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บทคดัย่อ 

 
ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม Lively Hours Hostel วัตถุประสงค์การวิจัยเป็น

การศึกษา 1) ความต้องการของตลาดนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพกั 2) ยอดขาย 3) การ
ด าเนินการของธุรกิจโรงแรม 4) การจดัการเชิงกลยุทธ์ การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ (เก็บ
แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด) และผูป้ระกอบการหรือศึกษาขอ้มุลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินธุรกิจโรงแรม 
 ผลการวิจัย 1) ตลาดมีความตอ้งการในธุรกิจโรงแรมประเภทโฮสเทลท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีระดบั
ราคาท่ีประหยดัและถูกกวา่การเขา้พกัท่ีโรงแรม 2) ยอดขายประมาณการปีท่ี 1 จะอยูท่ี่ 1,861,500 บาท หกั
ค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณการก าไรสุทธิปีท่ี 1 จะอยูท่ี่ 547,011 บาท 3) การด าเนินงานของธุรกิจเร่ิมตน้เงิน
ลงทุนสัดส่วนมากท่ีสุด 4,373,275 บาท โดยมีการวางเงินลงทุนไว ้5,000,000 บาท ซ่ึงพยากรณ์อตัรา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะอยู่ท่ี 29% โดยจะใชร้ะยะเวลาในการคืนทุน 3.44 ปี จุดคุม้ทุนต่อปี
ประมาณ 1,218,648.92 บาท 4) การจดัการเชิงกลยุทธ์โดยน า Business Canvas Model มาประกอบการสร้าง
กลยุทธ์และท าการวิเคราะห์ SWOT สภาพแวดลอ้ม เพื่อก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการด าเนินการ 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จุดมุ่งหมายของธุรกิจใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจ 
 
ค าส าคัญ : ความต้องการด าเนินงานธุรกจิโรงแรมโฮสเทล 

 
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 

 

บทน า  

 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

หากกล่าวถึงอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศไทยเป็นอนัดบัตน้ๆในทุกๆปี และมีส่วนใน
การขบัเคล่ือนธุรกิจภายในประไทยนั้นคงจะหนีไม่พน้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ทั้งน้ีจะเห็นว่ารัฐบาลใน
แต่ละประเทศย่อมให้ความส าคญัแก่อุตสากรรมดังกล่าวเน่ืองจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนั้นเป็นแหล่ง
เงินตราต่างประเทศท่ีสามารถสร้างเสถียรภาพให้กบัดุลการช าระเงินของประเทศตลอดจนท าให้เกิดการ
หมุนเวียนของเงินตราและเกิดการกระจายรายไดใ้ห้แก่ชุมชน อุตสาหกรรมท่องเท่ียวนั้นสามารถกระจาย
รายไดเ้ขา้สู่ชุมชนเล็กๆไดข้ึ้นอยูก่บัความตอ้งการในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว และเป็นการช่วยผลกัดนั
ความเจริญใหก้ระจายออกไปในแต่ละชุมชน ส่งเสริมให้คุรภาพชีวิตของคนภายในประเทศมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัจะสังเกตไดว้า่รัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่1 รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยซ่ึงจ าแนกตามประเภทบริการ 
ที่มา: https://data.go.th/blog/tourism-2015-2020 



 จากรูปภาพท่ี 1 เป็นขอ้มูลท่ีสรุปรายได้ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2015-2020 ซ่ึงจะเห็นว่าอุสาหกรรม
ท่องเท่ียวนั้นสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศไทยประมาณ 8 ลา้นลา้นบาท โดยอุตสาหกรรมการบริการท่ี
สามารถสร้างรายไดม้ากท่ีสุดคือ การบริการโรงแรมและท่ีพกั (Accommodation) ซ่ึงมีมูลค่าสูงถึง 2.56 ลา้น
ลา้นบาท และอนัดบัท่ี 2 คือ การคา้ขายและหา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงสามารถสร้างรายไดสู้งถึง 2.16 ลา้นลา้นบาท 
หรือแมแ้ต่การบริการทางการแพทยก์็สามารถสร้างรายไดสู้งถึง 0.17 ลา้นลา้นบาท 

