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แนวทางการจัดการคุณภาพการบริการและปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพื่อยกระดับ
การใหบริการโฮสเทลสไตลแคปซูล ในเขตกรุงเทพมหานคร
Guidelines for service quality management and marketing mix factors for
enhancing capsule-style hostels service in Bangkok.
สุวิมล จันโททัย 1 กนกวรรณ ขันทอง 2 เจนนภา ทวีพฤกษสกุล2 ฐาปนี บุญชิต2 ทิพยวรรณ รอดรักษ2
ปาริฉัตร ธาราเสาวรภย2 วิศินี นาคเดน2 สุปรียา เกวียนวงษ2 และอัศรา ทองหรี่2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักโฮสเทสไตลแคปซูล
ในเขตกรุงเทพฯ 2) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ของที่พั กโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ
3) แนวทางการจัดการคุณภาพการบริการเพื่อยกระดับการใหบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ ศึกษาโดย
วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน เก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม ในกลุมผูเขาพักที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขต
กรุงเทพฯ จํานวน 400 คน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเก็บ ขอมูลเชิงคุ ณ ภาพดวยแบบสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) กับ ผูประกอบการที่พั กโฮสเทลสไตล
แคปซูล จํานวน 3 แหง โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบวา 1. ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ พบวา บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
คือ กลุมเพื่อน สื่อทางอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาใชบริการ มีวิธีการเดินทางมาใชบริการยังที่พักโดย
รถไฟฟาบีทีเอส/รถไฟใตดินเอ็มอาร ระยะเวลาในการเขาพักประมาณ 2-3 วัน มีคาใชจายในการเขาพักโดยเฉลี่ยตอ
ครั้งนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท และมีวัตถุประสงคในการเลือกใชบริการเพื่อพักผอน/ทองเที่ยว 2. ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ของที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานลักษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก สวนดานการจัดจําหนาย ดานพนักงาน และดานกระบวนการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 3.
แนวทางการจัดการคุณภาพการบริการเพื่อยกระดับการใหบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ พบวา 1) ควรมี
การขยายพื้นที่ของโฮสเทลใหกวางขวางขึ้นเพื่อรองรับกลุมลูกคาที่จะเขามาใชบริการในอนาคต 2) ควรมีชองทางการ
ชําระเงินรูปแบบใหมเพิ่มขึ้นมา 3) ควรมีการปรับปรุงเว็บไซตใหมีรายละเอียดครบถวนและอัพเดตขอมูลอยูเสมอ
4) ควรมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ใหหลากหลาย 5) ควรมีการพัฒนาทักษะดานภาษาของพนักงาน เพื่อรองรับ
ชาวตางชาติในอนาคต 6) ควรมีการกําหนดเวลาในการทําความสะอาดไวอยางชัดเจน 7) ควรมีการปรับปรุงความ
สะอาดบริเวณโดยรอบโฮสเทลอยูเสมอ
........
คําสําคัญ: คุณภาพบริการ, สวนประสมทางการตลาด, โฮสเทลสไตลแคปซูล
อาจารยประจําหลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคาร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
2 นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
1
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Abstract
The purpose of this research is 1) To study factors of behavior customer that stay at
capsule-style hostels service in Bangkok. 2) To educate marketing mix factors at capsule-style
hostels service in Bangkok. 3) To manage process of elevated service in Bangkok with research
instrument questionnaire. The sample is accommodation service user at capsule-style hostels
service in Bangkok, Total user as 400 people. To use descriptive statistic such as frequency,
percentage, mean, standard deviation and intensive interview to accommodation entrepreneurs at
capsule-style hostels service in Bangkok from 3 hostels. The results of study were as follows 1. The
factor of behavior customers who influenced the selection was a group of friends. The media that
influenced the selection was the Internet. The travel way to travel to the accommodation that
influenced the selection was the BTS or MRT. The duration of stay that influenced the selection
was 2-3 days. The cost of accommodation that influenced the selection was less than or equal to
1,000 baht per time. The purpose of choosing was to relax or travel. 2. Comprehensive marketing
mix factors of capsule-style hostels as the level of satisfaction was high, the price was very satisfied,
the distribution was highest in satisfaction, the marketing promotion was very satisfied, the level of
satisfaction of employees was at the highest level, the process level was satisfied at the highest
level and the physical aspect was very satisfied. 3. The guidelines for enhancing capsule hostel
service in Bangkok, interview from operators. The results of study were as follows: 1) Capsule-style
hostels should expand the space to accommodate customers who will come to use in the future.
2) Hosts should add new payment method. 3) The website should be updated regularly the
information, 4) The media through the media coverage. 5) Hostel should train on language skill for
employees for foreigners in future 6) Room cleaning should be scheduled to clean up clearly, 7)
The area surrounding the hostel should always be kept clean.
Keywords: Service quality, Marketing mix factors, Capsule-style hotel.
