
บทที่ 5
ผลการศึกษา

ผลการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจที่พักแรมโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5
แหง โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ การจัดการธุรกิจโฮสเทล และการวัดศักยภาพการจัดการ
ธุรกิจโฮสเทล ผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ีคือ
5.1 การจัดการธุรกิจโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

หัวขอน้ีเปนการศึกษาการจัดการดานการใหบริการ ดานการต้ังราคา ดานการตลาด และดาน
การเงิน ของธุรกิจโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหง โดยมีรายละเอียดดังน้ี คือ

5.1.1 สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร
1) ดานการใหบริการ
การจัดการดานการใหบริการของสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร แบงออกเปน 3 องคประกอบ

คือ องคประกอบดานโครงสรางของธุรกิจ องคประกอบดานแรงงานและการจางงาน และดาน
สภาพหองพักและการใหบริการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี คือ (ตารางที่ 5.1)

1.1)  โครงสรางของธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร เปนแบบธุรกิจรายเด่ียว เร่ิม

ดําเนินงานต้ังแตป พ.ศ. 2549 มีการบริหารงานแบบไมซับซอนลักษณะคลายครอบครัว ควบคุมดูแล
พนักงานแบบพี่นอง ผูประกอบการไมมีการวางแผนการดําเนินงานที่เปนลักษณะทางการ เน่ืองจาก
เปนการจัดการภายในที่ไมซับซอน มิไดมีการจัดการประชุมเปนวาระเน่ืองจากมีจํานวนพนักงาน
นอยและสามารถควบคุมดูแลไดดวยตนเอง เมื่อเกิดปญหาขึ้น สามารถปรับปรุงแกไขไดโดยที่ไม
ตองมีการเข าที่ประชุมหรือผานขั้นตอนเหมือนธุรกิจที่พักประเภทโรงแรม สไปซี่ไทย
แบคแพคเกอร มีโครงสรางการบริหางานและการแบงหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ีคือ

1) ผูประกอบการ ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกิจการใหเปนไปไดดวยความ
เรียบรอยในทุกดานทั้งดารการบริหารจัดการ การประชุมชี้แจงการดําเนินงานใหแกพนักงาน เขา
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รวมการอบรม สัมมนาตางๆ นําความรูไปพัฒนาธุรกิจและพนักงาน ดานการต้ังราคาพิจารณา
กําหนดอัตราคาที่พัก การตลาดทําการประชาสัมพันธติดตอลูกคา และการเงินดูแลตรวจสอบรายรับ
รายจายกิจการ ทําการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา
ธุรกิจ ดูแลในเร่ืองบริการเสริมแกผูเขาพัก เชนการนําเที่ยว การใหความรูทองถิ่น ประวัติศาสตร
ศาสนา วัฒนธรรม

2) ผูจัดการ ทําหนาที่รับผิดชอบงานแทนผูประกอบการเวลาผูประกอบการไม
สะดวกหรือออกไปขางนอก ทําหนาที่จัดซื้อของเขามาภายในโฮสเทล ทําบัญชีการเงินของที่พักโดย
ที่ตองมีการบันทึกรายรับ-รายจายทุกวัน ดูแลผูเขาพักในเร่ืองของการ เช็คอิน เช็คเอาท ใหขอมูล
สถานที่ตางๆอยางคราวๆใหแกแขกที่มาพัก

3) แมบาน ทําหนาที่รับผิดชอบการทําความสะอาดหองพักและพื้นที่โฮสเทล
ทั้งหมด ดูแลทําความสะอาดและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณเคร่ืองใชในที่พัก จัดตกแตงที่พักใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกผูเขาพัก

ผูประกอบการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังจากจากสําเร็จการศึกษาได
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก และไดนําประสบการณ ทุนทรัพย และความรูที่ไดรับ นํามาเปดธุรกิจโฮส
เทลดวยตนเอง และไดมีการพัฒนาความรูอยางสม่ํ าเสมอ จากการใหคําแนะนําจากแขก
ประสบการณที่ไดรับจากการดูแลผูเขาพักในแตละรายอยางใกลชิด นํามาปรับปรุงใหที่พักมีความ
ทันสมัยและคงความเปนเอกลักษณเฉพาะของโฮสเทลไว นอกจากน้ีแลวโฮสเทลยังมีบทบาทใน
ชุมชนโดยมีสวนรวมจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก สงเสริมชุมชนในหลายๆดาน เชน การทําความสะอาด
บริเวณโดยรอบที่พักอาศัย ในบริเวณชุมชนที่อาศัยอยู การเขารวมกิจกรรมตางๆที่ชุมชนจัดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ เชนงานประเพณีทองถิ่น งานสงกรานต งานลอยกระทงเปนตน

1.2) แรงงานและการจางงาน
สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร มีการจางพนักงานผูหญิง จํานวน 2 คน เปนแรงงานใน

พื้นที่ทั้งหมด โดยผูประกอบการทําการคัดเลือกแรงงานดวยตนเอง โดยอาศัยการแนะนําโดยคน
รูจัก และมีการใหความรูและฝกสอนพนักงานทั้งสองคน ใหมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองการจัดการที่
พัก การสื่อสารกับแขกเบื้องตน เปนตนการคิดอัตราคาแรงคิดใหเปนรายเดือน ผูจัดการคิดอัตรา
คาแรงจะคิดเปนรายเดือน ๆ ละ 12,000 บาทตอเดือน พนักงานทําความสะอาดคิดอัตราคาแรงเปน
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รายเดือนๆ ละ 6,500 บาท ตอเดือน และจะมีการจางพนักงานทําความสะอาดพิเศษจากภายนอก ทุก
วันอาทิตยของเดือน 1 คน วันละ 400 บาท ปจจุบันยังไมมีการปรับอัตราคาจาง แตจะมีโบนัสสิ้นป
เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแกพนักงานและมีการจัดสวัสดิการใหแกพนักงานตามความเหมาะสม
ไดแก ลาปวย กิจธุระ คาอาหาร ซึ่งสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร มีการปฏิบัติตอแรงงานและดําเนินการ
จางงานอยางถูกตอง เหมาะสมและใหความสําคัญเหมือนคนในครอบครัว นอกจากน้ียังมีการพัฒนา
ทักษะการทํางาน เมื่อผูประกอบการไดไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่จะมีการนํามาแนะนําในการทํางาน
ใหแกผูจัดการ สําหรับปญหาการจางแรงงานจะเปนการขาดแคลนคนในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ซึ่งจะ
ทําใหมีแขกมาพักมากขึ้น ทําใหการดูแลไมทั่วถึง ผูประกอบการก็จะมีการขอความชวยเหลือจาก
เพื่อนเพื่อมาชวยในการรับรองแขกและมีการจายคาจางตามชั่วโมงการทํางานหรือแลวแตความ
สมัครใจของผูประกอบการ

1.3) สภาพหองพักและการใหบริการ
สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร มีสภาพที่พักเปนอาคารบานพักอาศัยหน่ึงหลัง สองชั้น

โดยมีรูปแบบหองพักแบบเดียวคือ ลักษณะหอพักรวมเปนเตียงสองชั้นทั้งหมด มีเคร่ืองปรับอากาศ
เคร่ืองทํานํ้าอุน โทรทัศน ตูเย็น และอุปกรณอํานวยความสะดวก โดยจะเปนของสาธารณะ คือใช
รวมกัน แตหองนํ้าจะแยกไวตามหองพัก โดยหองพัก จะเปนเปนหองนอนรวม เฉพาะผูเขาพักเพศ
หญิง จํานวน 8 ที่ เปนเตียงสองชั้น จํานวน 4 เตียง และมีหองนํ้าในตัว 1 หอง หองนอนรวมหญิง
และชาย 4เตียง หองนํ้าใชสวนสาธารณะ จํานวน 2 หอง และหองนอนรวมหญิงและชาย จํานวน 8
เตียง และมีหองนํ้าในตัวอีก 1 หองโดยในแตละหองจะมีเคร่ืองปรับอากาศอยูภายในหอง และมี
เคร่ืองทํานํ้าอุนในหองนํ้าทุกหอง มี โทรทัศนจัดไวใหบริเวณพื้นที่สาธารณะในที่พัก และทางที่พัก
มีจัดพื้นที่ทําอาหาร หองครัว ตูเย็น เตาประกอบอาหารไวใหในกรณีที่ผูเขาพักอยากซื้อวัตถุ ดิบมา
ประกอบอาหารรับประทานกันเองในที่พัก

การใหบริการของสไปซี่ไทยแบคแพคเกอรน้ัน มีความหลากหลายเพื่อรองรับและ
ตอบสนองความตองการของผูเขาพัก ซึ่งจากที่ตัวผูประกอบการประกอบอาชีพเปนมัคคุเทศก จึงมี
ความเชี่ยวชาญในสถานที่ทองเที่ยวตางๆเปนอยางดี จึงมีการบริการนําเที่ยวใหแกผูเขาพักที่สนใจ
บริการอินเตอรเน็ต ไว-ไฟ ครอบคลุมบริเวณโดยรอบที่พัก บริการใหขอมูลการทองเที่ยวไปยังที่
ตางๆ บริการเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ ขายขนมขบเคี้ยว เคร่ืองด่ืม และมีบริการอาหารเชาใหโดย
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เปนอาหารสากล เพื่อใหแขกทุกคนสามารถรับประทานได  บริการจองที่พัก ยานพาหนะ บริการ
วางแผนการทองเที่ยว และจองแผนการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยแกผูเขาพัก สไปซี่
ไทยแบคแพคเกอรมีขอหาม กฎเกณฑ และระเบียบการใหบริการคือ ผูจัดการจะประจําอยูที่
เคานเตอรต้ังแตเวลา 8:00- 22:00น. โดยประมาณ หลังจากน้ันจะปดประตูดานหนาที่พัก แตจะมี
กุญแจสําหรับประตูหลังไวใหผูเขาพักสามารถเขาออกไดในเวลานอกเหนือจากเวลาดังกลาว หาม
เลนการพนัน ผูเขาพักสามารถสูบบุหร่ีไดที่บริเวณนอกที่พัก หามสงเสียงดังในยามวิกาล แจงออก
จากที่พัก (Check-Out) กอนเวลา 12:00น.

2) ดานการตั้งราคา
การจัดการดานการต้ังราคาของสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร ในหัวขอน้ีแบงออกเปน 2

องคประกอบคือวิธีการต้ังราคา และราคาของหองพักโดยมีรายละเอียดดังน้ี คือ (ตารางที่ 5.2)
2.1) วิธีการตั้งราคา

สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร จะพิจารณาการต้ังราคาจากสภาพหองพักโดยประเมินจาก
โฮสเทลคูแขง แลวนํามาประเมินกับที่พักของตนเองวาราคามีความเหมาะสมหรือไม โดยจะมี
สวนลดคาหองพักสําหรับผูเขาพักที่มีการจองผานระบบเว็บไซต แตจะไมมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
คาที่พักตามฤดูกาลทองเที่ยว และมีการกําหนดราคาที่ชัดเจน ไมมีการวางแผนการต้ังราคา

2.2) ราคาของหองพัก
สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร มีการกําหนดราคาของที่พักราคาเดียว คืออัตราคาที่พัก

250 บาท ตอคนตอคืน ซึ่งผูประกอบการเห็นวา เปนราคาที่มีความเหมาะสมกับสภาพหองพัก และ
ลูกคามีความพึงพอใจจายเน่ืองจากการบริการและความสะอาดของหองพัก ประกอบกับผูเขาพัก
สวนใหญเปนชาวตางประเทศ ราคาจึงไมถือวาแพงเกินไปสําหรับราคาที่พักในระดับสากล สวน
การแขงขันดานราคาสําหรับคูแขงในพื้นที่ไมสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจมากนัก เน่ืองจากมี
กลุมลูกคาประจําสวนหน่ึงมาใชบริการที่พักอยูแลวและทางที่พักยังไดรับรางวัลจากเว็บไซต
รวบรวมที่พักระดับสากลวาเปนที่พักยอดเยี่ยมของประเทศไทยในป 2551 อีกดวย จึงทําใหมีฐาน
ลูกคาอยูมาก และยังไมมีแนวโนมที่จะปรับขึ้นอัตราคาที่พักในอนาคต
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3) ดานการตลาด
การจัดการดานการตลาดของสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ

ดานกลุมลูกคา ดานการสงเสริมการขาย และดานจุดออนจุดแข็งดานการตลาด โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี (ตารางที่ 5.3)

3.1) กลุมลูกคา
สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร ผูประกอบการไมมีการวางแผนดานการดําเ นินงานและ

การตลาด มีกลุมลูกคาในป 2554 จํานวน 2 กลุมคือ กลุมลูกคาชาวตางประเทศ คิดเปนรอยละ 95
ของจํานวนผูเขาพักทั้งหมด ( ลูกคาขาจรคิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนลูกคาชาวตางประเทศ และ
เปนลูกคาขาจร คิดเปนรอยละ 15 ของจํานวนลูกคาชาวตางประเทศ) และกลุมลูกคาชาวไทย คิดเปน
รอยละ 5 ของจํานวนผูเขาพักทั้งหมด (ลูกคาประจําคิดเปนรอยละ 1 ของจํานวนลูกคาชาวไทย และ
ลูกคาขาจรคิดเปนรอยละ 4  ของจํานวนลูกคาชาวไทย) มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยทั้งปของผูเขาพักคิด
เปนรอยละ 98% ของจํานวนหองพักทั้งหมด มีลูกคาเขาพักมากที่สุด ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือน
กรกฎาคมของทุกป

3.2) การสงเสริมการขาย
สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร มีชองทางการขายที่ไดรับความสนใจจากลูกคาตามลําดับ

ความสําคัญ 3 ชองทางคือ ทางเว็บไซต ลูกคาแนะนํากันเอง และลูกคาหาเอง สําหรับทางเว็บไซต
ถามีการจองผานจากทางเว็บไซต จะไดรับสวนลด 10% ตอคืน โดยจะไดรับสวนลดเปนระยะเวลา 3
คืน และคืนที่ 4 เปนตนไปก็จะจายราคาที่พักตามปกติ และสําหรับลูกคาที่มาพักที่โฮสเทลในระยะ
ยาวมากกวา 2 สัปดาหขึ้นไป สามารถติดตอขอสมัครเปนอาสาสมัครชวยงานของทางโฮสเทลได
ซึ่งทางโฮสเทลเรียกวา “Spicy Crew” ซึ่งลักษณะของงานจะเปนการชวยเหลือผูเขาพักที่เขามาพัก
ในเร่ืองของการประสานงาน เช็คอิน เช็คเอาท การใหบริการทางดานขอมูลตางๆ การนําเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยวที่ไมไกลจากโฮสเทลมากนัก โดยจะไดรับคาตอบแทนเปนที่พักอาศัยและอาหาร
เชาให แทนคาตอบแทนที่ เปนตัวเงิน การสงเสริมการขายแบบน้ีนอกจากที่โฮสเทลจะประหยัด
คาใชจายในดานของการจางพนักงานแลวยังลดปญหาการขาดแคลนของพนักงานไดอีกดวย
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3.3) จุดออนจุดแข็งทางดานการตลาด
ผูประกอบการสไปซี่ไทยแบคแพคเกอรมีความเห็นวา จุดแข็งทางดานการตลาดของ

ตนคือการประชาสัมพันธ รายละเอียดทุกอยางเกี่ยวกับที่พักลงในเว็บไซต ไมวาจะเปน อัตราคาที่
พัก สภาพหองพักจริง การใหบริการ รูปภาพการทํากิจกรรมตางๆรวมกันระหวางผูประกอบการ
และลูกคา รวมไปถึงการใชภาษาอังกฤษในการทําการประชาสัมพันธทั้งหมด ทําใหนักทองเที่ยว
สามารถตัดสินใจในการเขาพักไดงายขึ้น แตในขณะเดียวกันก็ถือเปนจุดออนทางดานการตลาดดวย
เน่ืองจากการประชาสัมพันธผานเว็บไซตน้ัน เปนการประชาสัมพันธที่เปนสาธารณะ ทําใหคูแขง
รายอ่ืนๆสามารถเห็นการจัดการและสามารถนําไปลอกเลียนแบบกับธุรกิจที่พักของตนเองได

4) ดานการเงิน
การจัดการดานการเงินของสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร แบงออกเปน 2 องคประกอบ คือ ใน

ดานของแหลงเงินทุน  คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน สินเชื่อ และระยะเวลาคืน
ทุน และในสวนของการทําบัญชี การชําระภาษี โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ (ตาราง5.4)

4.1) แหลงเงินทุน คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน สินเชื่อ
สไปซี่ไทยแบคแพคเกอรไมมีการวางแผนดานการเงิน เพราะต้ังแตเร่ิมธุรกิจ ตัว

ผูประกอบการมีแหลงเงินทุน เปนเงินทุนสวนตัวประมาณ 500,000 บาท ซึ่งเปนยอดในการใชจด
ทะเบียนธุรกิจ โดยจดเปนลักษณะของ บานพักใหเชา ในสวนของคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรก
เปนเงินประมาณ 490,000 บาท ประกอบดวย คาเชาที่พัก ซึ่งเปนบานเปดใหเชาในหมูบานจัดสรร
คาเฟอรนิเจอรเคร่ืองนอนและอุปกรณตกแตงตางๆ  มีคาใชจายในการดําเนินงานตอปประมาณ
1,200,000 บาท มีสภาพคลองทางการเงินที่ดี เน่ืองจากไมมีปญหาเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อ หน้ีคาง
ชําระ แตอยางใด

4.2) ระยะเวลาคืนทุน การทําบัญชี การชําระภาษี
สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยคือ 2 ป ซึ่งในปจจุบันไมมีภาระ

หน้ีสิน เพราะไดดําเนินกิจการมาเปนระยะเวลานานประกอบกับการที่มีลูกคาเขามาพักอยาง
สม่ําเสมอและมีจํานวนที่มากจึงทําใหสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลา 2 ปแรกที่เร่ิมกิจการ การ
ดูแลควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานผูจัดการจะเปนผูตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับรายการใช
จายตางๆดวยตนเอง โดยผูประกอบการจะมีการตรวจสอบ 4 คร้ังตอป มีการจัดทําบัญชีต้ังแตเร่ิม
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เปดดําเนินการเปนระบบบัญชีอยางงาย คือ บัญชีแสดงรายรับรายจายในแตละเดือน โดยผูจัดการ
เปนผูจัดทําบัญชีและใหผูประกอบการเปนผูตรวจสอบอยูเปนคร้ังคราว สวนการชําระภาษีในป
2554 มีการชําระภาษี 5 รายการคือ ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา

5.1.2 กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม
1) ดานการใหบริการ

การจัดการดานการใหบริการกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม แบงออกเปน 3 องคประกอบ
คือ องคประกอบดานโครงสรางของธุรกิจ องคประกอบดานแรงงานและการจางงาน และ
องคประกอบดานสภาพหองพักและการใหบริการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี คือ (ตารางที่ 5.1)

1.1)  โครงสรางของธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม เปนแบบธุรกิจหาง

หุนสวนจํากัด เร่ิมดําเนินงานต้ังแต ป พ.ศ. 2550 มีการบริหารงานแบบหุนสวนระหวางเพื่อน โดย
ประกอบไปดวยหุนสวนดวยกันทั้งหมด 4 คน แตกิจการสวนใหญจะดูแลกันเอง 3 คน เพราะ อีก 1
คนเปนเจาของพื้นที่ที่ใชเปนโฮสเทล ตัวผูประกอบกิจการทั้ง 3 คนจะเปนผูรับผิดชอบงานและแบง
หนาที่กันตามชวงเวลาและความเหมาะสม ไมมีตําแหนงที่แนนอนตายตัว มีการประชุมกันเองบาง
เปนบางคร้ังตามเห็นสมควร เน่ืองจากหุนสวนทั้ง 3 เปนเพื่อนกันจึงไมไดมีการวางแผนอยางเปน
ทางการ แตจะมีการรายงานผลการประกอบธุรกิจเปนระยะๆระหวางกันเพื่อให ผูประกอบการทั้ง 4
คน รับทราบความเคลื่อนไหว สถานการณของโฮสเทล ตลอดเวลา เพื่อที่จะไดรับขอมูลที่เทาเทียม
กัน ผูประกอบการจะรับผิดชอบดําเนินงานทั้งหมดดวยตนเองทั้งหมด มีการจางพนักงานทําความ
สะอาด 1 คน และมีการจาง พนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทรักษาความปลอดภัย 1 คน  โดย
ผูประกอบการจะพักที่โฮสเทลดวยเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและดูแลธุรกิจใหเกิดความ
เรียบรอย กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮมมีโครงสรางการบริหารงานและแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังน้ีคือ (รูป 5.2)

1) ผูประกอบการ ทําหนาที่ดูแลบริหารจัดการใหเปนไปดวยความเรียบรอยในทุกดาน
คือ ดานการบริการติดตอประสานงานรับจองหองพัก ลงทะเบียนเขาพัก ตอนรับลูกคา ดูแลความ
เรียบรอยเวลาลูกคาเขาออกที่พัก อํานวยความสะดวกใหกูลูกคา ดานการต้ังราคาเปนผูกําหนดราคา
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ของหองพัก ดานการตลาดติดตอประชาสัมพันธโฮสเทลของตนผานสื่อตางๆ นามบัตร ใบปลิว
ดานการเงิน จัดเก็บคาหองพัก จัดทําบัญชีรายรับรายจาย ดูแลคาใชจายของกิจการ

2) พนักงานทําความสะอาด ทําหนาที่ดูแลความสะอาดและความเรียบรอยภายในและ
ภายนอก โฮสเทล จัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงานได ตอนรับลูกคา ชวย
ลงทะเบียนเขาพักและงานอ่ืนๆตามที่ไดรับมอบหมาย

3) พนักงานรักษาความปลอดภัย ผูประกอบการมีการวาจางจากบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยอีกทอดหน่ึง ปฏิบัติหนาที่ในเวลากลางคืนต้ังแตเวลา 18:00 น. - 06:00น. ทําหนาที่ดูแล
ความสงบเรียบรอยของบริเวณที่พักในยามวิกาล ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในกรณีตางๆที่
อาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคตผูประกอบการตองการที่จะขยายขอบเขตทางดานการใหบริการโดยการจัด
นําเที่ยว เดินปา และพาผูเขาพักออกไปทํากิจกรรมภายนอก เพราะปจจุบันตัวพื้นที่ อาณาบริเวณ
และตัวที่พัก มีขนาดที่ผูประกอบการคิดวาเพียงพอตอความตองการแลว จึงอยากมีการพัฒนาใน
ดานของบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจใหสูงขึ้นไปอีก

1.2) แรงงานและการจางงาน
กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม มีการแจงแรงงานหญิงซึ่งเปนคนในพื้นที่ จํานวน 1

คน และจางแรงงานจากบริษัทรักษาความปลอดภัย 1 คน สําหรับแรงงานหญิงซึ่งทําหนาที่แมบาน
จะทําการคัดเลือกแรงงานดวยตนเองโดยวิธีการทดลองงาน การคิดอัตราคาแรงใหเปนเดือนๆละ
4,500 บาทสําหรับแมบาน และ 4,000 บาท สําหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย ไมมีการปรับ
คาแรงใหแกพนักงาน แตจะมีคาลวงเวลาทํางานใหเปนรายชั่วโมงๆละ 20 บาท มีสวัสดิการให
พนักงานเปนโบนัสสิ้นป ตามเห็นสมควร ใหลาปวย ลากิจ ลาพักไดโดยไมมีการหักเงิน มีการ
ปฏิบัติตอแรงงานลําเนินการจางงานอยางถูกตองและเหมาะสม

1.3) สภาพหองพักและการใหบริการ
กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม มีสภาพหองพัก แบงเปน 8 หอง โดยเปนหองพัก

สําหรับผูเขาพักที่ตองการความเปนสวนตัว (private) หองละ 2 เตียง จํานวน 6 หอง โดยในหอง
ประเภทสวนตัวจะมีเคเบิลทีวี เคร่ืองทํานํ้าอุนและหองนํ้าในตัวหองพัก และเปนหองประเภทหอพัก
(dormitory) ทั้งหมด 2 หองใหญ โดยจะเปนหองแยกชาย-หญิง โดย 1 หองสามารถเขาพักได 8 คน
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เปนลักษณะเตียงสองชั้น จํานวน 4 เตียงตอหอง สําหรับที่พักแบบหอพักจะไมมีโทรทัศนไว
ใหบริการ ผูประกอบการเห็นวา หองพักและเคร่ืองใชภายในมีความเหมาะสมและอยูในสภาพที่ดี มี
การดูแลความสะอาดเรียบรอยของอุปกรณหองพักใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

การใหบริการของกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม มีการบริการใหแกผู เขาพัก
ตามลําดับสําคัญ คือ บริการขอมูลที่นาสนใจ บริการจองหองพัก และอํานวยความสะดวกตางๆแกผู
ที่มาพัก บริการเคร่ืองด่ืมและอาหารวางตลอดเวลา บริการเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ อินเทอรเน็ตไว-
ไฟ ครอบคลุมทั้งโฮสเทล บริการใหเชามอเตอรไซคและจักรยาน สําหรับในชวงที่เปนฤดูการ
ทองเที่ยว ซึ่งที่พักจะถูกจองไวเต็มหมด ทางโฮสเทลจะมีบริการใหเชาเต็นท สําหรับการพัก
กลางแจงบริเวณสวนภายนอกตัวอาคารโฮสเทล ผูเขาพักในหองสวนตัวสามารถนําสัตวเลี้ยงมาดวย
ได แตตองรับผิดชอบสัตวเลี้ยงของตนเองไมใหรบกวนแขกผูเขาพักคนอ่ืน การบริการลูกคามีความ
แตกตางจากคูแขงในเร่ืองของบรรยากาศ สภาพ ภูมิทัศนที่เหมาะแกการพักผอน สวนขอหาม
กฎเกณฑ และระเบียบการใหบริการจะเนนเพื่อสรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหแกสวนรวม คือ
หามสูบบุหร่ีในหองพัก แตจะมีบริเวณจัดไวใหภายนอกอาคาร และตอง เช็คเอาท ภายในเวลา 12:00
น. สวนปญหาและขอจํากัดดานการบริการคือ ทางโฮสเทลไมมีการบริการดานการนําเที่ยว หรือการ
จัดกิจกรรมตางๆใหแกผูเขาพักมากนัก โดยจะปลอยใหแขกพักผอนกันตามอัธยาศัย และทาง
โฮสเทลไมมีการเปดเช็คอินในยามวิกาล ซึ่งแขกผูเขาพักตองมาเช็คอินกอนเวลา 21:00 น.

