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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจท่ีพัก 
กรณีศึกษาปากเซรีสอร์ท อ าเภอหวา้นใหญ่ 
จงัหวดัมุกดาหาร โดยศึกษาความเป็นไปได้
ทั้ งหมด 4 ด้านได้แก่ ด้านการตลาด ด้าน
เทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน ผล
การศึกษาพบวา่โครงการมีความเป็นไปไดท้ั้ง
ในดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ 
และดา้นการเงิน โดย มีเงินทุนเร่ิมแรกทั้งส้ิน 
2,815,210 บาท จากการประเมินความเป็นไป
ได้ของโครงการพบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 
(PB) 5 ปี 4 เดือน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
เท่ากบั 1,636,947.55 บาท อตัราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) มีค่าร้อยละ 13.59 

 
ค าส าคัญ: ความเป็นไปได ้ธุรกิจท่ีพกั 
 

Abstract 
The objectives of this study were to 

investigate the feasibility study for 
expanding accommodations business : a case 
study of Pakse Resort, Wanyai Distric, 
Mukdahan Province. The study focused on 4 
aspects: marketing, techniques, management, 
and finance. The study showed that every 
single aspect: marketing, techniques, 
management and finance, was feasible. The 
investment cost was 2,815,210 Baht with 
payback period (PB) of 5 years and 4 months, 
net present value (NPV) of 1,639,947.55 
Baht, and internal rate of return (IRR) of 
13.59%.  
 
Keywords: Feasibility, Accommodations 
business 
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บทน า 
 ในอดีตจงัหวดัมุกดาหารเป็นจงัหวดัท่ี
การลงทุนของภาคเอกชนมีน้อย จนกระทั้งมี
โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งท่ี 2 ซ่ึงเป็นเส้นทางเช่ือมโยงไปยงัฝ่ัง
แขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว ต่อเน่ืองไป
จนถึงประเทศเวียดนามเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ จึงท าให้นัก
ลงทุน ผูป้ระกอบการคา้ปลีกคา้ส่งรายใหญ่
หนัมาลงทุนเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีรัฐบาลได้
ประกาศให้จงัหวดัมุกดาหารเป็นหน่ึงใน 5 
เขตเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน โดยมีพื้น ท่ี
ครอบคลุม 3 อ า เภอ ได้แ ก่  อ า เภอเ มือง
มุกดาหาร อ าเภอดอนตาล  และอ าเภอหวา้น
ใหญ่  ส่งผลให้ราคาท่ีดินในพื้นท่ีดังกล่าว
ปรับตัวสูงข้ึน ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  รวมไปถึงโรงแรม  รี
สอร์ทก็เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วดว้ยเช่นกนั  จาก
เดิมในปี พ.ศ. 2557 มีสถานท่ีพักแรมใน
จงัหวดัมุกดาหาร  64  แห่ง  ในปี  พ.ศ. 2558 
มีสถานท่ีพกัแรมเพิ่มข้ึนเป็น 89 แห่ง และมี
จ านวนท่ีพักอยู่ 2,825 ห้อง (การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย, 2559) ซ่ึงเม่ือค านวณดูแลว้
สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ประมาณ 
2,062,250 รายต่อปี 
 อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าจ  านวนสถานท่ี
พกัแรมในจงัหวดัมุกดาหารจะมีเพิ่มมากข้ึน
ถึง  25  แห่งและมีท่ีพกัเพิ่มข้ึนกว่า 400 ห้อง  
แต่ดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตข้ึนทุกปี  
ท าให้จ  านวนผู้มาเยือนจังหวัดมุกดาหาร
เพิ่มข้ึนตามไปด้วย  จากเดิมในปี พ.ศ. 2557 

