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แผนธุรกิจ เดอะแบ็คแพ็คเกสต์เฮ้าส์
วรพรรณ บูรณศิลปิน1
------------------------------------------------------บทสรุปผู้บริหาร
เกสต์เฮ้าส์ (Guesthouse) เป็นคาภาษาต่างประเทศที่เราคุ้นเคยกับการใช้เรียกทับ
ศัพท์ ซึ่งแปลได้ว่า บ้านรับ รองหรือโรงแรมขนาดเล็ก เพื่ อ ต้อนรับแขกผู้มาพัก โดยแยก
ออกไปเป็นส่วนตัว ซึ่งรูปแบบของเกสต์เฮ้าส์ในประเทศไทยยุคแรกๆ เป็นการแบ่งห้องว่าง
หรือพื้นที่ในบ้านให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเช่าพักอาศัยในระยะสั้นๆ 2-3 วัน ในสนนราคาที่
ถูก ดังนั้นรูป แบบของการดาเนินกิจการจึงยังไม่เป็นธุรกิจที่เต็มรูปแบบนัก เหมือนเป็น
ลู่ทางในการหารายได้เสริมเล็กๆ น้อยๆ มากกว่า ด้วยระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี ธุรกิจเกสต์เฮ้าส์
มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของบริการที่พักเป็นอาคารพาณิชย์
และใกล้เคี ยงกับโรงแรมระดับมาตรฐาน การบริหารจัดการเริ่มเข้าสู่ระบบธุรกิจเต็ม รูป
แบบอย่างเต็มตัว ปัจจุบัน เกสต์เฮ้าส์เป็นที่รู้จักในรูปแบบธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด เป็น
ธุรกิ จบริก าร ไม่ เน้น ในเรื่องของความสะดวกสบายเหมือนโรงแรม โดยกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้นิยามของเกสต์เฮ้าส์ (Guesthouse) หมายความถึง ที่พักที่ดัดแปลง
ขึ้นและแบ่ ง ห้องเป็นที่ พั กแรมสาหรับผู้เดินทาง มีองค์ประกอบน้อยกว่าบริการห้องชุด
(Service Apartment) โดยมีค่าตอบแทน และคิดค่าบริการเป็นรายวันหรือไม่เกิน 1 เดือน
รวมอยู่ด้วย
The Backpack Guesthouse เป็นธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ให้บริการประเภทห้องพักในราคา
ถูกมีจุดเด่นคือเป็นที่พักที่คานึงถึงลูกค้าทุกคนทุกเพศทุกวัยโดยมีห้องพักสาหรับ ผู้สูงอายุ
หรือ คนพิ ก าร ตั้ง อยู่ ใ นเขตคู เมื อ งเก่ า เลขที่ 28/1 ถนนบ ารุ งบุ รี ซอย 4 ต าบลพระสิ งห์
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะห่างจากสนามบินเชียงใหม่ ประมาณ 5 กิโลเมตรใช้
เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที The Backpack Guesthouse ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น มี
พื้นที่ทั้งหมด 301 ตารางเมตร และมีพื้นที่ใช้สอย 273.59 ตารางเมตร โดย มีห้องพักทั้งหมด
7 ห้อง โดย แบ่ งห้องพั ก ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ห้องพั กคู่ พั ดลมไม่มีห้องน้าในตัว
จานวน 3 ห้ อ ง 2. ห้ อ งพั ก คู่ ปรั บ อากาศ ไม่ มี ห้ อ งน้ าในตั ว จ านวน 3 ห้ อ ง 3. ห้ อ งพั ก
สาหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ ปรับอากาศ มีห้องน้าในตัว จานวน 1 ห้อง
__________________________________________
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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The Backpack Guesthouse มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป มีอายุ
ระหว่าง 20-40 ปี มีรายได้ 15,000-25,000 บาทและชื่นชอบความเรียบง่าย
ในส่วนของผู้แข่งขันจะเห็นได้ว่า The Backpack Guesthouse มีคู่แข่งทางตรงเพียง
แห่ ง เดี ย วซึ่ ง อยู่ ใ นบริ เวณใกล้ เคี ย งกั น โดยเป็ น ที่ พั กประเภทเกสต์ เฮ้ าส์ ที่ มี ร าคาถู ก
เช่นเดียวกัน ส่วนคู่แข่งทางอ้อมได้แก่ ที่พักแห่งอื่นๆที่ตั้งอยู่ในเขตคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมี
หลากหลายประเภท
The Backpack Guesthouse ใช้เงิน ลงทุ น ทั้ งหมด จานวน 600,000 บาท เป็ น การ
ลงทุนส่วนของเจ้าของกิจการทั้งหมด ผลการวิเคราะห์ด้ านการเงินมีค่าเป็นลบตลอด 5 ปี
จึงสามารถสรุปได้ว่า ไม่คุ้มค่าในการลงทุน
คาสาคัญ : แผนธุรกิจ, เกสต์เฮ้าส์, The Backpack Guesthouse
บทนา
เกสต์เฮ้าส์ (Guesthouse) เป็นคาภาษาต่างประเทศที่เราคุ้นเคยกับการใช้เรียกทับ
