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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระ เร่ืองการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจโฮสเทล ในเขตพื้นท่ีสันติธรรม  

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน และ ระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ประกอบการตัดสนิใจในการลงทุนท าธุรกิจโฮสเทล 

 ในการศึกษาครัง้นี้ ได้ศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจโฮสเทล จ านวน 6 ราย โดยมีการก าหนดอายุ

โครงการ 5 ปี และอัตราผลตอบแทนทท่ีต้องการในอัตรารอ้ยละ 10 

 ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจโฮสเทลท่ี 1 มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 4 เดือน 11 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อสิ้นสุด

โครงการมีค่าเท่ากับ 719,495.60 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก อัตราผลตอบแทนท่ีแท้ จริงมีค่าเท่ากับร้อยละ15.93  

และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ  1.16 ดังนั้นจึงเป็นโครงการท่ีมีความเหมาะสมต่อการลงทุน ธุรกิ จโฮสเทลท่ี 2  

มีระยะเวลาคืนทุน มากกว่า 5 ปี วันมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อสิ้นสุดโครงการมีค่าเท่ากับ -1,086,254.95 บาท  

ซึ่งมีค่าเป็นลบ อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงมีค่าเท่ากับร้อยละ -4.26 และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ  0.65  

ดังนั้น จึงเป็นโครงการท่ีไม่มีความเหมาะสมต่อการลงทุน ธุรกิจโฮสเทลท่ี 3 มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 1 เดือน 20 วัน  

มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อสิ้นสุดโครงการมีค่าเท่ากับ 2,334,323.30 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง  

มีค่าเท่ากับร้อยละ 39.58 และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.89 ดังนั้นจึ งเป็นโครงการท่ีมีความเหมาะสมต่อ 

การลงทุน ธุรกิจโฮสเทลท่ี 4 มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 1 เดือน 16 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อสิ้นสุดโครงการมีค่าเท่ากับ 

2,157,398.22บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก  อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงมีค่าเท่ากับร้อยละ 39.88 และ อัตราผลตอบแทน  

ต่อต้นทุน เท่ากับ 1.90 ดังนั้นจึงเป็นโครงการท่ีมีความเหมาะสมต่อการลงทุน ธุรกิจโฮสเทลท่ี 5 มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี  

10 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อสิ้นสุดโครงการมีค่าเท่ากับ -82,027.84 บาท ซึ่งมีค่าเป็นลบ อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

มคี่าเท่ากับร้อยละ 8.50 และอัตราผลตอบแทนต่อตน้ทุน เท่ากับ 0.96 ดังนัน้จึงเป็นโครงการท่ีไม่มคีวามเหมาะสมต่อการ

ลงทุน ธุรกิจโฮสเทลท่ี 6 มีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 2 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อสิ้นสุดโครงการมีค่าเท่ากับ 941,446.04 

บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงมีค่าเท่ากับร้อยละ 18.94 และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.25 

ดังนั้นจึงเป็นโครงการท่ีมีความเหมาะสมต่อการลงทุน นอกจากนี้แล้วยังได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์เพิ่มเติม

เป็นโฮสเทลกรณศีกึษาในเขตพื้นท่ีสันตธิรรม อ าเภอเมอืง 

------------------------------------------------------ 

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการบัญชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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เชยีงใหม่ โดยมีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 7 เดอืน 12 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อสิ้นสุดโครงการมคี่าเท่ากับ 1,418,440.75 บาท 

ซึ่งมีค่าเป็นบวก  อัตราผลตอบแทนท่ีแท้มีค่าเท่ากับร้อยละ 28.28 และ อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.53  

ดังนัน้จึงเป็นโครงการท่ีมีความเหมาะสมต่อการลงทุน 

ABSTRACT 

 This study is aimed to find out the cost and return on operating an Hostel business in  as well as a payback 

period of this business in Santitham Area , Mueang Chiang Mai District  

 This data was collected by interviewing 6 hostel owners.  This project period was quoted at 5 years.  The 

discount rate was given at 10 percent. 