ท่ีมีผูม้าเยือนประมาณ 2,296,254 ราย เพิ่มข้ึน
เป็น 2,347,685 ราย ในปี พ.ศ. 2558 รวมแลว้
เพิ่มข้ึนกวา่  50,000  ราย (ศูนยว์ิจยัการตลาด
การท่องเท่ียว , 2558) ซ่ึงเ ม่ือเปรียบเทียบ
จ านวนห้องพักและจ านวนผู้มาเยือนแล้ว 
พบว่ายงัมีห้องพกัไม่เพียงพอต่อจ านวนผูม้า
เยือน ดงันั้นธุรกิจท่ีพกัดา้นโรงแรม รีสอร์ท  
จึงเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีน่าสนใจส าหรับนัก
ลงทุน 
 ปากเซรีสอร์ทเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีพกั
แรมในจงัหวดัมุกดาหาร  มีจ านวนท่ีพกั 10 
ห้อง ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าพักอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวนัหยุดต่างๆ มี
จ านวนลูกค้าเข้ามาติดต่อท่ีพกัเป็นจ านวน
มาก ท าให้ไม่มี ท่ีพักเพียงพอท่ีจะรองรับ
ความตอ้งการของลูกคา้ได ้ จึงมีแนวคิดท่ีจะ
ขยายรีสอร์ทและสร้างท่ีพกัเพิ่ม อย่างไรก็
ตาม จากขอ้มูลการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
พบวา่สถานท่ีพกัแรมประเภทรีสอร์ทมีอตัรา
การเพิ่มข้ึนมากกวา่ประเภทอ่ืนๆ ท าให้มีการ
แข่งขนัสูง ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจท่ีพกั
ปากเซ รีสอร์ทเพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการ
ตดัสินใจลงทุนขยายธุรกิจ  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยาย
ธุรกิจท่ีพกั  กรณีศึกษาปากเซรีสอร์ท  อ าเภอ
หวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร ด้านการตลาด 
ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประเภทของการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั
เชิงปริมาณ แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็นทั้งหมด 
4 ดา้นคือ ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการ
จดัการ และดา้นการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษาความเป็นไปได้ด้าน
การตลาด 

การศึกษาด้านการตลาด แบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 แบบ คือข้อมูล
ปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัต่อไปน้ี 
 1) ข้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ  เ ป็ น ก า ร
วิเคราะห์ขอ้มูลจากเคร่ืองมือ  การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือและสถิติท่ีใช้ โดยเก็บ
ขอ้มูลจากประชากรต่างถ่ิน ท่ีเดินทางมายงั
เขตพื้นท่ี อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร 
ซ่ึงมีจ านวน 259,216 คน (ส านักงานอ าเภอ
หวา้นใหญ่, 2558) ค  านวณกลุ่มตวัอย่างโดย
ใช้ สูตรของ  Taro Yamane (Yamane Taro, 
1973) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
 2) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ  เ ป็ น ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการค้นควา้ข้อมูลจาก
ภายนอก ซ่ึงได้จากเอกสารอา้งอิงต่างๆ โดย
การวิ เคราะ ห์  Five Forces Model, PESTE 
Analysis และ SWOT Analysis 
 2. การศึกษาความเป็นไปได้ด้าน
เทคนิค 
  ในการศึกษาความเป็นไปไดด้า้น
เทคนิค (สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู, 
2553) โดยการเก็บและรวบรวมข้อมูลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล และท าการศึกษาในดา้นต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

  1) ท าเลท่ีตั้ ง เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมด้านสถานท่ีตั้ ง ส่ิงอ านวยความ
สะดวก และความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
  2) รูปแบบอาคาร  เพื่ อ ศึกษา
รูปแบบของอาคาร ขนาดห้องพัก ความ
เหมาะสมต่างๆ 
  3) รูปแบบห้องพัก  เพื่อศึกษา
รูปแบบหอ้งพกัท่ีมีความดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มา
ใช้บริการ และเพื่อความเหมาะสมในการ
ก่อสร้าง 
 3. การศึกษาความเป็นไปได้ด้าน
การจดัการ 
  ในการศึกษาความเป็นไปไดด้า้น
การบริหารจดัการ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2550) ได้ท าการศึกษาในด้านต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
  1)  โครงสร้างขององคก์ร 
  2) ลกัษณะการด าเนินการบริหาร
จดัการ 
 4. การศึกษาความเป็นไปได้ด้าน
การเงิน 
  ในการศึกษาความเป็นไปไดด้า้น
การเงิน (เบญจมาศ  อภิสิทธ์ิภิญโญ, 2557) 
ไดท้  าการศึกษาในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period: PB) 
  2) มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน สุ ท ธิ  (Net 
Present Value: NPV) 
  3) อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
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สรุปผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้น