ขอ้มูลสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ราชอณาจกัรไทยตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2020 จากส านกังานพฒันา
รัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) พบวา่จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศไทยมีจ านวนสูงข้ึน 3-8 % ใน
แต่ละปี และในปี 2019 ซ่ึงเป็นปีท่ียงัไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 นั้น มีจ านวน
นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีการเดินทางเขา้มาในประเทศไทยสูงถึง 39.7 ลา้นคน ซ่ึงมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่น
มาถึง 4.2 % โดยอตัราส่วนของนกัท่องเท่ียวชาวจีนนั้นอยูท่ี่ร้อยละ 40 ของจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมด หรือ
ประมาณ 10.99 ลา้นคน แต่ในปี 2020 นั้นจะเห็นวา่มีนกัท่องเท่ียวลดลงเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด 
Covid-19 ซ่ึงส่งผลให้เศรษฐกิจทัว่โลกซบเซาลงและส่งผลให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถเดินทางขา้มประเทศ
ได ้รายละเอียดของขอ้มูลแสดงในรูปภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
  
 
 

รูปภาพที ่2 ขอ้มูลสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ราชอณาจกัรไทย (ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั) 
ที่มา: https://data.go.th/blog/tourism-2015-2020 

อยา่งไรก็ตามในปี 2021 ถึงแมว้่าทางรัฐบาลยงัไม่สามารถแกไ้ขสถานการณ์โรคระบาท Covid-19 
ไดน้ั้น ทางรัฐบาลก็ยงัมีการจดัท านโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวทั้งเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ 
เช่น ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ซ่ึงเป็นโครงการน าร่องส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยจดัข้ึนท่ีจงัหวดัภูเก็ต 
เป็นตน้ เม่ือท าการวเิคราะห์สถิติการเดินทางของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ปี 2021 พบวา่
ยอดนกัท่องเท่ียวมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนในแต่ละเดือน ดงัรูปภาพท่ี 3 กราฟแสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางเขา้มาในประเทศไทย ปี 2021 โดยนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มานั้นส่วนใหญ่จะเป็นนกัท่องเท่ียวจาก
ประเทศในทวปียุโรป เอเชีย และอเมริกาเป็นหลกั ดงัรูปภาพท่ี 4 กราฟจ าแนกจ านวนนกัท่องเท่ียวในแต่ละ
ทวปีท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ปี 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที ่3 กราฟแสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ปี 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที ่4 กราฟจ าแนกจ านวนนกัท่องเท่ียวในแต่ละทวปีท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ปี 2021 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (Dusit Thani Freehold and 
Leasehold Real Estate Investment Trust: DREIT) ไดท้  าการการคากการจ านวนนกัท่องเท่ียวไวว้่า ใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนั้นจะมีอตัราการเจริญเติบโตของนกัท่องเท่ียวเฉล่ีย 3 % ต่อปี ซ่ึงอตัราการเติบโต
ดังกล่าวนั้ นมีผลมาจากการพัฒนาโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การเดินทางเ ช่ืองต่อ
ภายในประเทศและต่างประเทศ ระบบขนส่งมวลชนภายในประเทศท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งใน
ปัจจุบนัยงัมีแพลตฟอร์มต่างๆทางสารสนเทศน์สามารถจองท่ีพกัรวมถึงร้านอาหารต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลให้ประเทศไทยมีการพฒันาผงัเมืองในหลายจงัหวดั ซ่ึงรวมถึง
จังหวัดกรุงเทพมหานครด้วย โดยปัจจุบันจังหวัดกรุงเทพมหานครมีการเปล่ียนแปลงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยต์ามร่างผงัเมืองใหม่เป็นคร้ังท่ี 4 แลว้ การพฒันาดงักล่าวส่งผลให้ศกัยภาพท่ีดินในบริเวณ
กรุงเทพมหานครมีมูลค่าสูงข้ึน คุณภาพชีวิตของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน



สะดวกสบายมากข้ึน และการพฒันาในคร้ังน้ีจะส่งเสริมการเป็นศุนยก์ลางทางดา้นธุรกิจและพาณิชยกรรม
ของประเทศ ส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่งเสริมการเดินทางและปลอดภยัในการเดินทางขนส่ง  

จากการสรุปขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการพฒันาอสังหาริมทรัพยต์ามร่างผงัเมืองใหม่เป็นคร้ังท่ี 4 นั้น
พบวา่โซนท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีน่าสนใจในกรุงเทพมหานครนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 โซนหลกัๆ ไดแ้ก่  

โซนท่ี 1 เป็นโซนท่ีต่อเน่ืองจากเขตเมืองชั้นใน มีการขยายตวัของแหล่งชุมชนหนาแน่นปลานกลาง
ไปตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเยวบนถนนเส้นสุขุมวิท ออกไปจนถึงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนถนนศรีนครินทร์ 
ซ่ึงในโซนน้ีจะประกอบไปดว้ย เขตวฒันา คลองเตย สวนหลวง พระขโนง บางนา ประเวศ และโซนย่อย 
ไดแ้ก่ อ่อนนุช พฒันาการ ศรีนครินทร์ 

โซนท่ี 2 เป็นโซนท่ีมีระบบขนส่งมวลชนท่ีดีข้ึน เพราะถูกลอ้มรอบดว้ยรถไฟฟ้าหลายสาย และยงั
เป็นส่วนท่ีต่อขยายจากเมืองชั้นใน แต่เดิมมีความหนาแน่นอยูพ่อสมควร จึงมีการพฒันาเมืองในแนวสูงแทน 
ซ่ึงในโซนน้ีจะประกอบไปดว้ย เขตลาดพร้าว บางแขน วงัทองหลาง บึงกุ่ม บางกะปิ สะพานสูง คนันายาว 
และโซนย่อยไดแ้ก่ โซนย่อยท่ี 1 ไดแ้ก่ ลาดพร้าวฝ่ังเลขค่ี ประเสริฐมนูกิจ ประดิษฐ์มนูธรรม รามอินทรา 
และโซนยอ่ยท่ี 2 ไดแ้ก่ ลาดพร้าวฝ่ังเลขคู่ รามค าแหงพระราม9 

โซนท่ี 3 เป็นโซนท่ีเป็นส่วนต่อขยายพื้นท่ีพาณิชยกรรมและแหล่งชุมชน รองรับความเจริญท่ีจะ
ขยายตวัออกมาตามแนวรถไฟฟ้าท่ีมีสถานีกลางขนาดใหญ่อย่างสถานีบางซ่ือ ซ่ึงในโซนน้ีจะประกอบไป
ดว้ย เขตบางซ่ือ จตุจกัร หลกัส่ี และโซนยอ่ย ไดแ้ก่ หา้แยกลาดพร้าว พหลโยธิน รัชดาภิเษก 

ซ่ึงทางสถานท่ีตั้งโรงแรม Lively Hours Hostel จะตั้งอยู่บริเวณโซนย่อยของโซนท่ี 1 คือโซน
พฒันาการ ซ่ึงในปัจจุบนันั้นเป็นโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการขยายเมืองชั้นในมากท่ีสุดเน่ืองจากอยู่ติดกบั
ยา่นอโศก สุขุมวิท และเอกมยัท่ีเป็นบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของประชากรท่ีสูงและเป็นแหล่งท่องเท่ียว
และพาณิชยกรรมท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งในบริเวณยา่นถนนพฒันาการยงัติดกบัสถานีรถไฟฟ้า
ทั้งรถไฟฟ้าเอราวนั และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง การเปล่ียนผงัเมืองในคร้ังน้ีจึงเน้นการพฒันาท่ีดินประเภท
แนวสูงซ่ึงจากเดิมจะสามารถสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัไดเ้พียง 8 ชั้นเท่านั้น 

 
 

 
 
 
 
 

 