บทนํา
อุตสาหกรรมบริการ ประกอบไปดวยธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจรานอาหาร เปนตน ซึง่ มี
บทบาทสําคัญในการสรางรายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก โดยธุรกิจที่มีสวนทําใหการทองเที่ยวเติบโตขึ้นนั้น คือ
ธุรกิจที่พักแรม ซึ่งเห็นไดจากคาใชจายจากการทองเที่ยวดานที่พักแรมมีมูลคาการใชจายมากถึง 476,114.18 ลานบาท
และมีอัตราการใชจายเพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 23.75 (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,
2558) ธุรกิจที่พักแรมมีหลากหลายประเภทใหนักทองเที่ยวสามารถเลือกเขาพัก เชน โรงแรม บานพักตากอากาศ
บังกะโล และโฮสเทล ซึ่งสถานการณทองเที่ยวในปจจุบัน พฤติกรรมนักเที่ยวไดเปลี่ยนแปลงไปและนิยมวางแผนการ
เดินทางทองเที่ยวดวยตนเองผานชองทางสื่อออนไลนและโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้น จนเริ่มกลายเปนกระแสรูปแบบการ
ทองเที่ยวคนเดียว (Solo Traveler) ประกอบกับรูปแบบการทองเที่ยวคนเดียวมีแนวโนมเติบโตขึ้นทั่วโลก เมื่อรูปแบบ
การทองเที่ยวไดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหธุรกิจที่พักแรมเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบที่พักมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกลุมลูกคาที่
นิยมเดินทางคนเดียว จึงเปนสาเหตุใหผูประกอบการเริ่มขยายรูปแบบที่พักใหตอบสนองกับความตองการของการ
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ทองเที่ ยวรูปแบบนี้ โดยเฉพาะรูป แบบที่ พัก แบบโฮสเทลที่มี สิ่งอํ านวยความสะดวกพื้ นฐานและมีราคาในระดับ ที่
เหมาะสม (จีราวัฒน คงแกว, 2559) และในปจจุบันโฮสเทลกําลังเติบโตและขยายตัวปละไมต่ํากวา 30-40% ซึ่งโฮส
เทลสไตลแคปซูลเริ่มไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย สวนใหญตั้งอยูในแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมสามารถ
เดินทางไดสะดวกในสวนของที่พักมีขนาดเพียงพอสําหรับการพักผอน มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานอยางครบครัน
และมีระดับราคาที่เหมาะสม (บุริม โอทกานนท, 2559)
จากที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหรูปแบบการใหบริการ
ที่พักของผูประกอบการตองเปลี่ยนแปลงตามแนวโนมดวย จึงทําใหเกิดที่พักแรมรูปแบบใหมสไตลแคปซูล ซึ่งโฮสเทล
สไตลแคปซูลมีการเปดบริการในเขตกรุงเทพมหานครเปนจํานวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปนเมืองหลวงที่ศูนยกลางของแหลง
ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ใหความนิยมเดินทางเขามาทองเที่ยวเปนสัดสวนจํานวนมาก แต
อยางไรก็ตามการใหบริการของโฮสเทลสไตลแคปซูลนั้นยังมีหลายดานที่ไมตรงตามความคาดหวังของผูรับบริการ เชน
ความปลอดภัยของทรัพยสิน ราคาของที่พักบางแหงที่มีอัตราราคาที่ไมเหมาะสม และบริการที่ยังไมมีคุณภาพ รวมถึง
ยังไมมีการประชาสัมพันธที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูลอยางทั่วถึง ซึ่งจากการศึกษา และสํารวจธุรกิจโฮสเทลสไตลแคปซูล
พบวามีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว แตยังไมไดมีใครใหความสนใจและศึกษาในเรื่องการบริการที่เปนมาตรฐานของโฮส
เทลสไตลแคปซูลนี้มากอน
ดังนั้นจึงเปนเหตุใหผูวิจัยสนใจศึกษาการจัดการคุณภาพการบริการและปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพื่อ
เปนแนวทางการจัดการคุณ ภาพการบริการเพื่อยกระดับการให บริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ ให มี
มาตรฐานการบริการที่ดีขึ้น ซึ่งผูประกอบการสามารถนําผลวิจัยไปใชในการยกระดับคุณภาพการใหบริการสําหรับธุรกิจ
ที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความไดเปรียบในการแขงขัน นํามาซึ่งรายไดที่มากขึ้น และมี
รูปแบบการจัดการที่เปนรูปธรรมสําหรับธุรกิจโฮสเทลสไตลแคปซูลตอไป
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักโฮสเทสไตลแคปซูล ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูล ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการคุณภาพการบริการเพื่อยกระดับการใหบริการโฮสเทลสไตลแคปซูล ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
- ขอบเขตดานพื้นที่ การวิจัยนี้ศึกษาธุรกิจที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานครที่ดําเนินธุรกิจ
อย างถู กกฎหมาย จํานวน 3 แห งได แก หลับ ดี บางกอก-สี ลม (Lub d Bangkok-Silom) มายเบด โฮสเทล รัช ดา
(Mybed Hostel Ratchada) และนิทาน โฮสเทล ขาวสาร (Nitan Hostel Khaosan)
- ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยนี้เปนการศึกษาประเด็นปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชเลือกใชบริการที่พัก
โฮสเทสไตลแคปซูล ไดแก 1. บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 2. สื่อที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการ 3. วิธีการเดินทาง 4. ระยะเวลาในการทองเที่ยว 5. คาใชจายเฉลี่ยตอคน 6. วัตถุประสงคในการเลือกใชบริการ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) จากการทบทวนวรรณกรรมของคอทเลอร (Philip Kotler, 2003) ไดแก
1. ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product) 2. ราคา (Price) 3. การจั ด จํ าหน า ย (Place) 4. การส งเสริม การตลาด (Promotion) 5.