การตลาด 
 1) ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 

พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
ด้ านผ ลิตภัณฑ์ คือ  มี ระบบ รักษาความ
ปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 35.2  ด้านราคาคือ 
ห้องพักมีราคาท่ีเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
39.3 ด้ าน ช่อ งท า งก ารจัด จ าห น่ า ย  คื อ                 
มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกสบาย คิดเป็น
ร้อยละ 28.3  ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ  
มีเวบ็เพจส าหรับสืบคน้ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ  
40.0  ด้านบุคคล คือ พนักงานมีความสุภาพ 
อ่อนน้อม คิดเป็นร้อยละ 16.6 ด้านลักษณะ
ทางกายภาพคือ บรรยากาศโดยรอบรีสอร์ท  
ดูปลอดภยัและไม่น่ากลวั คิดเป็นร้อยละ 21.4  
และด้านกระบวนการคือมีการให้บริการ        
ท่ี ร วด เ ร็ ว  คิ ด เ ป็ น ร้อ ยละ  32.4 ซ่ึ ง เ ม่ื อ
เปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
ก า ร ต ล า ด ท่ี ผู ้ ต อ บ แ บ บส อ บ ถ า ม ใ ห้
ความส าคัญ กับความพึ งพอใจท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีต่อปากเซรีสอร์ท พบว่ามี
ความพึงพอใจในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

 2) ผลการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม
ขององค์กรโดยใช้ Five Forces Model พบว่า
  (1) แรงท่ีเกิดจากการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรม  พบว่าอยู่ ในระดับต ่ า   
เน่ืองจากความอ่ิมตวัของอุตสาหกรรมท่ีพกั
ในเขตพื้นท่ีย ังอยู่ในระดับต ่ า  ปัจจุบันใน
พื้นท่ีมีรีสอร์ทอยูท่ ั้งหมด 6 แห่ง โดยลกัษณะ

ของห้องพกัและราคาแต่ละแห่งไม่แตกต่าง
กันมากนัก  และย ังไม่ค่อยมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ มากเท่าท่ีควร 
เน่ืองจากยงัคงมีลูกค้าเข้าพกัอย่างต่อเน่ือง 
ถึงแมว้า่จะไม่มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

  (2) ภาวะคุกคามของคู่แข่งราย
ใหม่ พบว่า  อยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก
ส าหรับผู ้ท่ีต้องการเข้ามาลงทุน ต้องใช้
งบประมาณในการลง ทุนค้อนข้า ง สู ง 
ประกอบกับปัจจุบนัราคาท่ีดินในเขตพื้นท่ี
ปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การท่ีรัฐบาลประกาศให้ เขตพื้นท่ีอ า เภอ
หวา้นใหญ่ เป็นเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยใน
ปัจจุบนัไม่ค่อยดีนกั ท าให้สถาบนัการเงินแต่
ละแห่ง ค่อนข้างระมัดระว ังในการปล่อย
สินเช่ือ แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับผูท่ี้มีเงินทุน
อยูแ่ลว้ ก็ถือวา่เป็นการง่ายท่ีจะเขา้มาลงทุน  

  (3) อ านาจต่อรองของผู ้ซ้ื อ 
พบว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  เ น่ืองจาก
ปัจจุบนัรีสอร์ทในพื้นท่ีอ าเภอหวา้นใหญ่ มี
อยู่ทั้ งหมด 6 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีลักษณะ
ห้องพกัและราคาท่ีใกล้เคียงกัน ดงันั้นผูซ้ื้อ
อาจ เ ลือกใช้บ ริการกับ ท่ีพักใดก็ ได้  แ ต่
อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบจ านวนผู ้มา
เยือน และจ านวนห้องพักแล้วพบว่ายงัไม่
เพียงเพียงพอต่อความตอ้งการ  