แนวโนมการใหบริการธุรกิจโฮสเทลในอนาคตผูประกอบการมีความเห็นวาธุรกิจ
จะสามารถดําเนินกิจการไปไดเร่ือยๆ หากมีการปรับปรุงหองพักเพิ่มเติมควบคูไปกับการใหบริการ
อาหารเคร่ืองด่ืม และมีการใหบริการนําเที่ยว และการสรางกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรม เชน การ
สอนทําอาหารไทย จะเปนสวนชวยใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง ถึงแมจะมีคูแขงเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคต

2) ดานการตั้งราคา
การจัดการดานการต้ังราคาของกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม ในหัวขอน้ีแบงออกเปน 2

องคประกอบคือวิธีการต้ังราคา และราคาของหองพักโดยมีรายละเอียดดังน้ี คือ (ตารางที่ 5.2)
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2.1) วิธีการตั้งราคา
กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม จะพิจารณาการต้ังราคาจากสภาพหองพักและจาก

ธุรกิจที่พักคูแขงซึ่งต้ังอยูบริเวณในตัวเมือง แลวนํามาปรับใชกับธุรกิจที่พักของตน โดยที่จะไมมี
การเปลี่ยนแปลงราคาที่พักในชวงฤดูกาลทองเที่ยว เพื่อความเปนธรรมกับผูเขาพัก และมีการ
กําหนดอัตราคาที่พักที่ชัดเจน

2.2) ราคาของหองพัก
กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม คิดราคาหองพักโดยแบงออกเปน 2 แบบ คือ

-หองพักเตียงคู มีเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองทํานํ้าอุน โทรทัศน และอุปกรณอํานวยความสะดวกไวให
จํานวน 6 หอง อัตราคาที่พัก 680 บาทตอหองตอคืน
-หองพักประเภทหอพัก เปนเตียงสองชั้น จํานวน 4 เตียง หองนํ้ารวม มีเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองทํา
นํ้าอุน อุปกรณอํานวยความสะดวกไวบริการ ไมมีโทรทัศนกับตูเย็นไวบริการภายในหอง แตจะจัด
ไวในบริเวณสวนกลาง โดยใชรวมกัน อัตราคาที่พัก 250 บาทตอคนตอคืน สําหรับในชวงฤดูกาล
ทองเที่ยว ผูประกอบการจะมีบริการใหเชาเต็นทสําหรับนอนบริเวณสวนกลางแจง เต็นทละ 150
บาท ตอคืน สําหรับในดานราคาน้ันผูประกอบการเห็นวา มีความเหมาะสมกับสภาพหองพักและ
การบริการที่ลูกคาไดรับ เพราะสภาพหองพักยังอยูในสภาพที่ดี เน่ืองจากกอสรางขึ้นมาใหม และ
อาณาบริเวณของที่พักซึ่งกวางกวาโฮสเทลอ่ืนๆที่อยูบริเวณโดยรอบ จึงทําใหผูประกอบการเองไม
กังวลในดานการแขงขันทางราคากับผูประกอบการอ่ืนมากนัก

3) ดานการตลาด
การจัดการดานการตลาดของกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ ดาน
กลุมลูกคาดานการสงเสริมการขาย และจุดออนจุดแข็งดานการตลาดโดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ (
ตาราง 5.3)

3.1) กลุมลูกคา
กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม มีกลุมลูกคาในป 2554 จํานวน 2 กลุมคือ กลุมลูกคา

ชาวตางประเทศ คิดเปนรอยละ 90 ของจํานวนผูเขาพักทั้งหมด ( ลูกคาขาจรคิดเปนรอยละ 70 ของ
จํานวนลูกคาชาวตางประเทศ และเปนลูกคาขาจร คิดเปนรอยละ 20 ของจํานวนลูกคาชาว
ตางประเทศ) และกลุมลูกคาชาวไทย คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนผูเขาพักทั้งหมด (ลูกคาประจํา
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คิดเปนรอยละ 4 ของจํานวนลูกคาชาวไทย และลูกคาขาจรคิดเปนรอยละ 6  ของจํานวนลูกคาชาว
ไทย) มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยทั้งปของผูเขาพักคิดเปนรอยละ 95% ของจํานวนหองพักทั้งหมด มี
ลูกคาเขาพักมากที่สุด ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกป

3.2) การสงเสริมการขาย
กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม มีชองทางการขายที่ไดรับความสนใจจากลูกคา

ตามลําดับความสําคัญ 3 ชองทางคือ ทางเว็บไซต ลูกคาแนะนํากันเอง และการวางแผนพับ
ประชาสัมพันธและแบนเนอรไวตามสถานที่ตางๆ สําหรับทางเว็บไซต  จะเปดใหจองผานสอง
ชองทางคือ www.hostelworld.com และ www.hostelbooker.com โดยที่ลูกคาของทางโฮสเทลกวา
รอยละ 90 จะจองผานเว็บไซตดังกลาว ซึ่งจะมีการระบุชองทางการติดตอและมีแผนที่แจงไวอยาง
ชัดเจน ซึ่งทําใหลูกคาสามารถคนหาที่พักไมยากนัก ทางโฮสเทลไดมีจัดทําสติกเกอร แผนพับ ไป
ฝากไวตาม เกสตเฮาสและโฮสเทลหลายแหงที่กรุงเทพ เน่ืองจากจะเปนจุดที่นักทองเที่ยวมาถึง
ประเทศไทยเปนแรก และเชื่อมไปยังพื้นที่อ่ืนของประเทศไทย โดยจะมีการแบงเปอรเซ็นตของคาที่
พักใหแก เกสตเฮาสและโฮสเทลน้ันๆ เปนคาตอบแทน โดยคิดเปน รอยละ 10 ตอ ยอดการจอง ตัว
ผูประกอบการเห็นวาในปจจุบัน พฤติกรรมของนักทองเที่ยวเปลี่ยนไปมาก โดยที่สวนใหญจะหา
ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศน้ันๆ ผานทางอินเทอรเน็ต โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันในหลายๆดานไมวาจะเปนสถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร และที่พัก โดยนักทองเที่ยวแต
ละคนก็จะมีความคิดเห็นตอสถานที่น้ันๆแตกตางกันออกไป จึงสงผลในการชวยประกอบการ
ตัดสินใจการวางแผนการเดินทางคอนขางสูง ทําใหตัวผูประกอบการตองรักษามาตรฐานที่พักและ
การใหบริการของตนใหดีอยูเสมอ เพื่อใหผูเขาพักทุกคนมีความพึงพอใจมากที่สุด

3.3) จุดออนจุดแข็งทางดานการตลาด
กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม มีความเห็นวา จุดแข็งทางดานการตลาดของตนคือ

การที่มีการประชาสัมพันธผานอินเทอรเน็ตโดยฝากโฮสเทลของตนไวกับเว็บไซตบริการจองโฮส
เทลที่มีความนาเชื่อถือและไดรับความนิยมสูงในระดับสากล ซึ่งนอกจากที่โฮสเทลจะมีลูกคาเขามา
อยางหนาแนนแลว ยังทําใหตัวโฮสเทลมีความนาเชื่อถือและไววางใจจากนักเดินทางเปนอยางมาก
ในการตัดสินใจเขาพัก แตในขณะเดียวกันก็ถือเปนจุดออนอยางหน่ึง เพราะหลังจากที่ลูกคาไดรับ
ประสบการณจากการเขาพัก และเขียนความคิดเห็นของตนไวบนเว็บไซต ถาเปนความคิดเห็น
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ในทางลบ ก็จะสงผลกับชื่อเสียงของโฮสเทลอยางมาก และทางโฮสเทลยังขาดในเร่ืองของการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับในดานการจัดกิจกรรมตางๆใหกับลูกคาไมวาจะเปน การนําเที่ยว การสอน
ทําอาหาร การเดินปา ซึ่งเปนกิจกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ทําใหโฮสเทลไมไดรับรายไดมากเทากับ
โฮสเทลอ่ืนๆเทาที่ควรจะเปน

4) ดานการเงิน
การจัดการดานการเงินของกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม แบงออกเปน 2 องคประกอบ

คือดาน แหลงเงินทุน  คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน สินเชื่อ และระยะเวลาคืน
ทุน และในสวนของการทําบัญชี การชําระภาษี โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ (ตาราง5.4)

4.1) แหลงเงินทุน คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน สินเชื่อ
กองแกวเฮือนคําเชียงใหม มีการวางแผนทางการเงินลวงหนาปตอป โดยมีการ

ประมาณการ รายรับรายจายจากการดําเนินธุรกิจ เพื่อนํารายไดมาจัดสรรเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการของธุรกิจในอนาคตและไมมีปญหาเร่ืองการจัดการหาแหลงเงินทุนเน่ืองจากมีแหลง
เงินทุนในการดําเนินงาน จากทุนสวนตัวทั้งสิ้น โดย กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮมน้ันไดมีการจด
ทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2 ,500,000 บาท ประกอบดวยหุนสวน
ทั้งสิ้นจํานวน 4 คน โดย ออกคาใชจาย 625,000 บาทตอคน ในสวนของคาใชจายในการลงทุน
เร่ิมแรกเปนเงินจํานวนเงินประมาณ 1,520,000 บาท ประกอบดวย คากอสรางอาคาร คาเฟอรนิเจอร
ตกแตงคาสาธารณูปโภค การปรับปรุงภูมิทัศน ซึ่งมีคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกมากที่สุดคือ คา
กอสรางอาคารที่พัก สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานตอป ประมาณ 800,000 บาท กองแกวเฮือน
คําเชียงใหมโฮม ไมมีปญหาทางดานการขาดสภาพคลองทางการเงิน เพราะมีปริมาณการเขาพักของ
นักทองเที่ยวที่มากและมีความสม่ําเสมอ

4.2) ระยะเวลาคืนทุน การทําบัญชี การชําระภาษี
กองแกวเฮือนคําเชียงใหม มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยของธุรกิจประมาณ 8 ป ซึ่งใน

ปจจุบันมีการจัดการระบบการเงินอยางเปนระบบ โดยที่ตัวผูประกอบการซึ่งเปนพนักงานดวยจะ
ไดรับรายได รอยละ 15 ของรายรับตอเดือน โดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 20,000 บาทตอเดือน และสวน
ที่เหลือของรายรับจะเปนการชําระของคาใชจายตางๆ ไดแก คานํ้าคาไฟ คาจางพนักงาน 2 คน ใน
สวนของการดูแลควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน ตัวผูประกอบการมีการจัดทําบัญชีต้ังแตเร่ิม
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เปดดําเนินการเปนระบบบัญชีอยางงาย คือ บัญชีแสดงรายรับรายจ ายในแตละเดือน โดย
ผูประกอบการและหุนสวนจะเปนผูจัดทําบัญชีและมีการตรวจสอบอยูอยางสม่ําเสมอ สวนการชําระ
ภาษีในป 2554 มีการชําระภาษี 5 รายการคือ ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

5.1.3 ธนิตาเฮาส
1) ดานการใหบริการ

การจัดการดานการใหบริการของธนิตาเฮาส แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ ดาน
โครงสรางของธุรกิจ ดานแรงงานและการจางงาน และดานสภาพหองพักและการใหบริการ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี คือ (ตารางที่ 5.1)

1.1)  โครงสรางของธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของธนิตาเฮาส เปนแบบธุรกิจรายเด่ียว เร่ิมดําเนินงานต้ังแตป พ.ศ.

2551 มีการบริหารงานแบบไมซับซอนเปนกิจการภายในครอบครัว ผูประกอบการไมมีการวาง
แผนการดําเนินงานที่เปนลักษณะทางการ เน่ืองจากเปนการจัดการภายในที่ไมซับซอน มิไดมีการ
จัดการประชุมเปนวาระเน่ืองจากมีจํานวนหองพักนอยและมีจํานวนพนักงานที่นอย เมื่อเกิดปญหา
ขึ้น สามารถปรับปรุงแกไขไดดวยตนเอง ประกอบกับรายไดหลักของผูประกอบการที่ทําอาชีพขาย
เฟอรนิเจอรไมเปนหลักและเปดโฮสเทลขึ้นในเวลาตอมา โดยเปนธุรกิจอยางที่สองในบริเวณพื้นที่
เดียวกัน ธนิตาเฮาส มีโครงสรางการบริหารงานและการแบงหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ีคือ

1) ผูประกอบการ ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกิจการใหเปนไปไดดวยความ
เรียบรอยในทุกดานทั้งดานการบริหารจัดการ การประชุมชี้แจงการดําเนินงานใหแกพนักงาน ดาน
การต้ังราคาพิจารณา กําหนดอัตราคาที่พัก การตลาดทําการประชาสัมพันธติดตอลูกคา ดูแลและทํา
บัญชีการเงินของที่พัก ตรวจสอบรายรับรายจายกิจการ ดูแลผูเขาพักในเร่ืองของการ เช็คอิน
เช็คเอาท ดูแลในเร่ืองบริการเสริมแกผูเขาพัก เชน การจองโปรแกรมการทองเที่ยว เปนตน

2) แมบาน ทําหนาที่รับผิดชอบการทําความสะอาดหองพักและพื้นที่โฮสเทลทั้งหมด
ดูแลทําความสะอาดและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณเคร่ืองใชในที่พัก จัดตกแตงที่พักใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกผูเขาพัก ดูแลในเร่ืองการซักรีด นําผาไป
ฝากซักที่รานซักรีด
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3)พนักงานเบ็ดเตล็ด ทําหนาที่รับผิดชอบบริเวณโดยนอกตัวอาคาร ตัดแตงทําความ
สะอาดสวนหยอมของทางโฮสเทล ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบของโฮสเทลซอมวัสดุอุปกรณ
เคร่ืองใชในที่พักที่ชํารุด และระบบนํ้า-ไฟ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ

ผูประกอบการไดประกอบธุรกิจโฮสเทลเปนธุรกิจเสริมจากธุรกิจขายเคร่ือง
เฟอรนิเจอรไม โดยไดรับคําแนะนําจากลูกคาชาวตางชาติที่มาซื้อเฟอรนิเจอรวาบริเวณราน มีอาณา
บริเวณที่กวาง มีอาคารไมเกาโบราณที่มีความสมบูรณ และมีความเปนทองถิ่นสูง สามารถทําธุรกิจ
โฮสเทลหรือโฮมเสตยได  และนาจะไดรับความนิยมจากลูกคาตางประเทศเปนอยางม าก
ผูประกอบการจึงตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจ

1.2) แรงงานและการจางงาน
ธนิตาเฮาส มีการจางพนักงาน จํานวน 3 คน เปนแรงงานในพื้นที่ทั้งหมด โดยเปน

แมบาน 2 คน และพนักงานเบ็ดเตล็ด 1 คน ผูประกอบการทําการคัดเลือกแรงงานดวยตนเอง โดย
อาศัยการแนะนําโดยคนรูจัก และมีการใหความรูและฝกสอนพนักงาน ใหมีความเชี่ยวชาญในเร่ือง
การจัดการที่พักและการทําความสะอาด สําหรับพนักงานเบ็ดเตล็ดน้ัน ตองมีความรูเร่ือระบบไฟฟา
และระบบประปาเบื้องตนดวย โดยจะมีการทดลองงานเปนระยะเวลา 1 เดือน อัตราคาจางสําหรับ
ทั้งสองตําแหนงจะคิดเปนรายวัน วันละ 300 บาท และจะมีคาอาหารตางหากใหอีก เดือนละ 1000
บาท และจะมีวันหยุดได สัปดาหละ 1วัน พนักงานสามารถลาปวย ลากิจ ไดตามสมควร ซึ่งธนิตา
เฮาส มีการปฏิบัติตอแรงงานและดําเนินการจางงานอยางถูกตอง

1.3) สภาพหองพักและการใหบริการ
ธนิตาเฮาส มีสภาพที่พักเปนอาคารบานพักอาศัยทรงไทยโบราณ 5 หลัง โดยจะ

แบงเปน 1 หองตอ 1 บาน 4 หลัง และ 2 หอง ตอ 1 บาน 1 หลัง โดยจะเปน เตียงเด่ียวจํานวน 2 เตียง
ใน 1 หอง มีเคร่ืองปรับอากาศ หองนํ้าในตัวและเคร่ืองทํานํ้าอุน ไวบริการภายในหอง สําหรับตูเย็น
และโทรทัศนน้ัน จะมีบริการไวในพื้นที่สวนรวม เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดการ
ผูประกอบการเห็นวา หองพักและเคร่ืองใชภายในมีความเหมาะสมและอยูในสภาพที่ดี มีการดูแล
ความสะอาดเรียบรอยของอุปกรณหองพักใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

การใหบริการของธนิตาเฮาส จะเนนความสําคัญในการอํานวยความสะดวกและความ
เปนกันเองใหแกผู เข าพัก  เพราะตัวผูประกอบการเองก็พักอาศัยอยู ในโฮสเทลเชนกัน
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ทางโฮสเทลมีบริการจองโปรแกรมทองเที่ยวตอบริษัทนําเที่ยวใหแกผูเขาพัก บริการจองหองพัก ยก
กระเปาใหแขก บริการเคร่ืองด่ืมสําหรับตอนรับลูกคาใหม บริการขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับจังหวัด
เชียงใหม  บริการฝากซักอบรีด บริการ อินเทอรเน็ต ไว-ไฟ รอบบริเวณที่พัก ความแตกตางจาก
คูแขงในดานการใหบริการของธนิตาเฮาส จะเนนการบริการที่เปนกันเองและใหบรรยากาศเหมือน
มาบานของเพื่อน นอกจากน้ีบรรยากาศของที่พักและบริเวณโดยรอบ ซึ่งต้ังอยูบริเวณวัดเกตน้ัน
เปนบริเวณที่ยังอนุรักษความเปนด้ังเดิมของเมืองเชียงใหมไวอยูมาก และตัวที่พักโฮสเทลน้ันยังเปน
อาคารบานไมทรงไทยโบราณ ซึ่งสามารถพบเห็นไดยากในปจจุบัน จึงทําใหกลายเปนเอกลักษณ
ของธนิตาเฮาสที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเปนอยางดี

แนวโนมการใหบริการธุรกิจโฮสเทลในอนาคต ผูประกอบการใหความเห็นวายังจะ
ไมมีการตอเติมเพิ่มจํานวนหองพักและบริการตางๆ เพราะตองการรักษาคุณภาพไวใหไดอยาง
สม่ําเสมอประกอบกับการแขงขันในดานที่พักของพื้นที่ดังกลาวยังตํ่า เพราะอยูหางจากตัวเมืองเมื่อ
เทียบกับโฮสเทลแหงอ่ืนๆ

2) ดานการตั้งราคา
การจัดการดานการต้ังราคาของธนิตาเฮาส ในหัวขอน้ีแบงออกเปน 2 องคประกอบคือ

วิธีการต้ังราคา และราคาของหองพักโดยมีรายละเอียดดังน้ี คือ (ตารางที่ 5.2)
2.1) วิธีการตั้งราคา

ธนิตาเฮาส ไมมีการวางแผนการต้ังราคา แตจะพิจารณาการต้ังราคาจากสภาพหองพัก
ของตนและราคาของที่พักเกสตเฮาสและโฮสเทลที่มีบรรยากาศแบบเดียวกัน แลวนํามาปรับใชกับ
ธุรกิจที่พักของตน โดยที่จะไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่พักในชวงฤดูกาลทองเที่ยว เพื่อ ความเปน
ธรรมกับผูเขาพัก และมีการกําหนดอัตราคาที่พักที่ชัดเจน

2.2) ราคาของหองพัก
ธนิตาเฮาส คิดราคาหองพักราคาเดียวคือ 600 บาทตอคนตอคืน รวมอาหารเชา

เน่ืองจากผูประกอบการเห็นวา อัตราคาที่พักเมื่อพิจารณาตามสภาพหองพักและบรรยากาศของการ
เขาพัก ถือวามีความเหมาะสมแลว สําหรับอัตราคาที่พักในปจจุบันลูกคามีความพึงพอใจ เน่ืองจากมี
การบริการดานราคาที่พัก ความสะอาด การดูแลลูกคาอยางเปนกันเองและการสรางความประทับใจ
ใหแกลูกคา สําหรับการแขงขันดานราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงถือวาไมมีความรุนแรง เน่ืองจาก
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โฮสเทลแตละแหงจะมีกลุมลูกคาของตนเองอยูแลว หากมีการปรับอัตราคาที่พักจะไมสงผลกระทบ
ตอจํานวนลูกคาที่มาพักเน่ืองจากลูกคาสามารถเลือกใชบริการโฮสเทลอ่ืนที่มีราคาถูกวาได

3) ดานการตลาด
การจัดการดานการตลาดของธนิตาเฮาส แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ ด านกลุมลูกคา

ดานการสงเสริมการขาย และจุดออนจุดแข็งทางการตลาด มีรายละเอียดดังน้ีคือ (ตารางที่ 5.3)
3.1) กลุมลูกคา

ธนิตาเฮาสไมมีการวางแผนทางการตลาดอยางชัดเจน โดยมีการหากลุมลูกคาจาก
ตางประเทศ โดยลงโฆษณาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตบริการจองหองพักโฮส เทล และ
เว็บไซตของตนเองซึ่งเปนเว็บไซตสําหรับโฆษณาที่พักและสินคาของตนไปในแหงเดียวกัน และ
เน่ืองจากประเภทของหองพัก มีลักษณะเปนบานเปนหลัง จึงทําใหกลุมลูกคาสวนใหญจะมาดวยกัน
ต้ังแต 2 คนเปนตนไป  สําหรับกลุมลูกคาในป 2553 น้ันรอยละ 98 เปนชาวตางชาติ (ลูกคาขาจรคิด
เปนรอยละ 58 ของลูกคาชาวตางประเทศ และลูกคาประจําคิดเปนรอยละ 40 ของลูกคาชาว
ตางประเทศ) และกลุมลูกคาชาวไทยคิดเปนรอยละ 2 (ลูกคาขาจรคิดเปนรอยละ 2 ของลูกคาชาว
ไทย) มีอัตราเขาพักเฉลี่ยทั้งปของผูเขาพักคิดเปนรอยละ 90 ของจํานวนหองพักทั้งหมด มีลูกคาเขา
พักมากที่สุดระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ของทุกป

3.2) การสงเสริมการขาย
ธนิตาเฮาส มีชองทางการขายที่ไดรับความสนใจจากลูกคาตามความลําดับความสําคัญ

3 ชอง ทา งคือ  ผ า นทา งอินเทอร เ น็ตโดยกา รนําโฮส เท ลไ ปฝากป ระ ชา สัม พันธไ วกับ
www.hostelworld.com และมีการแจกนามบัตรใหลูกคา และการที่ลูกคาแนะนํากันเอง มีการเพิ่ม
มูลคาของธุรกิจโดยการจัดสถานที่และบรรยากาศใหสวยงาม มีการจัดบริการเสริมตางๆเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกผูใชบริการ ไดแก จัดมุมเอกสารแนะนําสถานที่ทองเที่ยว ผูประกอบการเห็ นวา
การดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีจุดแข็งที่แตกตางจากคูแขงคือ มีความเปนกันเองกับลูกคา และ
บรรยากาศที่มีความเปนเอกลักษณซึ่งเปนจุดเดนหลักของโฮสเทล ในอนาคตหากคูแขงมีจํานวน
มากขึ้นจะไมกระทบตอการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากลูกคาสามารถเลือกที่พักไดตามความพอใ จและ
ลักษณะลูกคาของโฮสเทลแตละแหงก็มีความตองการที่พักที่แตกตางกันอยูแลว
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3.3) จุดออนจุดแข็งดานการตลาด
ธนิตาเฮาส มีขอจํากัดดานการตลาดคือ ตัวผูประกอบการไมไดดําเนินกิจการโฮสเท

ลอยางเต็มที่เน่ืองจากดูแลรานขายเฟอรนิเจอรดวย ทําใหไมสามารถพัฒนาและประชาสัมพันธตัว
โฮสเทลใหมีความสนใจและดึงดูดลูกคามากเทาที่ควรจะเปน ไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
เทาที่ควร เชนไมไดรับทราบขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธที่พัก แนวทางแกไขควรจัดทําแผน
พับประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนกับโฮสเทลอ่ืนที่อยูนอกพื้นที่ เพื่อสรางเครือขายธุรกิจรวมกัน

4) ดานการเงิน
การจัดการดานการเงินของธนิตาเฮาส แบงออกเปน 2 องคประกอบ คือ ดานแหลงเงินทุน

คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน สินเชื่อ และระยะเวลาคืนทุน และดานการทํา
บัญชี การชําระภาษี โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ (ตาราง5.4)

4.1) แหลงเงินทุน คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน สินเชื่อ
ธนิตาเฮาส มีการวางแผนทางการเงินลวงหนาปตอป โดยมีการประมาณการ รายรับ

รายจายจากการดําเนินธุรกิจ เพื่อนํารายไดมาจัดสรรเปนคาใชจายในการดําเนินการของธุรกิจใน
อนาคตและไมมีปญหาเร่ืองการจัดการหาแหลงเงินทุนเน่ืองจากมีแหลงเงินทุนในการดําเนินงาน
จากทุนสวนตัวทั้งสิ้น โดย ธนิตาเฮาสน้ันจดทะเบียนเปนบานพักใหเชา โดยมีทุนจดทะเบียน
80,000 บาท โดยผูประกอบการใชทุนสวนตัวของตนกับพี่สาว คนละ 40 ,000 บาท ในสวนของ
คาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกเปนเงินจํานวนเงินประมาณ 75,000 บาท ประกอบดวย คาตกแตง
โครงสรางอาคาร คาเฟอรนิเจอรตกแตงคาสาธารณูปโภค ซึ่งมีคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกมาก
ที่สุดคือ คาเฟอรนิเจอรตกแตงภายใน สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานตอป ประมาณ 130 ,000
บาท ธนิตาเฮาส ไมมีปญหาทางดานการขาดสภาพคลองทางการเงิน เพราะสามารถรองรับผูเขาพัก
ไดในปริมาณที่จํากัด ทําใหยอดการเขาพักคอนขางคงที่อยูเสมอ