ศัพท์ ซึ่งแปลได้ว่า บ้านรับ รองหรือโรงแรมขนาดเล็ ก เพื่ อต้อนรับแขกผู้มาพัก โดยแยก
ออกไปเป็นส่วนตัว ซึ่งรูปแบบของเกสต์เฮ้าส์ในประเทศไทยยุคแรกๆ เป็นการแบ่งห้องว่าง
หรือพื้นที่ในบ้านให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเช่าพักอาศัยในระยะสั้นๆ 2-3 วัน ในสนนราคาที่
ถูก ดังนั้นรูป แบบของการดาเนินกิจการจึงยังไม่เป็นธุรกิจที่เต็ มรูปแบบนัก เหมือนเป็น
ลู่ทางในการหารายได้เสริมเล็กๆ น้อยๆ มากกว่า ด้วยระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี ธุรกิจเกสต์เฮ้าส์
มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของบริการที่พักเป็นอาคารพาณิชย์
และใกล้เคี ยงกับโรงแรมระดับมาตรฐาน การบริหารจัดการเริ่มเข้าสู่ระบบธุ รกิจเต็มรูป
แบบอย่างเต็มตัว เกสต์เฮ้าส์ย่านถนนข้าวสารเป็นธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ที่มีพัฒนาการอย่างเห็น
ได้ชัด
ปัจจุบัน เกสต์เฮ้าส์เป็นที่รู้จักในรูปแบบธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด เป็นธุรกิจ
บริการ ไม่เน้นในเรื่องของความสะดวกสบายเหมือนโรงแรม โดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ได้ให้นิยามของเกสต์เฮ้าส์ (Guesthouse) หมายความถึง ที่พักที่ดัดแปลงขึ้นและ
แบ่งห้องเป็นที่พักแรมสาหรับผู้เดินทาง มีองค์ประกอบน้อยกว่าบริการห้องชุด (Service
Apartment) โดยมีค่าตอบแทน และคิดค่าบริการเป็นรายวันหรือไม่เกิน 1 เดือนรวมอยู่ด้วย
(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2552, น.8)
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่
มีพื้นที่กว้างใหญ่ เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจาก
จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็ นภูเขาและป่าไม้ มีที่
วารสารแผนธุรกิจ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)
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ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้าปิง มีภูเขาที่สูงที่ สุดในประเทศไทยคือ ดอยอิน
ทนนท์ สูงประมาณ 2,565.3355 เมตร อยู่ในเขตอาเภอจอมทอง
เชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางของจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ เป็นเมืองตาก
อากาศและเมื องท่ องเที่ ยวที่ มี ชื่ อเสียงไม่เพี ยงแต่ ในประเทศ แต่เป็นที่รู้จัก กั นดีทั่ วโลก
เนื่ อ งจากเพี ย บพร้ อ มไปด้ ว ยแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี รวมทั้ ง
ธรรมชาติ ที่ ส วยงาม ท าให้ มี ผู้ ม าท่ อ งเที่ ย วเป็ น จ านวนมาก หลายล้ า นคนในแต่ ล ะ
ปี เชียงใหม่มีอดีตอันรุ่งเรือง เนื่องจากตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าปิง ซึ่งไหลลงมาถึงปากอ่าวไทย จึง
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับอาณาจักรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักร ล้านช้างของลาวหรือ
อาณาจั ก รสุ โ ขทั ย ทางตอนใต้ รวมถึ งแว่ น แคว้ น ต่ างๆ มี ก ารแลกเปลี่ ย น ความรู้ แ ละ
การศึกษา ทั้งทางด้านศาสนา สถาปัตยกรรม และการค้า ส่งผลให้มีวิทยาการที่น่าสนใจเป็น
ของตนเอง
ด้วยสภาพที่เต็มไปด้วยเทือกดอยอันเป็นภูมิประเทศที่สวยงาม ประกอบกับที่ตั้งซึ่ง
อยู่ทางตอนเหนือของประเทศซึ่งทุกปีในช่วงฤดูหนาวจะมีความกดอากาศสูงแผ่มาปกคลุม
ทาให้เชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็นสบาย จึงมีผู้ต้องการมาพักอาศัยและท่องเที่ยวในฤดูหนาว
เป็นอย่างมาก โดยมีการสร้างบ้านพักตากอากาศ หรือรีสอร์ทต่างๆ กิจการอสังหาริมทรัพย์
เติบโตขึ้น นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมบริการ
อื่ น ๆ เช่ น โรงแรม ร้ า นอาหาร แม้ แ ต่ ง านหั ต ถกรรมที่ เคยเป็ น เพี ย งอุ ต สาหกรรมใน
ครัวเรือนก็ขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การแกะสลัก การทาเครื่องปั้นดินเผา