ภาคบรรยาย 189

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_____________________________________________________________________________________________

พนักงาน (People) 6. กระบวนการ (Processes) และ 7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และแนวทาง
การจัดการคุณภาพการบริการเพื่อยกระดับการใหบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร
- ขอบเขตดานประชากร การวิจัยนี้ศึกษาประชากร มี 2 กลุม ไดแก 1) กลุมผูเขาพักที่พักโฮสเทลสไตล
แคปซูลในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดจํานวน 400 คน เปนผูใหขอมูลในการทําแบบสอบถาม 2) ผูประกอบการธุรกิจ
ที่พัก โฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 3 ท าน เปน ผูใหสัมภาษณ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
คุณภาพการบริการเพื่อยกระดับการใหบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ
- ขอบเขตดานระยะเวลา ทําการศึกษา ลงพื้นที่ และสรุปรายงานการวิจัย ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
นิยามศัพท
1. ผูเขาพัก หมายถึง บุคคลที่เขาพักหรือใชบริการในโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน
3 แหง ไดแก หลับดี บางกอก-สีลม (Lub d Bangkok-Silom) มายเบด โฮสเทล รัชดา (Mybed Hostel Ratchada)
และนิทาน โฮสเทล ขาวสาร (Nitan Hostel Khaosan)
2. โฮสเทลสไตลแคปซูล หมายถึง ที่พักราคาประหยัดที่มีขนาดเล็ก เหมาะกับการเขาพักเพียงคนเดียว และมี
สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เชน เตียงนอน และที่เก็บของ เปนตน
3. ผลิตภัณฑ หมายถึง ที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูลซึ่งรวมไปถึงสิ่งตางๆ ที่อยูภายในที่พัก เชน หองพัก หองน้ํา
และการบริการ เปนตน
การทบทวนวรรณกรรม
1) แนวคิดและทฤษฏีปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s)
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) พบวา แมวาโดยทั่วไป
แลวสวนประสมทางการตลาดจะประกอบไปดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และ
การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือ ที่ เรีย กวา 4P’s แต ถาหากเปน ธุรกิจ บริก าร จะมีป จจั ยสวนประสมทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น คือ พนักงาน (People) กระบวนการใหบริการ (Process) และสิ่งตางๆ ภายในสํานักงาน (Physical
Evidence) รวมเรียกวา 7P’s เปนสิ่งสําคัญ ในการกําหนดกลยุท ธของธุรกิจตางๆ และตองมีการจัดแตละอยางให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจ ทางผูวิจัยจึงนําทฤษฎีของคอทเลอร (Philip Kotler, 2003) มาประยุกตใชเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
2) แนวคิดและทฤษฏีปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมเลือกการใชบริการ
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) เปนการวิจัยและคนหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อสินคาและ
บริการ เพื่อที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป โดยใชคําถามเพื่อคนหา
ลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย Who? What? Why? Who? When? Where? และ
How? เพื่ อ ค น หาคํ า ตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ซึ่ ง ประกอบด ว ย Occupant Object Objective Organization
Occasions Outlets และ Operation จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลาว ผูวิจัยสามารถกําหนดเปนตัวแปรที่จะ
ศึกษา ไดแก ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักโฮสเทลในเขตกรุงเทพฯ ประกอบดวยดานบุคคลที่มี
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อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ สื่อที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ วิธีการเดินทาง ระยะเวลาในการ
ทองเที่ยว คาใชจายเฉลี่ยตอคน และวัตถุประสงคในการเลือกใชบริการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พัก
- บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
- สื่อที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาใชบริการ
- วิธีการเดินทางมาใชบริการยังทีพ่ ัก
- ระยะเวลาในการเขาพัก
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps)
- ผลิตภัณฑ (Product)
- ราคา (Price)

แนวทางการจัดการคุณภาพการ
บริการเพื่อยกระดับการใหบริการ
โฮสเทลสไตลแคปซูล
ในเขตกรุงเทพมหานคร

- การจัดจําหนาย (Place)
- การสงเสริมการตลาด (Promotion)
- พนักงาน (People)
- กระบวนการ (Process)
- ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดําเนินวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เปนงานวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
การวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บ รวบรวมขอมู ลโดยการใชแบบสอบถามกับ ประชากรที่ ใช
บริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูประกอบการโฮสเทล
สไตลแคปซูล จํานวน 3 แหง โดยผูวิจัยไดกําหนดประชากรในการศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ ใ ช ใ นการทํ า การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ คื อ กลุ ม ผู เข า พั ก ที่ พั ก โฮสเทลสไตล แ คปซู ล ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1) เปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาใชบริการที่พักแรมโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร
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ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 2) ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability Sampling)
ดวยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Selection) กําหนดคาความเชื่อมั่นที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และ
ยอมรับคาความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 (Wanitbuncha, 2005) โดยใชสูตรคอแกรน (Cochran) จากการคํานวณได
ขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน
2. ประชากรที่ ใช ในการทํ าการวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ คื อ กลุ ม บุ ค ลากรในที่ พั ก โฮสเทลสไตล แ คปซู ล ในเขต
กรุงเทพฯ ที่ดําเนินธุรกิจอยางถูกกฎหมาย 3 แหง เปนประชากรกลุมเปาหมายและผูใ หขอมูลหลัก (Key Information)
เชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed-end)
2. เครื่องมือเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบกึ่งโครงสราง (Semi
structured Interview)
การทดสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
เครื่องมือเชิงปริมาณ มีวิธีการดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อทําการ
ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคําถามในแตละขอวาตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้ง
นี้หรือไม โดยหาดัชนีความสอดคลอง (IOC: index of item objective congruence) ของแบบสอบถาม โดยเลือกใช
เฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุงกอนนําไปทดลอง
ใช 2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบ (Try Out) กับกลุมผูเขา
พักที่ ไมไดถูกคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1990) เพื่อทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม การหาความนาเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่องมือ หลังจากที่ดําเนินการแกไขสวนที่บกพรองแลวจึงนํา
แบบสอบถามที่แกไขสมบูรณใชกับกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไวสําหรับการทําวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือเชิงคุณภาพ มีวิธีการดังนี้
กําหนดขอบเขตเนื้ อ หาสาระเพื่ อ สรางแบบสัม ภาษณ จากการทบทวนเอกสารงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข อ งและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยเทคนิคตรวจสอบสามเสา (Triangular Method) โดยการเปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูล
จากการลงพื้นที่วิจัย เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวบขอมูลเชิงปริมาณ มีวิธีการดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขอมูลที่ไดมาจากแบบสอบถามที่สมบูรณของกลุมตัวอยาง 2. ขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) ขอมู ลที่คน ควาจากเอกสารรายงานทางวิชาการ ตํารา หนั งสือ วิทยานิพ นธ และขอมูล ที่
นาเชื่อถือจากอินเทอรเน็ต มาเปนขอมูลประกอบการศึกษาเพื่อออกแบบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวบขอมูลเชิงคุณภาพ มีวิธีการดังนี้
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูลใน
เขตกรุงเทพมหานครที่ดําเนินธุรกิจอยางถูกกฎหมาย จํานวน 3 แหง คือ 1) หลับดี บางกอก-สีลม (Lub d BangkokSilom) 2) มายเบด โฮสเทล รัชดา (Mybed Hostel Ratchada) และ 3) นิ ทาน โฮสเทล ขาวสาร (Nitan Hostel
Khaosan)
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วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณใช ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ อ อธิ บ ายข อ มู ล เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
กลุมตัวอยาง ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหาให
ครบถวนสมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากนักทองเที่ยวที่เดินทางมาใชบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนใหญ พบวา บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ คือ กลุมเพื่อน สื่อทางอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เขาใชบริการ มีวิธีการเดินทางมาใชบริการยังที่พักโดยรถไฟฟาบีทีเอส/รถไฟใตดินเอ็มอารที มีระยะเวลาในการเขาพัก
ประมาณ 2-3 วัน มีคาใชจายในการเขาพักโดยเฉลี่ยตอครั้งนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท และมีวัตถุประสงคในการ
เลือกใชบริการเพื่อพักผอน/ทองเที่ยว 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขต
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริม
การตลาด และดานลักษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในสวนดานการจัดจําหนาย ดานพนักงาน
และดานกระบวนการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps)
�
S.D.
