a price
level is more economical and cheaper than compare with a hotel, 2) The sales forecast for the first year

will be 1,861,500 Baht minus various expenses the 1st year net profit will be estimated at 547,011 Baht. 3)
Operations of start-up business with the most investment of 4,373,275 Baht, with an investment of
5,000,000.00 Baht, which the projected rate of return of the project (IRR) will be 29%, with a payback
period. Approximately 3.44 years break-even point per year approximately 1,218,648.92 Baht. 4)
Strategic management planning by used Business Canvas Model theory to create strategies and Perform a
SWOT analysis of the environment to determine marketing strategies and actions. target audience to
accordance with the objectives of the business.
Keyword: Demand and Operation for Hostel Business
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
หากกล่าวถึงอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็ นอันดับต้นๆในทุกๆปี และมีส่วนใน
การขับเคลื่ อนธุ รกิจภายในประไทยนั้นคงจะหนี ไม่พน้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ จะเห็นว่ารัฐบาลใน
แต่ละประเทศย่อมให้ความส าคัญแก่ อุตสากรรมดังกล่ าวเนื่ องจากอุ ตสาหกรรมท่องเที่ ยวนั้นเป็ นแหล่ ง
เงิ นตราต่างประเทศที่ สามารถสร้ างเสถี ยรภาพให้กบั ดุ ลการชาระเงิ นของประเทศตลอดจนทาให้เกิ ดการ
หมุนเวียนของเงิ นตราและเกิ ดการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นสามารถกระจาย
รายได้เข้าสู่ ชุมชนเล็กๆได้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยว และเป็ นการช่วยผลักดัน
ความเจริ ญให้กระจายออกไปในแต่ละชุ มชน ส่ งเสริ มให้คุรภาพชี วิตของคนภายในประเทศมีคุณภาพชี วิตที่
ดีข้ ึน ซึ่ งในปั จจุบนั จะสังเกตได้วา่ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก

รู ปภาพที่ 1 รายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยซึ่ งจาแนกตามประเภทบริ การ
ที่มา: https://data.go.th/blog/tourism-2015-2020

จากรู ปภาพที่ 1 เป็ นข้อมูลที่ สรุ ปรายได้ยอ้ นหลังตั้งแต่ปี 2015-2020 ซึ่ งจะเห็ นว่าอุ สาหกรรม
ท่องเที่ยวนั้นสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยประมาณ 8 ล้านล้านบาท โดยอุตสาหกรรมการบริ การที่
สามารถสร้างรายได้มากที่สุดคือ การบริ การโรงแรมและที่พกั (Accommodation) ซึ่ งมีมูลค่าสู งถึง 2.56 ล้าน
ล้านบาท และอันดับที่ 2 คือ การค้าขายและห้างสรรพสิ นค้า ซึ่งสามารถสร้างรายได้สูงถึง 2.16 ล้านล้านบาท
หรื อแม้แต่การบริ การทางการแพทย์ก็สามารถสร้างรายได้สูงถึง 0.17 ล้านล้านบาท
ข้อมูลสถิตินกั ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าราชอณาจักรไทยตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2020 จากสานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) พบว่าจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยมีจานวนสู งขึ้น 3-8 % ใน
แต่ละปี และในปี 2019 ซึ่ งเป็ นปี ที่ ยงั ไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ โรคระบาด Covid-19 นั้น มีจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยสู งถึง 39.7 ล้านคน ซึ่ งมีจานวนเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ น
มาถึง 4.2 % โดยอัตราส่ วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นอยูท่ ี่ร้อยละ 40 ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด หรื อ
ประมาณ 10.99 ล้านคน แต่ในปี 2020 นั้นจะเห็นว่ามีนกั ท่องเที่ยวลดลงเนื่ องจากสถานการณ์โรคระบาด
Covid-19 ซึ่ งส่ งผลให้เศรษฐกิจทัว่ โลกซบเซาลงและส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศ
ได้ รายละเอียดของข้อมูลแสดงในรู ปภาพที่ 2

