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การคนควาอิสระ “แผนธุรกิจโรงแรมแบบประหยัด มาตรฐาน 3 ดาว : Modern Hotel” 

มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจและประเมินความเปนไปไดของโครงการ 
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ วิธีการศึกษา ศึกษาในรูปแบบของการจัดทําแผนธุรกิจ ของ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสืบคนขอมูลและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผล           
ตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหทราบถึงสถานการณของกิจการและคูแขง ใชประกอบการตัดสินใจ          
ในการกําหนดกลยุทธของกิจการ เพื่อสรางความไดเปรียบท่ีเหนือคูแขง และวิเคราะหผลตอบแทน
จากการลงทุนนําไปสูความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ  

ผลจากการศึกษาเพื่อใหประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจดานการบริหารจัดการ 
กิจการไดนํากลยุทธการสรางความแตกตางในการบริการ (Differentiation Strategy) โดยมุงการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว และมีคุณภาพ พรอมกับการนําแผนการตลาด กิจการนําสวนประสมของ
ตลาดบริการ (Marketing Mix 7P’s) มาใชในการดําเนินกิจการ ดานแผนการบริการ กําหนดผัง
ข้ันตอนการใหบริการ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการใหบริการ และแผนการเงิน การประมาณการ
ทางการเงินระยะเวลาคืนทุนของกิจการเทากับ 3 ป 4 เดือน มูลคาโครงการปจจุบันสุทธิ                         
(Net Present Value : NPV) ณ ส้ินปท่ี 5 เทากับ 6,088,444.79 บาท 

ผลการศึกษา สงผลประโยชนตอกลุมคนท่ีตองการประกอบธุรกิจ และผูประกอบการ
ธุรกิจเดิม เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินธุรกิจ วิเคราะห และประเมินผลในการ
ดําเนินธุรกิจ เพื่อใชเปนเคร่ืองมือขอรับการสนับสนุนดานการเงินจากสถาบันการเงิน 

 
 
 
 
 

 
สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนักศึกษา  ............................................. 
ลายมือช่ืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ............................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ

52602782 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 

KEY WORD : BUSINESS PLAN / HOTEL STANDARD OF THREE STAR  LEVEL 

 SUTTICHA WONGBUMRU : BUSINESS PLAN ECONOMY HOTEL. HOTEL 

STANDARD OF THREE STAR LEVEL : MODERN HOTEL. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: 

KRISADA PACHRAVANICH, Ph.D. 129 pp.  

 

 Objectives of the independent study of Business Plan Economy Hotel, Hotel 

Standard of Three Star Level: Modern Hotel” are to indentify business opportunities and 

evaluate feasibility of the investment project. The results of the study formed a basis for 

developing guidelines for business operation. The study was carried out and presented in the 

start up business plan template originally designed by the Department of Industrial Promotion, 

Ministry of Industry. The study was conducted through analysis of data and factors that affect 

possibility of business to succeed or fail. Thorough analysis of situation and competition 

enabled decision-making process in strategy formulation for competitive advantages to be 

successful of business investment. 

 The result of the study was founded that the differentiation strategy in term of 

business management was employed toward the highly service quality with concentration on 

promptness and quality of hotel service. In light of the marketing plan, the extended marketing 

mix 7P’s was adopted to satisfy customer and business objective. Service process flowchart 

was introduced to support promptness of service. Regarding the finance plan, according to 

the profit project, payback period was 3 year and 4 months, and net present value at the end 

of the 5 year was 6,088,444.79 baht. 

 Therefore, this resulting of the study shall be useful as guideline for entrepreneurs’ 

opportunity to carry out business plan, analysis, and business assessment. It also directly  to 

be a tool an implement plan for financial institute support.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหจากบุคคลและหนวยงาน
หลายฝาย ท่ีไดอนุเคราะหตอผูศึกษา ท้ังคณาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีไดประสิทธ์ิประศาสตร
ความรูอยางดียิ่ง ขอบพระคุณ อาจารย ดร.กฤษฎา พัชราวนิช อาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการ
ตรวจสอบการคนควาอิสระ ท่ีกรุณาใหคําแนะนําและขอมูลท่ีเปนประโยชน กรุณาตรวจแกเนื้อหา 

ขอบพระคุณทานอาจารยผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดถายทอดวิชาความรู และประสบการณ 
ใหผูศึกษาไดนํามาประกอบขอมูลในการคนควา 

ขอบพระคุณเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีใหการติดตอประสานงานดานการศึกษาเปน
อยางดีเสมอมา 

ขอบพระคุณครอบครัวณรงควงศวัฒนา ท่ีเปนกําลังใจและใหการสนับสนุนส่ิงดี ๆ มา
โดยตลอด 

ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการประกอบการ รุน 2 ทุกทาน ท่ีเปนสวนรวมใน
ประสบการณท่ีดีระหวางการศึกษาตลอดหลักสูตรท่ีผานมา 

ทายนี้ ขอบพระคุณบุคคลในครอบครัววงษบําหรุท่ีเปนกําลังใจ และสนับสนุนเร่ือง
การศึกษาเสมอมา  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