รูปภาพที ่5 แผนการพฒันาท่ีดินประเภทแนวสูงโซนท่ี 1 
ที่มา: https://thaipublica.org/2020/08/kkp-research-townplan/ 



 ดงันั้นทางผูจ้ดัท าแผนธุรกิจจึงเล็งเห็นโอกาสท่ีจะพฒันาธุรกิจอาคารท่ีพกัจากเดิมเป็นโรงแรม 
Lively Hours Hostel ซ่ึงจะจดัเป็นโรงแรมขนาดเล็กท่ีเป็นทางเลือกใหม่ๆแก่นกัท่องเท่ียว 

 
วตัถุประสงค์  

ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตุัประสงคใ์นการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม Lively Hours Hostel ดงัต่อไปน้ี 
1. เพื่อท าการศึกษาความตอ้งการ และพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้ใชบ้ริการโฮส

เทลบริเวณรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) หรือ รถไฟฟ้าเอราวนั (AERA 1) สถานีหวัหมาก 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปี ในการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม Lively Hours Hostel 
3. เพื่อท าการศึกษาแนวทางการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม Lively Hours Hostel  
4. เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจโรงแรม Lively Hours Hostel  
 

ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
1. ขอ้มูลดา้นนประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้สัญชาติเป็นตน้ 
2. ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s Marketing Mix) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการการเขา้

ใชบ้ริการโรงแรม Lively Hours Hostel ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสินคา้ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจุยดา้นบุคคล (People) 
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) และ ปัจจยัดา้น
กระบวนการ (Process) 

 
ขอบเขตด้านประชากรเป้าหมาย 

ท าการศึกษาความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีต่อการเขา้ใช้บริการ
โรงแรมประเภทโฮสเทลในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน โดยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาจากแหล่งขอ้มุลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เร่ือง “ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม 
Lively Hours Hostel” ซ่ึงมีวธีิการเก็บรวบรวมดงัน้ี 



ท าการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงและทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
เรียบร้อยแลว้ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือกลุ่มประชากรท่ีเดินทางเขา้มาใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นการเลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) 
ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงจะเก็บแบบสอบถามจ านวน 200 ตวัอยา่ง โดย
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งคนละ 1 ฉบบั เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีกลุ่มตวัอยา่งสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและไดผ้ลจากแบบสอบถามในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ระยะเวลาในการท าแบบสอบถาม
นั้นผูท่ี้ท  าแบบสอบถามจะใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 3 - 5 นาที 

ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามท่ี สถานีรถไฟฟ้าสนามบินสุวรรณภูมิ ฝ่ังขาเขา้เมือง 
และบริเวณดา้นในสนามบินสุวรรณภูมิ ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล คือ เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564 เก็บ
แบบสอบถามทุกวนั ศุกร์ เวลา 12.00 – 21.00 น. และวนัเสาร์- อาทิตย ์เวลา 06.00 – 21.00 น.   

หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดพร้อทั้ง
น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประมวลผลเพื่อท าการสรุปผลการวจิยัต่อไป 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ กลุ่มนกัธุรกิจ 

หรือผูท่ี้ตอ้งเดินทางเขา้ท าธุระส่วนตวัในจงัหวดักรุงเทพมหานครในระยะเวลาสั้นๆ จ านวน 200 คน ซ่ึงเป็น

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยจะท าการรวบรวมขอ้มูลเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เน่ืองจาก

เป็นวธีิท่ีกลุ่มตวัอยา่งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลคือเดือนกนัยายน - ตุลาคม 2564  

 