 The result of this study:  First, their payback periods were 4 years 4 months 11 days.  Net present values of 

the project were 719,495.60 baht. Internal rate of return was 15.93 percent. A benefit cost ratio was 1.16. So, this 

project was appropriate for an investment.  Second, their payback periods were over 5 years.  Net present values of 

the project were -1,086,254.95 baht. Internal rate of return was -4.26 percent. A benefit cost ratio was 0.65. So, 

this project was not appropriate for an investment. Third, their payback periods were 2 years 1 months 20 days. Net 

present values of the project were 2,334,323.30 baht. Internal rate of return was 39.58 percent. A benefit cost ratio 

was 1.89.  So, this project was appropriate for an investment.  Fourth, their payback periods were 2 years 1 months 

16 days.  Net present values of the project were 2,157,398.22 baht.  Internal rate of return was 39.88 percent.  A 

benefit cost ratio was 1.90.  So, this project was appropriate for an investment.  Fifth, their payback periods were 4 

years 10 days. Net present values of the project were -82,027.84 baht. Internal rate of return was 8.50 percent. A 

benefit cost ratio was 0.96.  So, this project was not appropriate for an investment.  And sixth, their payback periods 

were 3 years 2 months.  Net present values of the project were 941,446.04 baht.  Internal rate of return was 18.94 

percent. A benefit cost ratio was 1.25. So, this project was appropriate for an investment. Those results are the case 

study of Hostel in Santitham area. The consequence of the analytical data is worth to invest with 2 years 7 months 12 

days of payback period, 1,418,440. 75 bath of Net Present Value, 28.28 percent of Internal rate of return, 1.53 of A 

benefit cost ratio. So, this project was appropriate 

บทน า 

 ธุรกิจท่องเท่ียวมีการขยายตัว โดยจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีท่องเท่ียวประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2559  

มีจ านวน 32.6 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 9.0 จากปีพ.ศ.2558 และคาดว่าในปีพ.ศ.2560 จะขยายตัวร้อยละ 2.8-4.8  

และจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 9.6 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4  

จากปี พ.ศ. 2558 และคาดว่าในปีพ.ศ.2560 จะขยายตัวร้อยละ10จึงท าให้เห็นว่าจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวนั้น 

มจี านวนเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ปัจจัยจากมาตรการและการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและเอกชน  
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 จากการขยายตัวของจ านวนนักท่องเท่ียวส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมท่ีจด

ทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท่ีพักแรมท่ีไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและท่ีพักทดแทนอื่น ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณจังหวัดจังหวัดเชียงใหม ่ในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนโรงแรมท้ังหมด 2,265 แห่ง และเป็นท่ีพัก

ประเภทโฮสเทลประมาณ 294 แห่ง ถือได้ว่ามีอัตราการเตบิโตขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงปีท่ีผ่านมา และคาดว่าจะเพิ่มขึน้อีก

ในอนาคตโดยเฉพาะมีการบังคับใช้กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นท่ีใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม  

พ.ศ. 2559 ยิ่งถือเป็นปัจจัยกระตุ้นให้กิจการโรงแรมขนาดเล็ก จดทะเบียนประกอบกิจการเพิ่มขึน้ เนื่องจากกฎกระทรวง

ฉบับนี้มีเนื้อหารายละเอียดท่ีผ่อนปรนมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจจากอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่ 

น ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีถูกต้องตามกฎกระทรวงได้  ดังนั้นผู้ศึกษาเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจการประกอบ

กิจการโฮสเทล ในเขตพื้นท่ีสันตธิรรม อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จึงตอ้งการศกึษาตน้ทุนและผลตอบแทน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลการ

ตัดสนิใจในการลงทุน 

แนวคดิและทฤษฎี 

 การศึกษาต้นทุนของโครงการ หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในการด าเนินโครงการเพื่อให้ได้

ผลตอบแทนในรูปของผลประโยชน์ต่างๆตามท่ีก าหนดไว้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก, 2551) 

การศึกษาผลตอบแทนของโครงการหมายถึงรายได้จากการขายสินค้าและบริการท่ีผลิตได้โดยตรงจากโครงการ  

(ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, 2544) การวัดความคุ้มค่าของโครงการจะต้องท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงิน

ของโครงการเพื่อประเมินความสามารถท าก าไรของโครงการโดยต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการจะจัดท าในรูปของ

กระแสเงินสด ดังนัน้จะต้องมกีารปรับค่าเวลาส าหรับรายการต้นทุนและผลตอบแทนทุกรายการของโครงการด้วยอัตราคิด

ลดให้มาอยู่บนฐานเดียวกัน หรือให้เป็นค่าปัจจุบันเสียก่อน จากนั้นน าค่าปัจจุบันท่ีได้ไปพิจารณาตา มเกณฑ์การตัดสนิใจ

ในการลงทุนต่อไป(หฤทัย มีนะพันธ์,2550) โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจดังนี้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)  

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ( Internal Rate of Return) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio)  

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)เพื่อวิเคราะห์ว่า

โครงการจะให้ผลคุ้มคา่ต่อการลงทุนหรือไม ่(พรรณุภา ธุวนิมิตกุล, 2559) 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

 การศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจโฮสเทล ในเขตพื้นท่ีสันตธิรรม อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

วธีิด าเนนิการศึกษาดังตอ่ไปน้ี 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ได้แก่ผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จ านวน 6 ราย  

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์  

ซึ่งได้จากการศึกษาค้นควา้หาข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีมคีวามใกล้เคียงกันรวมท้ังค้นควา้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวกับเนื้อหา

ท่ีเกี่ยวข้อง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากกลุ่มประชากรผู้ประกอบการโฮสเทล จะน ามาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทน ที่จะน าไปสู่ฐานะการเงินในรูปของงบกระแสเงินสดเพื่อวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของโครงการเพื่อตัดสินใจการลงทุน ได้แก่ การหาระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  

อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน และการวิเคราะห์ความไหวต่อการเปลี่ยนแปลง  

ของโครงการ  

 

ผลการวิจัย การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจโฮสเทล  ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ัวไปของธุรกิจ 

วเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจ สรุปความส าคัญได้ดังนี้  

1. ข้อมูลท่ัวไปของโฮสเทล พบว่าแนวคิดการเลือกท่ีตั้งจะเน้นมองหาสถานท่ีใกล้กับสถานท่ีท่องเท่ียว 

การออกแบบตกแต่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของกิจการและสภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ 

ลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ และองค์ประกอบท่ีส าคัญของโฮสเทล ประกอบไปด้วย ห้องพัก  

พื้นท่ีส่วนกลาง และส่วนของพนักงานต้อนรับ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น บริการฝากสัมภาระ  

บริการขายทัวร์ ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ยหลัก คือ ผ่านชอ่งทางการขายออนไลน์ 

  2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ี ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย 

ท่ีเกิดขึ้นก่อนการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายลงทุนซึ่งเป็นต้นทุนท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่การก่อสร้างจนถึงโครงการแล้วเสร็จพร้อม  

เปิดบริการ และตน้ทุนผันแปรหรือค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน 

  3. จากผลการศึกษา รายได้จากห้องพักจะเป็นผลตอบแทนหลักของโครงการ ขึน้อยูก่ับอัตราการเข้าพัก 

ราคาขาย และจ านวนเตียง และรายได้เสริมอื่นๆ เช่น รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม รายได้ค่าทัวร์ รายได้ค่าเช่าจักรยาน 

และรายได้ค่าซักรีด 

  4. แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกรณีศึกษา ในเขตพื้นท่ีสันติธรรม อ าเภอเมือง

เชียงใหม่ โดยมีอัตราเข้าพักร้อยละ 45 ต้นทุนของกิจการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนจ านวน 2,681,677.73 บาท 

และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานตลอดอายุโครงการ 5 ปี รวมเป็นเงิน 5,742,979.71 บาท ผลตอบแทนตลอดอายุโครงการ 

5 ปีรวมเป็นเงิน 11,204,299.65 บาท พบว่าระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 7 เดือน 12 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 

1,418,440.75บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงมีค่าเท่ากับร้อยละ 28.28 ซึ่งมีค่ามากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการร้อยละ 10 และอัตราผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากับ 1.53 ดังนัน้โครงการน้ีมีความคุ้มคา่กับการลงทุน 

เมื่อวิเคราะห์ความไหวต่อการเปลี่ยนแปลงพบว่า อัตราการเข้าพักมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการมากท่ีสุด  

เมื่อก าหนดให้อัตราการพักร้อยละ 30 จะมีผลท าให้มูลค่าปัจจุ บันสุทธิเท่ากับ -1,205 ,494.08 มีค่าเป็นลบ  

อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงมีค่าเท่ากับร้อยละ -9.10 มีค่าน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการร้อยละ10  
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และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 0.55 มีค่าน้อยกว่า 1 ท าให้โครงการไม่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และถ้าอัตรา

การเข้าพักร้อยละ 60 จะพบว่าผลตอบแทนของโครงการมีค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับสถาณการณ์ปกติท่ีก าหนดไว้  

ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 3 ,976,726.50 มีค่าเป็นบวก อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงมีค่าเท่ากับร้อยละ 56.77  

มีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการร้อยละ10 และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 2.48 มีค่ามากกว่า 1ส่วน  

ในกรณีท่ีต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และลดลงร้อยละ 15 โครงการยังมีความ

คุ้มคา่ต่อการลงทุนเพราะมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีคา่มากกว่าศูนย ์อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงมีคา่มากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการร้อยละ 10 และ อัตราผลตอบแทนต่อตน้ทุนมคี่ามากกวา่ 1    

