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แนวทางการจัดการคุณภาพการบริการและปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพ่ือยกระดับ

การใหบริการโฮสเทลสไตลแคปซูล ในเขตกรุงเทพมหานคร                                                 

Guidelines for service quality management and marketing mix factors for 

enhancing capsule-style hostels service in Bangkok. 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการท่ีพักโฮสเทสไตลแคปซูล

ในเขตกรุงเทพฯ 2) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ของท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ                  

3) แนวทางการจัดการคุณภาพการบริการเพ่ือยกระดับการใหบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ ศึกษาโดย

วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน เก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม ในกลุมผูเขาพักท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขต

กรุงเทพฯ จํานวน 400 คน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูประกอบการท่ีพักโฮสเทลสไตล

แคปซูล จํานวน 3 แหง โดยใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบวา  1. ปจจัยท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการเลือกใชบริการท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ พบวา บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ 

คือ กลุมเพ่ือน สื่อทางอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาใชบริการ มีวิธีการเดินทางมาใชบริการยังท่ีพักโดย

รถไฟฟาบีทีเอส/รถไฟใตดินเอ็มอาร ระยะเวลาในการเขาพักประมาณ 2-3 วัน มีคาใชจายในการเขาพักโดยเฉลี่ยตอ

ครั้งนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท และมีวัตถุประสงคในการเลือกใชบริการเพ่ือพักผอน/ทองเท่ียว 2. ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด (7Ps) ของท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานลักษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก สวนดานการจัดจําหนาย ดานพนักงาน และดานกระบวนการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 3. 

แนวทางการจัดการคุณภาพการบริการเพ่ือยกระดับการใหบรกิารโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ พบวา 1) ควรมี

การขยายพ้ืนท่ีของโฮสเทลใหกวางขวางข้ึนเพ่ือรองรับกลุมลูกคาท่ีจะเขามาใชบริการในอนาคต 2) ควรมีชองทางการ

ชําระเงินรูปแบบใหมเพ่ิมข้ึนมา 3) ควรมีการปรับปรุงเว็บไซตใหมีรายละเอียดครบถวนและอัพเดตขอมูลอยูเสมอ               

4) ควรมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ใหหลากหลาย 5) ควรมีการพัฒนาทักษะดานภาษาของพนักงาน เพ่ือรองรับ

ชาวตางชาติในอนาคต 6) ควรมีการกําหนดเวลาในการทําความสะอาดไวอยางชัดเจน 7) ควรมีการปรับปรุงความ

สะอาดบริเวณโดยรอบโฮสเทลอยูเสมอ                                                                                       ........

คําสําคัญ: คุณภาพบริการ, สวนประสมทางการตลาด, โฮสเทลสไตลแคปซูล 
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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 ประกอบไปดวยธุรกิจท่ีหลากหลาย อาทิ ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจรานอาหาร เปนตน ซึง่มี

บทบาทสําคัญในการสรางรายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก โดยธุรกิจท่ีมีสวนทําใหการทองเท่ียวเติบโตข้ึนน้ัน คือ 

ธุรกิจท่ีพักแรม ซึ่งเห็นไดจากคาใชจายจากการทองเท่ียวดานท่ีพักแรมมีมูลคาการใชจายมากถึง 476,114.18 ลานบาท 

และมีอัตราการใชจายเพ่ิมข้ึนจากป 2557 คิดเปนรอยละ 23.75 (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 

2558) ธุรกิจท่ีพักแรมมีหลากหลายประเภทใหนักทองเท่ียวสามารถเลือกเขาพัก เชน โรงแรม บานพักตากอากาศ 

บังกะโล และโฮสเทล ซึ่งสถานการณทองเท่ียวในปจจุบัน พฤติกรรมนักเท่ียวไดเปลี่ยนแปลงไปและนิยมวางแผนการ

เดินทางทองเท่ียวดวยตนเองผานชองทางสื่อออนไลนและโซเชียลมีเดียมากยิ่งข้ึน จนเริ่มกลายเปนกระแสรูปแบบการ

ทองเท่ียวคนเดียว (Solo Traveler) ประกอบกับรูปแบบการทองเท่ียวคนเดียวมีแนวโนมเติบโตข้ึนท่ัวโลก เมื่อรูปแบบ

การทองเท่ียวไดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหธุรกิจท่ีพักแรมเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบท่ีพักมากยิ่งข้ึน เพ่ือรองรับกลุมลูกคาท่ี

