
บทที่ 4

ธุรกิจโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

บทน้ีจะกลาวถึงความเปนมาของธุรกิจโฮสเทล และภาพรวมของผูประกอบธุรกิจโฮสเทล
ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหง คือ สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร กองแกวเฮือนคํา
เชียงใหมโฮม ธนิตาเฮาส ดีใจแบคแพคเกอร และบานชาญ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

4.1ความหมายของท่ีพักแรมประเภทโฮสเทล

Hostel (โฮสเทล) มีจุดเร่ิมตนมาจากที่พักประเภทหน่ึงในแถบยุโรป โดยเดิมที ที่พัก
ประเภทน้ีจะเปดใหบริการสําหรับกลุมคนที่ไรบาน หรือเปนนักเดินทางเรรอน เพื่อเขามาพักผอน
เปนระยะเวลาสั้นๆ โดยมีการใหบริการที่พัก อาบนํ้า และบริการอาหารเคร่ืองด่ืมไวบริการที่ถูกกวา
ที่พักแบบอ่ืนๆ และมีการพัฒนาตามชวงเวลา ที่พักประเภทโฮสเทลไดเปนที่นิยมมากขึ้นในกลุม
นักทองเที่ยวแบคแพคเกอร หรือนักเดินทางที่เดินทางดวยตนเอง เน่ืองจากความสะดวกสบายใน
การเขาพัก ที่มีราคาคาที่พักไมแพง อีกทั้งยังไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆระหวางนัก
เดินทางแบคแพคเกอรดวยกัน ปจจุบันที่พักประเภทโฮสเทลไดรับความแพรหลายไปทั่วโลก ไมวา
จะเปน ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย เน่ืองจากเปนธุรกิจที่ใชตนทุนในการ
ประกอบการไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับที่พักในแบบอ่ืนๆ ประกอบกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของ
นักเดินทางที่เปลี่ยนไปเน่ืองจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหนัก
เดินทางสามารถคนหาและวางแผนการเดินทางไดดวยตนเองมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเปนการ
ประหยัดคาใชจายในการทองเที่ยวแลวยังสามารถเลือกสถานที่ๆจะเดินทางไปไดดวยตนเอง

4.2 เว็บไซตท่ีใหบริการการจองหองพักโฮสเทลออนไลน

ปจจุบันนักเดินทางสามารถจองที่พักสําหรับการเดินทางทองเที่ยวไดดวยตนเอง ทั้งที่พัก
ภายในประเทศและที่พักในตางประเทศผานทางเว็บไซตของทางโรงแรมและเว็บไซตคนหาและรับ
จองที่พักออนไลน สําหรับเว็บไซตที่รับจองที่พักออนไลนน้ันเปรียบเสมือนตัวแทนในการขาย
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หองพักของโรงแรมน้ันๆ โดยที่จะรวบรวมโรงแรมที่มีที่ต้ัง การบริการ และราคาที่แตกตางกันมา
นําเสนอใหแกนักเดินทางเลือกเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของการเดินทางมากที่สุด โดยถา
เว็บไซตที่ใหบริการรับจองหองพักมีความนาเชื่อถือในระดับสากล ผูประกอบการตองมีการทําเร่ือง
ขอนําที่พักของตนไวประชาสัมพันธบนเว็บไซตดังกลาว รวมทั้งหักคาใชจายเปนคารับฝากที่พัก
ของตนไวดวย สําหรับเว็บไซตที่ใหบริการจองหองพักโฮสเทลออนไลนที่โดงดังที่สุดแหงหน่ึงของ
โลกคือ www.hostelworld.com ซึ่งมีการเปดใหบริการจองที่พักต้ังแตป พ.ศ.2549 จุดประสงคหลัก
คือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักเดินทางที่ตองการเขาพักในที่พักที่มีราคาที่ไมสูงมากและ
ผูประกอบการที่ตองการประชาสัมพันธโฮสเทลใหเปนที่รูจักในระดับสากล โดยที่ผูที่จองที่พักโฮส
เทลผานทางเว็บไซตของhostelworld ตองมีการหักคาที่พัก 10%ใหแกเว็บไซตเพื่อเปนการ
รับประกันการจองที่พัก ซึ่งจะเปนการชําระผานทางบัตรเครดิต โดยเว็บไซตจะมีการสงรายละเอียด
ของลูกคาไปใหกับทางโฮสเทล และลูกคาจะมีการชําระคาที่พักเต็มจํานวนที่โฮสเทลเมื่อเดินทางไป
ถึงโฮสเทลที่จองไว hostelworld มีที่พักทั้งแบบโฮสเทลและที่พักในแบบอ่ืนๆกวา 24,000 แหงใน
180 ประเทศ เว็บไซตมีการเรียบเรียงในภาษาตางประเทศ 23ภาษาและมีระบบการเปรียบเทียบอัตรา
แลกเปลี่ยนในสวนของคาที่พัก นอกจากน้ีโฮสเทลไดมีการสรางเครือขายธุรกิจและมีความสัมพันธ
ที่ดีกับคูคาตางๆกวา 3,500 รายซึ่งรวมไปถึง ยี่หอชั้นนําในดานการทองเที่ยวเชน Lonely Planet และ
Ryanair.com เปนตน