ซึ่งจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรจานวนมาก ปัจจุบันจึงเริ่มมีการซื้อหาวัตถุดิบจากจังหวัดอื่น ๆ
รอบข้าง แม้กระนั้นก็ตามเชียงใหม่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งภูเขาสูง ป่า
ไม้ และสายน้า เชียงใหม่จึงเป็นดินแดนประหนึ่งเมืองในฝันที่เล่าขานกันถึงวัฒนธรรมอันดี
งาม ของผู้คนซึ่งมีจิตใจโอบอ้อมอารี บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น อากาศสดชื่น และงดงาม
ด้วยทิ วทั ศ น์ท างธรรมชาติ เชี ยงใหม่ จึงเป็น เมืองที่ทุ ก คนใฝ่ฝัน จะเดินทางไปเยื อนเพื่ อ
แสวงหาความ รื่นรมย์แก่ชีวิตอยู่เสมอ
สถิติการท่องเที่ยว ปี 2555 จานวนนักท่องเที่ยว 6,570,642 คน ชาวไทย 4,378,320
คน ชาวต่างชาติ 2,192,322 คน รายได้ 53,863.72 ล้านบาท ชาวไทย 32,530.56 ล้านบาท
ชาวต่างชาติ21,333.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 10,793.72 ล้านบาท ระยะเวลา
พั ก เฉลี่ ย 3.24 วั น ปี 2556 จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว 7,089,792 คน ชาวไทย 4,747,887 คน
ชาวต่ า งชาติ 2,341,905 คน รายได้ 58,550.5 ล้ า นบาท ชาวไทย 36,541.53 ล้ า นบาท
ชาวต่างชาติ 22,008.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 4,686.78 ล้านบาท ระยะเวลา
พักเฉลี่ย 3.1 วัน (สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, 2557)
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ The Backpack Guesthouse
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ท าให้ ท ราบถึ ง ความเป็ น ไปได้ ใ นการท าธุ ร กิ จ The
Backpack Guesthouse
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน

ความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ
The Backpack Guesthouse

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเป็ น ไปได้ ใ นการท าธุ ร กิ จ The
Backpack Guesthouse
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่ เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม
2558
นิยามคาศัพท์
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้านการผลิ ต/การดาเนิ น งาน การวิเคราะห์ ด้านการเงิน และสรุป ผลว่า ธุ รกิ จ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการดาเนินงานหรือไม่
2. เกสต์เฮ้าส์ (Guesthouse) หมายถึง ที่พั กที่ดัดแปลงขึ้นและแบ่งห้องเป็นที่พั ก
แรมสาหรับผู้เดินทาง มีองค์ประกอบน้อยกว่า บริการห้องชุด (Service Apartment) โดยมี
ค่าตอบแทน และคิดค่าบริการเป็นรายวันหรือไม่เกิน 1 เดือนรวมอยู่ด้วย
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3. การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์ ก าร โดยการวิเคราะห์ จุด แข็ ง จุด อ่ อน โอกาสและอุป สรรค (SWOT
Analysis)
4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการวาง
ตาแหน่ ง ทางการตลาด การก าหนดผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จาหน่ าย และการ
ส่งเสริมการตลาด
5. การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้ า นการจั ดการและก าลั งคน หมายถึ ง การก าหนดโครงสร้าง
องค์กร
7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย กาไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. ทาเลที่ตั้งอยู่ในเขตคูเมืองเก่าซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ เช่น วัด พิพิธภัณฑ์
นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับถนนคนเดิน
2. คิดค่าบริการในราคาถูกและมีราคาพิเศษให้กับลูกค้าที่พักตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
3. มีห้องพักสาหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการซึ่งคู่แข่งไม่มี
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)