ความหมาย
𝐗𝐗
ของที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร
ดานผลิตภัณฑ
4.02
.618
มาก
ดานราคา
4.01
.643
มาก
ดานการจัดจําหนาย
4.25
.554
มากที่สุด
ดานการสงเสริมการตลาด
3.94
.652
มาก
ดานพนักงาน
4.29
.593
มากที่สุด
ดานกระบวนการ
4.27
.590
มากที่สุด
ดานลักษณะทางกายภาพ
4.08
.635
มาก
ภาพรวม (n = 400)
4.12
.496
มาก
แนวทางการจัดการคุณภาพบริการและปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพื่อยกระดับการใหบริการโฮสเทลสล
แคปซู ล ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยการสั ม ภาษณ ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ที่ พั ก โฮสเทลสไตล แ คปซู ล ในเขต
กรุงเทพมหานครที่ดําเนินธุรกิจอยางถูกกฎหมาย จํานวน 3 แหง โดยแบงประเด็นหัวขอที่สอดคลองกับการจัดการกล
ยุทธเกี่ยวกับการตลาดบริการของธุรกิจโฮสเทลสไตลแคปซูล เพื่อนําผลที่ไดไปวิเคราะหเปนแนวทางการยกระดับการ
ใหบริการโฮลเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 7 ดาน ดังนี้
ดานผลิตภัณฑ (Product) จากการสัมภาษณพบวา เนื่องจากโฮสเทลมีพื้นที่ที่คอนขางจํากัด จึงไมสามารถทํา
การขยายพื้ น ที่ ให มี ป ริม าณที่ เพี ย งพอตอ จํานวนของนัก ท อ งเที่ ยวที่ ม าใช บ ริก ารได แต ในอนาคตหากมี โอกาสจะ
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ดําเนินการขยายพื้นที่และหองพักใหกวางขวางมากขึ้น รวมถึงทําการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกหองพักรวมไปถึง
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ชํารุดเสียหาย ใหพรอมและสะดวกใชงานอยูเสมอ ในดานราคา (Price) พบวา ที่พักมีราคา
พิเศษเพื่อดึงดูดการเขาใชบริการ เชน ถาเขาพักมากกวา 1 วัน จะไดรบั สวนลด มีชองทางการชําระคาบริการใหลูกคา
ไดเลือกหลาย เชน ชําระดวยเงินสด ชําระผานบัตรเครดิต และชําระคาบริการโดยการโอนเงินผานธนาคาร รวมถึงมี
การควบคุมอัตราราคาคาหองพักใหมีราคาที่ไดมาตรฐาน เหมาะสม เพื่อเปนโอกาสใหนักทองเที่ยวเลือกใชบริการได
ตามความตองการและตามกําลังที่สามารถซื้อได ในดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) พบวา ทําเลที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่
คอนขางเขาถึงไดยาก ที่พักบางแหงอาจตั้งอยูหางจากแหลงทองเที่ยว ผูประกอบการจึงเนนในเรื่องการเพิ่ มความ
สะดวกในดานการคนหาขอมูลของสถานที่พักแรม ซึ่งหากลูกคาไมทราบเสนทางสามารถโทรเขาสอบถามเสนทางจากที่
พั ก ได ในด านการส ง เสริ ม การขาย (Promotion) พบว า ในป จ จุ บั น ทางโฮสเทลมี ช อ งทางการประชาสั ม พั น ธ ที่
หลากหลาย คือ ทางเว็บไซต โซเชียลมีเดีย โทรทัศน แตยังขาดสื่อดานโบรชัวร ดังนั้นในอนาคตทางโฮสเทลคาดวาจะมี
การเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธดวยสื่อหลากหลายมากยิ่งขึ้น ในดานบุคลากร (People) พบวา ทางโฮสเทลจะมี
พนักงานประจําอยูที่จุดประชาสัมพันธผลัดเปลี่ยนกันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษา
และดูแลลูกคาอยูตลอดเวลา เพราะจะไมมีการจางพนักงานรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม แตบางโฮสเทลจะมีการจาง
พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลเฉพาะชวงเวลากลางคืน นอกจากนี้พ นักงานจะไดสิท ธิเรียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม เนื่องจากพนักงานจะตองมีความรูความสามารถและมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกคาชาวตางชาติได
รวมถึงมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงาน ในสวนของชุดยูนิฟอรมทางโฮสเทลจะมีรูปแบบการใหสวัสดิการที่แตกตางกัน
เชน พนักงานทุกแผนกจะไดรับชุดยูนิฟอรมบอกตําแหนงอยางชัดเจน เชน แมบานจะสวมชุดโปโลสีดํา เปนตน หรือ
บางที่จะไมมีการจัดทําชุดยูนิฟอรมสําหรับพนักงาน เนื่องจากทางโฮสเทลตองการใหลูกคาไดรับความรูสึกที่เปนกันเอง
ในดานกระบวนการ (Process) พบวา กระบวนการเช็คอินจะตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 2 นาที และลูกคาสามารถ
เช็คเอาทไดไมเกินเที่ยง สวนกระบวนการทําความสะอาดหองพัก แมบานจะตองใชเวลาทําความสะอาดไมเกินครึ่ง
ชั่วโมง และจะมีหัวหนาแมบานคอยสุมตรวจเช็คความสะอาดหองพักชั้นละ 1 หอง แตอยางไรก็ตามโฮลเทลบางแหงจะ
ไมมีการกําหนดเวลาทําความสะอาดที่แนนอน แตจะทําการการันตีกับลูกคาวาสามารถเขาพักไดตามเวลาเช็คอินอยาง
แน น อน และในด านสุ ด ท าย คื อ ดานสิ่งแวดล อมทางกายภาพ (Physical Evident) พบวา โฮสเทลไม มี ที่ จ อดรถ
ใหบริการกับลูกคาเนื่องจากมีพื้นที่คอนขางจํากัด แตอยางไรก็ตามบางโฮสเทลจะมีที่จอดรถไวใหบริการกับลูกคา หาก
ที่จอดรถไมเพียงพอตอลูกคา ทางโฮสเทลจะทําการเชาพื้นที่จอดรถบริเวณใกลเคียงใหกับลูกคาโดยไมคิดคาบริการ
เพิ่มเติม นอกจากนี้การดําเนินการปรับปรุงและดูแลในเรื่องของความสะอาดบริเวณรอบๆ โฮสเทล คอนขางทําไดยาก