รู ปภาพที่ 2 ข้อมูลสถิตินกั ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าราชอณาจักรไทย (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั )
ที่มา: https://data.go.th/blog/tourism-2015-2020

อย่างไรก็ตามในปี 2021 ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์โรคระบาท Covid-19
ได้น้ นั ทางรัฐบาลก็ยงั มีการจัดทานโยบายการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวทั้งเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิ จภายในประเทศ
เช่น ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ซึ่ งเป็ นโครงการนาร่ องสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยจัดขึ้นที่จงั หวัดภูเก็ต
เป็ นต้น เมื่อทาการวิเคราะห์สถิติการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ปี 2021 พบว่า
ยอดนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในแต่ละเดื อน ดังรู ปภาพที่ 3 กราฟแสดงจานวนนักท่องเที่ยวที่เดิ น
ทางเข้ามาในประเทศไทย ปี 2021 โดยนักท่องเที่ยวที่เดิ นทางเข้ามานั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริ กาเป็ นหลัก ดังรู ปภาพที่ 4 กราฟจาแนกจานวนนักท่องเที่ยวในแต่ละ
ทวีปที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ปี 2021

รู ปภาพที่ 3 กราฟแสดงจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ปี 2021

รู ปภาพที่ 4 กราฟจาแนกจานวนนักท่องเที่ยวในแต่ละทวีปที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ปี 2021
ทรัสต์เพื่อการลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดุ สิตธานี (Dusit Thani Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust: DREIT) ได้ทาการการคากการจานวนนักท่องเที่ยวไว้ว่า ใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิ ฟิกนั้นจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 % ต่อปี ซึ่ งอัตราการเติบโต
ดั ง กล่ า วนั้ นมี ผ ลมาจากการพัฒ นาโครงสร้ า งทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม การเดิ น ทางเชื่ อ งต่ อ
ภายในประเทศและต่ า งประเทศ ระบบขนส่ ง มวลชนภายในประเทศที่ มี ความสะดวกรวดเร็ ว อี ก ทั้งใน
ปั จจุบนั ยังมีแพลตฟอร์ มต่างๆทางสารสนเทศน์สามารถจองที่พกั รวมถึงร้านอาหารต่างๆได้อย่างรวดเร็ ว
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นส่ งผลให้ประเทศไทยมี การพัฒนาผังเมืองในหลายจังหวัด ซึ่ งรวมถึ ง
จัง หวัด กรุ งเทพมหานครด้ว ย โดยปั จ จุ บ ัน จัง หวัด กรุ งเทพมหานครมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ตามร่ างผังเมืองใหม่เป็ นครั้งที่ 4 แล้ว การพัฒนาดังกล่าวส่ งผลให้ศกั ยภาพที่ดินในบริ เวณ
กรุ งเทพมหานครมีมูลค่าสู งขึ้น คุณภาพชี วิตของประชาชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานครมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน

สะดวกสบายมากขึ้น และการพัฒนาในครั้งนี้ จะส่ งเสริ มการเป็ นศุนย์กลางทางด้านธุ รกิจและพาณิ ชยกรรม
ของประเทศ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ส่ งเสริ มการเดินทางและปลอดภัยในการเดินทางขนส่ ง
จากการสรุ ปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ตามร่ างผังเมืองใหม่เป็ นครั้งที่ 4 นั้น
พบว่าโซนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในกรุ งเทพมหานครนั้นจะแบ่งออกเป็ น 3 โซนหลักๆ ได้แก่
โซนที่ 1 เป็ นโซนที่ต่อเนื่องจากเขตเมืองชั้นใน มีการขยายตัวของแหล่งชุ มชนหนาแน่นปลานกลาง
ไปตามแนวรถไฟฟ้ าสายสี เยวบนถนนเส้นสุ ขุมวิท ออกไปจนถึงรถไฟฟ้ าสายสี เหลืองบนถนนศรี นคริ นทร์
ซึ่ งในโซนนี้ จะประกอบไปด้วย เขตวัฒนา คลองเตย สวนหลวง พระขโนง บางนา ประเวศ และโซนย่อย
ได้แก่ อ่อนนุช พัฒนาการ ศรี นคริ นทร์
โซนที่ 2 เป็ นโซนที่มีระบบขนส่ งมวลชนที่ดีข้ ึน เพราะถูกล้อมรอบด้วยรถไฟฟ้ าหลายสาย และยัง
เป็ นส่ วนที่ต่อขยายจากเมืองชั้นใน แต่เดิมมีความหนาแน่นอยูพ่ อสมควร จึงมีการพัฒนาเมืองในแนวสู งแทน
ซึ่ งในโซนนี้ จะประกอบไปด้วย เขตลาดพร้าว บางแขน วังทองหลาง บึงกุ่ม บางกะปิ สะพานสู ง คันนายาว
และโซนย่อยได้แก่ โซนย่อยที่ 1 ได้แก่ ลาดพร้ าวฝั่ งเลขคี่ ประเสริ ฐมนู กิจ ประดิ ษฐ์มนู ธรรม รามอินทรา
และโซนย่อยที่ 2 ได้แก่ ลาดพร้าวฝั่งเลขคู่ รามคาแหงพระราม9
โซนที่ 3 เป็ นโซนที่ เป็ นส่ วนต่อขยายพื้นที่พาณิ ชยกรรมและแหล่งชุ มชน รองรับความเจริ ญที่จะ
ขยายตัวออกมาตามแนวรถไฟฟ้ าที่มีสถานี กลางขนาดใหญ่อย่างสถานี บางซื่ อ ซึ่ งในโซนนี้ จะประกอบไป
ด้วย เขตบางซื่อ จตุจกั ร หลักสี่ และโซนย่อย ได้แก่ ห้าแยกลาดพร้าว พหลโยธิ น รัชดาภิเษก
ซึ่ งทางสถานที่ต้ งั โรงแรม Lively Hours Hostel จะตั้งอยู่บริ เวณโซนย่อยของโซนที่ 1 คือโซน
พัฒนาการ ซึ่ งในปั จจุบนั นั้นเป็ นโซนที่ได้รับอิทธิ พลจากการขยายเมืองชั้นในมากที่สุดเนื่ องจากอยู่ติดกับ
ย่านอโศก สุ ขุมวิท และเอกมัยที่เป็ นบริ เวณที่มีความหนาแน่ นของประชากรที่สูงและเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
และพาณิ ชยกรรมที่สาคัญของกรุ งเทพมหานคร อีกทั้งในบริ เวณย่านถนนพัฒนาการยังติดกับสถานี รถไฟฟ้ า
ทั้งรถไฟฟ้ าเอราวัน และรถไฟฟ้ าสายสี เหลื อง การเปลี่ ยนผังเมืองในครั้งนี้ จึงเน้นการพัฒนาที่ดินประเภท
แนวสู งซึ่งจากเดิมจะสามารถสร้างอาคารที่พกั อาศัยได้เพียง 8 ชั้นเท่านั้น

รู ปภาพที่ 5 แผนการพัฒนาที่ดินประเภทแนวสู งโซนที่ 1
ที่มา: https://thaipublica.org/2020/08/kkp-research-townplan/