 

อภปิรายผลการศึกษา 

 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจโฮสเทล ในเขตพื้นท่ี  

สันติธรรม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน น าข้อมูลท่ีได้มาจัดท างบกระแสเงินสด  

ใช้หลักเกณฑ์ความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นตัวชี้วัด พบว่า โครงการนี้มีความคุ้มค่ากับการลงทุน สอดคล้องกับผลการวจิัย

ของ จิตมณี นิธิปรีชา (2558) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองโครงการจัดตั้งกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถีชุมชน ท่ีมีผลการวจิัย

กรณีท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด และ สถาปัตย์ เลิศหงิม (2556) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง แผนธุรกิจ The Bed Hotel ซึ่งโครงการมี

ความคุ้มค่าต่อการลงทุน จากผลการอภิปรายอาจมีความแตกต่างในเร่ืองจ านวนระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  

และอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง เพราะขึ้นอยูก่ับปริมาณของเงินลงทุนและผลตอบแทน 

 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจโฮสเทล ในเขตพื้นท่ีสันติธรรม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการท า

แบบสอบถามเพ่ือท าการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการโฮสเทล พบวา่การลงทุนท าธุรกิจโฮสเทล ใชบั้ญชบีริหารมาชว่ยประเมิน

ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยใชห้ลักเกณฑ์ทางการเงินมาช่วยตัดสนิใจ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณ-ณรี แก่นทอง (2559) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาท่ีพักประเภทโฮสเทล 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย : กรณีศึกษา พื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีทหาร 

จังหวัดนครนายก ซึ่งใช้บัญชีบริหารมาช่วยประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าการใช้บัญชีบริหาร

เพื่อใชใ้นการวางแผน การควบคุม และการตัดสนิใจ ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดในกิจการ 

 นอกจากนี้การวิเคราะห์ความไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการ ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรส าคัญท่ีมีผลกระทบ

ต่อโครงการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น ในกรณีอัตราการเข้าพักเปลี่ยนแปลงลดลงอัตราร้อยละ 15 มีผลท าให้

ผลตอบแทนของโครงการลดลง และโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากธุรกิจโฮสเทล เป็นธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง

กับการท่องเท่ียวซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อจ านวนนักท่องเท่ียวลดลงจะมีผลต่ออัตราการเข้าพัก ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ รุ่งนภา อริยะพลปัญญา (2551) ได้ท าการศกึษาเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและทางเศรษฐกิจ

ของโครงการลงทุนสร้างโรงแรม ในหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา่ เมื่ออัตราการเข้าพักลดลงต่ าว่ารอ้ยละ 

27 จะมผีลท าให้โครงการไม่มีความคุ้มค่าตอ่การลงทุน 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการศึกษาพบว่าอัตราการเข้าพักเป็นตัวแปรหลักท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของโครงการ  

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสการท่องเท่ียว เช่น ปัจจัยทางการเมืองปัจจัยทางเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้อาจ  

ส่งผลกระทบท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวลดลง และมีผลตอ่อัตราการเข้าพัก ถ้าหากในกรณีท่ีอัตราการเข้าพักลดต่ าลงมาก 

จะท าโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการ ประกอบกับการแข่งขันท่ีรุนแรงของธุรกิจโฮสเทล จ านวนท่ีพักมีการขยายตัว 

เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีพักท่ีไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด 

เพราะจ านวนท่ีพักท่ีเพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการเข้าพัก อาจมีผลท าให้อัตราการเข้าพักไม่เป็นไปตาม  

ผลของการศกึษางานวจิัยเล่มนี้ ผู้ท่ีสนใจลงทุนตอ้งหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ และควรให้ความส าคัญ

เป็นอย่างยิ่งในการท าการตลาด เพื่อรักษาอัตราการเข้าพักไว้ในอัตราท่ีเหมาะสมเพื่อให้โครงการยังคงมีผลก าไรและ  

ยังด าเนินตอ่ไปได้ 

 2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างหรือต้นทุนคงท่ี ในแต่ละท่ีต่างกัน เนื่องจากราคาปัจจัยท่ีใช้ในการก่อสร้างมี

ลักษณะแตกต่างกันไปตามแบบท่ีต้องการ ดังนั้นหากผู้ท่ีสนใจท่ีจะลงทุนในโครงการดังกล่าวควรพิจารณาเปรียบเทียบ

ค่าใชจ้่ายลงทุน เพื่อความชัดเจนในการประมาณการต้นทุนและใช้ในการประกอบการตัดสนิใจ 
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