4.2) ระยะเวลาคืนทุน การทําบัญชี การชําระภาษี
ธนิตาเฮาส มีระยะเวลาคืนทุนภายใน 2 ป ซึ่งในปจจุบันไดคืนทุนทั้งหมดภายใน 2ป

แรกที่ดําเนินกิจการ เน่ืองจากใชคาใชจายในการลงทุนเบื้องตนไมสูงนักและมีจํานวนคนเขาพักที่
คอนขางสม่ําเสมอ ต้ังแตเร่ิมเปดดําเนินการมีการจัดการทางดานบัญชีเปนระบบบัญชีอยางงาย คือ
บัญชีแสดงรายรับรายจายในแตละเดือน โดยผูประกอบการและพี่สาวจะเปนผูจัดทําบัญชีและมีการ
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ตรวจสอบอยูอยางสม่ําเสมอ สวนการชําระภาษีในป 2554 มีการชําระภาษีแบบเหมาจายโดยใช
บริการโดยผานสํานักงานบัญชีเพื่อความสะดวก โดยจายภาษีทั้ง 5 รายการ น่ันคือ ภาษีโรงเรือน
ภาษีปาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในราคาเดียว โดยที่สํานักงาน
บัญชีจะเปนผูดําเนินการชําระใหแกโฮสเทล

5.1.4 ดีใจแบคแพคเกอร
1) ดานการใหบริการ

การจัดการดานการใหบริการดีใจแบคแพคเกอร แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ ดาน
โครงสรางของธุรกิจ ดานแรงงานและการจางงาน และดานสภาพหองพักและการใหบริการ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี คือ (ตารางที่ 5.1)

1.1)  โครงสรางของธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของดีใจแบคแพคเกอร เปนแบบธุรกิจรายเด่ียว เร่ิมดําเนินงาน

ต้ังแตป พ.ศ. 2552 มีการบริหารงานแบบเปนระบบธุรกิจ ผูประกอบการมีการวางแผนการ
ดําเนินงานภายในที่มีขั้นตอน โดยผูประกอบการจะเปนผูรับผิดชอบงานและสั่งการดวยตนเองให
ลูกจางรับคําสั่งไปปฏิบัติงานเพียงอยางเดียวจึงไมมีการประชุมชี้แจงการดําเนินงาน สวนมาก
ผูประกอบการจะดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของโฮสเทลและดูแลในสวนของการรับรองผูเขา
พักเปนหลัก ดีใจแบคแพคเกอร มีโครงสรางการบริหารงานและการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังน้ีคือ

1) ผูประกอบการ ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกิจการใหเปนไปไดดวยความ
เรียบรอยในทุกดานในภาพรวม ทั้งดานการบริหารจัดการ การชี้แจงการดําเนินงานใหแกพนักงาน
ดานการต้ังราคาพิจารณา กําหนดอัตราคาที่พัก การเรียกประชุมพนักงานตามเห็นสมควร ทํา
การตลาดและประชาสัมพันธติดตอลูกคา ดูแลการเงินของที่พัก ตรวจสอบรายรับรายจายกิจกา ร
ดูแลทักทายผูเขาพักสอบถามแขกเกี่ยวกับความพึงพอใจในดานที่พักและใหความชวยเหลือแกผูเขา
พักเมื่อเกิดปญหา ดูแลในเร่ืองบริการเสริมแกผูเขาพัก เชน การจองโปรแกรมการทองเที่ยวกับ
บริษัทนําเที่ยว การวางแผนปรับปรุงสภาพหองพัก หองนํ้า อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆใหอยู
ในสภาพดีและพรอมใชงานอยูเสมอ
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2) แมบาน ทําหนาที่รับผิดชอบการทําความสะอาดหองพักและพื้นที่โฮสเทลทั้งหมด
ดูแลทําความสะอาดและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณเคร่ืองใชในที่พัก จัดตกแตงที่พักใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกผูเขาพัก

3)พนักงานเบ็ดเตล็ด ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบงานที่ตองใชแรงงานตาง ยกกระเปา
ลูกคา เวลาเช็คอิน เช็คเอาท  ซอมหรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกในหองที่ชํารุดใหอยู
ในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ ดูแลความเรียบรอยบริเวณที่พัก

4) พนักงานตอนรับ ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลโฮสเทลในดานการบริการ รับโทรศัพท
จองหองพัก ลงทะเบียนเขาพัก เช็คชื่อลูกคาเขา-ออกที่พัก อํานวยความสะดวกในดานตางๆ ใหแก
ลูกคา และการเงินจัดเก็บคาที่พักเอกสารสําคัญตางๆ เชน สําเนาหนังสือเดินทางของลูกคาที่ใชใน
การลงทะเบียนเขาพัก และรับผิดชอบดานการจัดทําบัญชีการเงิน ประสานงานกับผูประกอบการ
หรือผูชวยตามที่ไดรับมอบหมาย

ผูประกอบการดีใจแบคแพคเกอรไมไดจบการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจ
หรือธุรกิจโรงแรมมาโดยตรงแตอาศัยจากประสบการณการใชชีวิตในตางประเทศ ประสบการณ
จากการเขาพักโฮสเทลในตางประเทศ หองพักสําหรับกลุมนักเดินทางแบคแพคเกอรโรงแรมใน
แบบตางๆ และนํามาปรับปรุงกับธุรกิจที่พักของตน ตลอดจนการรับฟงขอติชมเสนอแนะจากผูเขา
พักอยูเสมอ เพื่อนําไปพัฒนาโฮสเทลใหสามารถสรางอรรถประโยชนใหแกผูเขาพักไดมากที่สุด
คุมคากับราคาคาที่พักมากที่สุด

1.2) แรงงานและการจางงาน
ดีใจแบคแพคเกอร มีการจางพนักงาน จํานวน 8 คน เปนแรงงานในพื้นที่ทั้งหมด โดย

เปนแมบาน 3 คน และพนักงานเบ็ดเตล็ด 1 คน พนักงานตอนรับ 4 คน สําหรับพนักงานตอนรับจะ
มีการสับเปลี่ยนตามกะเวลาการทํางาน ผูประกอบการทําการคัดเลือกแรงงานดวยตนเอง โดยอาศัย
การแนะนําโดยคนรูจัก และมีการใหความรูและฝกสอนพนักงาน ใหมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองการ
จัดการทางดานเอกสารและหนาที่การทํางานในตําแหนงตางๆ สําหรับพนักงานเบ็ดเตล็ดน้ัน ตองมี
ความรูเร่ืองระบบไฟฟาและระบบประปาเบื้องตนดวย โดยจะมีการทดลองงานเปนระยะเวลา 2
เดือน การคิดอัตราคาจางสําหรับพนักงานทําความสะอาดและพนักงานเบ็ดเตล็ด จะคิดเปนรายเดือน
เดือนละ 5,000 บาท และมีเบี้ยเลี้ยงตางหาก เดือนละ 800 บาท ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลาจะคิด
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เปนวัน โดยวันละ 100 บาท สําหรับอัตราคาจางของพนักงานตอนรับ จะคิดเปนรายเดือน เดือนละ
8,000 บาท และพนักงานจะไดรับคาคอมมิชชั่นตางหากจากบริษัททองเที่ยวหากสามารถขาย
โปรแกรมการทองเที่ยวใหกับบริษัททองเที่ยวได ปจจุบันยังไมมีการปรับอัตราคาจาง แตจะมีโบนัส
สิ้นปโดยคิดจากจํานวนวันทํางานใน 1 ปโดยใหวันละ 10 บาทแลวคูณจํานวนวันที่ทํางาน เพื่อเปน
ขวัญกําลังใจใหแกพนักงานและมีการจัดสวัสดิการใหแกพนักงานตามความเหมาะสม ไดแก ลาปวย
กิจธุระ ซึ่งสามารถทําได 5 วัน ตอ 1เดือน ในกรณีที่ตองการลาติดตอกัน พนักงานตองมีการแจง
ลวงหนาเพื่อสลับกะการทํางานระหวางพนักงานดวยกัน ซึ่งทางโฮสเทล มีการปฏิบัติตอแรงงาน
และดําเนินการจางงานอยางถูกตอง เหมาะสมและใหความสําคัญเหมือนคนในครอบครัว ใน
ปจจุบันทางโฮสเทลยังไมพบปญหาสําหรับการจางแรงงาน

1.3) สภาพหองพักและการใหบริการ
ดีใจแบคแพคเกอร มีสภาพที่พักเปนอาคารหอพักขนาดกลาง โดยมีหองพักทั้งหมด

จํานวน 40 หอง โดยจะเปน หองสวนตัว จํานวน 20 หอง และหองแบบหอพัก จํานวน 20 หอง
สําหรับหองสวนตัวและหองแบบหอพักจะมีการแบงอัตราคาที่พักตามอุปกรณอํานวยความสะดวก
ในหอง เชน พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ หองพักทั้งหมด มีหองนํ้าภายในตัว โดยในหองพักแบบ
หอพักจะมีเตียง 3เตียงตอหอง และหองสวนตัวจะมี 2 เตียงตอหอง สําหรับผูประกอบการเห็นวา
หองพักและเคร่ืองใชภายในมีความเหมาะสมและอยูในสภาพที่ดี มีการดูแลความสะอาดเรียบรอย
ของอุปกรณหองพักใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และปจจุบันหองพักบางหองไดถูกปดปรับปรุงเพื่อ
ปรับปรุงหองนํ้าและระบบการประปาภายในหองใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ

การใหบริการของดีใจแบคแพคเกอร จะเนนความสําคัญในการอํานวยความสะดวก
และความเปนกันเองใหแกผูเขาพัก โดยเปนหนาที่ของพนักงานตอนรับและตัวผูประกอบการที่
จะตองคอยดูแลผูเขาพักอยางสม่ําเสมอ ถามไถเกี่ยวกับความเปนอยู การเดินทาง ตลอดจนให
คําแนะนําแกผูเขาพักในดานขอมูลการทองเที่ยวตางๆ ทางโฮสเทลมีรานอาหารเปดไวเพื่อ
ใหบริการนักทองเที่ยวต้ังแตเวลา 6:00 น. – 22:00 น. มีบริการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว
บริการจองโปรแกรมการทองเที่ยวกับบริษัททัวร ซึ่งผูประกอบการไดมีการเลือกสรรบริษัทที่ใช
บริการดวยตนเอง เพื่อที่ลูกคาจะไดรับอรรถประโยชนจากการเดินทางสูงที่สุด บริการเชา
รถจักรยาน และรถจักรยานยนต บริการเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ อินเทอรเน็ตไว-ไฟ ครอบคลุมทั่ว
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บริเวณที่พัก ซึ่งผูประกอบการเห็นวา ลูกคาที่มาพักมีความตองการดานการบริการตามลําดับ
ความสําคัญ คือ การตอนรับ การอํานวยความสะดวกในดานตางๆและการบริการที่พัก ทั้งน้ี ดีใจ
แบคแพคเกอร จะใหความสําคัญกับขอเสนอแนะของลูกคา โดยจะรับฟงและนํามาปรับปรุงพัฒนา
กิจการใหดีขึ้น อาทิ การปรับปรุงระบบประปาของที่พัก การเปลี่ ยนเตียงและที่นอนทั้งหมดของ
หองพักประเภทหอพัก การจัดภูมิทัศน เปนตน เมื่อเทียบการบริการกับคูแขงมีความแตกตางกัน คือ
การสรางความประทับใจใหแกลูกคาที่มาพักดวยราคาที่ไมแพงและสามารถรองรับจํานวน
นักทองเที่ยวไดในปริมาณที่มากกวาโฮสเทลอ่ืนๆ

สําหรับขอหาม กฎเกณฑ และระเบียบการใหบริการ คือ หามนําบุคคลภายนอกที่มิได
ลงทะเบียนเขาพักกับทางโฮสเทลเขาไปในหองพัก หามนําสัตวเลี้ยง สิ่งเสพยติด และการพนันตางๆ
ภายในหองพัก โดยที่ผูเขาพักมาถึงโฮสเทล พนักงานตอนรับจะตองทําสําเนาหนังสือเดินทางของผู
เขาพักไวเปนหลักฐานพรอมกับใหกรอกขอมูลสําหรับของตัวผูเขาพักกอนเขาหองพัก และผูเขาพัก
สามารถเช็คอินเขาที่พักไดต้ังแตเวลา 14:00 น. เปนตนไป และตองเช็คเอาทออกจากที่พักกอนเวลา
11:00 น. แตถาหากผูเขาพักประสงคจะเขาพักกอนเวลาดังกลาว ตองมีการแจงตอโฮสเทลลวงหนา
ในขั้นตอนของการจองที่พัก เพื่อที่ทางโฮสเทลจะไดมีการจัดเตรียมหองพักไวใหลวงหนา

แนวโนมธุรกิจในอนาคตผูประกอบการตองการที่จะปรับปรุงตัวที่พักใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานที่สุดเพื่ออรรถประโยชนของผูเขาพัก ประกอบกับเตรียมพรอมในดานของการแขงขัน
กับจํานวนกลุมที่พักโฮสเทลที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน

2) ดานการตั้งราคา
การจัดการดานการต้ังราคาของดีใจแบคแพคเกอร แบงออกเปน 2 องคประกอบ คือ

วิธีการต้ังราคา และราคาของหองพัก โดยมีรายละเอียดดังน้ี (ตารางที่ 5.2)
2.1) วิธีการตั้งราคา

ดีใจแบคแพคเกอร ไมมีการวางแผนการต้ังราคา การกําหนดอัตราคาที่พักจะพิจารณา
จากตลาด คูแขง และคุณภาพของโฮสเทล เปนสําคัญ เน่ืองจากสถานที่ต้ังของกิจการอยูใจกลางเมือง
ซึ่งมีกิจการคูแขงมาก ทําใหตัวโฮสเทลตองใหความสําคัญกับเร่ืองราคาที่ต้ังกับบริการที่ลูกคาจะ
ไดรับ โดยที่จะไมมีการขึ้นราคาในชวงฤดูกาลทองเที่ยวเพื่อรักษามาตรฐานทางดานราคาที่พัก
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2.2) ราคาของหองพัก
ดีใจแบคแพคเกอร คิดราคาของหองพัก โดยแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ

-หองพักประเภทหอพัก แบงเปนสองแบบคือ แบบพัดลมและแบบเคร่ืองปรับอากาศ โดยในหองจะ
มีเตียง 2 เตียง โดยเปนเตียงเด่ียว 1 เตียงและเตียงสองชั้น 1 เตียง ราคา 100 บาทตอเตียงตอคืน
สําหรับหองพักแบบพัดลม และ 150 บาทสําหรับหองพักแบบมีเคร่ืองปรับอากาศ โดยที่จะมีหองนํ้า
และเคร่ืองทํานํ้าอุนรวมอยูในหองพัก แตจะไมมีโทรทัศนและตูเย็นไวบริการภายในหอง
-หองพักสวนตัว โดยแบงเปนสองแบบคือ แบบพัดลมและแบบเคร่ืองปรับอากาศ โดยจะมีเตียง 2
เตียงภายในหอง มีโทรทัศนไวบริการและหองนํ้าสวนตัวพรอมอุปกรณอํานวยความสะดวกเชน สบู
ยาสีฟน ผาเช็ดตัว โดยอัตราคาที่พักจะคิดเปนหอง หองละ 400 บาทสําหรับหองพักแบบพัดลม และ
450 บาท สําหรับหองพักแบบมีเคร่ืองปรับอากาศ

ผูประกอบการดีใจแบคแพคเกอร เห็นวา อัตราคาที่พักในปจจุบันถือวามีความ
เหมาะสม และลูกคาที่มาใชบริการที่พักมีความพอใจในอัตราคาที่พักปจจุบัน เน่ืองจากมีการบริการ
ที่ดีและหองพักสะอาด สวนการแขงขันดานอัตราคาที่พัก ผูประกอบการมีความเห็นวาไมเปน
ปญหา เน่ืองจากตัวโฮสเทลสามารถรองรับปริมาณผูเขาพักไดมากและมีอัตราคาที่พักไมสูง จึงไม
เปนปญหาทางดานการแขงขันกับคูแขง เน่ืองจากเปรียบเทียบสภาพหองพักและราคาที่พักกับคูแขง
ถือวาหองพักมีราคาถูก และมีการบริการลูกคาเปนอยางดี

3) ดานการตลาด
การจัดการดานการตลาดของดีใจแบคแพคเกอร แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ ดาน

กลุมลูกคา ดานการสงเสริมการขาย และดานจุดออนจุดแข็งดานการตลาด โดยมีรายละเอียดดังน้ี
(ตารางที่ 5.3)

3.1) กลุมลูกคา
ดีใจแบคแพคเกอร มีการวางแผนดานการตลาด โดยการหากลุมลูกคาจากตางประเทศ

โดยลงโฆษณาประชาสัมพันธผานเว็บไซตจองที่พักโฮสเทล รวมไปถึงการมีเว็บไซตเพื่อ
ประชาสัมพันธตัวโฮสเทลเปนของตนเอง และประชาสัมพันธผานการแจกสต๊ิกเกอรที่มีสัญลักษณ
ของโฮสเทล โดยแจกใหกับผูเขาพักทุกคนเวลาเช็คเอาทออกจากที่พัก เพราะนักเดินทางแบคแพค
เกอรสวนใหญจะมีเสนทางการเดินทางตอไปยังสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆตอทั้งในประเทศและนอก
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ประเทศ และนําสต๊ิกเกอรน่ีติดตัวและแปะตามสถานที่ตางๆก็ถือเปนการประชาสัมพันธโฮสเทลไป
ดวย มีการจัดทํานามบัตรและแผนพับประชาสัมพันธที่พัก กลุมลูกคาในป 2553 มี 2 กลุม คือ กลุม
ลูกคาชาวตางประเทศ คิดเปนรอยละ 97 ของจํานวนผูเขาพักทั้งหมด (ลูกคาขาจร คิดเปนรอยละ 95
ของลูกคาตางประเทศ และลูกคาขาประจําคิดเปนรอยละ 2 ของผูเขาพักชาวตางประเทศ) และกลุม
ลูกคาชาวไทย คิดเปนรอยละ 3 ของจํานวนผูเขาพักทั้งหมด (ลูกคาขาจรคิดเปนรอยละ 3 ของผูเขา
พักชาวไทย) มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยทั้งปของผูเขาพักคิดเปนรอยละ 96 ของจํานวนหองพักทั้งหมด
มีลูกคาเขาพักมากที่สุด ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกป

3.2) การสงเสริมการขาย
ดีใจแบคแพคเกอร  มีชองทางการขายที่ได รับความสนใจ จากลูกคาตามลําดับ

ความสําคัญ 3 ชองทางคือ ลูกคามาหาเอง ทางเว็บไซต และลูกคาแนะนํากันเอง และมีการสงเสริม
การขายตามลําดับความสําคัญ 4 ชองทาง ดังน้ีคือ การแจกนามบัตรใหลูกคา ประชาสัมพันธผาน
ทางเว็บไซตของทางโฮสเทล การทําแผนพับและสติกเกอรฝากไปกับนักทองเที่ยวที่ไดเขามาใช
บริการ และใหสวนลดแกผูเขาพักที่เขาพักประเภทแบบหองสวนตัวรอยละ 20 สําหรับคืนแรก ใน
อดีตทางโฮสเทลเคยมีการนําโฮสเทลไปโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพและพบวาผลตอบรับไมดีมากนัก
โดนผูประกอบการเห็นวานักทองเที่ยวมักจะมีการวางแผนการเดินทางลวงหนามากอนแลว ดังน้ัน
การประชาสัมพันธลงสื่อสิ่งพิมพในประเทศจึงไมชวยในการตัดสินใจของนักทองเที่ยว เพราะสวน
ใหญจะมีที่พักที่จองลวงหนาไวกอนการเดินทางแลวเสมอ

3.3) จุดออนจุดแข็งดานการตลาด
ดีใจแบคแพคเกอร มีจุดแข็งที่แตกตางจากคูแขง คือ การที่มีการปรับปรุงดูแลคุณภาพ

ของที่พักใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ มีการพัฒนาและปรับปรุงตัวโฮสเทลจากคําแนะนําติชมที่ไดรับ
จากลูกคาอยูเสมอๆ ประกอบกับความสามารถของโฮสเทลที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวไ ดใน
ปริมาณที่มากและราคาที่พักตอเตียงตํ่ากวาโฮสเทลอ่ืนๆ จุดออนทางดานการตลาดคือในอนาคต
หากคูแขงทางการคาเพิ่มจํานวนมากขึ้นจะสงผลกระทบตอธุรกิจโฮสเทลอาจถูกดึงลูกคาไปได
ดังน้ันผูประกอบการจะตองหากลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได
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4) ดานการเงิน
การจัดการดานการเงินของดีใจแบคแพคเกอรแบงออกเปน 2 องคประกอบ คือ ดานแหลง

เงินทุน คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน สินเชื่อ และระยะเวลาคืนทุน และดาน
การทําบัญชี การชําระภาษี โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ (ตาราง5.4)

4.1) แหลงเงินทุน คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน สินเชื่อ
ดีใจแบคแพคเกอร มีการวางแผนทางการเงินลวงหนาทุกเดือน โดยมีการประมาณการ

รายรับรายจายจากการดําเนินธุรกิจ และโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงโฮสเทลในแตละเดือน เพื่อนํา
รายไดมาจัดสรรเปนคาใชจายในการดําเนินการของธุรกิจในอนาคต ซึ่งดีใจแบคแพคเกอรไดจด
ทะเบียนเปนอาคารหองพักใหเชา  มีทุนจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจเร่ิมแรกเปนเงิน 3 ,000,000
บาท มีแหลงเงินทุนในการดําเนินงานคือ เงินทุนสวนตัว จํานวนเงิน 2 ,000,000 บาท และทุนกูยืม
จากธนาคารกรุงเทพ จํานวนเงิน 1 ,000,000 บาท โดยมีคาใชจายทั้งสิ้น 3,000,000 บาท
ประกอบดวยคาปรับปรุงหอพัก ระบบสาธารณูปโภคภายในหอพัก และคาเฟอรนิเจอรตกแตง มี
คาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกมากที่สุดคือ คาปรับปรุงอาคารทั้งภายนอกและภายใน สวนคาใชจาย
ในการดําเนินงานตอป ประมาณ 1,200,000 บาท ดีใจแบคแพคเกอร มีสภาพคลองทางการเงินที่ดี
เน่ืองจากไมมีปญหาเร่ืองเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อ โดยไดชําระหน้ีสินหมดแลว ปจจุบันใชเงินทุน
สวนตัวในการดําเนินกิจการ

4.2) ระยะเวลาคืนทุน การทําบัญชี การชําระภาษี
ดีใจแบคแพคเกอร มีระยะเวลาคืนทุนภายใน 5 ป ซึ่งในปจจุบันไดคืนทุนทั้งหมด

ภายใน 3 ปแรกที่ดําเนินกิจการ เน่ืองจากใชคาใชจายในการลงทุนเบื้องตนไมสูงนักและมีจํานวนคน
เขาพักที่มากตลอดเวลา ต้ังแตเร่ิมเปดดําเนินการมีการจัดการทางดานบัญชีเปนระบบบัญชีอยางงาย
คือ บัญชีแสดงรายรับรายจายในแตละเดือน โดยพนักงานตอนรับจะเปนผูจัดทําบัญชีรวมกับ
ผูประกอบการและมีการตรวจสอบอยูอยางสม่ําเสมอ สวนการชําระภาษีในป 2554 มีการชําระภาษี
5 รายการ น่ันคือ ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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5.1.5 บานชาญ
1) ดานการใหบริการ

การจัดการดานการใหบริการของบานชาญ แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ ดาน
โครงสรางของธุรกิจ ดานแรงงานและการจางงาน และดานสภาพหองพักและการใหบริการ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี คือ (ตารางที่ 5.1)

1.1)  โครงสรางของธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบานชาญ เปนแบบธุรกิจรายเด่ียว เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ผูประกอบการดําเนินกิจการของธุรกิจในทุกสวนดวยตนเอง ไมมีการจาง
แรงงาน เน่ืองจากขนาดของที่พักที่สามารถรองรับปริมาณผูเขาพักไดอยางจํากัด ประกอบกับกิจการ
พึ่งเร่ิมตนใหม ยังไมมีการขยับขยายและยังไมตองมีการวางแผนในดานการจัดการมากนัก
ผูประกอบการจะเปนผูควบคุมดูแลกิจการอยางใกลชิด และใหการบริการอํานวยความสะดวกแกผู
เขาพักดวยตนเอง โดยผูประกอบการจะพักที่โฮสเทลดวยเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและ
ดูแลธุรกิจใหเกิดความเรียบรอย บานชาญ มีโครงสรางการบริหารงานและการแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังน้ีคือ

1) ผูประกอบการ ทําหนาที่ดูแลบริหารจัดการกิจการใหเปนไปดวยความเรียบรอยใน
ทุกดาน คือ ดานการบริการติดตอประสานงานรับจองหองพัก ลงทะเบียนเขาพัก ตอนรับลูกคา ดูแล
ความเรียบรอยเวลาลูกคาเขาออกที่พัก อํานวยความสะดวกใหแกลูกคา ดานการต้ังราคาเป นผู
กําหนดราคาของหองพัก ดานการตลาดติดตอหาลูกคา ประชาสัมพันธผานสื่อสาธารณะตางๆ
นามบัตรและอินเทอรเน็ต ดานการเงิน จัดเก็บคาหองพัก จัดทําบัญชีรายรับรายจาย ดูแลคาใช จาย
ของกิจการ

ผูประกอบการไดใชชีวิตอยูในตางประเทศมานานกอนที่จะกลับมาพักอาศัยอยูที่
ประเทศไทย ตัดสินใจประกอบธุรกิจเน่ืองจากมองเห็นวาธุรกิจน้ีกําลังเปนที่นิยมอยางมาก โดย
อาศัยแนวคิดวาผูเขาพักเปรียบเสมือนเพื่อนที่มาเยี่ยมบาน ประกอบกับจํานวนหองที่ไม มากเทาที่
อ่ืนๆ จึงทําใหผูเขาพักมีความใกลชิดกับผูประกอบการ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเขาพักไดเปนอยางดี
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1.2) แรงงานและการจางงาน
ผูประกอบการบานชาญ ไมมีการแจงแรงงานเพิ่มเน่ืองจากพึ่งเร่ิมกิจการไดไมนานนัก