  (4) อ านาจต่อรองของผู ้ขาย 
พบว่า อยู่ในระดับต ่ า ถึงแม้ว่าปัจจุบันใน
พื้นท่ีอ าเภอหวา้นใหญ่มีร้านเฟอร์นิเจอร์ และ
ร้านวสัดุก่อสร้างไม่มากนัก แต่เน่ืองจาก
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อ าเภอหวา้นใหญ่อยู่ใกลก้บัตวัเมืองเพียง 30 
กิ โ ล เ มตร  อี กทั้ ง เ ส้ นทา งคมนาคมยัง
สะดวกสบาย มีการบริการส่งสินคา้ถึงท่ี และ
มีผูจ้  าหน่ายอยูห่ลายราย รีสอร์ทจึงมีตวัเลือก
ในการสั่งซ้ือปัจจยัการผลิตหลายทาง  

  (5) ภาวะคุกคามของสินค้า
ทดแทน พบว่า  อยู่ในระดับต ่า โดยสินค้า
ทดแทนในอุตสาหกรรมท่ีพกัในพื้นท่ีเป็นใน
ลกัษณะของ บา้นเช่า หรือ โฮมสเตย ์ซ่ึงไม่
สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้ง
ปัจจุบนัยงัมีจ  านวนน้อยราย ดงันั้นส าหรับผู ้
มาเยือนท่ีเดินทางมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ รี
สอร์ทจึงเป็นตวัเลือกแรกท่ีถูกเลือก  

 3) ผลการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม
ขององค์กรโดยใช้ PESTE Analysis ปัจจัย
ทางด้านการเมืองพบว่า มีการประกาศให้
พื้นท่ีอ าเภอหวา้นใหญ่เป็นเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษ ซ่ึงนอกจากจะไดรั้บสิทธิพิเศษดา้นภาษี
แลว้ยงัไดรั้บประโยชน์จากการใชแ้รงงานต่าง
ด้าวอีกด้วยซ่ึงส่งผลดีต่อโครงการ ปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจพบว่า ถึงแม้เศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศไทยจะค่อนขา้งชะลอตวั 
แต่เศรษฐกิจในพื้นท่ีกลับมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจากการประกาศให้
พื้นท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจากนโยบายของ
รัฐบาลซ่ึงส่งผลดีต่อโครงการ ปัจจยัทางดา้น
สังคมและวฒันธรรมพบว่า ประชากรในช่วง
วยัท างานส่วนใหญ่ไปหางานท าท่ีต่างถ่ิน และ
เดินทางกลับภูมิล าเนาในช่วงวนัหยุดต่างๆ 
การด า เ นินชีวิตของคนในพื้ น ท่ี เ ป็นใน
ลกัษณะพึ่งพาอาศยักนั และรู้จกักนัค่อนขา้ง

ทัว่ถึง มีการกระจายข่าวสารในลักษณะปาก
ต่อปาก ซ่ึงอาจส่งผลในดา้นบวกและในดา้น
ลบ  ปัจจัยทางเทคโนโลยีพบว่า  ปัจจุบัน
อินเตอร์เน็ตมีความส าคัญและเก่ียวข้องกับ
การด ารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบนัเป็นอย่าง
มาก เป็นช่องทางท่ีใชก้ระจายข่าวสารไดอ้ยา่ง
ดีอีกช่องทางหน่ึง แต่ก็อาจส่งผลได้ทั้ งด้าน
บวกและด้านลบ จึงจ า เ ป็นต้องใช้อย่าง
ระมัดระว ัง ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมพบว่า 
สภาพแวดลอ้มและสภาพอากาศของประเทศ
ไทยในปัจจุบนัค่อนขา้งแปรปรวนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตามเมืองใหญ่ๆ ท่ีเต็มไปด้วยอาคาร
หา้งสรรพสินคา้ หรือโรงงานต่างๆ จะมีสภาพ
อากาศท่ีเต็มไปดว้ยฝุ่ นและมลพิษ ท าให้ผูค้น
มกัจะมองหาท่ีพกัผ่อนท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ซ่ึง
ส่งผลดีต่อโครงการ 