ดังนั้นทางผูจ้ ดั ท าแผนธุ รกิ จจึ ง เล็ง เห็ นโอกาสที่ จะพัฒนาธุ รกิ จอาคารที่ พ กั จากเดิ มเป็ นโรงแรม
Lively Hours Hostel ซึ่ งจะจัดเป็ นโรงแรมขนาดเล็กที่เป็ นทางเลือกใหม่ๆแก่นกั ท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวัตุประสงค์ในการดาเนินงานธุ รกิจโรงแรม Lively Hours Hostel ดังต่อไปนี้
1. เพื่อทาการศึกษาความต้องการ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเลือกเข้าใช้บริ การโฮส
เทลบริ เวณรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตเรลลิงก์ (ARL) หรื อ รถไฟฟ้ าเอราวัน (AERA 1) สถานีหวั หมาก
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี ในการดาเนินงานธุรกิจโรงแรม Lively Hours Hostel
3. เพื่อทาการศึกษาแนวทางการดาเนินงานธุรกิจโรงแรม Lively Hours Hostel
4. เพื่อศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรม Lively Hours Hostel
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
1. ข้อมูลด้านนประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ สัญชาติเป็ นต้น
2. ข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s Marketing Mix) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการการเข้า
ใช้บริ การโรงแรม Lively Hours Hostel ได้แก่ ปั จจัยด้านสิ นค้า (Product) ปั จจัยด้านราคา (Price)
ปั จจัยด้านสถานที่ (Place) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ปั จจุยด้านบุคคล (People)
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) และ ปั จจัยด้าน
กระบวนการ (Process)
ขอบเขตด้ านประชากรเป้าหมาย
ทาการศึกษาความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อการเข้าใช้บริ การ
โรงแรมประเภทโฮสเทลในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 200 คน โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaire)
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาจากแหล่งข้อมุลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่ อง “ความต้องการและการดาเนิ นงานธุ รกิจโรงแรม
Lively Hours Hostel” ซึ่ งมีวธิ ี การเก็บรวบรวมดังนี้

ท าการเก็ บ รวบรวมจากแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บการปรั บปรุ งและทดสอบคุ ณภาพของเครื่ อ งมื อ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวหรื อกลุ่มประชากรที่เดินทางเข้ามาใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เป็ นการเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling)
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งจะเก็บแบบสอบถามจานวน 200 ตัวอย่าง โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างคนละ 1 ฉบับ เนื่ องจากเป็ นวิธีที่กลุ่มตัวอย่างสามารถ
เข้าถึ งข้อมูลได้ง่ายและได้ผลจากแบบสอบถามในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ระยะเวลาในการทาแบบสอบถาม
นั้นผูท้ ี่ทาแบบสอบถามจะใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 3 - 5 นาที
ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่ สถานีรถไฟฟ้ าสนามบินสุ วรรณภูมิ ฝั่งขาเข้าเมือง
และบริ เวณด้านในสนามบินสุ วรรณภูมิ ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ เดือนสิ งหาคม - ตุลาคม 2564 เก็บ
แบบสอบถามทุกวัน ศุกร์ เวลา 12.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 06.00 – 21.00 น.
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบความเรี ยบร้ อยทั้งหมดพร้ อทั้ง
นาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลเพื่อทาการสรุ ปผลการวิจยั ต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ กลุ่มนักธุ รกิ จ
หรื อผูท้ ี่ตอ้ งเดินทางเข้าทาธุ ระส่ วนตัวในจังหวัดกรุ งเทพมหานครในระยะเวลาสั้นๆ จานวน 200 คน ซึ่ งเป็ น
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยจะทาการรวบรวมข้อมูลเป็ นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เนื่องจาก
เป็ นวิธีที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลคือเดือนกันยายน - ตุลาคม 2564
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี มีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 15,000 - 30,000 บาท มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
พฤติ กรรมของนัก ท่องเที่ ย วที่ มีผลต่ อการเลื อกเข้าพักโรงแรมในกรุ ง เทพมหานครนั้นจะเลื อกท าเลที่ ต้ งั
โรงแรมที่ ติดกับรถไฟฟ้ าหรื อสถานที่ ท่องเที่ ยวมากที่สุด โดยนิ ยมเดิ นทางเข้าพักอาศัยกับผูร้ ่ วมเดิ นทาง
ประมาณ 2-3 คน และเข้าพักเฉลี่ ยอยู่ที่ 2 วัน ระดับราคาที่ยอมรับได้ในการตัดสิ นใจเข้าพักจะอยู่ระหว่าง
500-700 บาทต่อคืน
และจากการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดนั้น พบว่า นักท่องเที่ยวต้องการห้องพักที่มี
ความหลากหลายและยังต้องการการแยกสัดส่ วนของห้องพักเพื่อความปลอดภัยในการเข้าพัก ทางด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกก็เป็ นสิ่ งสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกเข้าพัก แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมเวิร์คชอปจากที่ได้

เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจัดอยูใ่ นอันดับความสาคัญรองลงมา ซึ่ งจะมีหรื อไม่มีก็ได้เนื่ องจากยังไม่เป็ นที่สนใจ
แก่นกั ท่องเที่ยวมากเท่าที่ควร ทาเลที่ต้ งั นั้นจากการสรุ ปแบบสอบถามพบว่าสถานที่ต้ งั ใกล้รถไฟฟ้ าจะเป็ น
สิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในกรุ งเทพมหานครนั้นต้องการมากที่สุด
จากการวิจยั ความต้องการและการดาเนิ นงานของธุ รกิ จนั้นพบว่า ตลาดมี ความต้องการในธุ รกิ จ
โรงแรมประเภทโฮสเทลที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากมีระดับราคาที่ประหยัดและถูกกว่าการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
เข้าพักที่โรงแรม ดังนั้นเมื่อทาการพิจารณาการประมาณการยอดขายของปี ที่ 1 จะอยูท่ ี่ 1,861,500 บาท หัก
ค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณการกาไรสุ ทธิ ปีที่ 1 จะอยูท่ ี่ 547,011 บาท การดาเนินงานของธุ รกิจเริ่ มต้นเงินลงทุน
สัดส่ วนมากที่สุด 4,373,275 บาท โดยมีการวางเงินลงทุนไว้ 5,000,000 บาท ซึ่ งพยากรณ์อตั ราผลตอบแทน
ของโครงการ (IRR) จะอยู่ที่ 29% โดยจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุน 3.44 ปี จุดคุ ม้ ทุ นต่อปี ประมาณ
1,218,648.92 บาท
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิจยั และจัดท าแผนธุ รกิ จในหัวข้อเรื่ อง “ความต้องการและการดาเนิ นงานธุ รกิ จ
โรงแรม Lively Hours Hostel จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ ต่อการก่อตั้งองค์กรดังนี้
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ทนี่ าผลการวิจัยไปใช้
เนื่ องจากในการเก็บข้อมูลของงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบข้อปฐม
ภูมิเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาคไวรัสโควิด-19 ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ มีนักท่องเที่ ยวต่างชาติเดิ นทางเข้ามาน้อยจึ งส่ งผลให้ไม่สามารถสรุ ปผลความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มากเท่าที่ควร ดังนั้นผูท้ ี่สนใจจะนาผลการวิจยั ฉบับนี้ไปใช้ จะต้อง คานึงถึงเรื่ อง
ดังกล่าวด้วย ข้อมูลต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา และสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ณ ปั จจุบนั
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
การศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ท าให้ ท ราบถึ ง ระดับ ความคิ ด เห็ น ของนัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่ า งชาติ สามารถน าข้อ มู ล จากการวิ จ ัย นี้ ไปใช้ใ นการพัฒ นาการการผลิ ต และการให้บ ริ ก ารให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดียงิ่ ขึ้น โดยผูป้ ระกอบการสามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนาการให้บริ การ ให้มี
ความสอดคล้องกับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากความคาดหวังส่ งผลโดยตรงต่อการตัดสิ นใจในการ
เลือกเข้าพักในโรงแรมต่างๆ
จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าผลงานวิจยั ในเรื่ องดังกล่าว จะสามารถ ช่วยให้ผู ้
ที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นผูป้ ระกอบการ หรื อธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจโรงแรมที่มีลกั ษณะธุ รกิจในรู ปแบบที่

ใกล้เคียงกัน จะได้รับข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ ทั้งทางด้านการคัดสรรบุคลากรที่ตรงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
จานวนผูใ้ ช้บริ การ ความต้องการของนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น การเงินและการลงทุนในธุ รกิ จ
รวมถึงสิ่ งอานวยความสะดวกทั้งที่จาเป็ นและไม่จาเป็ นต่อผูบ้ ริ โภค และสามารถนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทาง
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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