เนื่องจากตั้งอยูในบริเวณตลาด และในสวนของปายบอกจุดตางๆ ทางโฮสเทลจะมีไวอยางชัดเจน เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูมาใชบริการ
อภิปรายผล
1) การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ
ผลการศึกษาที่เปนขอมูลเชิงประจักษในครั้งนี้ พบวาบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการคือ กลุมเพื่อน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ การะเกด แกวมรกต (2555) พบวา เพื่อน/ญาติพี่นองเปนผูมีสวนในการตัดสินใจในการเลือกที่พัก ไม
วาจะเปน การจองหองพั ก หรือการเลือกรูป แบบห องพั ก เป นต น สื่อที่ มีอิท ธิพลตอการตั ดสิน ใจ คื อ อินเทอรเน็ ต
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริมงคล ราชสันเทียะ (2557) พบวา ชุมชนออนไลนสงผลตอการตัดสินใจจองที่พักออนไลน
ผานทางอิน เทอรเน็ต วิธีการเดินทางมาใชบ ริการยังที่พักโดยรถไฟฟาบีทีเอส/รถไฟใตดินเอ็มอารที สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ วีรยุทธ วัฒนธรรม,พงษศักดิ์ สุริยวนากุล และชวเลข วณิชเวทิน (2555) พบวา วิธีการเดินทางไปสนามบิน
สุวรรณภูมิ โดยใชรถไฟฟาบีทีเอสเปนวิธีการเดินทางที่นิยมใชมากที่สุด ระยะเวลาในการเขาพัก 2-3 วัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ รสสุคนธ แซเฮีย (2556) พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญใชระยะเวลาในการเขาพัก 2-3 วัน คาใชจายในการ
เขาพักโดยเฉลี่ยตอครั้งนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิตยา แจมแจง (2557) พบวา
นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมีคาใชจายตอครั้งไมเกิน 1,000 บาท และสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเลือกใชบริการ
เพื่อพักผอน/ทองเที่ยว สอดคลองกับงานวิจัยของ การัณยภาส ภูยงยุทธ (2559) พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเลือกพัก
ที่พักสไตลโฮสเทล สวนใหญนิยมมาทองเที่ยวเพื่อพักผอน ซึ่งเปนที่พักที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะ
ผูคนอื่นๆ ได
2) การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาที่เปนขอมูลเชิงประจักษในครั้งนี้ พบวา อันดับที่ 1 ดานพนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.29 เนื่องจากพนักงานมีความสําคัญในการใหบริการแกลูกคาเปนลําดับแรก หากการบริการของพนักงานมีการบริการ
ที่ดีและมีความรูสามารถใหคําปรึกษากับลูกคาได จะสงผลใหลูกคาเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการโฮสเทลอีก
ครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตมณี นิธิปรีชา (2558) พบวา พนักงานบริการตองมีการยิ้มแยมแจมใส สุภาพ เปน
มิตร สามารถสื่อสารดวยภาษาตางประเทศได จึงควรมีการพัฒนาและฝกอบรมตอไปเพื่อสามารถใหบริการลูกคาไดดี
ยิ่งขึ้น อันดับที่ 2 ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 เนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอนในการใหบริการแกลูกคา
เปนการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอองคกรโดยการมอบบริการที่ถูกตอง
และรวดเร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของอรุณี ลอมเศรษฐี (2555) พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญใหความสําคัญ กับการ
ใหบริการที่รวดเร็ว ทั้งการสํารองหองพัก การจัดหาหองพัก และการเช็คเอาทมากที่สุด อันดับที่ 3 ดานการจัดจําหนาย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 เนื่องจากในชองทางการจัดจําหนายของโฮลเทลเปนสิ่งที่ลูกคาใหความสําคัญมากเปนลําดับที่สาม
ซึ่งถาหากมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย จะทําใหงายตอการเดินทางมาใชบริการยังที่พักของลูกคา สอดคลอง
กับ งานวิจั ยของ ลลิ ตา ยุร ยาตร (2555) พบว า ลู ก คา ให ค วามสําคั ญ ในการค น หาขอ มู ล ที่ พั กและการจองที่ พั ก ที่
สะดวกสบายในระดับมากสุด อันดับที่ 4 ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ในดานนี้มีความสําคัญมาก
เนื่องจากสภาพแวดลอมในการสงมอบผลิตภัณ ฑ หรือบริการเป นมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโฮสเทลนั้น ๆ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุทธิกานต คงคลาย (2559) พบวา ประเด็นหลักที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุดใน
การเลือกที่พักแรม คือ พื้นที่กวางขวาง สถานที่สะอาด จึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ใหสามารถใชประโยชนได
สูงสุดเพื่อดึงดูดลูกคา อันดับที่ 5 ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เนื่องจากดานผลิตภัณฑถือเปนบริการหลัก จึง