 4) ผลก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า ว ะ
แวดล้อมของโครงการโดยใช้ SWOT Analysis 
พบวา่ 

  (1) จุดแข็งของโครงการ คือ มี
ห้องพักท่ีใหม่และสวยงาม เน่ืองจากเป็น
โครงการเปิดใหม่ บรรยากาศภายในรีสอร์ท
เต็มไปด้วยธรรมชาติ มี ส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในห้องพักครบครัน เจ้าของ
โครงการเป็นท่ีรู้จักของคนในพื้นท่ีอย่าง
กวา้งขวาง และเป็นเพียงเจ้าเดียวท่ีมี Wi-Fi 
ฟรีไวบ้ริการลูกคา้ 

  (2) จุดอ่อนของโครงการ คือ มี
ราคาห้องพกัท่ีสูงกว่าท่ีอ่ืน เน่ืองจากโครงการ
ปากเซรีสอร์ท เนน้ห้องพกัท่ีมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกครบครัน และเน้นบรรยากาศโดยรอบ
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ท่ีสวยงามและเป็นธรรมชาติ จึงท าให้ใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง ราคาห้องพักจึง
จ าเป็นตอ้งปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย 

  (3) โอกาสของโครงการ คือ 
เศรษฐกิจในพื้นท่ีมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว
หลังจากท่ีมีการประกาศให้พื้นพื้นท่ีอ าเภอ
หวา้นใหญ่ เป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีนกั
ลงทุนและนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาอย่าง
ต่อเน่ือง โอกาสท่ีจะเพิ่มฐานลูกค้าใหม่จึง
เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

  (4) ภัยคุกคามของโครงการ 
พบว่า เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทยในปัจจุบนัค่อนขา้งชะลอตวัและ
ไม่ ค่ อ ย ดี นัก  จึ ง อ า จ ส่ ง ผ ล ให้ จ  า น วน
นกัท่องเท่ียวลดลงได ้

สรุปความเป็นไปได้ด้านการตลาด
พบวา่ จากการส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยเข้าพักปากเซรี
สอร์ทมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดของปากเซรีสอร์ทในระดบัมากถึง
ม า ก ท่ี สุ ด  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ ดั บ
ความส าคัญในการเลือกท่ีพักของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทัว่ไป นอกจากน้ีเม่ือท าการ
วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมและสภาวะแวดล้อม
ของโครงการแล้วพบว่า โครงการมีความ
เป็นไปไดด้า้นการตลาด 

2. ผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้น
เทคนิค จากการศึกษาดา้นเทคนิค สถานท่ีตั้ง
โครงการ ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 8 ต.หวา้นใหญ่ อ.หวา้น
ใหญ่ จ . มุกดาหาร ซ่ึ งบริ เวณดังกล่าวมี
บรรยากาศโดยรอบเ ป็นธรรมชาติและ

ค่อนข้า ง เ ป็นส่วนตัว  มีการคมนาคม ท่ี
สะดวกสบาย ถนนคอนกรีตตัดผ่านหน้า
โครงการ อยู่ห่างจากสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละ
แห่งประมาณ 5-10 กิโลเมตร และอยู่ห่างกบั
สถานบริการต่างๆ ประมาณ 3 กิโลเมตร 
รูปแบบของอาคารแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
ห้องรับรองลูกคา้ ห้องพกัแบบธรรมดา และ
ห้องพกัแบบพิเศษ โดยมีห้องพกัรวมทั้งหมด 
7 ห้อง ลกัษณะของห้องพกัออกแบบให้โปร่ง
โล่ง เพื่อให้สามารถมองเห็นบรรยากาศ
ภายนอกได้อย่างชัดเจน การตกแต่งภายใน
ห้องพกัเนน้ลกัษณะห้องพกัท่ีทนัสมยั พร้อม
ดว้ยเฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
ครบครัน ซ่ึงจากการประเมินการก่อสร้าง 
พบว่าสามารถสร้างให้แล้วเสร็จได้ตาม
ระยะเวลาท่ีวางไว้  ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า 
โครงการมีความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค 

3. ผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้น
การจัดการ  จากการศึกษาด้านการจัดการ 
พบวา่มีการจดัโครงสร้างขององคก์รโดยแบ่ง
ออกเป็นทั้งหมด 4 ต  าแหน่งได้แก่ ผูจ้ดัการ
ทัว่ไป พนักงานต้อนรับ พนักงานท าความ
สะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย 
โดยได้ท าการคดัเลือกพนักงานท่ีมีใจรักใน
การบริการ มีความขยัน ซ่ือสัตย์ และมี
คุณสมบัติตรงกับต าแหน่งหน้า ท่ีความ
รับผิดชอบ มีการก าหนดหน้าท่ีและช่วงเวลา
ในการปฏิบติังานอย่างชัดเจน ซ่ึงได้ท าการ
รับสมัครพนักงานโดยการติดประกาศตาม
แห ล่ ง ต่ า งๆ  แล ะ เ ม่ื อท า ก า รพิ จ า รณา
คุณสมบติัของผูท่ี้มาสมคัรแล้วพบว่า มีผูท่ี้มี
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คุณสมบติัตรงกบัท่ีตอ้งการ ดงันั้นจึงสรุปได้
วา่มีความเป็นไปไดด้า้นการจดัการ 

4. ผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้น
การเงิน  จากการศึกษาด้านการเงินพบว่า 
โครงก าร ใช้ เ งิ นล ง ทุน เ ร่ิ ม แรกทั้ ง ส้ิ น 
2 ,815 ,210  บ าท  เ ป็น ส่วนของ เ จ้าของ 
2,000,000 บาท และส่วนท่ีกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน 815,210 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 
3 เดือน 8 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 1,636,947.55 
บาท และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ
อยู่ท่ี 13.59% ซ่ึงมากกว่าตน้ทุนของเงินทุน
คือ 3.29% จึงสรุปได้ว่าโครงการมีความ
เป็นไปไดด้า้นการเงิน 
 
อภิปรายผล  
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ขยายธุรกิจท่ีพัก กรณีศึกษาปากเซรีสอร์ท 
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดย
ศึกษาความเป็นไปได้ทั้ งหมด 4 ด้านได้แก่ 
ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ 
และดา้นการเงิน ผลการศึกษาพบวา่โครงการ
มีความเป็นไปได้ทั้ ง 4 ด้าน โดยผูท่ี้เคยใช้
บริการปากเซรีสอร์ท มีความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก
ถึงมากท่ีสุด ในดา้นเทคนิคพบวา่ โครงการมี
ท า เล ท่ีตั้ ง ท่ี เหมาะสม มีการคมนาคม ท่ี

สะดวกสบาย ดา้นการจดัการพบวา่ มีการวาง
โครงสร้างขององค์กรท่ีเหมาะสม และมี
จ านวนพนกังานเพียงพอต่อการให้บริการ มี
การก าหนดหน้า ท่ีความรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจน ดา้นการเงินพบวา่ มีระยะเวลาคืนทุน 
5  ปี  3  เ ดือน 8  ว ัน  มู ลค่ า ปัจ จุบัน สุท ธิ  
1,636,947.55 บาท และอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการอยูท่ี่ 13.59% แสดงใหเ้ห็นวา่
เป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ขยายธุรกิจท่ีพัก กรณีศึกษาปากเซรีสอร์ท 
อ าเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร ซ่ึงเป็น
ธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการ
ลงทุน เน่ืองจากอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีเศรษฐกิจ
ก าลังมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จึงคาดว่า
น่ าจะ มีผู ้ ท่ี สนใจ เข้าม าลง ทุนในธุร กิ จ
ประเภทน้ีเป็นจ านวนมาก ดงันั้นในการท่ีจะ
ตัดสินใจลงทุน จึงควรมีการศึกษาและ
วิเคราะห์ปัจจยัภายนอก เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรม อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีไม่อาจควบคุมได้ อาจมี
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีตอ้งมีการวเิคราะห์และศึกษาขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
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