ผลการวจัิย 

 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 18 - 30 ปี มีรายไดต่้อ
เดือนระหวา่ง 15,000 - 30,000 บาท มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้พกัโรงแรมในกรุงเทพมหานครนั้นจะเลือกท าเลท่ีตั้ ง
โรงแรมท่ีติดกบัรถไฟฟ้าหรือสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด โดยนิยมเดินทางเขา้พกัอาศยักบัผูร่้วมเดินทาง
ประมาณ 2-3 คน และเขา้พกัเฉล่ียอยู่ท่ี 2 วนั ระดบัราคาท่ียอมรับไดใ้นการตดัสินใจเขา้พกัจะอยู่ระหว่าง 
500-700 บาทต่อคืน 
 และจากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนั้น พบว่า นกัท่องเท่ียวตอ้งการห้องพกัท่ีมี
ความหลากหลายและยงัตอ้งการการแยกสัดส่วนของห้องพกัเพื่อความปลอดภยัในการเขา้พกั ทางดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกก็เป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจเลือกเขา้พกั แต่อยา่งไรก็ตามกิจกรรมเวิร์คชอปจากท่ีได้



เก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นจดัอยูใ่นอนัดบัความส าคญัรองลงมา ซ่ึงจะมีหรือไม่มีก็ไดเ้น่ืองจากยงัไม่เป็นท่ีสนใจ
แก่นกัท่องเท่ียวมากเท่าท่ีควร ท าเลท่ีตั้งนั้นจากการสรุปแบบสอบถามพบวา่สถานท่ีตั้งใกลร้ถไฟฟ้าจะเป็น
ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในกรุงเทพมหานครนั้นตอ้งการมากท่ีสุด  
 จากการวิจยัความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจนั้นพบว่า ตลาดมีความตอ้งการในธุรกิจ
โรงแรมประเภทโฮสเทลท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีระดบัราคาท่ีประหยดัและถูกกวา่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
เขา้พกัท่ีโรงแรม ดงันั้นเม่ือท าการพิจารณาการประมาณการยอดขายของปีท่ี 1 จะอยูท่ี่ 1,861,500 บาท หกั
ค่าใชจ่้ายต่างๆประมาณการก าไรสุทธิปีท่ี 1 จะอยูท่ี่ 547,011 บาท  การด าเนินงานของธุรกิจเร่ิมตน้เงินลงทุน
สัดส่วนมากท่ีสุด 4,373,275  บาท โดยมีการวางเงินลงทุนไว ้5,000,000 บาท ซ่ึงพยากรณ์อตัราผลตอบแทน
ของโครงการ (IRR) จะอยู่ท่ี 29% โดยจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุน 3.44 ปี จุดคุม้ทุนต่อปีประมาณ 
1,218,648.92 บาท 
 

ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจยัและจดัท าแผนธุรกิจในหัวข้อเร่ือง “ความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจ
โรงแรม Lively Hours Hostel จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ ต่อการก่อตั้งองคก์รดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีน่ าผลการวจัิยไปใช้ 
 เน่ืองจากในการเก็บขอ้มูลของงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบขอ้ปฐม
ภูมิเน่ืองดว้ยสถานการณ์โรคระบาคไวรัสโควิด-19 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้มาน้อยจึงส่งผลให้ไม่สามารถสรุปผลความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไดม้ากเท่าท่ีควร ดงันั้นผูท่ี้สนใจจะน าผลการวจิยัฉบบัน้ีไปใช ้จะตอ้ง ค านึงถึงเร่ือง
ดงักล่าวดว้ย ขอ้มูลต่าง ๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลา และสถานการณ์ ท่ีเกิดข้ึน ณ ปัจจุบนั 
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยน้ีไปใช้ในการพฒันาการการผลิตและการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน โดยผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการใหบ้ริการ ให้มี
ความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค เน่ืองจากความคาดหวงัส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจในการ
เลือกเขา้พกัในโรงแรมต่างๆ 
 จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผลงานวจิยัในเร่ืองดงักล่าว จะสามารถ ช่วยให้ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบการ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรมท่ีมีลกัษณะธุรกิจในรูปแบบท่ี



ใกลเ้คียงกนั จะไดรั้บขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ ทั้งทางดา้นการคดัสรรบุคลากรท่ีตรงกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร 
จ านวนผูใ้ช้บริการ ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายต่างๆ อาทิเช่น การเงินและการลงทุนในธุรกิจ 
รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งท่ีจ  าเป็นและไม่จ  าเป็นต่อผูบ้ริโภค และสามารถนาขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทาง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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