ควรใหความสะอาดในเรื่องของหองพัก อาทิ ความสะอาด สิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน การออกแบบ ซึ่งสงผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยของ นิวุฒ พูลศรี (2557) พบวา สิ่งที่ทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจมากที่สุดดานผลิตภัณฑ คือ ความสะอาด สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม และดานรูปแบบการจัด
หองพัก ดังนั้นจึงจะตองมีการตรวจสอบความสะอาดของที่พักอยางสม่ําเสมอ อันดับที่ 6 ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.01 เนื่องจากราคาเปนปจจัยสําคัญหนึ่งในการทําใหลูกคาตัดสินใจเขาพัก หากราคาที่พักมีความเหมาะสม และมี
ราคาใหเลือกหลากหลายตามความตองการของลูกคา จะทําใหลูกคาตัดสินเลือกใชบริการที่พักไดงายขึ้น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนภร ใจใหญ (2559) พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และราคาหองพักที่มีหลายระดับ มี
การกําหนดราคาหองพักและคาบริการอื่นๆ รวมถึงคาอาหารไวอยางชัดเจน เพราะลูกคาจะสามารถเลือกใชบริการได
ตรงตามความตองการของตนเองได อันดับที่ 7 ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 เนื่องจากการสงเสริม
การตลาดเปนปจจัยหนึ่งในการแจงขาวสารและสรางแรงจูงใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการของโฮสเทล เพื่อสราง
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ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี (2555) พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญให
ความสําคัญกับการสงเสริมการตลาดในลักษณะที่มีรายการสงเสริมการขายตามฤดูกาล หรือมีการจัดแพ็คเกจสําหรับ
กลุม ดังนั้นการจัดรายการสงเสริมการขายตามฤดูกาลจึงเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ
แนวทางการจัดการคุณภาพบริการและปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพื่อยกระดับการใหบริการโฮส
เทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร
ดานผลิตภัณฑ (Product) จากการสัมภาษณพบวา ขนาดของหองพักมีพื้นที่ที่คอนขางจํากัด จึงไมสามารถ
ทําการขยายพื้นที่ได สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ ทองคํานุช (2558) พบวา ผลิตภัณฑ
มีความสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ ดังนั้นผูประกอบจึงควรมีการปรับปรุงหองพักหรือสินคาดาน
การบริการอื่นๆ เชน การบริการอาหาร สระวายน้ํา เปนตน เพื่อสรางความประทับใจแกผูมาใชบริการและยอดขายได
ในอนาคต ในดานราคา (Price) จากการสัมภาษณ พ บวา ผูเข าพั กมีความพึ งพอใจที่มีก ารแสดงอัตราคาที่ พักและ
คาบริการตางๆ ไวอยางชัดเจน เนื่องจากทางโฮสเทลมีอัตราราคาคาที่พักและคาบริการที่หลากหลาย และมีการรับ
ชําระคาบริการผานชองทางตางๆ ที่หลากหลายรูปแบบใหงายตอการชําระคาบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ เกศ
วิทูร ทิพยศ (2557) กลาววา ผูเขาพักพึงพอใจกับการทําธุรกรรมออนไลน เพราะมีความสะดวกและสามารถดําเนินการ
จนเสร็จสมบูรณไดอยางงายและรวดเร็ว ในดานการจัดจําหนาย (Place) จากการสัมภาษณพบวา การเดินทางมาเขาใช
บริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก มีรูปแบบการเดินเดินทางไดหลากหลาย เชน รถยนตสวนตัว รถไฟฟามหานคร
(BTS) และรถไฟฟ าใต ดิ น (MRT) ซึ่ ง หากลู ก ค าไม ท ราบเส น ทางสามารถที่ จ ะโทรเข ามาเพื่ อ สอบถามเส น ทางได
สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี (2555) กลาววา ชองทางการจัดจําหนายสําหรับนักทองเที่ยว คือ ชอง
ทางการใชบริการควรมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย อยูใกลแหลงทองเที่ยว แหลงชุมชน หรือแหลงธุรกิจ ดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) จากการสัมภาษณ พบวา ผูใหบริการใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธเปนอยาง
มาก โดยมีชองทางที่หลากหลาย เชน ทางเว็บไซต โซเชียลมีเดีย โทรทัศน เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริภา กิจ
ประพฤทธิ์กุล (2556) กลาววา การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการตลาด จะชวยในการนําเสนอความความแตกตางและ
จุดเดนของผลิตภัณฑใหผูรับบริการรับรูและสนใจองคกรไดเปนอยางมาก ควรมีความถูกตอง ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อเพิ่ม
ความนาเชื่อถือใหแกลูกคา ดานพนักงาน (People) จากการสัมภาษณพบวา พนักงานที่ใหบริการลูกคาทุกคนไดผาน
การฝกอบรมดานทักษะการใหบริการ และทักษะทางดานภาษาในการสื่อสารกับลูกคาชาวตางชาติ เพื่อใหไดพนักงานที่
มี ค วามสามารถในการบริ การ นอกจากนี้ จ ะมี ชุด ยู นิ ฟ อร ม สํ าหรั บ พนั ก งานเพื่ อ ให มี บุ ค ลิ ก ที่ ดู น า เชื่ อ ถือ และเป น
มาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) กลาววา การจะมีพนักงานที่มีคุณภาพในการ