และมีจํานวนหองพักที่นอย จึงทําใหการดูแลสามารถทําไดอยางทั่วถึง โดยผูประกอบการ ไดคิด
อัตราคาจางของตนเองเปนเงิน 25,000 บาทตอเดือน โดยในกรณีที่จะมีการลาปด ลาหยุดหรือ ลา
ปวยก็จะปดกิจการโฮสเทลชั่วคราว เน่ืองจากผูประกอบการ ก็อาศัยอยูในที่พักดวย

1.3) สภาพหองพักและการใหบริการ
บานชาญ มีสภาพหองพักเปนอาคาร1หองใหญ โดยเชาชั้น 2 ของอาคารพาณิชยแหง

หน่ึงทั้งชั้น เพื่อประกอบธุรกิจ มีหองพักที่เปดใหบริการคือเปนหองรวม มีจํานวนเตียงทั้งสิ้น 8
เตียง โดย เปนเตียงสองชั้น จํานวน 1 เตียง  และเปนเตียงเ ด่ียวจํานวน 6 เตียง  มีพัดลม
เคร่ืองปรับอากาศ โทรทัศน ตูเย็น ไวบริการภายในหองพัก มีหองนํ้ารวมและเคร่ืองทํานํ้าอุนไว
บริการจํานวน 2 หอง ผูเขาพักผูประกอบการเห็นวาสภาพหองพักและอุปกรณของใชในหองพักมี
ความเหมาะสมและอยูในสภาพที่ใหม

การใหบริการของบานชาญ จะเนนความสําคัญในการใหบริการขอมูลที่นาสนใจ
ใหแกผู เขาพัก ดูแลผู เขาพักเหมือนเพื่อนสนิทที่มาเยี่ยมบาน โดย จะมีบริการซักผา โดยที่
ผูประกอบการจะซักรีดให โดยคิดชิ้นละ 10 บาท มีบริการนําเที่ยวและพาไปทานอาหารทองถิ่นที่มี
ราคาไมแพง โดยถาหากมีปริมาณของผูเขาพักที่มากและตองการไปดวยกันทั้งหมด ก็จะมีการวาจาง
รถตู เพื่อนําไปสงในสถานที่ตางๆ เปนคร้ังไป มีบริการเคร่ืองด่ืมไวภ ายในหอพัก บริการ
อินเทอรเน็ต ไว-ไฟ ไวบริการ 24 ชั่วโมง ผูเขาพักสามารถสูบบุหร่ีไดในบริเวณที่จัดไวให ทาง
โฮสเทลไมมีกฎการใหบริการและขอหามไวอยางตายตัว มีเพียงกฎหามนําสัตวเลี้ยง หามมีสารเสพย
ติดในที่พัก และหามบุคคลที่ไมใชผูเขาพักมาพักอยูที่โฮสเทล เมื่อผูเขาพักตองการที่จะเขาที่พัก
สามารถโทรศัพทเรียกผูประกอบการเพื่อใหเปดเขาเช็คอินไดทุกเวลา และสามารถเช็คเอาทไดทุก
เวลาเชนกัน สวนปญหาและขอจํากัดในการใหบริการ ตัวผูประกอบการยังไมพบปญหาในเร่ืองของ
การใหบริการและหองพัก

ในอนาคตผูประกอบการมีแนวโนมที่จะขยายจํานวนเตียงที่พักและมีก ารจัดซื้อ
คอมพิวเตอร เขามาเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเขาพัก บริการรับ-สงลูกคาจากสนามบินถึงที่พัก
และการปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกโฮสเทลอีกดวย
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2) ดานการตั้งราคา
การจัดการดานการต้ังราคาของบานชาญโฮสเทล แบงออกเปน 2 องคประกอบ คือ วิธีการ

ต้ังราคา และราคาของหองพัก โดยมีรายละเอียดดังน้ี คือ (ตารางที่ 5.2)
2.1) วิธีการตั้งราคา

บานชาญ ไมมีการวางแผนการต้ังราคา จะพิจารณาจากการต้ังราคาตามโฮสเทลคูแขง
โดยที่ราคาจะตองอยูในระดับกลางๆเพราะสามารถรองรับจํานวนผูเขาพักไดในปริมาณที่ไมมาก
และกําหนดจากความพึงพอใจของผูประกอบการ มีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่พักในชวงฤดูกาล
ทองเที่ยวของประเทศไทย

2.2) ราคาของหองพัก
บานชาญ มีการกําหนดอัตราคาที่พักเพียงราคาเดียวคือ 210 บาทตอเตียงตอคืน โดย

ผูประกอบการมีความเห็นวา อัตราคาที่พักน้ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งผูประกอบการไมมี
ภาระหน้ีสินจากการดําเนินธุรกิจ และเห็นวาการต้ังอัตราคาที่พักไมแพงทําใหลูกคาใชบริการเขาพัก
เต็มเกือบตลอด ซึ่งอัตราคาที่พักในปจจุบันลูกคามีความพึงพอใจ แมวาจะมีการขึ้นอัตราคาที่พัก
ในชวงฤดูกาลทองเที่ยวเปน 310 บาท ลูกคาก็ยังมีความพึงพอใจที่จะจายเพื่อใชบริการของทางโฮส
เทล เน่ืองจากความสะอด และความประทับใจ ในบริการที่ดูแลลูกคาอยางเปนกันเอง

3) ดานการตลาด
การจัดการดานการตลาดของบานชาญ แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ ดานกลุมลูกคา

ดานการสงเสริมการขายและดานจุดออนจุดแข็งดานการตลาด โดยมีรายละเอียดดังน้ี คือ
(ตารางที่ 5.3)

3.1) กลุมลูกคา
บานชาญ ยังไมมีการวางแผนทางดานการตลาดอยางชัดเจน แตมีการนําเว็บไซตของ

ตนไปฝากไวบนเว็บไซตจองที่พักโฮสเทล มีการนําขอมูลของโฮสเทลไปประชาสัมพันธบน
เครือขายสังคมออนไลน สําหรับกลุมลูกคาในชวงที่เปดบริการมา น่ันคือชวงเดือนพฤศจิกายน
2554 ถึง กุมภาพันธ 2555 แบงไดออกเปนสองกลุมคือลูกคาชาวตางประเทศ คิดเปนรอยละ 99 ของ
จํานวนผูเขาพักทั้งหมด โดยทั้งหมดเปนลูกคาขาจร และลูกคาชายไทย คิดเปนรอยละ 1 ของจํานวน
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ผูเขาพักทั้งหมด โดยเปนลูกคาขาจรทั้งหมด ยังไมมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยและชวงเวลาที่มีผูเขาพัก
มากที่สุด เน่ืองจากเปดกิจการมาไดเพียง 3เดือนเทาน้ัน

3.2) การสิ่งเสริมการขาย
บานชาญ มีชองทางการขายที่ไดรับความสนใจจากลูกคาตามลําดับความความสําคัญ 3

ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซตคนหาโฮสเทล www.hostelworld.com ซึ่งเปนชองทางการขายที่ทําให
ลูกคามาใชบริการที่พักมากที่สุด รองลงมาคือ ลูกคาหาเอง และการบอกตอระหวางกลุมลูกคา ทาง
โฮสเทลไดมีการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาที่ตองการขอมูลเกี่ยวกับที่พักโดยการนําไป
ประชาสัมพันธไวบนเครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook เปนตน ตัวผูประกอบการไมมี
ประสบการณในการทําธุรกิจที่พักมากอน จึงอาศัยการศึกษาขอมูลจากทั้งบนอินเทอรเน็ตและศึกษา
จากโฮสเทลคูแขงเพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของตนตอไปในอนาคต

3.3) จุดออนจุดแข็งดานการตลาด
บานชาญ มีจุดแข็งดานการตลาดที่แตกตางจากคูแขง คือ เนนการใหความเปนกันเอง

กับลูกคาทําใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีกหรือมีการแนะนําหรือบอกตอระหวาง
ลูกคาทําใหไดลูกคาใหมเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตหากคูแขงทางการคามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น อาจสงผล
กระทบตอธุรกิจได กิจการจึงตองหากลยุทธทางการตลาดและมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้นเพื่อ
ดึงดูดใหลูกคามาใชบริการ

4) ดานการเงิน
การจัดการดานการเงินของบานชาญ แบงออกเปน2 องคประกอบ คือ ดานแหลงเงินทุน

คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน สินเชื่อ และระยะเวลาคืนทุน และดานการทํา
บัญชี การชําระภาษี โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ (ตาราง5.4)

4.1) แหลงเงินทุน คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน สินเชื่อ
บานชาญ ยังไมมีการวางแผนทางการเงิน โดยเงินทุนที่ใชในการดําเนินกิจการ

เร่ิมแรกมีแหลงเงินทุนมาจากเงินทุนสวนตัวทั้งสิ้น เปนจํานวนเงิน 70,000 บาท ผูประกอบการ
ไมไดมีการกูยืมเงินจากธนาคาร เน่ืองจากใชเงินลงทุนไมสูงนัก บานชาญไมมีทุนจดทะเบียนและยัง
ไมไดมีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ในสวนของคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกเปนเงินจํานวน
54,000 บาท ประกอบดวย คาเคร่ืองปรับอากาศ ที่นอน อุปกรณอํานวยความสะดวกและเฟอรนิเจอร
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ซึ่งมีคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกมากที่สุดคือ คาเคร่ืองปรับอากาศ โฮสเทลยังไมมีคาใชจายใน
การดําเนินงานตอป  แตคาใชจายดําเนินงานตอเดือนในระยะเวลา 3 เดือนอยูที่ประมาณ 15 ,000
บาทตอเดือน ปจจุบันยังไมมีปญหาเร่ืองสภาพคลองทางการเงินและในอนาคตไมมีโครงการที่จะกู
เงินเพิ่มเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมแตอยางใด

4.2) ระยะเวลาคืนทุน การทําบัญชี การชําระภาษี
บานชาญ มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยของธุรกิจประมาณ 2 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่

ประมาณ 35,000 บาทตอเดือน และในอนาคตคาดวารายไดจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน การดูแล
ควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานผูประกอบการเปนผูดูแลดวยตนเองทั้งหมด การจัดทําบัญชีจะ
เปนการทําบัญชีรายรับรายจายอยางงายโดยมีการจดบันทึกคาใชจายตางๆดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ
สําหรับในสวนของการชําระภาษีบานชาญยังไมมีการชําระภาษีใดๆ

5.1.6 สรุปการจัดการธุรกิจโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ธุรกิจโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหง คือ สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร

กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม ธนิตาเฮาส ดีใจแบคแพคเกอร และบานชาญ ธุรกิจโฮสเทลทั้ง 5 แหง
ดังกลาวขางตน มีการจัดการธุรกิจในภาพรวมดังตารางที่ 4.1-4.4 ดังน้ี คือ

1) การใหบริการ
ธุรกิจโฮสเทลทั้ง 5 แหง มีการจัดการดานการใหบริการโดยพิจารณาจาก 3 องคประกอบ

คือ องคประกอบแรกโครงสรางธุรกิจ พบวา มีลักษณะเปนธุรกิจมีทั้งแบบรายเด่ียวและหางหุนสวน
โดย บริหารงานแบบครอบครัวเน่ืองจากหุนสวนในการประกอบธุรกิจมักเปนญาติพี่นองและเพื่อน
ฝูง ธุรกิจโฮสเทลสวนหน่ึงมีการวางแผนการดําเนินงานและแบงหนาที่ความรับผิดชอบ สวนบาง
แหงมีการประชุมการดําเนินงาน และบางแหงไมมีการประชุมการดําเนินงานเพราะผูประกอบการ
เปนผูดําเนินการเองทั้งหมด  องคประกอบสองแรงงานและการจางงาน พบวา ธุรกิจโฮสเทลมีการ
จางแรงงานโดยทั่วไป 1-3 คน สวนมากเปนแรงงานคนไทยในพื้นที่ โดยคัดเลือกแรงงานจากการ
สัมภาษณและทดลองงาน การคิดอัตราคาแรงเฉลี่ยวันละ 80-100 บาท ในสวนของตําแหนงแมบาน
และจะแตกตางกันออกไปสําหรับตําแหนงผูจัดการ และพนักงานตอนรับซึ่งจะไดรับอัตราคาจาง
ประมาณ 8,000 – 15,000 บาท ตอเดือน ขึ้นอยูกับลักษณะงาน สวนมากไมมีการปรับอัตราคาแรง มี
การจายคาลวงเวลาทํางานใหแรงงานเปนสวนมาก มีการจัดสวัสดิการใหแรงงาน ไดแก การลาตางๆ
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การใหโบนัส อยางเหมาะสมกับงาน องคประกอบสามสภาพหองพักและการบริการ พบวา ลักษณะ
โฮสเทลสวนมากเปนอาคารพาณิชยและบานพัก อาคารคร่ึงไมคร่ึงปูน และอาคารไม ต้ังแต 1 ชั้น
จนถึง 4 ชั้น มีจํานวนหองพักต้ังแต 5-40 หอง มีรูปแบบหองพักทั้งแบบหอพักและหองพักสวนตัว
และสิ่งอํานวยความสะดวกไดแก เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม เคร่ืองทํานํ้าอุนเปนตน หองนํ้าและ
ลักษณะของหองพักจะเปนแบบสาธารณะคือใชรวมกัน โดยที่จะไมมี ตูเย็นและโทรทัศนไวบริการ
ในหองพัก โฮสเทลสวนมากมีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติในการเขาพักเพื่อความปลอดภัย
และความสงบเรียบรอยในการดูแลลูกคาที่มาใชบริการ นอกจากการใหบริการที่พักแลว
โฮสเทลบางแหงมีการบริการอ่ืนๆเสริมแกลูกคา ไดแก บริการขอมูลขาวสารที่นาสนใจและอํานวย
ความสะดวกในการเขาพักแกลูกคา บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม อินเทอรเน็ต ไว-ไฟ นําเที่ยว การ
เชารถจักรยานยนต ซักอบรีด โดยผูประกอบการจัดบริการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
ที่มาพักเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการบริการ สําหรับปญหาการใหบริการสวนใหญคือไม
สามารถรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการเขาพักได เน่ืองโฮสเทลเปนที่พักที่เสียคาใชจายในการเขาพัก
ไมมากนักเมื่อเทียบกับที่พักแบบอ่ืนๆ และนําไปสูการขาดแคลนแรงงานในชวงฤดูกาลทองเที่ยว

2) การตั้งราคา
ธุรกิจโฮสเทลทั้ง 5 แหง มีการจัดการดานการต้ังราคาโดยพิจารณาจาก 2 องคประกอบ คือ

องคประกอบแรกวิธีการต้ังราคา พบวา ธุรกิจโฮสเทลมีการต้ังราคาจากสภาพหองพัก ตลาด คูแขง
และ จํานวนผูเขาพัก มีเพียงบางแหงที่ไมมีเกณฑในการต้ังราคาโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ
ผูประกอบการ และองคประกอบสองราคาของหองพัก พบวา โฮสเทลสวนมากราคาโดยเฉลี่ยจะ
ต้ังอยูที่ระหวาง 100-500 บาทตอคนตอคืน โดยจะแตกตางตามอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่มีไวบริการ และประเภทของหองพักเพื่อที่ลูกคาจะไดเลือกพักตามความพึงพอใจ ซึ่งปจจัยที่
สําคัญในการเลือกหองพัก ไดแก สภาพหองพัก บรรยากาศ การบริการ ความสะอาด และราคาของ
หองพัก ซึ่งการแขงขันดานราคาของหองพักระหวางคูแขงไมมีความรุนแรง หากมีการปรับอัตราคา
หองพักสวนมากจะไมสงผลกระทบตอจํานวนลูกคาเน่ืองจากไดปรับคุณภาพของบริการเพิ่มขึ้นดวย
สําหรับปญหาที่พบสวนมากคือ ราคาของหองพักในปจจุบันไมเหมาะสมกับตนทุนคาใชจายในการ
ดําเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ
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3) การตลาด
ธุรกิจโฮสเทลทั้ง 5 แหง มีการจัดการดานการตลาด โดยพิจารณาจาก 3 องคประกอบ คือ

องคประกอบแรกกลุมลูกคา พบวา กลุมลูกคาสวนมากเปนชาวตางชาติซึ่งเปนลูกคาขาจรที่มาเขา
พักเพื่อเดินทางทองเที่ยวไปยังที่อ่ืนๆตอในประเทศไทยดวยตนเอง สวนนอยเปนลูกคาชาวไทย มี
อัตราการเขาพักเฉลี่ยทั้งปของผูเขาพักจะอยูระหวางรอยละ 80-90 โดยชวงเวลาที่มีผูเขาพักมากที่สุด
จะอยูระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกป องคประกอบที่สองการสงเสริมการขาย
พบวา ธุรกิจโฮสเทลมีชองทางการขายเรียงลําดับตามความสําคัญคือ เว็บไซตและลูกคาแนะนํา
กันเอง ในการสงเสริมการขายสวนมากจะมีการแจกนามบัตรของตนเอง และการใหสวนลดกับ
ลูกคาที่กลับมาใชบริการ ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนตางๆ นอกจากน้ีธุรกิจโฮสเทลยังมีการ
เพิ่มมูลคาในธุรกิจจากการจัดบริการเสริม อาทิ การปรับปรุงหองพัก การจัดบรรยากาศใหสวยงาม
ซัก อบ รีด อาหารเคร่ืองด่ืม และบริการนําเที่ยว สําหรับองคประกอบดานจุดแข็งจุดออนดาน
การตลาด พบวา ธุรกิจโฮสเทลสวนมากมีจุดแข็งที่ความเปนกันเองกับลูกคาและการอํานวยความ
สะดวกใหแกลูกคา สรางความประทับใจใหแกลูกคาที่มาพัก สวนจุดออน คือ โฮสเทลยังขาดการ
ประชาสัมพันธที่กวางขวางและขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ

4) การเงิน
ธุรกิจโฮสเทลทั้ง 5 แหง มีการจัดการดานการเงินโดยพิจารณาจาก 2 องคประกอบ คือ

องคประกอบแรกแหลงเงินทุน คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน สินเชื่อ พบวา
โฮสเทลสวนมากมีการวางแผนทางการเงิน แหลงเงินทุนมีการจัดหาจาก 2 สวนคือ ทุนสวนตัว และ
ทุนกูยืมจากธนาคารพาณิชย โฮสเทลสวนใหญมีทุนจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ประมาณ 70,000 -
3,000,000 บาท มีคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกเฉลี่ยตอป 1,028,700 บาท มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานเฉลี่ยตอป เปนเงิน 669,000 บาทตอป ดานสินเชื่อโฮสเทลสวนใหญหมดปญหาเร่ืองหน้ี
คางชําระเพราะมีการคืนทุนไปต้ังแตในชวงปแรกๆในการประกอบกิจการไปแลว  องคประกอบ
สองระยะเวลาคืนทุน การทําบัญชี การชําระภาษี พบวา ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยของธุรกิจอยูระหวาง
2-8 ป สําหรับรายไดในอนาคตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน โฮสเทลสวนมากมีการจัดทําบัญชีรายรับ
รายจาย และบัญชีกําไรขาดทุน โดยผูประกอบการบางแหงจะเปนผูทําบัญชีดวยตนเองและเปนผู
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย สวนการชําระภาษี ไดแก ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษีเงินไดบุคคล
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ธรรมดา มีการชําระทั้งแบบชําระดวยตนเองและการเหมาจายผานสํานักงานบัญชี และโฮสเทลบาง
แหงยังไมมีการชําระภาษี นอกจากน้ีผูประกอบการมีการควบคุมดูแลคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
ดวยตนเอง
ตารางท่ี 5.1 สรุปการจัดการดานการใหบริการของธุรกิจโฮสเทล จํานวน 5 แหง ในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม

รายละเอียด สไปซ่ีไทยแบค
แพคเกอร

กองแกวเฮือนคํา
เชียงใหมโฮม

ธนิตาเฮาส ดีใจแบคแพค
เกอร

บานชาญ

1.1 โครงสรางของธุรกิจ
-ลักษณะสถานประกอบการ

-ปที่กอตั้ง (จนถึงป 2555)

-ลักษณะการบริหารงานแบบ

-การวางแผนการดําเนินงาน

-การประชุมชี้แจงการดําเนินงาน

-การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ

ธุรกิจ
รายเดี่ยว
พ.ศ. 2549
(6ป)
นายจาง

ไมมี

ไมมี

มี

หางหุนสวน
จํากัด
พ.ศ. 2550
(5ป)
นายจาง

มี

มี

มี

ธุรกิจ
รายเดี่ยว
พ.ศ. 2551
(4ป)
ครอบครัว

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ธุรกิจ
รายเดี่ยว
พ.ศ. 2552
(3ป)
นายจาง

มี

มี

มี

ธุรกิจ
รายเดี่ยว
พ.ศ. 2554
(3เดือน)
ตนเอง

ไมมี

ไมมี

ไมมี
1.2 แรงงานและการจางงาน
จํานวนแรงงาน
-ชาย
-หญิง
ที่มาของแรงงาน
-ในพ้ืนที่
-นอกพ้ืนที่
การคัดเลือกแรงงาน

การคิดอัตราคาแรงตอคน
-รายวัน (บาท)
-รายเดือน (บาท)
การปรับอัตราคาแรง
การจายคาลวงเวลาทํางาน
สวัสดิการแรงงาน

-
2 คน

2 คน
-
-สัมภาษณ
-คนรูจัก

-
6,500-12,000
ไมมี
มี
-โบนัส
-ลาปวย/ลากิจ/
ลาพัก

1 คน
1 คน

2 คน
-
-ทดลองงาน 1
เดือน

-
4,000 – 4,500
ไมมี
มี
-โบนัส
-ลาปวย/ลากิจ/
ลาพัก

1คน
2คน

3 คน
-
-ทดลองงาน 1
เดือน

300
-
ไมมี
มี
-คาอาหาร
-โบนัส
-ลาปวย/ลากิจ/
ลาพัก

1คน
7 คน

8 คน
-
-ทดลองงาน 2
เดือน

-
5,000-8,000
ไมมี
มี
-คาอาหาร
-โบนัส
-ลาปวย/ลากิจ/
ลาพัก

1คน
-

1 คน
-
-

-
25,000
ไมมี
มี
-ลาปวย/ลา
กิจ/ลาพัก
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ตารางท่ี 5.1 (ตอ)
รายละเอียด สไปซี่ไทยแบค

แพคเกอร
กองแกวเฮือนคํา

เชียงใหมโฮม
ธนิตาเฮาส ดีใจ

แบคแพคเกอร
บานชาญ

1.3 สภาพหองพักและการบริการ
ลักษณะโฮสเทล

จํานวนหองพักที่ใหบริการ
-หอพัก พัดลม
-หอพัก ปรับอากาศ
-หองสวนตัว พัดลม
-หองสวนตัว ปรับอากาศ
ขอหาม/หลักเกณฑ/กฎ/
ลักษณะการใหบริการตามความ
ตองการของลูกคา

อาคารปูน
บานพักสองชั้น

-
24 เตียง
-
-
มี
-อาหารวาง
เคร่ืองดื่ม
-เคร่ืองซักผา
หยอดเหรียญ
-อินเทอรเน็ต
-จองหองและ
อํานวยความ
สะดวก
-นําเที่ยว

อาคารปูน
บานพักชั้นเดียว

-
16 เตียง
-
6หอง
มี
-อาหารวาง
เคร่ืองดื่ม
-เคร่ืองซักผา
หยอดเหรียญ
-อินเทอรเน็ต
-จองหองและ
อํานวยความ
สะดวก
-เชามอเตอรไซค

อาคารไม
บานพักชั้น
เดียว

-
-
-
6หอง
มี
-อาหารเชา
-อาหารวาง
เคร่ืองดื่ม
-ซัก อบ รีด
-อินเทอรเน็ต
-จองหองและ
อํานวยความ
สะดวก

อาคารปูน
แบบหอพัก

30 เตียง
30 เตียง
10 หอง
10 หอง
มี
-อาหาร
เคร่ืองดื่ม
-เคร่ืองซักผา
หยอดเหรียญ
-อินเทอรเน็ต
-จองหองและ
อํานวยความ
สะดวก
-เชา
มอเตอรไซค

ชั้นสอง
อาคาร
พาณิชย

-
8เตียง
-
-
มี
-เคร่ืองดื่ม
-ซัก อบ รีด
-นําเที่ยว
-
อินเทอรเน็ต

ที่มา: จากการสํารวจ
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ตารางท่ี 5.2 สรุปการจัดการดานการต้ังราคาของธุรกิจโฮสเทล จํานวน 5 แหงในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม

รายละเอียด สไปซี่ไทย
แบคแพคเกอร

กองแกวเฮือนคํา
เชียงใหมโฮม

ธนิตาเฮาส ดีใจ
แบคแพคเกอร

บานชาญ

2.1 การตั้งราคา
-การกําหนดอัตราคา
หองพัก

-ตลาด คูแขง
และสภาพ
หอง

-ตลาด คูแขง
และสภาพหอง

-ตลาด คูแขง
และสภาพหอง

-ตลาด คูแขง
และสภาพหอง

-ตลาด คูแขง
และสภาพหอง

2.2 ราคาของหองพัก
-อัตราคาที่พัก
(บาท/ตอคนตอคืน)
-การแขงขันดานอัตรา
คาที่พัก
-สาเหตุที่ลูกคาพึง
พอใจในราคาที่พัก

-การปรับราคาที่พักตอ
จํานวนลูกคา
-ปญหาและขอจํากัด
ดานการตั้งราคา

250

ไมรุนแรง
-สภาพ
หองพัก
-การบริการ

ไมสงผล
กระทบ
ไมมี

250-340

ไมรุนแรง
-สภาพหองพัก
-การบริการ
-บรรยากาศ

ไมสงผลกระทบ

ไมมี

600

ไมรุนแรง
-สภาพหองพัก
-การบริการ
-บรรยากาศ

ไมสงผลกระทบ

ไมมี

100-450

ไมรุนแรง
-สภาพหองพัก
-การบริการ

ไมสงผลกระทบ

ไมมี

210-310

ไมรุนแรง
-สภาพหองพัก
-การบริการ

ไมสงผลกระทบ

ไมมี

ที่มา: จากการสํารวจ
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ตารางท่ี 5.3 สรุปการจัดการดานการตลาดของธุรกิจโฮสเทล จํานวน 5 แหงในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม

รายละเอียด สไปซี่ไทย
แบคแพคเกอร

กองแกวเฮือนคํา
เชียงใหมโฮม

ธนิตาเฮาส ดีใจ
แบคแพคเกอร

บานชาญ

3.1 กลุมลูกคา
-การวางแผนดานการตลาด
-กลุมลูกคา
ชาวตางชาติ (รอยละ)
ลูกคาประจํา (รอยละ)
ลูกคาขาจร (รอยละ)
ชาวไทย (รอยละ)
ลูกคาประจํา (รอยละ)
ลูกคาขาจร (รอยละ)
อัตราการเขาพักเฉลี่ยทั้งปของผูเขา
พัก (คิดเปนรอยละของจํานวน
หองทั้งหมด)
ชวงเวลาที่มีผูเขาพักมากที่สุดในป
2554

มี

95
80
15
5
1
4
98

เม.ษ.- ก.ค.
ของทุกป

มี

90
70
20
10
4
6

95

มี.ค.-มิ.ย.
ของทุกป

ไมมี

98
40
58
2
-
2
90

มี.ค.-มิ.ย.
ของทุกป

มี

97
95
2
3
-
3
96

เม.ษ.- ก.ค.
ของทุกป

ไมมี

99
-

99
1
-
1
-

-

3.2 การสงเสริมการขาย
- ชองทางการขาย

-การสงเสริมการขาย

-ลูกคาแนะนํา
กันเอง

-ลูกคาหาเอง
-เว็บไซต

-แจกนามบัตร
-เว็บไซต

-สวนลดแกผู
เขาพักที่จอง
ผานเว็บไซต

ของ
โฮสเทล

-ลูกคาแนะนํา
กันเอง

-ลูกคาหาเอง
-เว็บไซต

-แจกนามบัตร
-ใบปลิวแผนพับ

-เว็บไซต

-ลูกคาแนะนํา
กันเอง

-ลูกคาหา
เอง

-เว็บไซต

-แจกนามบัตร
-เว็บไซต

-ลูกคาแนะนํา
กันเอง

-ลูกคาหาเอง
-เว็บไซต

-แจกนามบัตร
-ใบปลิวแผน

พับ
-เว็บไซต

-สวนลดแกผู
เขาพักที่เคย

เขาพัก

-ลูกคา
แนะนํา
กันเอง

-ลูกคาหา
เอง

-เว็บไซต
-แจก

นามบัตร
-เว็บไซต

ที่มา: จากการสํารวจ
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ตารางท่ี 5.3 (ตอ)
รายละเอียด สไปซี่ไทยแบคแพค

เกอร
กองแกวเฮือนคํา

เชียงใหมโฮม
ธนิตาเฮาส ดีใจ

แบคแพคเกอร
บานชาญ

-การเพ่ิมมูลคาในธุรกิจ
โฮสเทล

-บริการรับสง
-บริการเคร่ืองซักผา
หยอดเหรียญ
- บริการนําเที่ยว
-คอมพิวเตอร
-หองครัวสาธารณะ

-บริการเคร่ืองซัก
ผาหยอดเหรียญ
-บริการเชา
มอเตอรไซค
-คอมพิวเตอร
-จัดบรรยากาศให
สวยงาม
-มุมเอกสาร
แนะนําสถานที่
ทองเที่ยว

-บริการ ซัก
อบ รีด
-จัดบรรยากาศ
ใหสวยงาม
-มุมเอกสาร
แนะนํา
สถานที่
ทองเที่ยว

-บริการเคร่ือง
ซักผาหยอด
เหรียญ
-บริการเชา
มอเตอรไซค
-คอมพิวเตอร
-บริการ
แนะนํา
โปรแกรมการ
ทองเที่ยว

-บริการ ซัก
อบ รีด
-บริการนํา
เที่ยว

3.3 จุดแข็งจุดออน
ดานการตลาด
-จุดแข็ง

-จุดออน

-ไดรับความจากนัก
เดินทางแบคแพค
เกอรมาเปนระยะ
เวลานาน

-

-บรรยากาศและ
บริเวณพ้ืนที่ให
แขกไดพักผอน
มากกวาโฮสเทล
อ่ืนๆ

-ไมมีการบริการ
นักทองเที่ยวมาก
เทาที่ควร

-บรรยากาศ
และสถานที่ที่
มีความ
โบราณและ
ดั้งเดิม

-ทําเลที่ตั้งอยู
ไกลจากตัว
เมือง

-มีปริมาณที่
พักที่สามารถ
รองรับจํานวน
นักทองเที่ยว
ไดมากและ
ราคาคาที่พักที่
ถูกเมื่อเทียบ
กับโฮเทล
อ่ืนๆ

-

-การดูแลผูเขา
พักเหมือน
เพ่ือนที่มา
เย่ียมบาน
ไดรับความ
เปนเองสูง

-รองรับ
จํานวน
นักทองเที่ยว
ไดนอย
-ประสบการณ
ในการทํา
ธุรกิจนอย

ที่มา: จากการสํารวจ
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ตารางท่ี 5.4 สรุปการจัดการดานการเงินของธุรกิจโฮสเทล จํานวน 5 แหง ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม

รายละเอียด สไปซี่ไทย
แบคแพคเกอร

กองแกวเฮือนคํา
เชียงใหมโฮม

ธนิตาเฮาส ดีใจ
แบคแพค

เกอร

บานชาญ

4.1 แหลงเงินทุน คาใชจายในการ
ลงทุน เงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อ
-การวางแผนดานการเงิน
การจัดหาแหลงเงินทุน
-ทุนสวนตัว (บาท)
-ทุนกูยืม (บาท)
-จํานวนคร้ังที่กูยืม
-ทุนจดทะเบียน (บาท)
-คาใชจายในการเร่ิมกิจการ(บาท)
-ปญหาดานเงินทุนหมุนเวียน
-ปญหาดานสินเชื่อ
-หนี้คางชําระ
-การขอสินเชื่อเพ่ิม

มี

500,000
-
-

500,000
490,000

ไมมีปญหา
ไมมีปญหา
ไมมีปญหา

ไมมี

มี

2,500,000
-
-

2,500,000
1,520,000

ไมมีปญหา
ไมมีปญหา
ไมมีปญหา

ไมมี

มี

80,000
-
-

80,000
75,000

ไมมีปญหา
ไมมีปญหา
ไมมีปญหา

ไมมี

มี

2,000,000
1,000,000

1
3,000,000
3,000,000

ไมมีปญหา
ไมมีปญหา
ไมมีปญหา

ไมมี

ไมมี

70,000
-
-
-

54,000

ไมมีปญหา
ไมมีปญหา
ไมมีปญหา

ไมมี
4.2 ระยะเวลาคืนทุน การทําบัญชี
การชําระภาษี
-ระยะเวลาคืนทุนโดยเฉลี่ยของธุรกิจ
-แนวโนมรายไดในอนาคต
-การจัดทําบัญชี
-การชําระภาษี
-การควบคุมคาใชจาย
-ปญหาและขอจํากัดทางการเงิน

2ป

คงที่
มี
มี
มี

ไมมี

8ป

คงที่
มี
มี
มี

ไมมี

2ป

คงที่
มี
มี
มี

ไมมี

5ป

คงที่
มี
มี
มี

ไมมี

2ป

เพ่ิมขึ้น
มี

ไมมี
มี

ไมมี
ที่มา: จากการสํารวจ
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5.2 การวัดศักยภาพการจัดการธุรกิจโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หัวขอน้ีเปนการวัดการจัดการธุรกิจโฮสเทลโดยการประยุกตเกณฑมาตรฐานที่พักเพื่อการ

ทองเที่ยว ประเภทเกสตเฮาสและโฮสเทล ของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา โดยมีการแบงมาตรฐานโฮสเทลเพื่อใชประเมินออกเปน 7 หมวด ซึ่งแตละหมวด
มีเกณฑการประเมินกรวมทุกหมวด 37 ตัวชี้วัด ในที่น้ีใหผูประกอบการโฮสเทลแตละแหงตอบ
คําถามวาตนเองไดมีการจัดการธุรกิจโฮสเทล หรือมีการจัดการธุรกิจโฮสเทลที่ดี ใหทําการประเมิน
ทั้ง 7 หมวด 37 ตัวชี้วัด ตามเกณฑในรายการประเมินจะได 2 คะแนน แตถาไมมีการจัดการธุรกิจ
หรือการจัดการธุรกิจไมดี ใหทําการประเมินทั้ง 7 หมวด 37 ตัวชี้วัด ตามเกณฑในรายการประเมิน
จะได 1 คะแนน (ตารางที่ 3.1 และ 3.2)

การวัดศักยภาพธุรกิจโฮสเทล ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีทั้งหมด 6 แหง สามารถ
พิจารณาไดเปน 2 ดาน คือ การวัดการจัดการธุรกิจโฮลเทล จากแนวคิดมาตรฐานที่พักเพื่อการ
ทองเที่ยว ประเภทโฮสเทล ของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดย
ใชมาตรฐานการประเมิน 7 หมวด 37 ตัวชี้วัด และการวัดศักยภาพจากระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แตจะใชมาตรฐานประเมิน 6 หมวด 31 ตัวชี้วัด
จะไมพิจารณาในหมวดสวัสดิการของพนักงานเน่ืองจากผูใชบริการไมทราบรายละเอียดการจัดการ
ของธุรกิจ ซึ่งการวัดศักยภาพธุรกิจโฮลเทลผลการศึกษามีดังน้ี คือ

1) สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร
สไปซี่ไทยแบคแพคเกอร มีคะแนนรวมเฉลี่ย จํานวน 7 หมวด เทากับ 2.00 คะแนน โดย

มีคะแนนเฉลี่ยแตละหมวดเทากับ 2.00 คะแนน อธิบายไดวา สไปซี่ไทยแบคแพคเกอรมีเกณฑ
ตัวชี้วัดตามรายการประเมินครบ 7 หมวด 37 ตัวชี้วัด แสดงใหเห็นวา สไปซี่ไทยแบคแพคเกอรมี
การจัดการธุรกิจครบทุกหมวดตามเกณฑตัวชี้วัดในรายการประเมิน (ตารางที่ 4.5)
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ตารางท่ี 5.5 คะแนนเฉลี่ยของการจัดการธุรกิจโฮสเทลของสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร
รายการประเมิน คะแนน รายการประเมิน คะแนน
หมวดท่ี 1 สถานท่ีต้ัง สภาพแวดลอม หมวดท่ี 5 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม
1.1 ความสะดวกในการเดินทางมายังท่ีพัก 2.00 5.1 การจัดการขยะ 2.00
1.2 สัญลักษณหรือช่ือปายท่ีชัดเจน 2.00 5.2 การจัดการนํ้าเสีย 2.00
1.3 สภาพแวดลอมภายนอกและท่ีจอดรถ 2.00 5.3 การจัดการพลังงาน 2.00
1.4 บรรยากาศสถานท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 2.00 5.4 การอนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอม 2.00
1.5 ความสะอาดของหองนํ้ารับแขก 2.00 5.5 การสงเสริมศิลปะ 2.00
1.6 ความสะดวกของเสนทางสัญจรภายในท่ีพัก 2.00 5.6 การสงเสริมวัฒนธรรม 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00 5.7 มีการดูแลความเรียบรอยของผูเขาพักเพื่อปองกัน

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
2.00

หมวดท่ี 2 หองพัก
2.1 องคประกอบภายนอกหองพัก 2.00 5.8 มีการกําหนดระเบียบการเขาพัก 2.00
2.2 องคประกอบภายในหองพัก 2.00 5.9 มีการใหบริการผูเขาพักอยางเทาเทียมกัน 2.00
2.3 มาตรฐานของอุปกรณเฟอรนิเจอรในหองพัก 2.00 คะแนนเฉล่ีย 2.00
2.4 การเตรียมของใชในหองพัก 2.00 หมวดท่ี 6 สวัสดิการพนักงาน
2.5 ความสะอาดของหองนํ้าในหองพักและอุปกรณ 2.00 6.1 มีการประกันสังคมใหแกพนักงานท่ีบรรจุแลว 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00 6.2 มีการจัดท่ีพักผอนใหแกพนักงานในชวงเวลาพัก

งาน
2.00

หมวดท่ี 3 การใหบริการ
3.1 การใหบริการของพนักงาน 2.00 6.3 คาตอบแทนพิเศษ 2.00
3.2 การใหบริการผูเขาพัก 2.00 6.4 ไมละเมิดกฎหมายแรงงาน 2.00
3.3 การใหบริการหองพัก 2.00 6.5 แรงงานในพื้นท่ี/แรงงานตางดาวมีการดําเนินการ

อยางถูกตองตามกฎหมาย
2.00

3.4 การใหบริการเสริมแกผูเขาพัก 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00 6.6 มีวันลาปวย ลากิจ ลาพักแกพนักงานตามระเบียบ

กฎหมายแรงงาน
2.00

หมวดท่ี 4 ระบบความปลอดภัย
4.1 การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 2.00 คะแนนเฉล่ีย 2.00
4.2 การจัดอุปกรณปฐมพยาบาลและตูยา 2.00 หมวดท่ี 7
4.3 การจัดการระบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย 2.00 7.1 ท่ีพักไดรับการประชาสัมพันธผานส่ือระดับสากล

และมีความนาเช่ือถือ
2.00

4.4 ระบบส่ือสารขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและมี
การติดตั้งท่ีสังเกตชัดเจน

2.00

7.2 ช่ือเสียงของธุรกิจโฮสเทล 2.00
4.5 ความปลอดภัยในหองพัก 2.00 คะแนนเฉล่ีย 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00
คะแนนรวมเฉล่ีย 2.00
ศักยภาพของสไปซ่ีไทยแบคแพคเกอร ระดับดี

ที่มา: จากการคํานวณและสํารวจ
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2) กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม
กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม มีคะแนนรวมเฉลี่ย จํานวน 7 หมวด เทากับ 1.97 คะแนน

โดยหมวดที่ไดคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน ไดแก หมวดสถานที่ต้ังสภาพแวดลอม หมวดหองพัก
หมวดการใหบริการ หมวดสวัสดิการพนักงาน และหมวดคุณลักษณะอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวา กองแกว
เฮือนคําเชียงใหมโฮม มีการจัดการธุรกิจครบตามเกณฑชี้วัดในหมวดดังกลาว รองลงมา คือ หมวด
ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม และ หมวดระบบความปลอดภัย มีคะแนนรวมเฉลี่ย เทากับ 1.89
คะแนน และ1.80 คะแนนตามลําดับ แสดงใหเห็นวา กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮมมีเกณฑตัวชี้วัด
ครบตามรายการประเมินเปนสวนมาก สําหรับเกณฑตัวชี้วัดที่ไมครบตามรายการประเมินคือ การ
จัดการระบบความปลอดภัยดานอัคคีภัยและการสงเสริมวัฒนธรรม ดัง น้ัน กองแกวเฮือนคํา
เชียงใหมโฮม ควรมีการติดต้ังระบบความปลอดภัยเบื้องตนเชนอุปกรณดับเพลิงฉุกเฉินหรือมีระบบ
ประปาภายนอกบริเวณรอบอาคารที่พักเพื่อความพรอมตอการใชงานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และ
ในสวนของการสงเสริมวัฒนธรรม โฮสเทลควรมีการจัดกิจกรรมที่เปนการสงเสริมวัฒนธรรมและ
สรางปฏิสัมพันธระหวางผูเขาพัก เชนการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆของประเทศไทย หรือมีการ
ใหความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยใหแกผูเขาพักทางโฮสเทลควรมีการปรับปรุงใน
หมวดที่ไมมีใหครบตามเกณฑการประเมินเพื่อใหการจัดการธุรกิจมีศักยภาพมากขึ้น
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ตารางท่ี 5.6 คะแนนเฉลี่ยของการจัดการธุรกิจโฮสเทลของกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม
รายการประเมิน คะแนน รายการประเมิน คะแนน
หมวดท่ี 1 สถานท่ีต้ัง สภาพแวดลอม หมวดท่ี 5 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม
1.1 ความสะดวกในการเดินทางมายังท่ีพัก 2.00 5.1 การจัดการขยะ 2.00
1.2 สัญลักษณหรือช่ือปายท่ีชัดเจน 2.00 5.2 การจัดการนํ้าเสีย 2.00
1.3 สภาพแวดลอมภายนอกและท่ีจอดรถ 2.00 5.3 การจัดการพลังงาน 2.00
1.4 บรรยากาศสถานท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 2.00 5.4 การอนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอม 2.00
1.5 ความสะอาดของหองนํ้ารับแขก 2.00 5.5 การสงเสริมศิลปะ 2.00
1.6 ความสะดวกของเสนทางสัญจรภายในท่ีพัก 2.00 5.6 การสงเสริมวัฒนธรรม 1.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00 5.7 มีการดูแลความเรียบรอยของผูเขาพักเพื่อปองกัน

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
2.00

หมวดท่ี 2 หองพัก
2.1 องคประกอบภายนอกหองพัก 2.00 5.8 มีการกําหนดระเบียบการเขาพัก 2.00
2.2 องคประกอบภายในหองพัก 2.00 5.9 มีการใหบริการผูเขาพักอยางเทาเทียมกัน 2.00
2.3 มาตรฐานของอุปกรณเฟอรนิเจอรในหองพัก 2.00 คะแนนเฉล่ีย 1.89
2.4 การเตรียมของใชในหองพัก 2.00 หมวดท่ี 6 สวัสดิการพนักงาน
2.5 ความสะอาดของหองนํ้าในหองพักและอุปกรณ 2.00 6.1 มีการประกันสังคมใหแกพนักงานท่ีบรรจุแลว 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00 6.2 มีการจัดท่ีพักผอนใหแกพนักงานในชวงเวลาพัก

งาน
2.00

หมวดท่ี 3 การใหบริการ
3.1 การใหบริการของพนักงาน 2.00 6.3 คาตอบแทนพิเศษ 2.00
3.2 การใหบริการผูเขาพัก 2.00 6.4 ไมละเมิดกฎหมายแรงงาน 2.00
3.3 การใหบริการหองพัก 2.00 6.5 แรงงานในพื้นท่ี/แรงงานตางดาวมีการดําเนินการ

อยางถูกตองตามกฎหมาย
2.00

3.4 การใหบริการเสริมแกผูเขาพัก 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00 6.6 มีวันลาปวย ลากิจ ลาพักแกพนักงานตามระเบียบ

กฎหมายแรงงาน
2.00

หมวดท่ี 4 ระบบความปลอดภัย
4.1 การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 2.00 คะแนนเฉล่ีย 2.00
4.2 การจัดอุปกรณปฐมพยาบาลและตูยา 2.00 หมวดท่ี 7 คุณลักษณะอ่ืนๆ
4.3 การจัดการระบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย 1.00 7.1 ท่ีพักไดรับการประชาสัมพันธผานส่ือระดับสากล

และมีความนาเช่ือถือ
2.00

4.4 ระบบส่ือสารขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและมี
การติดตั้งท่ีสังเกตชัดเจน

2.00

7.2 ช่ือเสียงของธุรกิจโฮสเทล 2.00
4.5 ความปลอดภัยในหองพัก 2.00 คะแนนเฉล่ีย 2.00
คะแนนเฉล่ีย 1.80
คะแนนรวมเฉล่ีย 1.97
ศักยภาพของกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม ระดับดี

ที่มา: จากการคํานวณและสํารวจ
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3) ธนิตาเฮาส
ธนิตาเฮาส มีคะแนนรวมเฉลี่ย จํานวน 7 หมวด เทากับ 1.89 คะแนน โดยหมวดที่ได

คะแนนเต็ม 2.00 คะแนน ไดแก หมวดหองพัก หมวดการใหบริการ  หมวดทรัพยากร และชุมชน
แวดลอม หมวดสวัสดิการพนักงาน และหมวดคุณลักษณะอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวา ธนิตาเฮาส มีการ
จัดการธุรกิจครบตามเกณฑชี้วัดในหมวดดังกลาว รองลงมา คือ หมวดสถานที่ต้ัง สภาพแวดลอ ม
และหมวดระบบความปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 1.67 คะแนน และ 1.60 คะแนน
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ธนิตาเฮาส มีเกณฑตัวชี้วัดครบตามรายการประเมินเปนสวนมาก
สําหรับเกณฑตัวชี้วัดที่ไมครบตามรายการประเมินคือ ความสะดวกในการเดินทางมายังที่พัก
สัญลักษณหรือปายชื่อที่บงชี้วาเปน โฮสเทล น้ันยังไมชัดเจน เน่ืองจากที่ต้ังของธนตาเฮาสน้ันไมได
อยูบริเวณในตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม ทําใหมีรถสาธารณะวิ่งผานจํานวนนอย ในสวนของ
สัญลักษณหรือปายบงชี้น้ัน ผูประกอบการใชปายรานขายเฟอรนิเจอรไมกับโฮสเทลเปนชื่อเดียวกัน
แตไมไดมีการระบุวาเปนโฮสเทลบริเวณ หนาที่พักจึงทําใหสามารถเกิดความสับสนไดงาย และใน
หมวดของระบบความปลอดภัยน้ัน ไมไดมีการประเมินในเกณฑตัวชี้วัดเร่ืองการจัดเวรยามรักษา
ความปลอดภัยและการจัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน เน่ืองจากผูประกอบการเห็นวา
ตนเองพักอาศัยอยูในโฮสเทลจึงไมไดมีการวาจางหรือการติดต้ังกลองวงจรปดภายในโฮสเทล ใน
สวนของอุปกรณปฐมพยาบาล ผูประกอบการเห็นวา นักเดินทางสวนใหญจะมีการพกยาประจําตัว
และยาที่จําเปนตอการเดินทางติดตัวมาอยูแลวอีกทั้ง รานขายยาอยูไมไกลจากโฮสเทลนักจึงสามารถ
จัดหาไดโดยงาย ทางโฮสเทลควรมีการปรับปรุงในหมวดที่ไมมีใหครบตามเกณฑการประเมิน
เพื่อใหการจัดการธุรกิจมีศักยภาพมากขึ้น
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ตารางท่ี 5.7 คะแนนเฉลี่ยของการจัดการธุรกิจโฮสเทลของธนิตาเฮาส
รายการประเมิน คะแนน รายการประเมิน คะแนน
หมวดท่ี 1 สถานท่ีต้ัง สภาพแวดลอม หมวดท่ี 5 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม
1.1 ความสะดวกในการเดินทางมายังท่ีพัก 1.00 5.1 การจัดการขยะ 2.00
1.2 สัญลักษณหรือช่ือปายท่ีชัดเจน 1.00 5.2 การจัดการนํ้าเสีย 2.00
1.3 สภาพแวดลอมภายนอกและท่ีจอดรถ 2.00 5.3 การจัดการพลังงาน 2.00
1.4 บรรยากาศสถานท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 2.00 5.4 การอนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอม 2.00
1.5 ความสะอาดของหองนํ้ารับแขก 2.00 5.5 การสงเสริมศิลปะ 2.00
1.6 ความสะดวกของเสนทางสัญจรภายในท่ีพัก 2.00 5.6 การสงเสริมวัฒนธรรม 2.00
คะแนนเฉล่ีย 1.67 5.7 มีการดูแลความเรียบรอยของผูเขาพักเพื่อปองกัน

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
2.00

หมวดท่ี 2 หองพัก
2.1 องคประกอบภายนอกหองพัก 2.00 5.8 มีการกําหนดระเบียบการเขาพัก 2.00
2.2 องคประกอบภายในหองพัก 2.00 5.9 มีการใหบริการผูเขาพักอยางเทาเทียมกัน 2.00
2.3 มาตรฐานของอุปกรณเฟอรนิเจอรในหองพัก 2.00 คะแนนเฉล่ีย 2.00
2.4 การเตรียมของใชในหองพัก 2.00 หมวดท่ี 6 สวัสดิการพนักงาน
2.5 ความสะอาดของหองนํ้าในหองพักและอุปกรณ 2.00 6.1 มีการประกันสังคมใหแกพนักงานท่ีบรรจุแลว 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00 6.2 มีการจัดท่ีพักผอนใหแกพนักงานในชวงเวลาพัก

งาน
2.00

หมวดท่ี 3 การใหบริการ
3.1 การใหบริการของพนักงาน 2.00 6.3 คาตอบแทนพิเศษ 2.00
3.2 การใหบริการผูเขาพัก 2.00 6.4 ไมละเมิดกฎหมายแรงงาน 2.00
3.3 การใหบริการหองพัก 2.00 6.5 แรงงานในพื้นท่ี/แรงงานตางดาวมีการดําเนินการ

อยางถูกตองตามกฎหมาย
2.00

3.4 การใหบริการเสริมแกผูเขาพัก 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00 6.6 มีวันลาปวย ลากิจ ลาพักแกพนักงานตามระเบียบ

กฎหมายแรงงาน
2.00

หมวดท่ี 4 ระบบความปลอดภัย
4.1 การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 1.00 คะแนนเฉล่ีย 2.00
4.2 การจัดอุปกรณปฐมพยาบาลและตูยา 1.00 หมวดท่ี 7 คุณลักษณะอ่ืนๆ
4.3 การจัดการระบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย 2.00 7.1 ท่ีพักไดรับการประชาสัมพันธผานส่ือระดับสากล

และมีความนาเช่ือถือ
2.00

4.4 ระบบส่ือสารขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและมี
การติดตั้งท่ีสังเกตชัดเจน

2.00

7.2 ช่ือเสียงของธุรกิจโฮสเทล 2.00
4.5 ความปลอดภัยในหองพัก 2.00 คะแนนเฉล่ีย 2.00
คะแนนเฉล่ีย 1.60
คะแนนรวมเฉล่ีย 1.89
ศักยภาพของธนิตาเฮาส ระดับดี