1. เป็นผู้ดาเนินกิจการใหม่ ประสบการณ์น้อย
2. เปิดบริการใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. การเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสามารถเดินได้ทั่วถึงกัน
2. การเดินทางสะดวก มีรถสองแถวรับจ้างผ่าน
3. รัฐบาลให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้มีคนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น
5. การประกาศวั น หยุ ด เพิ่ ม เติ ม ของรั ฐ บาลส่ ง ผลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในประเทศ
เดินทางมากขึ้นในช่วงวันหยุดยาว
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6. การยกเว้นวีซ่ากับนักท่องเที่ยวบางประเทศส่งผลให้มีจานวนนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. มีคู่แข่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
2. เหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศอาจส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ประเทศไทยน้อยลง
3. ภัยธรรมชาติ เช่นน้าท่วม อาจส่งผลต่อพื้นที่ของ The Backpack Guesthouse
4. ปัญหาเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดจานวนลง
 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market)
- กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยวชาวยุโรป มีอายุระหว่าง 20-40 ปี มีรายได้
15,000-25,000 บาทและชื่นชอบความเรียบง่าย
- กลุ่มเป้าหมายรอง คือ นักท่องเที่ยวชาวอเมริกาและเอเชีย มีอายุระหว่าง 20-40 ปี
มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท และชื่นชอบความเรียบง่าย
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (P: Positioning)
The Backpack Guesthouse เลือกวางตาแหน่งเป็นเกสต์เฮ้าส์ที่คานึงถึงคนทุกคน
โดยการให้บ ริก ารห้องพั กส าหรับผู้สูงอายุหรือคนพิก าร ซึ่งเน้นราคาถูกทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้
มีห้องพักสาหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ

ราคาถูก

ราคาสูง
เจดียว์ ิวเกสต์เฮ้าส์

ไม่มีห้องพักสาหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ
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กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
The Backpack Guesthouse เป็นธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ให้บริการประเภทห้องพักในราคา
ถูก สาหรับนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 301 ตารางเมตร และ
มีพื้นที่ ใช้สอย 273.59 ตารางเมตร มีห้องพักทั้งหมด 7 ห้อง โดย แบ่งห้องพั กออกเป็น 3
ประเภท ดังนี้
1. ห้องพักคู่ พัดลมไม่มีห้องน้าในตัว จานวน 3 ห้อง ขนาด 15.86 ตารางเมตร
2. ห้องพักคู่ ปรับอากาศ ไม่มีห้องน้าในตัว จานวน 3 ห้อง ขนาด 24.16 ตารางเมตร
3. ห้องพั กส าหรับ ผู้สูงอายุหรือคนพิ ก าร ปรับอากาศ มีห้องน้ าในตัว จานวน 1
ห้อง ขนาด 13.36 ตารางเมตร ซึ่งมีลักษณะห้องพักที่สมเหตุสมผลที่คนพิการและผู้สูงอายุ
สามารถใช้ ไ ด้ เช่ น ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ราบ ห้ อ งน้ ามี ราวจับ มี เก้ าอี้นั่ งอาบน้ า อย่ างไรก็ ต าม
ห้ อ งพั ก นี้ มิ ไ ด้ มี ลั ก ษณะตรงตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พ.ร.บ.การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร พ.ศ. 2534 และระเบี ย บคณะกรรมการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยมาตรฐาน อุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกโดยตรงแก่คน
พิการ พ.ศ.2534 แต่เป็นเพียงห้องที่มีลักษณะห้องพักที่สมเหตุสมผลเท่านั้น
กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy)
ราคา
ราคา
ลาดับ
ประเภทห้อง
(บาท/
(บาท/คืน)
เดือน)
1
ห้องพักคู่ พัดลม
300
7,500
2
ห้องพักคู่ ปรับอากาศ
400
10,000
3
ห้องพักสาหรับผู้สูงอายุหรือคน