Hostelworld มีการจัดทําระบบใหคะแนนและจัดลําดับความนิยมของโฮสเทลแตละแหงใน
แตละประเทศ ผูที่มีประสบการณการเขาพักสามารถเขามาเขียนขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวที่พักไดเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผูที่กําลังตัดสินใจเลือกที่พักและในทุกๆปจะมีการใหรางวัลที่พักยอด
เยี่ยมประจําปแกโฮสเทลที่ไดรับการตอบรับที่ดีจากผูเขาพัก โดยที่ทาง hostelworld จะมีการสง
บุคลากรเขามาประเมินโดยการเขาพักโฮสเทลน้ันๆโดยที่มิไดมีการแจงแกทางโฮสเทลเพื่อใหผล
การประเมินมีความเปนธรรมมากที่สุด และนําผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อมอบรางวัลแกโฮส
เทลที่มีความเหมาะสมในเวลาตอไป โดยจะมีการแบงประเภทของรางวัลจากขนาดของโฮสเทล
โดยจะมีการแยกรางวัลตามประเทศ ภูมิภาค และทวีป โดยรางวัลน้ีจะเปนตัวชี้วัดอยางหน่ึงที่ชวยให
โฮสเทลที่ไดรับรางวัลมีความนาเชื่อถือมากกวาโฮสเทลอ่ืนๆ
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4.1 สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร

สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร ต้ังอยูบานเลขที่ 4/80 หมูบานนันทวัน ถนนนิมมานเหมินทร
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 053-400444 ที่ต้ังอยูบริเวณถนน
นิมมานเหมินทร อยูในหมูบานนันทวัน อยูบริเวณตรงขามกับถนนนิมมานเหมินทรซอย1 เยื้องมา
ทางThink Park โดยตัวที่พักต้ังอยูหางจากประตูทางเขาประมาณ 200 เมตร โดยจะมีปายบอกทาง
ตลอดต้ังแตปากทางเขาหมูบานจนถึงตัวโฮสเทล รายละเอียดดังรูปที่ 4.1 และ 4.2

สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร เปนสถานที่พักเพื่อการทองเที่ยว มีการดําเนินกิจการแบบรายเด่ียว กอต้ัง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 โดยนายจีระพงศ ประถมทรัพย เปนเจาของกิจการ แรกเร่ิมน้ันไดทําการขอเชา
บานพักเพื่อทําการปรับปรุงเพื่อเปดกิจการโฮสเทล ตอมาเมื่อกิจการมีการขยายตัวมากขึ้นไดมีการ
วาจางผูจัดการซึ่งเปนเพื่อนที่รูจักกันและจางพนักงานทําความสะอาดเพื่อดูแลกิจการจนถึงปจจุบัน
สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร มีลักษณะเปนอาคารบานพัก 2 ชั้น มีลักษณะเปนหอพักรวมเปนเตียงสอง
ชั้นทั้งหมด ที่พักสามารถรองรับผูเขาพักได 24 คน รายละเอียดดังรูปที่ 4.3 และ 4.4

ภาพท่ี 4.1 แผนที่ต้ังสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร
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ภาพท่ี 4.2 สถานที่ต้ังสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร

ภาพท่ี 4.3 สภาพหองพักแบบหอพักภายในสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร

ภาพท่ี 4.4 สวนที่พักผอนสาธารณะภายในโฮสเทล
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4.2 กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม

กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม ต้ังอยูบานเลขที่ 5/2 ถนนสิงหราช ซอย 3 ตําบลศรีภูมิ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 หมายเลขโทรศัพท 053-326082, 085-9205515 การเดินทางไป
ยังที่พักน้ัน สามารถไปไดหลายทาง โดยตัวโฮสเทลน้ันต้ังอยูบริเวณ ตรงกันขามกับวัดปาพราวใน
โดยสามารถเขาไดจากทางคูเมือง โดยเขาซอย ถนนสิงหราชซอย 3 เขามาประมาณ 100 เมตร โฮส
เทลจะมีปายไมอยูทางขวามือ หรืออาจจะเขาทางฝงวัดดับภัยโดยโฮสเทลจะอยูฝงซายมือของถนน
รายละเอียดดังรูป 4.5 และ 4.6

กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม เปนสถานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทโฮสเทล ดําเนิน
กิจการแบบหางหุนสวนจํากัด กอต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550 โดย นางสาวธีราวรรณ วรรณโสภาคยและ
เพื่อนอีก 3 คนเปนหุนสวนในการบริหารและจัดการโฮสเทล โดยการบริหารงานทั้งหมดจะดูแล
จัดการกันเองระหวางหุนสวน โดยแรกเร่ิมกลุมผูประกอบการมีที่ดินเปลาอยูแลว จึงตัดสินใจสราง
หองพักขึ้นเพื่อทําเปนโฮสเทล โดยมีลักษณะเปนบานขนาดเล็ก ที่พักสามารถรองรับผูเขาพักได 28
คน รายละเอียดดังรูปที่ 4.7

ภาพท่ี 4.5 แผนที่ต้ังกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม
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ภาพท่ี 4.6 สถานที่ต้ังกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม

ภาพท่ี 4.7 รูปแบบหองพักแบบสวนตัว เปนแบบเตียงคู มีเคร่ืองปรับอากาศ และหองนํ้าในตัว
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4.3 ธนิตาเฮาส

ธนิตาเฮาส ต้ังอยูบานเลขที่ 152 ถนนเจริญราษฎร ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50000 หมายเลขโทรศัพท 053-243755,086-1977929 โทรสาร 053-244285 การเดินทาง
ไปยังที่พักน้ัน ที่พักต้ังอยูบริเวณชุมชนวัดเกต ต้ังอยูบนถนนเจริญราษฎรซึ่งเปนถนนที่ตัดผาน
คริสตจักรที่1 เชียงใหม ถาเดินทางมาจากทางโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ใหเลี้ยวซายตรงสี่
แยกไฟแดงกอนขามสะพานนครพิงศประมาณ 80 เมตร ธนิตาเฮาสจะอยูทางซายมือเปนปายไม
เขียนชื่อวา Tanita house โดยถามาจากทางสะพานนวรัฐใหเลี้ยวซายจากสี่แยกไฟแดงบริเวณ
สะพานนวรัฐ ตรงผาน ปมนํ้ามัน ปตท. เขามาเร่ือยๆประมาณ200-300เมตร จะพบปายธนิตาเฮาสอยู
ทางขวามือ รายละเอียดดังรูปที่ 4.8 และ 4.9

ธนิตาเฮาส เปนสถานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทโฮสเทล ดําเนินกิจการแบบธุรกิจ
รายเด่ียว กอต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 โดย นางโสภาวรรณ ตันติพงษและพี่สาว โดยตนและพี่สาวจะ
เปนเจาของและดูแลควบคุมกิจการทั้งหมดดวยกัน ไมมีการแบงภาระรับผิดชอบอยางชัดเจน โดย
แรกเร่ิมตัวผูประกอบการไดประกอบกิจการขายธุรกิจเฟอรนิเจอรไม ตอมาลูกคาที่ซื้อสินคาได
แนะนําใหเปดเปนโฮสเทลเน่ืองจากมีอาณาบริเวณและอาคารไมโบราณอยูแลว ลักษณะของที่พัก
เปนเรือนไมโบราณ 5 หลัง สามารถรองรับผูเขาพักได 12 คน รายละเอียดดังรูปที่ 4.10