ที่มา: จากการคํานวณและสํารวจ
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4) ดีใจแบคแพคเกอร
ดีใจแบคแพคเกอร มีคะแนนรวมเฉลี่ย จํานวน 7 หมวด เทากับ 1.97 คะแนน โดยหมวดที่

ไดคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน ไดแก หมวดหองพัก หมวดการใหบริการ หมวดระบบความปลอดภัย
หมวดทรัพยากร และชุมชนแวดลอม หมวดสวัสดิการพนักงาน และหมวดคุณลักษณะอ่ืนๆ แสดง
ใหเห็นวา ดีใจแบคแพคเกอร มีการจัดการธุรกิจครบตามเกณฑชี้วัดใน 6 หมวดขางตน รองลงมา คือ
หมวดสถานที่ต้ัง สภาพแวดลอม มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 1.83 คะแนน แสดงให เห็นวา ดีใจ
แบคแพคเกอร มีเกณฑตัวชี้วัดครบตามรายการประเมินเปนสวนมาก สําหรับเกณฑตัวชี้วัดที่ไมครบ
ตามรายการประเมินคือ สภาพแวดลอมบริเวณภายนอกที่พักมีภูมิทัศนรมร่ืน และมีสถานที่จอดรถ
เน่ืองจากบริเวณที่ต้ังของโฮสเทลอยูติดถนนใหญ ทําใหไมมีพื้นที่ในก ารจอดรถ อีกทั้งยังเปน
ทางเดินรถทางเดียว จึงทําใหไมสะดวกในการเขาถึงที่พักมากนัก ทางโฮสเทล ควรมีการปรับปรุง
ในหมวดที่ไมมีใหครบตามเกณฑการประเมินเพื่อใหการจัดการธุรกิจมีศักยภาพมากขึ้น เชนการจัด
บริเวณจอดรถ หรือแจงเร่ืองสถานที่จอดรถใหผูเขาพักทราบเพื่อที่ ผูเขาพักจะไดจัดเตรียมการ
เดินทางของตนใหสะดวกตอการเดินทางไปยังที่พัก
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ตารางท่ี 5.8 คะแนนเฉลี่ยของการจัดการธุรกิจโฮสเทลของดีใจแบคแพคเกอร
รายการประเมิน คะแนน รายการประเมิน คะแนน
หมวดท่ี 1 สถานท่ีต้ัง สภาพแวดลอม หมวดท่ี 5 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม
1.1 ความสะดวกในการเดินทางมายังท่ีพัก 2.00 5.1 การจัดการขยะ 2.00
1.2 สัญลักษณหรือช่ือปายท่ีชัดเจน 2.00 5.2 การจัดการนํ้าเสีย 2.00
1.3 สภาพแวดลอมภายนอกและท่ีจอดรถ 1.00 5.3 การจัดการพลังงาน 2.00
1.4 บรรยากาศสถานท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 2.00 5.4 การอนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอม 2.00
1.5 ความสะอาดของหองนํ้ารับแขก 2.00 5.5 การสงเสริมศิลปะ 2.00
1.6 ความสะดวกของเสนทางสัญจรภายในท่ีพัก 2.00 5.6 การสงเสริมวัฒนธรรม 2.00
คะแนนเฉล่ีย 1.83 5.7 มีการดูแลความเรียบรอยของผูเขาพักเพื่อปองกัน

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
2.00

หมวดท่ี 2 หองพัก
2.1 องคประกอบภายนอกหองพัก 2.00 5.8 มีการกําหนดระเบียบการเขาพัก 2.00
2.2 องคประกอบภายในหองพัก 2.00 5.9 มีการใหบริการผูเขาพักอยางเทาเทียมกัน 2.00
2.3 มาตรฐานของอุปกรณเฟอรนิเจอรในหองพัก 2.00 คะแนนเฉล่ีย 2.00
2.4 การเตรียมของใชในหองพัก 2.00 หมวดท่ี 6 สวัสดิการพนักงาน
2.5 ความสะอาดของหองนํ้าในหองพักและอุปกรณ 2.00 6.1 มีการประกันสังคมใหแกพนักงานท่ีบรรจุแลว 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00 6.2 มีการจัดท่ีพักผอนใหแกพนักงานในชวงเวลาพัก

งาน
2.00

หมวดท่ี 3 การใหบริการ
3.1 การใหบริการของพนักงาน 2.00 6.3 คาตอบแทนพิเศษ 2.00
3.2 การใหบริการผูเขาพัก 2.00 6.4 ไมละเมิดกฎหมายแรงงาน 2.00
3.3 การใหบริการหองพัก 2.00 6.5 แรงงานในพื้นท่ี/แรงงานตางดาวมีการดําเนินการ

อยางถูกตองตามกฎหมาย
2.00

3.4 การใหบริการเสริมแกผูเขาพัก 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00 6.6 มีวันลาปวย ลากิจ ลาพักแกพนักงานตามระเบียบ

กฎหมายแรงงาน
2.00

หมวดท่ี 4 ระบบความปลอดภัย
4.1 การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 2.00 คะแนนเฉล่ีย 2.00
4.2 การจัดอุปกรณปฐมพยาบาลและตูยา 2.00 หมวดท่ี 7 คุณลักษณะอ่ืนๆ
4.3 การจัดการระบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย 2.00 7.1 ท่ีพักไดรับการประชาสัมพันธผานส่ือระดับสากล

และมีความนาเช่ือถือ
2.00

4.4 ระบบส่ือสารขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและมี
การติดตั้งท่ีสังเกตชัดเจน

2.00

7.2 ช่ือเสียงของธุรกิจโฮสเทล 2.00
4.5 ความปลอดภัยในหองพัก 2.00 คะแนนเฉล่ีย 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00
คะแนนรวมเฉล่ีย 1.97
ศักยภาพของดีใจแบคแพคเกอร ระดับดี

ที่มา: จากการคํานวณและการศึกษา
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5) บานชาญ
บานชาญ มีคะแนนรวมเฉลี่ย จํานวน 7 หมวด เทากับ 1.76 คะแนน โดยหมวดที่ไดคะแนน

เต็ม 2.00 คะแนน ไดแก หมวดหองพัก หมวดการใหบริการ และหมวดสวัสดิการพนักงาน แสดงให
เห็นวา ดีใจแบคแพคเกอร มีการจัดการธุรกิจครบตามเกณฑชี้วัดใน 3 หมวดขางตน รองลงมา คือ
หมวดสถานที่ต้ัง สภาพแวดลอม มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 1.34 คะแนน หมวดระบบความ
ปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 1.60 คะแนน หมวดทรัพยากร และชุมชนแวดลอม มีคะแนน
เฉลี่ยรวมเทากับ 1.89 คะแนน และหมวดคุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 1.5
คะแนน แสดงใหเห็นวา บานชาญ มีเกณฑตัวชี้วัดไมครบตามรายการประเมินเปนสวนใหญ โดย
เมื่อพิจารณาสําหรับเกณฑตัวชี้วัดที่ไมครบตามรายการประเมินโดยพิจารณาตามหมวด สําหรับ
หมวดที่1 สถานที่ต้ังและสภาพแวดลอม ไมไดมีการประเมินในเกณฑดาน ความสะดวกในการ
เดินทางมายังที่พัก เน่ืองจากอยูนอกเสนทางการเดินรถของรถรับจางสาธารณะทําใหการเดินทาง
มายังที่พักตามลําพังสามารถทําไดยากในยามวิกาล ดานสัญลักษณหรือปายบงชี้วาเปนโฮสเทล ไมมี
ปายหรือสัญลักษณที่บงบอกวาเปนโฮสเทล สภาพแวดลอมบริเวณภายนอกรมร่ืนแตไมมีสถานที่
จอดรถเน่ืองจากที่พักอยูบริเวณชั้นสองของอาคารพาณิชย ดานความสะอาดของหองนํ้ารับแขกเปน
หองนํ้าเดียวกันกับที่ผูเขาพักใชงานจึงทําใหบางคร้ังไมสามารถรองรับผูเขาพักไดและผูติดตอ
โฮสเทลไดในเวลาเดียวกัน หมวดที่ 4 ระบบความปลอดภัย บานชาญ ไมมีการวาจางพนักงานรักษา
ความปลอดภัยและ ระบบกลองวงจรปดภายในหอพัก โดยผูประกอบการเองอาศัยอยูที่โฮสเทลดวย
จึงไมมีความจําเปนและยังไมมีการติดต้ังอุปกรณปองกันอัคคีภัย เน่ืองจากที่พักอยูชั้นสองของ
อาคารพาณิชยประกอบกับธุรกิจอยูในชวงเร่ิมตน จึงยังไมมีการปรับปรุงในสวนน้ี หมวดที่ 5 ใน
สวนของการสงเสริมวัฒนธรรม ยังไมมีการสงเสริมในจุดน้ีเน่ืองจากในชวงเวลาต้ังแตเปดกิจการยัง
ไมอยูในชวงเวลาของเทศกาลประเพณีทองถิ่น และผูประกอบการมิไดคํานึงถึงจุดน้ี และหมวดที่ 7
คุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ ชื่อเสียงของโฮสเทลยังไมเปนที่รูจักมากนัก ทางโฮสเทลควรมีการปรับปรุง
ในหมวดที่ไมมีใหครบตามเกณฑการประเมินเพื่อใหการจัดการธุรกิจมีศักยภาพมากขึ้นและดึงดูผู
เขาพักใหมาใชบริการที่พักของตนไดมากขึ้นในอนาคต
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ตารางท่ี 5.9 คะแนนเฉลี่ยของการจัดการธุรกิจโฮสเทลของบานชาญ
รายการประเมิน คะแนน รายการประเมิน คะแนน
หมวดท่ี 1 สถานท่ีต้ัง สภาพแวดลอม หมวดท่ี 5 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม
1.1 ความสะดวกในการเดินทางมายังท่ีพัก 1.00 5.1 การจัดการขยะ 2.00
1.2 สัญลักษณหรือช่ือปายท่ีชัดเจน 1.00 5.2 การจัดการนํ้าเสีย 2.00
1.3 สภาพแวดลอมภายนอกและท่ีจอดรถ 1.00 5.3 การจัดการพลังงาน 2.00
1.4 บรรยากาศสถานท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 2.00 5.4 การอนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอม 2.00
1.5 ความสะอาดของหองนํ้ารับแขก 1.00 5.5 การสงเสริมศิลปะ 2.00
1.6 ความสะดวกของเสนทางสัญจรภายในท่ีพัก 2.00 5.6 การสงเสริมวัฒนธรรม 1.00
คะแนนเฉล่ีย 1.34 5.7 มีการดูแลความเรียบรอยของผูเขาพักเพื่อปองกัน

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
2.00

หมวดท่ี 2 หองพัก
2.1 องคประกอบภายนอกหองพัก 2.00 5.8 มีการกําหนดระเบียบการเขาพัก 2.00
2.2 องคประกอบภายในหองพัก 2.00 5.9 มีการใหบริการผูเขาพักอยางเทาเทียมกัน 2.00
2.3 มาตรฐานของอุปกรณเฟอรนิเจอรในหองพัก 2.00 คะแนนเฉล่ีย 1.89
2.4 การเตรียมของใชในหองพัก 2.00 หมวดท่ี 6 สวัสดิการพนักงาน
2.5 ความสะอาดของหองนํ้าในหองพักและอุปกรณ 2.00 6.1 มีการประกันสังคมใหแกพนักงานท่ีบรรจุแลว 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00 6.2 มีการจัดท่ีพักผอนใหแกพนักงานในชวงเวลาพัก

งาน
2.00

หมวดท่ี 3 การใหบริการ
3.1 การใหบริการของพนักงาน 2.00 6.3 คาตอบแทนพิเศษ 2.00
3.2 การใหบริการผูเขาพัก 2.00 6.4 ไมละเมิดกฎหมายแรงงาน 2.00
3.3 การใหบริการหองพัก 2.00 6.5 แรงงานในพื้นท่ี/แรงงานตางดาวมีการดําเนินการ

อยางถูกตองตามกฎหมาย
2.00

3.4 การใหบริการเสริมแกผูเขาพัก 2.00
คะแนนเฉล่ีย 2.00 6.6 มีวันลาปวย ลากิจ ลาพักแกพนักงานตามระเบียบ

กฎหมายแรงงาน
2.00

หมวดท่ี 4 ระบบความปลอดภัย
4.1 การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 1.00 คะแนนเฉล่ีย 2.00
4.2 การจัดอุปกรณปฐมพยาบาลและตูยา 2.00 หมวดท่ี 7 คุณลักษณะอ่ืนๆ
4.3 การจัดการระบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย 1.00 7.1 ท่ีพักไดรับการประชาสัมพันธผานส่ือระดับสากล

และมีความนาเช่ือถือ
2.00

4.4 ระบบส่ือสารขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและมี
การติดตั้งท่ีสังเกตชัดเจน

2.00

7.2 ช่ือเสียงของธุรกิจโฮสเทล 1.00
4.5 ความปลอดภัยในหองพัก 2.00 คะแนนเฉล่ีย 1.50
คะแนนเฉล่ีย 1.60
คะแนนรวมเฉล่ีย 1.76
ศักยภาพของบานชาญ ระดับดี

ที่มา: จากการคํานวณและการศึกษา
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6) สรุปการวัดศักยภาพจากการจัดการธุรกิจโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
การวัดศักยภาพจากการจัดการธุรกิจโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหง

พบวา คะแนนรวมเฉลี่ยที่ได เทากับ 1.92 คะแนน ถือวา โฮสเทลทั้ง 5 แหง มีการจัดการธุรกิจครบ
ตามรายการประเมินเปนสวนมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑตัวชี้วัดอยูระหวาง 1.76 – 2.00
คะแนน แสดงใหเห็นวา ธุรกิจโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพในการจัดการ
ธุรกิจโฮสเทลอยูในระดับดี โดยโฮสเทลที่มีศักยภาพในระดับดี และมีคะแนนเทากันทุกตัวชี้วัดคือ
สไปซี่ไทยแบคแพคเกอรซึ่งมีคะแนนรวมเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 2.00 คะแนน เปนโฮสเทลที่มีความ
พรอมในการจัดการธุรกิจมากที่สุด รองลงมาคือ กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม และดีใจ
แบคแพคเกอร ซึ่งมีคะแนนรวมเฉลี่ยเทากันน่ันคือเทากับ 1.97 คะแนน สวนอันดับสามคือ ธนิตา
เฮาส มีคะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ 1.89 คะแนน สําหรับบานชาญมีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 1.76
คะแนน ทั้งน้ีโฮสเทลทั้ง 5 แหง มีคะแนนรวมเฉลี่ยในสัดสวนที่ใกลเคียงกันตามลําดับ ดังน้ัน โฮส
เทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความพรอมในการดําเนินธุรกิจเปนอยางดี ทั้งในดานการ
ใหบริการ การต้ังราคา การตลาด และการเงิน เน่ืองจากโฮสเทลมีเกณฑตัวชี้วัดในแตละหมวดครบ
ตามรายการประเมินเปนสวนมาก ซึ่งมีเพียงบางสวนที่คะแนนอยูในระดับปานกลาง รายละเอียดดัง
ตารางที่ 5.10
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ตารางท่ี 5.10 คะแนนรวมเฉลี่ยของการจัดการธุรกิจโฮสเทล ทั้ง 5 แหง ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม

เกณฑมาตรฐานการ
ประเมิน

สไปซ่ีไทย
แบคแพคเกอร

กองแกวเฮือนคํา
เชียงใหมโฮม

ธนิตาเฮาส ดีใจ
แบคแพคเกอร

บานชาญ รวม

หมวดท่ี 1 ความสะดวกใน
การเดินทางมาท่ีพัก

2.00 2.00 1.67 1.83 1.34 1.76

หมวดท่ี2 หองพัก 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
หมวดท่ี 3 การใหบริการ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
หมวดท่ี 4 ระบบความ
ปลอดภัย

2.00 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80

หมวดท่ี 5 ทรัพยากรและ
ชุมชนแวดลอม

2.00 1.89 2.00 2.00 1.89 1.95

หมวดท่ี 6 สวัสดิการ
พนักงาน

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

หมวดท่ี 7 คุณลักษณะเสริม
อ่ืนๆ

2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.9

คะแนนรวมเฉล่ีย 2.00 1.97 1.89 1.97 1.76 1.92
ศักยภาพของธุรกิจ ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี

ที่มา: จากการคํานวณและศึกษา

5.3 การวัดศักยภาพจากระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโฮสเทล
ผลการศึกษาขอมูลของผูใชบริการที่พักแรมประเภทโฮสเทล จํานวน 5 แหง ในอําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม สามารถจําแนกขอมูลได 3 สวน ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม พฤติกรรมในการใชบริการโฮสเทล และการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ โดย
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

5.3.1 ขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษาขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยางผูใชบริการโฮสเทล จํานวน

ทั้ง 5 แหง มีรายละเอียดดังตอไปน้ี (ตารางที่ 5.11)
1) ผูใชบริการสไปซี่ไทยแบคแบคเกอร

จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางที่ใชบริการสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร จํานวน
20 คน พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 ของกลุมตัวอยาง
และเปนเพศหญิงจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45 ของกลุมตัวอยาง ในดานสัญชาติ สวนใหญเปน
ชาวยุโรป มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45 ของกลุมตัวอยาง อันดับสองคือชาวอเมริกัน มีจํานวน 6
คน คิดเปนรอยละ 30 ของกลุมตัวอยาง อันดับสามคือชาวเอเชีย มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25
ของกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ยประมาน 26.42 ป มีสถานะโสดเปนสวนใหญ มี
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จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 95 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือแตงงานแลว มีจํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีสมาชิกที่เดินทางรวมกัน โดยเฉลี่ยจํานวน 1.7 คน ในดานระดับ
การศึกษา ผูใชบริการโฮสเทลสวนใหญไดรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจํานวน12 คน คิดเปน
รอยละ 60 ของกลุมตัวอยาง รองลงมามีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีจํานวน 12 คนคิดเปนรอย
ละ 35 ของกลุมตัวอยาง และการศึกษาในระดับปริญญาโท มีจํานวนนอยที่สุด มีจํานวน 1 คน คือ
รอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพอ่ืนๆ มีจํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 35 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาไดแกพนักงานบริษัท มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 ของ
กลุมตัวอยาง สําหรับกลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมีจํานวนนอยที่สุด มีจํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดมากกวา 30,000 บาทตอเดือน
มีจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 35 ของกลุมตัวอยาง และมีรายไดนอยที่สุดในชวง 5,001-10,000 บาท
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง

2) ผูใชบริการกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม
การศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางที่ใชบริการกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม จํานวน 20

คน พบวากลุมตัวอยางที่ใชบริการเปนเพศชาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60 ของกลุมตัวอยาง
และเปนเพศหญิง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40 ของกลุมตัวอยาง ในดานสัญชาติ สวนใหญเปน
ชาวยุโรป มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50 ของกลุมตัวอยาง อันดับสองคือชาวอเมริกัน มีจํานวน
8 คน คิดเปนรอยละ 40 ของกลุมตัวอยาง อันดับสามคือชาวออสเตรเลีย มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 10 ของกลุมตัวอยาง โดยสวนใหญมีสถานะโสด มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 90 ของกลุม
ตัวอยาง และแตงงานแลว มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีจํานวนสมาชิกที่
เดินทางรวมกันเฉลี่ยประมาน 1.85 คน ในกลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาไดรับการศึกษาในระดับปริญญา
เอก จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 ของกลุมตัวอยาง และการศึกษาในระดับอนุปริญญามีจํานวน
นอยที่สุด มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง ในดานการประกอบอาชีพ กลุมตัวอยาง
สวนใหญประกอบอาชีพอ่ืนๆมากที่สุด มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 ของกลุมตัวอยาง และ
ประกอบอาชีพรับราชการนอยที่สุด มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีรายได
สวนใหญอยูในชวงมากกวา 30,000 บาทตอเดือน มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40 ของกลุม
ตัวอยาง รองลงมาไดแกรายไดอยูในชวง 20,001-30,000 บาทตอเดือน มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอย
ละ 35 ของกลุมตัวอยาง และมีรายไดในชวง 5,001-20,000 บาทตอเดือน มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน
1 คน คิดเปนรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง
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3) ผูใชบริการธนิตาเฮาส
ผลการศึกษาขอมูลของผูใชบริการธนิตาเฮาสจํานวน 20 คน มีกลุมตัวอยางที่เปนเพศ

ชายและเพศหญิงในจํานวนที่เทากัน เพศชาย 10 คน เพศหญิง 10 คน คิดเปน รอยละ 50 ของกลุม
ตัวอยางทั้งคู ในดานสัญชาติ สวนใหญเปนชาวอเมริกัน มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40 ของกลุม
ตัวอยาง อันดับสองคือชาวยุโรป มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35 ของกลุมตัวอยาง อันดับสามคือ
ชาวออสเตรเลีย มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 ของกลุมตัวอยาง โดยมีอายุเฉลี่ยประมาน 41.55
ป มีสถานะโสดและแตงงานแลว ในจํานวนที่เทากัน ซึ่งมีสถานะโสด 9 คน และสมรสแลว 9 คน
คิดเปนรอยละ 45 ของกลุมตัวอยางในแตละสถานะ และมีผูใชบริการที่มีสถานะหยาราง จํานวน 2
คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีจํานวนสมาชิกที่ เดินทางรวมกันโดยเฉลี่ย จํานวน 2.25
คน ผูใชบริการ โดยสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 45
ของกลุมตัวอยาง รองลงมาไดแกการศึกษาในระดับปริญญาโท มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30
ของกลุมตัวอยาง ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ของกลุมตัวอยางและมีระดับ
การศึกษาที่มีจํานวนนอยที่สุดคือระดับปริญญาเอก มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุม
ตัวอยาง ในดานการประกอบอาชีพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพอ่ืนๆมีจํานวน 11
คน รอยละ 55 ของกลุมตัวอยาง และมีกลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานบริษัทและ
ธุรกิจสวนตัวในจํานวนที่เทากัน คือมีจํานวน กลุมอาชีพละ 3 คน คิดเปนอัตรารอยละ 15 ของแตละ
กลุมตัวอยาง ผูใชบริการมีรายไดมากที่สุดในชวง 20,001-30,000 บาทตอเดือน มีจํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 40 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือมีรายไดในชวงที่เงินเดือนมากกวา 30,000 บาท มี
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35 ของกลุมตัวอยาง และมีรายไดในชวง 10,001-20,000 บาท จํานวน
นอยที่สุด มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 ของกลุมตัวอยาง

4) ผูใชบริการดีใจแบคแพคเกอร
จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางที่ใชบริการดีใจแบคแพคเกอร จํานวน 20 คน

พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 75 ของกลุมตัวอยาง และ
เปนเพศหญิง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 ของกลุมตัวอยาง ในดานสัญชาติ สวนใหญเปนชาว
ยุโรป มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40 ของกลุมตัวอยาง อันดับสองคือชาวอเมริกัน มีจํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 25 ของกลุมตัวอยาง อันดับสามคือชาวออสเตรเลีย มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20
ของกลุมตัวอยาง และมีชาวเอเชียจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ของกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยาง
มีอายุเฉลี่ยประมาน 31.1 ป มีสถานะโสดเปนสวนใหญ มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 70 ของกลุม
ตัวอยาง รองลงมาคือการแตงงานแลวและการหยารางที่มีจํานวนเทากัน ซึ่งมีจํานวนสถานะละ 3
คน คิดเปนรอยละ 15 ของแตละสถานะ ซึ่งมีจํานวนสมาชิกที่เดินทางรวมกันโดยเฉลี่ย 2.65 คน ใน
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ดานระดับการศึกษา ผูใชบริการโฮสเทลสวนใหญไดรับการศึกษาในระดับอนุปริญญา มีจํานวน 8
คน คิดเปนรอยละ 40 ของกลุมตัวอยาง รองลงมามีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีจํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 30 ของกลุมตัวอยาง การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 ของ
กลุมตัวอยาง และการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีจํานวนนอยที่สุด มีจํานวน 1 คน คือรอยละ 5
ของกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพอ่ืนๆ มีจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 30
ของกลุมตัวอยาง ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดมากกวา 30,000 บาทตอเดือนมีจํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 60 รองลงมามีรายไดในชวง 20,001-30,000 บาท มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25
และมีรายไดนอยที่สุดในชวง 10,001-20,000 บาท มีจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 15 ของกลุม
ตัวอยาง

5) ผูใชบริการบานชาญ
ผลการศึกษาขอมูลของผูใชบริการบานชาญจํานวน 20 คน พบวา ผูใชบริการสวนใหญ

เปนเพศชาย มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 ของกลุมตัวอยาง และเปนเพศหญิง มีจํานวน 9 คน
คิดเปนรอยละ 45 ในดานสัญชาติ สวนใหญเปนชาวอเมริกัน มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60
ของกลุมตัวอยาง อันดับสองคือชาวยุโรป มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 ของกลุมตัวอยาง อันดับ
สามคือชาวออสเตรเลีย มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง โดยมีอายุเฉลี่ยประมาน
25.6 ป มีสถานะโสดมากที่สุด มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 85 ของกลุมตัวอยาง และแตงงาน
แลว มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีจํานวนสมาชิกที่เดินทางรวมกันเฉลี่ย
2.8 คน โดยสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 75 ของ
กลุมตัวอยาง รองลงมาไดแกการศึกษาในระดับอนุปริญญา มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ของ
กลุมตัวอยาง และมีระดับการศึกษาที่มีจํานวนนอยที่สุดคือระดับมัธยมศึกษา มีจํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง ตามลําดับ ในดานการประกอบอาชีพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35 ของกลุมตัวอยาง รองลงมามีกลุม
ตัวอยางที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 ของกลุมตัวอยาง ผูใชบริการมี
รายไดมากที่สุดในชวง 20,001-30,000 บาทตอเดือน มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60 ของกลุม
ตัวอยาง รองลงมาคือมีรายไดในชวงที่เงินเดือนมากกวา 30,000 บาท มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
30 ของกลุมตัวอยาง และมีรายไดในชวง 10,001-20,000 บาท จํานวนนอยที่สุด มีจํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง
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6) ภาพรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของผูใชบริการโฮสเทลท้ัง 5 แหง
การศึกษาขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของผูใชบริการโฮสเทลทั้ง 5 แหงพบวา