500
13,000
พิการ
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place Strategy)
ช่องทางการจัดจาหน่าย แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง คือ
1. จาหน่ายโดยตรงแก่ลูกค้า สาหรับลูกค้า walk in
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2. ลูกค้าที่จองทางโทรศัพท์และโอนเงินมัดจาผ่านธนาคาร
3. จาหน่ายโดยผ่านตัวกลาง เช่น เว็บไซต์สาหรับจองห้องพัก เช่น
www.booking.com และ www.agoda.com

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
1. ติดป้ายกล่องไฟด้านหน้าเกสต์เฮ้าส์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง
ทาให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย
2. โฆษณาด้วยสื่อสิ่งพิ มพ์ เช่น ใบปลิว โดยฝากตามร้านต่างๆ เช่น ร้านอาหาร
ร้านกาแฟ
3. นามบั ตรของเกสต์เฮ้าส์เพื่ อแจกให้ ลูก ค้าที่มาเข้าพั ก หรือลูก ค้าที่ เข้ามาถาม
ข้อมูลที่พัก
4. สมัคร Facebook fanpage และ Instagram ซึ่งเป็น Social Network ที่ได้รับความ
นิยมมีผู้ใช้ทั่วโลก สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ชื่อ
www.facebook.com/thebackpackguesthouse และ instagram.com/thebackpackguesthouse
โดยการลงรู ป เกสต์ เฮ้ า ส์ รายละเอี ย ดการติ ด ต่ อ แผนที่ ราคาที่ พั ก และรู ป ห้ อ งพั ก
บรรยากาศที่ลูกค้ามาเข้าพัก นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่เคยมาเข้าพักเขียนรีวิวเพื่อ
เป็นการโฆษณาให้คนที่เข้ามาดูสนใจ
5. สมัครเป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรกับเว็บไซต์สาหรับจองที่พัก คือ
www.booking.com และ www.agoda.com เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่มีลูกค้าอยู่ทั่วโลกซึ่งจะ
ทาให้ที่พักเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจองห้องพักให้กับ
ลูกค้า โดยทางเกสต์เฮ้าส์จะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นประมาณ 15% ให้กับเว็บไซต์สาหรับทุก
ห้องพักที่ได้รับการจองผ่านทางเว็บไซต์นั้นๆ
6. การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ใช้การเสนอขายห้องพักทางตรงโดยให้
พนักงานต้อนรับเป็นผู้แนะนาประเภทห้องพักและราคาแก่ลูกค้า walk in เพื่อเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจเข้าพักสาหรับลูกค้าต่อไป
7. การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) โดยมีราคาพิเศษสาหรับลูก ค้าที่เข้าพั ก
ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
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จากรายละเอี ย ดที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น The Backpack Guesthouse ใช้ ง บประมาณ
สาหรับการส่งเสริมการตลาดในปีที่ 1 เท่ากับ 53,995 บาท
กลยุทธ์ด้านพนักงาน (People Strategy)
เนื่องด้วยธุรกิจเกสต์เฮ้าส์เป็นธุรกิจต้องติดต่อกับผู้คนตลอดเวลาและเป็นธุรกิจที่
ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ต่ อ ตั ว ลู ก ค้ าและทรั พ ย์ สิ น ของลู ก ค้ า ดั ง นั้ น การคั ด เลื อ ก
พนักงานที่จะมาปฏิบัติงานจะต้องคัดเลือกอย่างละเอียด และควรมีการอบรมพนักงานใน
เรื่องมารยาท การปฏิบั ติตัวต่อลูก ค้า ทาให้พ นักงานมีความพร้อมในการให้บริก าร เพื่ อ
สร้างความประทั บ ใจแก่ ลูก ค้ า และเนื่ องจากลู ก ค้ากลุ่ม เป้ าหมายหลั ก คื อนั ก ท่ องเที่ ย ว
ต่างชาติ ดังนั้นพนักงานจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้แล้วพนักงาน
ควรมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูล
แก่ลูกค้าที่มาสอบถามได้
กลยุทธ์ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment Strategy)
ภายในเกสต์เฮ้าส์จะมี การจัดตกแต่งเพื่ อให้ลูกค้ารู้สึก เป็นกันเอง และรู้สึกผ่อน
คลายเหมื อ นอยู่ บ้ า นโดยจะมี ก ารจั ด บริ เวณส าหรั บ นั่ ง พั ก ผ่ อ น อ่ า นหนั ง สื อ เล่ น