ภาพท่ี 4.8 แผนที่ต้ังธนิตาเฮาส
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ภาพท่ี 4.9 สถานที่ต้ังธนิตาเฮาส

ภาพท่ี 4.10 สภาพหองพักธนิตาเฮาส
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4.4 ดีใจแบคแพคเกอร

ดีใจแบคแพคเกอร ต้ังอยูบานเลขที่ 193/1-2 ถนนราชมรรคา ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200 หมายเลขโทรศัพท 053-814 777 การเดินทางไปยังที่พักน้ัน ที่พักต้ังอยู
บริเวณตนถนนราชมรรคา โดยสามารถเดินทางจากทางคูเมืองทางถนนอารักษ โดยซอยทางเขาโฮส
เทลจะสังเกตไดจากปายชี้ทางเขาวัดเมธัง โดยโฮสเทลจะอยูถัดจากวัดเมธังมีปายขนาดใหญเขียนวา
Deejai Backpacker รายละเอียดดังรูปที่ 4.11และ 4.12

ดีใจแบคแพคเกอร เปนสถานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทโฮสเทล ดําเนินกิจการแบบ
ธุรกิจรายเด่ียว กอต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 โดย นายพลากร วิริยะรัตนพร โดยตนจะเปนผูดูแลกิจการ
ทั้งหมดในภาพรวม มีการจางพนักงานในการปฏิบัติงานเน่ืองจากขนาดของโฮสเทลมีขนาดใหญ
โดยแรกเร่ิมผูประกอบการไดนําหอพักซึ่งเปนกิจการของครอบครัว นํามาปรับปรุงและดัดแปลง
เปนที่พักประเภทโฮสเทลในเวลาตอมา ลักษณะของที่พักเปนหอพักขนาดกลางสามารถรองรับผู
เขาพักไดทั้งหมด 100 คน รายละเอียดดังรูปที่ 4.13

ภาพท่ี 4.11 แผนที่ต้ังดีใจแบคแพคเกอร
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ภาพท่ี 4.12 สถานที่ต้ังดีใจแบคแพคเกอร

ภาพท่ี 4.13 รูปแบบหองพักแบบหอพักของดีใจแบคแพคเกอร มีทั้งแบบมีเคร่ืองปรับอากาศ
และพัดลม
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4.5 บานชาญ

บานชาญ ต้ังอยูบานเลขที่ 354/4 ถนนเจริญประเทศ ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 084-1336971 การเดินทางไปยังที่พักน้ัน ที่พักต้ังอยูบริเวณถนนเจริญ
ประเทศโดยวิ่งผาน โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยไปทางหนองหอยประมาณ 1กิโลเมตร โฮสเทลจะอยู
ทางขวามือ ขางหนาโฮสเทลจะเปนรานนวดไทยแผนโบราณ โดยผูติดตอจะตองโทรศัพทไปแจง
กับทางโฮสเทลไวลวงหนาเพื่อผูประกอบการจะไดเตรียมการตอนรับและจัดที่พักไวใหพรอม
สําหรับการเขาพัก รายละเอียดดังรูปที่ 4.14

บานชาญ เปนสถานที่พักเพื่อการทองเที่ยว ประเภทโฮสเทล ดําเนินกิจการแบบธุรกิจราย
เด่ียว กอต้ังขึ้นเมื่อ ปลายป พ.ศ.2554 โดย นายวินัย เจริญชัยวัฒนา โดยตนจะเปนผูดูแลกิจการ
ทั้งหมดของโฮสเทล ไมวาจะเปนดานการดูแลที่พัก การใหบริการทุกอยางในโฮสเทล โดยแรกเร่ิม
ผูประกอบการไดทําการเชาบริเวณชั้นสองของอาคารพาณิชยและดัดแปลงปรับปรุงเพื่อทําเปนโฮส
เทล ลักษณะของที่พักเปนชั้นสองของอาคารพาณิชยสองคูหา สามารถรองรับผูเขาพักได 8 คน
รายละเอียดดังรูปที่ 4.15 และ 4.16

ภาพท่ี 4.14 แผนที่ต้ังบานชาญ
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ภาพท่ี 4.15 หองพักประเภทหอพัก มีหองใหญ 1 หอง มีทั้งหมด 8 เตียง

ภาพท่ี 4.16 ลักษณะที่พัก เตียงสองชั้น