ผูใชบริการสวนมากเปนเพศชาย จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 59 ของกลุมตัวอยาง และเพศหญิง
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41 ของกลุมตัวอยาง ในดานสัญชาติ สวนใหญเปนชาวยุโรป มี
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40 ของกลุมตัวอยาง อันดับสองคือชาวอเมริกัน มีจํานวน 39 คน คิด
เปนรอยละ 39 ของกลุมตัวอยาง อันดับสามคือชาวออสเตรเลีย มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13
ของกลุมตัวอยาง และมีชาวเอเชียจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8 ของกลุมตัวอยาง โดยมีอายุเฉลี่ย อยู
ที่ 30.28 ป สวนใหญสถานะโสด ซึ่งมี 77 คน คิดเปนรอยละ 77 ของกลุมตัวอยาง แตงงานแลว 18
คน คิดเปนรอยละ 18 ของกลุมตัวอยาง และหยาราง ซึ่งมี 5 คน คิดเปนรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง
จํานวนเฉลี่ยของผูเดินทางที่จะเดินทางดวยกันคือ 2 คน ในสวนของระดับการศึกษา ผูเขาพักสวน
ใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมี 47 คน คิดเปนรอยละ 47 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือ
ระดับปริญญาโท และมัธยมศึกษา ซึ่งมี 17 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 17 ของกลุมตัวอยาง ระดับ
อนุปริญญา 12 คน คิดเปนรอยละ 12 ของกลุมตัวอยาง และระดับปริญญาเอก 7 คน คิดเปนรอยละ 7
ของกลุมตัวอยาง ผูใชบริการโฮสเทลสวนใหญประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยเปนอันดับหน่ึงมี
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 35 ของกลุมตัวอยาง อันดับสองประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 23คน
คิดเปนรอยละ 23 ของกลุมตัวอยาง อันดับสามอาชีพนักเรียนและนักศึกษา จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 16 ของกลุมตัวอยาง อันดับสี่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว 15 คน คิดเปนรอยละ 15 ของ
กลุมตัวอยาง และอันดับหาประกอบอาชีพรับราชการ 11 คน คิดเปนรอยละ 11 ของกลุมตัวอยาง
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนมากสูงกวา 30,001 บาท มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40 ของกลุม
ตัวอยาง อันดับสองระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาทตอเดือน มีจํานวน 36 คน คิดเปน
รอยละ 36 ของกลุมตัวอยาง อันดับสามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาทตอเดือน มี
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16 ของกลุมตัวอยาง อันดับสี่ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 5,000
บาทตอเดือน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6 ของกลุมตัวอยาง และอันดับหาระดับรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 5,001-10,000 บาท มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 ของกลุมตัวอยาง
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ตารางท่ี 5.11 ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของผูใชบริการโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

รายละเอียด
สไปซี่ไทย

แบคแพคเกอร
กองแกวเฮือนคํา

เชียงใหมโฮม
ธนิตา
เฮาส

ดีใจแบค
แพคเกอร บานชาญ รวม

เพศ
-ชาย
-หญิง

11 (55%)
9 (45%)

12(60%)
8(40%)

10(50%)
10(50%)

15(75%)
5(25%)

11 (55%)
9 (45%)

59
41

รวม 20 20 20 20 20 100

สัญชาติ
-ยุโรป
-อเมริกา
-แอฟริกา
-เอเชีย
-ออสเตรเลีย
-ไทย

9 (45%)
6 (30%)

-
5 (25%)

-
-

10 (50%)
8 (40%)

-
-

2 (10%)
-

7 (35%)
8 (40%)

-
-

5 (25%)
-

8 (40%)
5 (25%)

-
3 (15%)
4 (20%)

-

6 (30%)
12 (60%)

-
-

2 (10%)
-

40
39
-
8

13
-

รวม 20 20 20 20 20 100

อายุโดยเฉล่ีย (ป) 26.42 26.75 41.55 31.1 25.6 30.28

สถานะภาพ
-โสด
-แตงงาน
-หยาราง

19(95%)
1(5%)

-

18(90%)
2(10%)

-

9(45%)
9(45%)
2(10%)

14(70%)
3(15%)
3(15%)

17 (85%)
3 (15%)

-

77
18
5

รวม 20 20 20 20 20 100

จํานวนสมาชิกที่เดินทางรวม (คน) 1.7 1.85 2.25 2.65 2.8 2.25

ระดับการศึกษา
-มัธยมศึกษา
-อนุปริญญา
-ปริญญาตรี
-ปริญญาโท
-ปริญญาเอก

7(35%)
-

12(60%)
1(5%)

-

4(20%)
1(5%)

6(30%)
4(20%)
5(25%)

3(15%)
-

9(45%)
6(30%)
2(10%)

1(5%)
8(40%)
5(25%)
6(30%)

-

2(10%)
3(15%)
15(75%)

-
-

17
12
47
17
7

รวม 20 20 20 20 20 100
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ตารางท่ี 5.11 (ตอ)

รายละเอียด
สไปซี่ไทย

แบคแพคเกอร
กองแกวเฮือนคํา

เชียงใหมโฮม
ธนิตา
เฮาส

ดีใจแบค
แพคเกอร บานชาญ รวม

อาชีพ
-นักเรียน/นักศึกษา
-รับราชการ
-พนักงานบริษัท
-ธุรกิจสวนตัว
-อ่ืนๆ

5(25%)
-

6(30%)
2(10%)
7(35%)

4(20%)
3(15%)
4(20%)
4(20%)
5(25%)

-
3(15%)
3(15%)
3(15%)

11 (55%)

4(20%)
3(15%)
3(15%)
4(20%)
6(30%)

3 (15%)
2(10%)
7(35%)
2(10%)
6(30%)

16
11
23
15
35

รวม 20 20 20 20 20 100

รายได
-ต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน
-5,001-10,000 บาท ตอเดือน
-10,001-20,000 บาทตอเดือน
-20,001-30,000 บาทตอเดือน
-มากกวา 30,001 บาทตอเดือน

4(20%)
1(5%)

4(20%)
4(20%)
7(35%)

2(10%)
1(5%)
2(10%)
7(35%)
8(40%)

-
-

5(25%)
8(40%)
7(35%)

-
-

3(15%)
5(25%)

12(60%)

-
-

2(10%)
12(60%)
6(30%)

6
2

16
36
40

รวม 20 20 20 20 20 100
ที่มา : จากการคํานวณและการศึกษา

5.3.2 พฤติกรรมในการใชบริการโฮสเทล
การศึกษาขอมูลทางดานพฤติกรรมในการใชบริการของกลุมตัวอยางผูใชบริการโฮสเทล

จํานวนทั้ง 5 แหง มีรายละเอียดดังตอไปน้ี (ตารางที่ 5.12)
1) ผูใชบริการสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร

การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสไปซี่ไทยแบคแพคเกอรของกลุมตัวอยาง พบวา
ทราบแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตมากที่สุด มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50 ของกลุมตัวอยาง
รองลงมาคือการทราบแหลงขอมูลจากเพื่อนหรือครอบครัว มีจํานวน 7คน คิดเปนรอยละ 35 ของ
กลุมตัวอยาง และมีจํานวนนอยที่สุดที่ทราบจากหนังสือแนะนําการทองเที่ยว มีจํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 15 ของกลุมตัวอยาง โดยผูใชบริการมีความตองการมาทองเที่ยว มีจํานวน 20 คน คิด
เปนรอยละ 100 ของกลุมตัวอยาง มีระยะเวลาในการพักอาศัยแตกตางออกไป ผูใชบริการสวนใหญ
พักแรม 3-4 วัน มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือพักแรม 4-7 วัน มี
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20 ของกลุมตัวอยาง และนอยที่สุดคือ มากกวา 1 สัปดาห มีจํานวน 2
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คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง มีสาเหตุที่มาใชบริการมากที่สุด โดยมากวา 1 สาเหตุมี
จํานวนมากสุด 9 คน คิดเปน รอยละ 45 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทาง
มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20 ของกลุมตัวอยาง การพบเพื่อนใหม มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
15 ของกลุมตัวอยาง ในสวนของราคาและการบริการ และสาเหตุทางดานบรรยากาศและสถานที่ มี
จํานวนละ 2 คน คิดเปนรอยละ 10 ในแตละสาเหตุ โดยมีปจจัยสําคัญมากกวา 1 ปจจัย มีจํานวน 7
คน คิดเปนรอยละ 35 ของกลุมตัวอยาง จุดประสงคการทองเที่ยว มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30
ของกลุมตัวอยาง ราคาเหมาะสม มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20 ของกลุมตัวอยาง  และปจจัยที่มี
ผูตอบนอยสุดคือ บรรยากาศ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง โดยราคาที่พักตอคืน
สวนใหญ ผูบริการเลือกพักแรมที่ราคา 201-300 บาทตอคืน มีจํานวน12 คน คิดเปนรอยละ 60 ของ
กลุมตัวอยาง รองลงมาคือ 100-200 บาทตอคืน มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 ของกลุมตัวอยาง
และราคา 301-400 บาทมีการใชบริการนอยที่สุด มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ของกลุมตัวอยาง
ซึ่งผูใชบริการอยากจะกลับมาใชบริการในอนาคต มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 80 ของกลุม
ตัวอยาง และมีจํานวน 4 คน ที่ไมแนใจโดยขึ้นอยูกับสถานการณในอนาคต โดยคิดเปนรอยละ 20

2) ผูใชบริการกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม
จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางที่ใชบริการกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม พบวา

ทราบแหลงขอมูลที่พักจากอินเตอรเน็ตมากที่สุด มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 ของกลุม
ตัวอยาง รองลงมาคือทราบจาเพื่อนหรือครอบครัว มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45 ของกลุม
ตัวอยาง สาเหตุสวนใหญของการเขาพักเพื่อมาทองเที่ยว มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 70 ของ
กลุมตัวอยาง รองลงมาเพื่อพักอาศัยชั่วคราว มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ของกลุมตัวอยาง และ
เพื่อศึกษาตอ มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง มีกําหนดระยะเวลาในการพักมาก
ที่สุด คือ 1-2 วัน มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือ 3-4 วันและ
มากกวา 1 สัปดาห มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 ของกลุมตัวอยางในแตละประเภทของวัน
สําหรับสาเหตุที่เลือกใชบริการมีสาเหตุมากวา 1 ขอ มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60 ของกลุม
ตัวอยาง บรรยากาศและสถานที่มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20 ของกลุมตัวอยาง ราคาและการ
บริการ และการพบเพื่อนใหม มีจํานวนสาเหตุละ 2 คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยางในแตละ
สาเหตุ โดยมีปจจัยสําคัญในการเลือกมากกวา 1 ปจจัยมีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 ของกลุม
ตัวอยาง ความสะดวกสบาย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20 ของกลุมตัวอยาง ราคาเหมาะสม มี
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ของกลุมตัวอยาง และ ปจจัยดานจุดประสงคการทองเที่ยว และ
ปจจัยดานบรรยากาศ มีจํานวนปจจัยละ 1 คน คิดเปนรอยละ 5 ในแตละปจจัย จากกลุมตัวอยางสวน
ใหญเลือกใชบริการหองพักราคา 401-500 บาทตอคืน มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 ของกลุม
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ตัวอยาง รองลงมาคือราคา 201-300 บาทตอคืน มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 ของกลุมตัวอยาง
และราคาที่เลือกใชนอยที่สุด301-400 มีจํานวน 1 คน คือรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งในอนาคตมี
ความเห็นวาอยากกลับมาใชและไมแนใจในจํานวนที่เทากัน คือรอยละ 50 ของกลุมตัวอยาง

3) ผูใชบริการธนิตาเฮาส
จากการศึกษากลุมตัวอยาง พบวา ทราบแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตมากที่สุด มีจํานวน

19คน คิดเปนรอยละ 95 รองลงมาคือการทราบแหลงขอมูลจากเพื่อนหรือครอบครัว มีจํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง โดยผูใชบริการมีความตองการมาทองเที่ยว มีจํานวน 19 คน คิด
เปนรอยละ 95 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือมีความตองการเขามาพักเพื่อสาเหตุอ่ืน มีจํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง มีระยะเวลาในการพักอาศัยแตกตางออกไป ผูใชบริการสวนใหญ
พักแรม 3-4 วัน มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือพักแรม 1-2 วัน คิด
มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 ของกลุมตัวอยาง และนอยที่สุดคือ มากกวา 1 สัปดาห มีจํานวน 2
คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง มีสาเหตุที่มาใชบริการมากกวา 1 สาเหตุ มีจํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 65 ของกลุมตัวอยาง บรรยากาศและสถานที่ มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ของ
กลุมตัวอยาง ความสะดวกในการเดินทาง มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง สาเหตุ
ทางดานราคาการบริการ และการพบเพื่อนใหม มีจํานวน สาเหตุละ 1 คน คิดเปนรอยละ 5 ของกลุม
ตัวอยางตอขอ โดยมีปจจัยสําคัญในการเลือกที่พักมากกวา 1 ปจจัย มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ
60 ของกลุมตัวอยาง จุดประสงคการทองเที่ยว มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20 ของกลุมตัวอยาง
บรรยากาศ มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง ปจจัยในดานของราคาและความ
สะดวกสบาย มีปจจัยละ 1 คน คิดเปนรอยละ 5 ของกลุมตัวอยางในแตละปจจัยโดยราคาที่พักตอคืน
สวนใหญ ผูใชบริการเลือกพักแรมที่ราคา 301-400 บาทตอคืน มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50
ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือ 401-500 บาทตอคืน มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35 ของกลุม
ตัวอยาง และราคา 201-300 บาทมีการใชบริการนอยที่สุด มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ของ
กลุมตัวอยาง ซึ่งผูใชบริการอยากจะกลับมาใชบริการในอนาคตอยางแนนอน มีจํานวน 14 คนคิด
เปนรอยละ 70 ของกลุมตัวอยาง

4) ผูใชบริการดีใจแบคแพคเกอร
จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางที่ใชบริการดีใจแบคแพคเกอร พบวา ทราบ

แหลงขอมูลที่พักจากอินเตอรเน็ตมากที่สุด มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65 ของกลุมตัวอยาง
รองลงมาคือทราบจากเพื่อนหรือครอบครัว มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35 ของกลุมตัวอยาง
สาเหตุสวนใหญของการเขาพักเพื่อมาทองเที่ยว มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 95 ของกลุม
ตัวอยาง รองลงมาเพื่อประกอบธุรกิจ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง และ มี
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กําหนดระยะเวลาในการพักมากที่สุด คือมากกวา 1 สัปดาห มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40 ของ
กลุมตัวอยาง รองลงมาคือ 3-4 วัน มี 7 คน คิดเปนรอยละ 35 ของกลุมตัวอยาง และพักอาศัยนอย
ที่สุดคือ 1-2 วัน มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง สําหรับสาเหตุที่เลือกใชบริการที่
เลือกมากวา 1 ขอ มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 70 ของกลุมตัวอยาง ความสะดวกในการเดินทาง
มี 2 คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง การพบเพื่อนใหม บรรยากาศและสถานที่ และราคาการ
บริการ มีจํานวนขอละ 1 คน คิดเปนรอยละ 5 ของกลุมตัวอยางแตละขอ โดยมีปจจัยสําคัญในการ
เลือกมากกวา 1 ขอ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45 ของกลุมตัวอยาง ปจจัยทางดานราคาและ
จุดประสงคการทองเที่ยว จํานวนละ 4 คน คิดเปนรอยละ 20 ของกลุมตัวอยางในแตละปจจัย ความ
สะดวกสบายจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง และปจจัยดานบรรยากาศ จํานวน 1
คน คิดเปนรอยละ 5 ของกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชบริการหองพักราคา 201-300 บาทตอคืน มี
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือราคา 100-200 บาทตอคืน มีจํานวน 6
คน คิดเปนรอยละ 30 ของกลุมตัวอยาง และราคาที่เลือกใชนอยที่สุด คือ301-400 มีจํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 25 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งในอนาคตมีความเห็นวาอยากกลับมาใชบริการอยางแนนอน มี
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 80 ของกลุมตัวอยาง

5) ผูใชบริการบานชาญ
จากการศึกษากลุมตัวอยาง พบวา ทราบแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตมากที่สุด มีจํานวน

12 คน คิดเปนรอยละ 60 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือการทราบแหลงขอมูลจากเพื่อนหรือ
ครอบครัว มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40 ของกลุมตัวอยาง โดยผูใชบริการมีความตองการมา
ทองเที่ยว มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 75 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือมีความตองการเขามาพัก
เพื่อประกอบธุรกิจ มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ของกลุมตัวอยาง และนอยที่สุดคือการศึกษา
ตอ มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง ผูใชบริการสวนใหญพักแรม 1-2 วัน มี
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือพักแรม 3-4 วัน มีจํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 25 ของกลุมตัวอยาง และนอยที่สุดคือ 4-7 วัน มีจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 20 ของกลุม
ตัวอยาง มีสาเหตุที่มาใชบริการมากที่สุดโดยมากกวา 1 สาเหตุ มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50
ของกลุมตัวอยาง ความสะดวกในการเดินทางและการพบเพื่อนใหม มีจํานวนเทากันคือ ขอละ 3 คน
คิดเปนรอยละ 15 ของกลุมตัวอยาง ราคาการบริการและบรรยากาศสถานที่ มีจํานวนเทากันคือ 2
คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง โดยมีปจจัยสําคัญที่เลือกมากกวา 1 ขอ มีจํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 50 ของกลุมตัวอยาง ปจจัยดานจุดประสงคการทองเที่ยว มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
25 ของกลุมตัวอยาง ปจจัยทางดานราคา มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ของกลุมตัวอยาง  และ
ปจจัยทางดานบรรยากาศของที่พัก มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง โดยราคาที่
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พักตอคืนสวนใหญ ผูบริการเลือกพักแรมที่ราคา 201-300 บาทตอคืน มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอย
ละ 60 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาคือ 301-400 บาทตอคืน มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35 ของ
กลุมตัวอยาง และราคา 100-200 บาทมีการใชบริการนอยที่สุด มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5 ของ
กลุมตัวอยาง ซึ่งผูใชบริการสวนใหญมีความเห็นวาอาจกลับมาใชบริการ ขึ้นอยูกับสถานการณใน
อนาคต จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 95 ของกลุมตัวอยาง
ตารางท่ี 5.12 พฤติกรรมการใชบริการที่พักแรมประเภทโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

รายละเอียด
สไปซ่ีไทย

แบคแพคเกอร
กองแกวเฮือนคํา

เชียงใหมโฮม ธนิตาเฮาส
ดีใจแบคแพค

เกอร บานชาญ รวม

แหลงทราบขอมูลท่ีพัก

-อินเตอรเน็ต 10(50%) 11(55%) 19(95%) 13(65%) 12 (60%) 65

-บริษัทนําเที่ยว - - - - - -

-เพื่อน,ครอบครัว 7(35%) 9(45%) 1(5%) 7(35%) 8(40%) 32
-ห นั ง สื อ แ น ะ นํ า ส ถ า น ที่
ทองเที่ยว 3(15%) - - - - 3

รวม 20 20 20 20 20 100

สาเหตุท่ีเขามาพักท่ีเชียงใหม

-ทองเที่ยว 20(100%) 15(70%) 19(95%) 19(95%) 15(75%) 88

-ประกอบธุรกิจ - - - 1(5%) 3(15%) 4

-พักอาศัยชั่วคราว - 3(15%) - - - 3

-การศึกษา - 2(10%) - - 2(10%) 4

-อื่นๆ - - 1(5%) - - 1

รวม 20 20 20 20 20 100

ระยะเวลาท่ีพักอาศัย

- 1-2 วัน 3(15%) 7(35%) 6(30%) 1(5%) 11(55%) 28

- 3-4 วัน 11(55%) 5(25%) 7(35%) 7(35%) 5(25%) 35

- 4-7 วัน 4(20%) 3(15%) 5(25%) 4(20%) 4(20%)
20

- มากกวา1สัปดาห 2(10%) 5(25%) 2(10%) 8(40%) - 17

รวม 20 20 20 20 20 100
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ตารางท่ี 5.12 (ตอ)

รายละเอียด
สไปซี่ไทย

แบคแพคเกอร

กองแกวเฮือน
คําเชียงใหม

โฮม ธนิตาเฮาส

ดีใจแบค
แพค
เกอร บานชาญ

รวม

สาเหตุที่ใชบริการ
-ราคาและการบริการ
-ความสะดวกในการเดินทาง
-การพบเพ่ือนใหม
-บรรยากาศและสถานที่
- เลือกมากกวา 1 ขอ

2 (10%)
4 (20%)
3 (15%)
2 (10%)
9 (45%)

2 (10%)
-

2 (10%)
4 (20%)
12 (60%)

1 (5%)
2 (10%)
1 (5%)
3 (15%)

13 (65%)

1 (15%)
2 (10%)
1 (5%)
1 (5%)

15 (70%)

2 (10%)
3 (15%)
3 (15%)
2 (10%)

10 (50%)

8
11
10
12
59

รวม 20 20 20 20 20 100

ปจจัยสําคัญที่เลือกใชบริการ
-ราคาเหมาะสม
-ความสะดวกสบาย
-จุดประสงคการทองเที่ยว
-บรรยากาศ
-เลือกมากกวา 1 ขอ

4 (20%)
2 (10%)
6 (30%)
1 (5%)
7 (35%)

3 (15%)
4 (20%)
1 (5%)
1 (5%)

11 (55%)

1 (5%)
1 (5%)
4 (20%)
2 (10%)

12 (60%)

4 (20%)
2 (10%)
4 (20%)
1 (5%)
9 (45%)

3 (15%)
-

5 (25%)
2 (10%)

10 (50%)

16
9

20
7

48

รวม 20 20 20 20 20 100

ราคาที่พักตอคืน
-100-200 บาท
-201-300 บาท
-301-400 บาท
-401-500 บาท

5(25%)
12(60%)
3(15%)

-

2(10%)
6(30%)
1(5%)

11(55%)

-
3(15%)

10(50%)
7(35%)

6(30%)
9(45%)
5(25%)

-

1(5%)
12(60%)
7(35%)

-

14
42
26
18

รวม 20 20 20 20 20 100
การกลับมาใชบริการในอนาคต
-แนนอน
-อาจจะ

16(80%)
4(20%)

10(50%)
10(50%)

14(70%)
6(30%)

16(80%)
4(20%)

1(5%)
19(95%)

57
43

รวม 20 20 20 20 20 100
ที่มา : จากการคํานวณและการศึกษา
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5.3.3 การวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีพักแรมประเภทโฮสเทล
ในการวัดความพึงพอใจของผูใชบริการโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้ง

5 แหง มีเกณฑในการประเมินออกเปน 6 หมวด  โดยใหคะแนนความพึงพอใจเปนระดับมาก ปาน
กลาง และตํ่า คือ 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน ตามลําดับ จากน้ันนํามาหาคาเฉลี่ย ซึ่งผล
การศึกษามีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1) ผูใชบริการสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร
เมื่อพิจารณารายละเอียดของเกณฑการศึกษาในแตละหมวดของกลุมตัวอยาง จํานวน

20 คน มีผลการศึกษาดังตอไปน้ี (ตารางที่ 5.13)
หมวดสถานที่ต้ังสภาพแวดลอม พบวา ผูใชบริการมีความพอใจในดานของบรรยากาศของ

สถานที่พักและ การอํานวยความสะดวกมากที่สุด คือ 2.95 คะแนน รองลงมาไดแก ความสะดวก
ของเสนทางสัญจรภายในที่พัก คือ 2.65 คะแนน และความสะดวกในการมาที่พักมีคะแนนนอยที่สุด
คือ 2.5 คะแนน

หมวดหองพัก พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานการเตรียมของในหองพักมากที่สุด
คือ 2.65 คะแนน รองลงมาคือ มาตรฐานของเฟอรนิเจอรในหองพั ก คือ 2.60 คะแนน และ
องคประกอบในหองพักและความสะอาดของหองพัก มีคะแนนนอยที่สุด คือ 2.45 คะแนน
หมวดการใหบริการ มีผูใชบริการใหคะแนนในดานการใหบริการผูเขาพักมากที่สุด คือ 3 คะแนน
รองลงมาคือ การใหบริการหองพักและการใหบริการเสริม คือ 2.9 คะแนน

หมวดระบบความปลอดภัย พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานการจัดอุปกรณปฐม
พยาบาลมากที่สุด คือ 2.74 คะแนน รองลงมาคือการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย คือ 2.65
คะแนน และนอยที่สุดในดานการจัดความปลอดภัยทางดานอัคคีภัยและระบบสื่อสารขอความ
ชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน คือ 2.56 คะแนน

หมวดทรัพยากรและชุมชนแวดลอม พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจทางดานมุมมอง
ทางสังคมมากที่สุด คือ 3 คะแนน รองลงมาในดานสิทธิมนุษยชนคือ 2.9 คะแนน และการจัดการ
ของเสียและอนุรักษสิ่งแวดลอม คือ 2.7 คะแนน หมวดคุณลักษณอ่ืนๆ มีความพึงพอใจในดาน
ชื่อเสียงของธุรกิจ คือ 2.8 คะแนน และการประชาสัมพันธผานระดับสากล คือ 2.7 คะแนน

สไปซี่ไทยแบคแพคเกอรมีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
โฮสเทล จํานวนทั้ง 6 หมวด ตามเกณฑการประเมินคือเทากับ 2.71 คะแนน เมื่อพิจารณารายละเอียด
แตละหมวดแลว พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในหมวดของการใหบริการ และหมวดทรัพยากร
และชุมชนแวดลอมมากที่สุด ที่ระดับคะแนน 2.85 คะแนน รองลงมาคือหมวด คุณลักษณะเสริม
อ่ืนๆคือ 2.75 คะแนน และในหมวดของหองพักมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ 2.54 คะแนน แสดง
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ใหเห็นวา ศักยภาพของการสรางความพึงพอใจตอผูใชบริการสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร จากการวัด
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี
ตารางท่ี 5.13 คะแนนเฉลี่ยของการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร

รายการประเมิน คะแนน รายการประเมิน คะแนน

หมวดท่ี 1 สถานท่ีต้ังและสภาพแวดลอม หมวดท่ี 4 ระบบความปลอดภัย

ความสะดวกในการเดินทางมายังท่ีพัก 2.50 การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 2.65

สัญลักษณและปายช่ือท่ีชัดเจน 2.55 การจัดอุปกรณปฐมพยาบาลและตูยา 2.74

สภาพแวดลอมภายนอกและสถานท่ีจอดรถ 2.60 การจัดระบบความปลอดภัยทางดานอัคคีภัย 2.56

บรรยากาศสถานท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 2.95 ระบบส่ือสารขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน
และมีการติดตั้งท่ีสังเกตไดชัดเจน 2.56

ความสะอาดของหองนํ้ารับแขก 2.55

ความสะดวกของเสนทางสัญจรภายในท่ีพัก 2.65 ความปลอดภัยในหองพัก 2.60

คะแนนเฉล่ีย 2.63 คะแนนเฉล่ีย 2.62

หมวดท่ี 2 หองพัก หมวดท่ี 5 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม

องคประกอบภายนอกหองพัก 2.55 การจัดการของเสียและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 2.70

องคประกอบภายในหองพัก 2.45 ดานมุมมองดานชุมชน 2.80

มาตรฐานของอุปกรณเฟอรนิเจอรในหองพัก 2.60 ดานมุมมองทางสังคม 3.00

การเตรียมของใชในหองพัก 2.65 ดานสิทธิมนุษยชน 2.90

ความสะอาดของหองนํ้าในหองพักและอุปกรณ 2.45 คะแนนเฉล่ีย 2.85

คะแนนเฉล่ีย 2.54 หมวดท่ี 6 คุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ

หมวดท่ี 3 การใหบริการ ท่ีพักไดรับการประชาสัมพันธผานส่ือระดับ
สากลและมีความนาเช่ือถือ 2.70

การใหบริการของพนักงาน 2.60

การใหบริการผูเขาพัก 3.00 ช่ือเสียงของธุรกิจ 2.80

การใหบริการหองพัก 2.90 คะแนนเฉล่ีย 2.75
การใหบริการเสริมแกผูเขาพัก 2.90
คะแนนเฉล่ีย 2.85

คะแนนรวมเฉล่ีย 2.71
ศักยภาพของสไปซ่ีไทยแบคแพคเกอร ระดับดี

ที่มา : จากการคํานวณและการศึกษา
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2) ผูใชบริการกองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม
จากการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใชบริการกองแกวเฮือนคําโฮม

เชียงใหม จํานวน 20 คน มีผลการศึกษาดังตอไปน่ี (ตารางที่ 5.14)
หมวดสถานที่ต้ังสภาพแวดลอม พบวา ผูใชบริการมีความพอใจในดานของบรรยากาศ

ของสถานที่พักและ การอํานวยความสะดวกมากที่สุด คือ 2. 70 คะแนน รองลงมาไดแก
สภาพแวดลอมภายนอกและที่จอดรถ คือ 2.65 คะแนน และสัญลักษณและปายชื่อที่ชัดเจนมีคะแนน
นอยที่สุด คือ 2.2 คะแนน

หมวดหองพัก พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานองคประกอบภายในหองพักมาก
ที่สุด คือ 2.85 คะแนน รองลงมาคือการเตรียมของใช คือ 2.50 คะแนน และมาตรฐานของ
เฟอรนิเจอร มีคะแนนนอยที่สุด คือ 2.35 คะแนน

หมวดการใหบริการ มีผูใชบริการใหคะแนนในดานการใหบริการผูเขาพักมากที่สุด คือ
2.95 คะแนน รองลงมาคือ การใหบริการหองพัก คือ 2.8 คะแนน และนอยที่สุด คือการใหบริการ
เสริมแกผูเขา คือ 2.70 คะแนน

หมวดระบบความปลอดภัย พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานการจัดเวรยามรักษา
ความปลอดภัย คือ 2.65 คะแนน รองลงมาคือความปลอดภัยในหอง คือ 2.4 คะแนน และนอยที่สุด
ในดานการจัดอุปกรณปฐมพยาบาล คือ 2.00 คะแนน

หมวดทรัพยากรและชุมชนแวดลอม พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจทางดานมุมมอง
ทางสังคมมากที่สุด คือ 2.85 คะแนน รองลงมาในดานสิทธิมนุษยชนคือ 2.80 คะแนน

หมวดคุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ มีความพึงใจในดานชื่อเสียงของธุรกิจ คือ 2.40 คะแนน และ
การประชาสัมพันธ ผานระดับสากล คือ 2.25 คะแนน

กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการวัดระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการโฮสเทล จํานวนทั้ง 6 หมวด ตามเกณฑการประเมินคือเทากับ 2.51 คะแนน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแตละหมวดแลว พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในหมวดของหมวดทรัพยากรและ
ชุมชนแวดลอมมากที่สุด ที่ระดับคะแนน 2.76 คะแนน รองลงมาคือหมวด การใหบริการคือ 2.70
คะแนน และในหมวดของความปลอดภัยมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ 2.29 คะแนน แสดงใหเห็น
วา ศักยภาพของกองแกวเฮือนคําโฮมเชียงใหมจากการวัดระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี
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ตารางท่ี 5.14 คะแนนเฉลี่ยของการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ กองแกวเฮือนคํา
เชียงใหมโฮม

รายการประเมิน คะแนน รายการประเมิน คะแนน

หมวดท่ี 1 สถานท่ีต้ังและสภาพแวดลอม หมวดท่ี 4 ระบบความปลอดภัย

ความสะดวกในการเดินทางมายังท่ีพัก 2.45 การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 2.65

สัญลักษณและปายช่ือท่ีชัดเจน 2.20 การจัดอุปกรณปฐมพยาบาลและตูยา 2.00

สภาพแวดลอมภายนอกและสถานท่ีจอดรถ 2.65 การจัดระบบความปลอดภัยทางดานอัคคีภัย 2.20

บรรยากาศสถานท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 2.70 ระบบส่ือสารขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและมี
การติดตั้งท่ีสังเกตไดชัดเจน 2.20

ความสะอาดของหองนํ้ารับแขก 2.40

ความสะดวกของเสนทางสัญจรภายในท่ีพัก 2.35 ความปลอดภัยในหองพัก 2.40

คะแนนเฉล่ีย 2.46 คะแนนเฉล่ีย 2.29

หมวดท่ี 2 หองพัก หมวดท่ี 5 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม

องคประกอบภายนอกหองพัก 2.85 การจัดการของเสียและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 2.70

องคประกอบภายในหองพัก 2.40 ดานมุมมองดานชุมชน 2.70

มาตรฐานของอุปกรณเฟอรนิเจอรในหองพัก 2.35 ดานมุมมองทางสังคม 2.85

การเตรียมของใชในหองพัก 2.50 ดานสิทธิมนุษยชน 2.80

ความสะอาดของหองนํ้าในหองพักและอุปกรณ 2.40 คะแนนเฉล่ีย 2.76

คะแนนเฉล่ีย 2.50 หมวดท่ี 6 คุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ

หมวดท่ี 3 การใหบริการ ท่ีพักไดรับการประชาสัมพันธผานส่ือระดับสากล
และมีความนาเช่ือถือ 2.25

การใหบริการของพนักงาน 2.35

การใหบริการผูเขาพัก 2.95 ช่ือเสียงของธุรกิจ 2.40

การใหบริการหองพัก 2.80 คะแนนเฉล่ีย 2.32

การใหบริการเสริมแกผูเขาพัก 2.70

คะแนนเฉล่ีย 2.70

คะแนนรวมเฉล่ีย 2.51

ศักยภาพของ กองแกวเฮือนคําเชียงใหมโฮม ระดับดี

ที่มา : จากการคํานวณและการศึกษา
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3) ผูใชบริการธนิตาเฮาส
จากการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใชบริการธนิตาเฮาส จํานวน 20 คน

มีผลการศึกษาดังตอไปน่ี (ตารางที่ 5.15)
หมวดสถานที่ ต้ั งสภาพแวดลอม พบว า  ผู ใชบ ริการมีความพอใจในด านของ

สภาพแวดลอมภายนอกและที่จอดรถมากที่สุด คือ 3 คะแนนรองลงมาไดแก บรรยากาศของสถานที่
พักและ การอํานวยความสะดวกคือ 2.95 คะแนน และสัญลักษณและปายชื่อที่ชัดเจนมีคะแนนนอย
ที่สุด คือ 1.75 คะแนน

หมวดหองพัก พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานองคประกอบภายนอกหองพักมาก
ที่สุด คือ 3 คะแนน รองลงมาคือ องคประกอบภายในหองพัก คือ 2.90 คะแนน และมาตรฐานของ
เฟอรนิเจอร มีคะแนนนอยที่สุด คือ 2.55 คะแนน

หมวดการใหบริการ มีผูใชบริการใหคะแนนในดานการใหบริการผูเขาพักและการ
ใหบริการหองพักมากที่สุด คือ 2.95 คะแนน รองลงมาคือการใหบริการเสริมแกผูเขา คือ 2.90
คะแนน

หมวดระบบความปลอดภัย พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานความปลอดภัยใน
หอง คือ 2.4 คะแนนรองลงมาคือการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย คือ 2.25 คะแนน

หมวดทรัพยากรและชุมชนแวดลอม พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจทางดานสิทธิ
มนุษยชนคือ 3 คะแนน และดาน การจัดการของเสียและการอนุรักษสิ่งแวดลอม มุมมองดานชุมขน
และมุมมองดานสังคม คือ 2.95 คะแนน

หมวดคุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ มีความพึงใจในดานชื่อเสียงของธุรกิจ คือ 2.55 คะแนน และ
การประชาสัมพันธ ผานระดับสากล คือ 2.50คะแนน

ธนิตาเฮาส มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโฮสเทล
จํานวนทั้ง 6 หมวด ตามเกณฑการประเมินคือเทากับ 2.63 คะแนน เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละ
หมวดแลว พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในหมวดทรัพยากรและชุมชนแวดลอมมากที่สุด คือ
2.96 คะแนน รองลงมาคือหมวดการใหบริการ คือ 2.80 คะแนน และหมวดที่นอยที่สุด คือ ระบบ
ความปลอดภัย ที่ 2.16 คะแนน แสดงใหเห็นวา ศักยภาพของธนิตาเฮาสจากการวัดระดับความพึง
พอใจอยูในระดับดี
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ตารางท่ี 5.15 คะแนนเฉลี่ยของการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ธนิตาเฮาส
รายการประเมิน คะแนน รายการประเมิน คะแนน

หมวดท่ี 1 สถานท่ีต้ังและสภาพแวดลอม หมวดท่ี 4 ระบบความปลอดภัย

ความสะดวกในการเดินทางมายังท่ีพัก 2.25 การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 2.25

สัญลักษณและปายช่ือท่ีชัดเจน 1.75 การจัดอุปกรณปฐมพยาบาลและตูยา 1.95

สภาพแวดลอมภายนอกและสถานท่ีจอดรถ 3.00 การจัดระบบความปลอดภัยทางดานอัคคีภัย 2.10

บรรยากาศสถานท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 2.95 ระบบส่ือสารขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและมี
การติดตั้งท่ีสังเกตไดชัดเจน 2.10

ความสะอาดของหองนํ้ารับแขก 2.85

ความสะดวกของเสนทางสัญจรภายในท่ีพัก 2.85 ความปลอดภัยในหองพัก 2.40

คะแนนเฉล่ีย 2.61 คะแนนเฉล่ีย 2.16

หมวดท่ี 2 หองพัก หมวดท่ี 5 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม

องคประกอบภายนอกหองพัก 3.00 การจัดการของเสียและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 2.95

องคประกอบภายในหองพัก 2.90 ดานมุมมองดานชุมชน 2.95

มาตรฐานของอุปกรณเฟอรนิเจอรในหองพัก 2.55 ดานมุมมองทางสังคม 2.95

การเตรียมของใชในหองพัก 2.60 ดานสิทธิมนุษยชน 3.0

ความสะอาดของหองนํ้าในหองพักและอุปกรณ 2.60 คะแนนเฉล่ีย 2.96

คะแนนเฉล่ีย 2.73 หมวดท่ี 6 คุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ

หมวดท่ี 3 การใหบริการ ท่ีพักไดรับการประชาสัมพันธผานส่ือระดับสากล
และมีความนาเช่ือถือ 2.50

การใหบริการของพนักงาน 2.40

การใหบริการผูเขาพัก 2.95 ช่ือเสียงของธุรกิจ 2.55

การใหบริการหองพัก 2.95 คะแนนเฉล่ีย 2.52

การใหบริการเสริมแกผูเขาพัก 2.90

คะแนนเฉล่ีย 2.80

คะแนนรวมเฉล่ีย 2.63
ศักยภาพของธนิตาเฮาส ระดับดี

ที่มา : จากการคํานวณและการศึกษา
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4) ผูใชบริการดีใจแบคแพคเกอร
จากการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใชบริการดีใจแบคแพคเกอร จํานวน

20 คน มีผลการศึกษาดังตอไปน่ี (ตารางที่ 5.16)
หมวดสถานที่ต้ังสภาพแวดลอม พบวา ผูใชบริการมีความพอใจในดานของความสะดวก

มายังที่พัก คือ 2.60 คะแนนรองลงมาไดแก บรรยากาศของสถานที่พักและ การอํานวยความสะดวก
คือ 2.55 คะแนน และสภาพแวดลอมภายนอกและสถานที่จอดรถและความสะอาดของหองนํ้า
รับแขกมีคะแนนนอยที่สุด คือ 2.25 คะแนน

หมวดหองพัก พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานการเตรียมของในหองพัก มาก
ที่สุด คือ 2.45 คะแนน รองลงมาคือ องคประกอบภายในและภายนอกหองพัก คือ 2.30 คะแนน และ
ความสะอาดของหองนํ้าในหองพักและอุปกรณมีคะแนนนอยที่สุด คือ 2.10 คะแนน

หมวดการใหบริการ มีผูใชบริการใหคะแนนในดานการใหบริการผูเขาพักและการ
ใหบริการเสริมแกผูเขาพักมากที่สุด คือ 3  คะแนน รองลงมาคือการใหบริการหองพัก คือ 2.90
คะแนน

หมวดระบบความปลอดภัย พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานการจัดเวรยาม คือ
2.30 คะแนน และความปลอดภัยในหองหองมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ 2.05 คะแนน

หมวดทรัพยากรและชุมชนแวดลอม พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจทางดานสิทธิ
มนุษยชนคือ 2.95 คะแนน รองลงมาคือดานชุมชน 2.85 คะแนน และดานการจัดการของเสียและ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมมีคะแนนนอยที่สุด คือ 2.60 คะแนน

หมวดคุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ มีความพึงใจในดานชื่อเสียงของธุรกิจ คือ 2.85 คะแนน และ
การประชาสัมพันธ ผานระดับสากล คือ 2.95 คะแนน

ดีใจแบคแพคเกอร มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโฮส
เทล จํานวนทั้ง 6 หมวด ตามเกณฑการประเมินคือเทากับ 2.58 คะแนน เมื่อพิจารณารายละเอียดแต
ละหมวดแลว พบวา มีความพึงพอใจในดานคุณลักษณะอ่ืนๆมากที่สุด คือ 2.90  คะแนน รองลงมา
คือ ดานการใหบริการ คือ 2.86 คะแนน และนอยที่สุดคือดานความปลอดภัย เทากับ 2.19 คะแนน
แสดงใหเห็นวา ศักยภาพดีใจแบคแพคเกอร จากการวัดระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี
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ตารางท่ี 5.16 คะแนนเฉลี่ยของการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ดีใจแบคแพคเกอร

รายการประเมิน คะแนน รายการประเมิน คะแนน

หมวดท่ี 1 สถานท่ีต้ังและสภาพแวดลอม หมวดท่ี 4 ระบบความปลอดภัย

ความสะดวกในการเดินทางมายังท่ีพัก 2.60 การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 2.30

สัญลักษณและปายช่ือท่ีชัดเจน 2.50 การจัดอุปกรณปฐมพยาบาลและตูยา 2.20

สภาพแวดลอมภายนอกและสถานท่ีจอดรถ 2.25 การจัดระบบความปลอดภัยทางดานอัคคีภัย 2.20

บรรยากาศสถานท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 2.55 ระบบส่ือสารขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและมี
การติดตั้งท่ีสังเกตไดชัดเจน 2.20

ความสะอาดของหองนํ้ารับแขก 2.25

ความสะดวกของเสนทางสัญจรภายในท่ีพัก 2.45 ความปลอดภัยในหองพัก 2.05

คะแนนเฉล่ีย 2.43 คะแนนเฉล่ีย 2.19

หมวดท่ี 2 หองพัก หมวดท่ี 5 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม

องคประกอบภายนอกหองพัก 2.30 การจัดการของเสียและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 2.60

องคประกอบภายในหองพัก 2.30 ดานมุมมองดานชุมชน 2.85

มาตรฐานของอุปกรณเฟอรนิเจอรในหองพัก 2.25 ดานมุมมองทางสังคม 2.80

การเตรียมของใชในหองพัก 2.45 ดานสิทธิมนุษยชน 2.95

ความสะอาดของหองนํ้าในหองพักและอุปกรณ 2.10 คะแนนเฉล่ีย 2.80

คะแนนเฉล่ีย 2.28 หมวดท่ี 6 คุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ

หมวดท่ี 3 การใหบริการ ท่ีพักไดรับการประชาสัมพันธผานส่ือระดับสากล
และมีความนาเช่ือถือ 2.95

การใหบริการของพนักงาน 2.55

การใหบริการผูเขาพัก 3.00 ช่ือเสียงของธุรกิจ 2.85

การใหบริการหองพัก 2.90 คะแนนเฉล่ีย 2.90

การใหบริการเสริมแกผูเขาพัก 3.00

คะแนนเฉล่ีย 2.86

คะแนนรวมเฉล่ีย 2.58

ศักยภาพของ ดีใจแบคแพคเกอร ระดับดี

ที่มา : จากการคํานวณและการศึกษา
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5) ผูใชบริการบานชาญ
จากการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใชบริการบานชาญ จํานวน 20 คน มี

ผลการศึกษาดังตอไปน่ี (ตารางที่ 5.17)
หมวดสถานที่ต้ังสภาพแวดลอม พบวา ผูใชบริการมีความพอใจในดานความสะดวกใน

การเดินทางมาที่พัก คือ 2.20 คะแนน รองลงมาไดแก บรรยากาศสถานที่และการอํานวยความ
สะดวก คือ 2.10 คะแนน และสัญลักษณและปายชื่อที่ชัดเจนมีคะแนนนอยที่สุด คือ 1.1 คะแนน

หมวดหองพัก พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานความสะอาดของหองนํ้า คือ 2.00
คะแนน รองลงมาคือ มาตรฐานของเฟอรนิเจอรมากที่สุด คือ 1.95 คะแนน และองคประกอบ
ภายนอกหองพักมีคะแนนนอยที่สุดคือ 1.75คะแนน

หมวดการใหบริการ มีผูใชบริการใหคะแนนในดานการใหบริการผูเขาพักและบริการ
หองพักมากที่สุด คือ 2.85 คะแนน รองลงมาคือ การใหบริการเสริมแกผูเขาพัก คือ 2.8 คะแนน
และนอยที่สุด คือการใหบริการของพนักงาน คือ 2.10 คะแนน

หมวดระบบความปลอดภัย พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานระบบสื่อสารขอ
ความชวยเหลือฉุกเฉินและการติดต้ังสังเกตเห็นอยางชัดเจนมากที่สุด คือ 2.35 คะแนน รองลงมาคือ
ความปลอดภัยในหอง คือ 2.15 คะแนน และนอยที่สุดในดานการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย คือ
1.25 คะแนน

หมวดทรัพยากรและชุมชนแวดลอม พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจทางดานมุมมอง
ทางสังคม ชุมชน และสิทธิมนุษยชนมากที่สุด คือ 3 คะแนน รองลงมาในดานการจัดการของเสีย
และการอนุรักษสิ่งแวดลอมคือ 2.80 คะแนน

หมวดคุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ มีความพึงใจในดานชื่อเสียงของธุรกิจ คือ 1.60 คะแนน และ
การประชาสัมพันธ ผานระดับสากล คือ 2.45 คะแนน

บานชาญ มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโฮสเทล
จํานวนทั้ง 6 หมวด ตามเกณฑการประเมินคือเทากับ 2.20 คะแนน เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละ
หมวดแลว พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในหมวดของหมวดทรัพยากรและชุมชนแวดลอมมาก
ที่สุด ที่ระดับคะแนน 2.72 คะแนน รองลงมาคือหมวด การใหบริการคือ 2.50 คะแนน และในหมวด
ของความปลอดภัยมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ 1.81 คะแนน แสดงใหเห็นวา ศักยภาพของบาน
ชาญจากการวัดระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
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ตารางท่ี 5.17 คะแนนเฉลี่ยของการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ บานชาญ
รายการประเมิน คะแนน รายการประเมิน คะแนน

หมวดท่ี 1 สถานท่ีต้ังและสภาพแวดลอม หมวดท่ี 4 ระบบความปลอดภัย

ความสะดวกในการเดินทางมายังท่ีพัก 2.20 การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 1.25

สัญลักษณและปายช่ือท่ีชัดเจน 1.10 การจัดอุปกรณปฐมพยาบาลและตูยา 1.60

สภาพแวดลอมภายนอกและสถานท่ีจอดรถ 1.80 การจัดระบบความปลอดภัยทางดานอัคคีภัย 1.70

บรรยากาศสถานท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 2.10 ระบบส่ือสารขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน
และมีการติดตั้งท่ีสังเกตไดชัดเจน 2.35

ความสะอาดของหองนํ้ารับแขก 2.00

ความสะดวกของเสนทางสัญจรภายในท่ีพัก 1.85 ความปลอดภัยในหองพัก 2.15

คะแนนเฉล่ีย 1.84 คะแนนเฉล่ีย 1.81

หมวดท่ี 2 หองพัก หมวดท่ี 5 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม

องคประกอบภายนอกหองพัก 1.75 การจัดการของเสียและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 2.80

องคประกอบภายในหองพัก 1.80 ดานมุมมองดานชุมชน 3.00

มาตรฐานของอุปกรณเฟอรนิเจอรในหองพัก 1.95 ดานมุมมองทางสังคม 3.00

การเตรียมของใชในหองพัก 1.90 ดานสิทธิมนุษยชน 3.00

ความสะอาดของหองนํ้าในหองพักและอุปกรณ 2.00 คะแนนเฉล่ีย 2.72

คะแนนเฉล่ีย 1.88 หมวดท่ี 6 คุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ

หมวดท่ี 3 การใหบริการ ท่ีพักไดรับการประชาสัมพันธผานส่ือระดับ
สากลและมีความนาเช่ือถือ 2.45

การใหบริการของพนักงาน 2.10

การใหบริการผูเขาพัก 2.85 ช่ือเสียงของธุรกิจ 1.60

การใหบริการหองพัก 2.85 คะแนนเฉล่ีย 2.44

การใหบริการเสริมแกผูเขาพัก 2.80

คะแนนเฉล่ีย 2.50

คะแนนรวมเฉล่ีย 2.20

ศักยภาพของบานชาญ ระดับปานกลาง

ที่มา : จากการคํานวณและการศึกษา
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6) สรุปการวัดศักยภาพจากการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโฮสเทลในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหง

การวัดศักยภาพจากระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโฮสเทลในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหง พบวา คะแนนรวมเฉลี่ยที่ได เทากับ 2.52 คะแนน ถือวา โฮสเทลทั้ง
5 แหง ผูใชบริการโฮสเทลมีความพึงพอใจในการบริการตามเกณฑตัวชี้วัดในรายการประเมิน
สวนมาก คือมีคะแนนเฉลี่ยจากเกณฑตัวชี้วัดในแตละหมวดอยูระหวาง 2.20 – 2.71 คะแนน แสดง
ใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5
แหงอยูในระดับดี โดยผูใชบริการสไปซี่ไทยแบคแพคเกอร มีความพึงพอใจในระดับดี มีคะแนน
เฉลี่ยรวมมากที่สุด เทากับ 2.71 คะแนน รองลงมาคือผูใชบริการธนิตาเฮาส มีความพึงพอใจใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 2.63 คะแนน อันดับสามผูใชบริการดีใจแบคแพคเกอร มีความพึง
พอใจในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 2.58 คะแนน อันดับสี่ไดแกผูใชบริการกองแกวเฮือนคํา
เชียงใหมโฮม มีความพึงพอใจในระดับดี โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 2.51 คะแนน สวน
ผูใชบริการบานชาญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมนอยที่สุด เทากับ
2.20 คะแนน ตามลําดับ  (ตารางที่ 5.18)
ตารางท่ี 5.18 คะแนนรวมเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโฮสเทลทั้ง 5 แหงในอําเภอ

เมืองจังหวัดเชียงใหม
เกณฑมาตรฐานการประเมิน สไปซ่ีไทยแบค

แพคเกอร
กองแกวเฮือนคํา

เชียงใหมโฮม
ธนิตาเฮาส ดีใจ

แบคแพคเกอร
บานชาญ รวม

หมวดท่ี 1 สถานท่ีต้ังและ
สภาพแวดลอม

2.63 2.46 2.61 2.43 1.84 2.39

หมวดท่ี 2 หองพัก 2.54 2.50 2.73 2.28 1.88 2.38
หมวดท่ี 3 การใหบริการ 2.85 2.70 2.80 2.86 2.50 2.74
หมวดท่ี 4 ระบบความปลอดภัย 2.62 2.29 2.16 2.19 1.81 2.21
หมวดท่ี 5 ทรัพยากรและชุมชน
แวดลอม

2.85 2.76 2.96 2.80 2.72 2.81

หมวดท่ี 6 คุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ 2.75 2.32 2.52 2.90 2.44 2.58
คะแนนรวมเฉล่ีย 2.71 2.51 2.63 2.58 2.20 2.52
ศักยภาพของธุรกิจ ดี ดี ดี ดี ปานกลาง ดี

ที่มา: จากการคํานวณและการศึกษา