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นบริเวณที่ลูกค้าสามารถใช้พูดคุยกับลูกค้ารายอื่นเพื่อเป็นการสร้าง
มิตรภาพใหม่ในการเดินทางได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนของห้องครัว ซึ่งจะมี เครื่องทา
น้าร้อน-น้าเย็น ตู้เย็น ไมโครเวฟ เป็นส่วนกลางให้ลูกค้าใช้ร่วมกัน
กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process Strategy)
ในขั้ น ตอนการบริก าร The Backpack Guesthouse จะให้ บ ริก ารลูก ค้าด้ วยความ
เป็ น มิ ตร และเป็ นการบริการที่ ส ะดวกรวดเร็ว ลูก ค้าไม่ต้องใช้เวลารอนาน เมื่อลูก ค้ามี
ปัญหาสามารถติดต่อได้ที่แผนกต้อนรับ ซึ่งจะมีพนักงานคอยบริการอยู่ โดยจะมีการระบุ
เวลาท างานของพนัก งานเพื่ อให้ลูก ค้าทราบ โดยช่วงเวลาท าการคือ 08.00-18.00 น. ถ้า
ลูกค้าต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่นอกเวลาจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กรณี
ลูกค้าต้องการมาเช็คอินนอกเวลาทาการให้ลูกค้าแจ้งล่วงหน้าทางเกสต์เฮ้าส์จะมีเจ้าหน้าที่
มารอตามเวลาที่ แจ้งไว้ กรณี ที่ ห้องพั กเต็มจะมีการติดป้ายไว้ด้านหน้าเพื่ อแจ้งให้ ลูก ค้า
walk in ทราบ
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 การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน
ขัน้ ตอนการให้บริการลูกค้าของ The Backpack Guesthouse มีดังนี้

1. เมื่อลูกค้าเข้ามาที่ เกสต์เฮ้าส์พนักงานจะทาการต้อนรับและสอบถามถึงความ
ต้องการของลูกค้า
2. เมื่ อทราบความต้องการของลูก ค้าพนักงานจะตรวจสอบรายละเอียดการจอง
ห้องพั ก หลังจากนั้ นพนัก งานจะให้ลูก ค้าลงทะเบียนเข้าพั ก ในแบบฟอร์มของทาง The
Backpack Guesthouse พร้อมถ่ายสาเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของลูกค้า
3. ลูกค้าชาระค่าห้องพัก
4. พนักงานแจ้งรายละเอียดการเข้าพัก เช่น เวลาเปิด-ปิดประตู เวลาเช็คเอาท์
5. พนักงานพาลูกค้าไปห้องพักพร้อมแนะนาพื้นที่ใช้สอยภายในเกสต์เฮ้าส์ เช่น
ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้า
6. เมื่อไปถึงห้องพัก พนักงานมอบกุญแจห้องให้ลูกค้า
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7. หลังจากที่ลูกค้าเข้าพักจนครบกาหนดแล้ว ลูกค้าจะแจ้งเช็คเอาท์พร้อมนากุญแจ
ห้องไปคืนที่แผนกต้อนรับ
 การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
โครงสร้างองค์การ
The Backpack Guesthouse เป็นธุรกิจขนาดเล็ก จึงมีการออกแบบการทางานของ
พนักงานให้มีลักษณะง่าย โครงสร้างขององค์การจะแบ่งตามลักษณะหน้าที่ของการทางาน
พนักงานหนึ่งคนทาได้หลายหน้าที่ ไม่ได้ทาหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็น
การลดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผลต่อต้นทุ นในการบริหาร จึงมีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างง่าย
ดังนี้

 การวิเคราะห์แผนการเงิน
The Backpack Guesthouse ใช้ เงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรก 6 แสนบาท มี ย อดขายปี ที่ 1
เท่ากับ 767,520 บาท ปีที่ 2 เท่ากับ 804,960 บาท ปีที่ 3 เท่ากับ 851,760 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ
889,200 บาท และปีที่ 5 เท่ากับ 936,000 บาท มีกาไรสุทธิในปีที่ 1 เท่ากับ -141,682 บาท ปี
ที่ 2 เท่ากับ -113,059 บาท ปีที่ 3 เท่ากับ -80,299 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ -54,091 บาท และปีที่ 5
เท่ากับ -21,331 บาท ผลการวิเคราะห์ด้านการเงินมีค่าเป็นลบตลอด 5 ปี
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ดาเนินงาน การวิเคราะห์ด้านกาลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้ อสรุปว่า ธุรกิจ
The Backpack Guesthouse ไม่มีความน่าสนใจในการลงทุน
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