ใหบริการ ควรมีการฝกอบรมพนักงานทุกแผนกใหมีความเขาใจในงานดานการบริการและขั้นตอนการใหบริการที่
ถูกตอง รวดเร็ว เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงแรม และควรสรางทัศนคติใหพนักงานทุกคนใหเกิดความรักในหนาที่และ
องค ก ร รวมถึ งการให ผ ลตอบแทนที่ ดี แ ละการมี ส วั ส ดิ ก ารที่ มั่ น คง ในส วนด านกระบวนการ (Process) จากการ
สัมภาษณพบวา ในดานกระบวนการตางๆ ผูใหบริการใหความสําคัญในทุกๆ ขั้นตอน ไมวาจะเปนกระบวนการในการ
เช็ ค อิ น -เช็ ค เอาท โดยในกระบวนการนี้ บางโฮสเทลอาจไม ได กํ าหนดระยะเวลาที่ แ น น อน เช น เดี ย วกั บ ในส ว น
กระบวนการทําความสะอาดหองพัก แตทุกโฮสเทลจะมีการกําหนดวาจะตองดําเนินการทุกอยางใหเสร็จกอนที่ลูกคา
ใหมจะเขามาเช็คอิน สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี (2555) มนัสสินี บุญมีศรีสงา และพชรมน วิภาต
นาวิน (2558) กลาววา กระบวนการหรือขั้นตอนในการทํางาน จะตองคํานึงถึงการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา
โดยตองเนนการใหบริการที่ถูกตองและรวดเร็ว ไมวาจะเปนการสํารองหองพัก การเช็คเอาท รวมไปถึงการใหบริการ
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ขอมูลหรืออํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับลูกคาไดตลอดเวลา และในดานสุดทาย คือ ดานลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evident) จากการสัมภาษณ พบวา ทางโฮสเทลมีที่ จอดรถไมเพี ยงพอต อการให บ ริก ารกับ ลูกคาและไม
สามารถขยายได เนื่องจากบริเวณโฮสเทลมีพื้นที่ที่จํากัด นักทองเที่ยวสวนมากจึงนิยมเดินทางมาใชบริการดวยรถ
โดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ทางโฮสเทลจะมีการแกปญหาโดยการทําการเชาพื้นที่จอดรถบริเวณใกลเคียงใหกับลูกคา
โดยไมคิดคาบริการเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกสบาย และสามารถรองรับจํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กุลรัตน นามโพธิ์ชัย (2557) กลาววา สาเหตุที่ธุรกิจเกสตเฮาส โฮมสเตย ไมเปนไปตามเปาหมาย เพราะมีพื้นที่
จอดรถไมเพียงพอกับความตองการของลูกคา จึงมีการกําหนดแนวทางในการเพิ่มจํานวนผูเขาพัก คือ การจัดทําที่จอด
รถใหเพียงพอตอจํานวนผูเขาพัก เพราะเปนสิ่งสําคัญในการเลือกเขาใชบริการของผูเขาพัก
ขอเสนอแนะ
ดานผลิตภัณฑ (Product) ทางผูประกอบการควรทําการขยายพื้นที่ของโฮสเทลทั้งภายในและภายนอกใหมี
ปริมาณที่เพียงพอตอจํานวนของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาใชบริการ และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใหสามารถใช
งานไดดีอยูเสมอ ในดานราคา (Price) ในอนาคตหากมีชองทางการชําระเงินดานอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทางโฮสเทลควรที่จะเพิ่ม
ชองทางการชําระเงินใหรองรับการชําระเงินทุกชองทาง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูเขาพัก ดานการจัดจําหนาย
(Place) ทางผูประกอบการควรเพิ่มเติมในเรื่องของรถรับ-สง มายังที่พักและไปยังจุดบริการรถสาธารณะและเพิ่มปาย
บอกทางเพื่อมายังโฮสเทล ในดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ควรเพิ่มการโฆษณาผานทางโทรทัศน เพื่อเปน
ตัวเลือกอีกหนึ่งชองทางใหลูกคาสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ในดานพนักงาน (People) ควรมี
การจัดอบรมใหกับพนักงานในดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ เพื่อใหสามารถสื่อสารกับลูกคาชาวตางชาติ
ได สวนดานกระบวนการ (Process) ในกระบวนการทําความสะอาด ควรมีการกําหนดเวลาที่ชัดเจนใหกับพนักงานทํา
ความสะอาด และมีการตรวจสอบความสะอาดอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหไดมาตรฐานที่ตรงกับความตองการของลูกคา
และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) ควรเพิ่มที่จอดรถใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา และควร
ปรับปรุงความสะอาดบริเวณโดยรอบโฮสเทล เพื่อใหเกิดทัศนียภาพที่สวยงามมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขต
กรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยในจังหวัดอื่นๆ ที่เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ ซึ่ง
จะไดผลวิจัยตามสภาพของแตละพื้นที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพกอน เพื่อใหทราบถึงประเด็นปญหาที่แทจริงในการ
ตั้งคําถามในแบบสอบถามใหสอดคลองกับประเด็นปญหา จะทําใหไดประเด็นปญหาการวิจัยที่ตรงประเด็นและชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ได รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จากโครงการจั ด ตั้ ง ภาควิ ช าอุ ต สาหกรรมบริ ก ารและนวั ต กรรมภาษา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาแพงแสน ประจําปงบประมาณ 2560
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