นิยมเดินทางคนเดียว จึงเปนสาเหตุใหผูประกอบการเริ่มขยายรูปแบบท่ีพักใหตอบสนองกับความตองการของการ
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ทองเท่ียวรูปแบบน้ี โดยเฉพาะรูปแบบท่ีพักแบบโฮสเทลท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานและมีราคาในระดับท่ี

เหมาะสม (จีราวัฒน คงแกว, 2559) และในปจจุบันโฮสเทลกําลังเติบโตและขยายตัวปละไมต่ํากวา 30-40% ซึ่งโฮส

เทลสไตลแคปซูลเริ่มไดรับความสนใจมากยิ่งข้ึนในประเทศไทย สวนใหญตั้งอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีเปนท่ีนิยมสามารถ

เดินทางไดสะดวกในสวนของท่ีพักมีขนาดเพียงพอสําหรับการพักผอน มีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานอยางครบครัน

และมีระดับราคาท่ีเหมาะสม (บุริม โอทกานนท, 2559)      

 จากท่ีไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหรูปแบบการใหบริการ

ท่ีพักของผูประกอบการตองเปลี่ยนแปลงตามแนวโนมดวย จึงทําใหเกิดท่ีพักแรมรูปแบบใหมสไตลแคปซูล ซึ่งโฮสเทล

สไตลแคปซูลมีการเปดบริการในเขตกรุงเทพมหานครเปนจํานวนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเปนเมืองหลวงท่ีศูนยกลางของแหลง

ทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ ใหความนิยมเดินทางเขามาทองเท่ียวเปนสัดสวนจํานวนมาก แต

อยางไรก็ตามการใหบริการของโฮสเทลสไตลแคปซูลน้ันยังมีหลายดานท่ีไมตรงตามความคาดหวังของผูรับบริการ เชน 

ความปลอดภัยของทรัพยสิน ราคาของท่ีพักบางแหงท่ีมีอัตราราคาท่ีไมเหมาะสม และบริการท่ียังไมมีคุณภาพ รวมถึง

ยังไมมีการประชาสัมพันธท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลอยางท่ัวถึง ซึ่งจากการศึกษา และสํารวจธุรกิจโฮสเทลสไตลแคปซูล 

พบวามีการเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว แตยังไมไดมีใครใหความสนใจและศึกษาในเรื่องการบรกิารท่ีเปนมาตรฐานของโฮส

เทลสไตลแคปซูลน้ีมากอน         

 ดงัน้ันจึงเปนเหตุใหผูวิจัยสนใจศึกษาการจัดการคุณภาพการบริการและปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพ่ือ

เปนแนวทางการจัดการคุณภาพการบริการเพ่ือยกระดับการใหบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ ใหมี

มาตรฐานการบริการท่ีดีข้ึน ซึ่งผูประกอบการสามารถนําผลวิจัยไปใชในการยกระดับคุณภาพการใหบรกิารสาํหรับธุรกิจ

ท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน เกิดความไดเปรียบในการแขงขัน นํามาซึ่งรายไดท่ีมากข้ึน และมี

รูปแบบการจัดการท่ีเปนรูปธรรมสําหรับธุรกิจโฮสเทลสไตลแคปซูลตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

  1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤตกิรรมการเลือกใชบริการท่ีพักโฮสเทสไตลแคปซลู ในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซลู ในเขตกรุงเทพมหานคร

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการคณุภาพการบริการเพ่ือยกระดับการใหบริการโฮสเทลสไตลแคปซลู ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

  - ขอบเขตดานพ้ืนท่ี การวิจัยน้ีศึกษาธุรกิจท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีดําเนินธุรกิจ

อยางถูกกฎหมาย จํานวน 3 แหงไดแก หลับดี บางกอก-สีลม (Lub d Bangkok-Silom) มายเบด โฮสเทล รัชดา 

(Mybed Hostel Ratchada) และนิทาน โฮสเทล ขาวสาร (Nitan Hostel Khaosan) 

- ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยน้ีเปนการศึกษาประเด็นปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชเลือกใชบริการท่ีพัก

โฮสเทสไตลแคปซูล ไดแก 1. บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 2. สื่อท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการ 3. วิธีการเดินทาง 4. ระยะเวลาในการทองเท่ียว 5. คาใชจายเฉลี่ยตอคน 6. วัตถุประสงคในการเลือกใชบริการ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) จากการทบทวนวรรณกรรมของคอทเลอร (Philip Kotler, 2003) ไดแก 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 2. ราคา (Price) 3. การจัดจําหนาย (Place) 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 5. 
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พนักงาน (People) 6. กระบวนการ (Processes) และ 7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และแนวทาง

การจัดการคุณภาพการบริการเพ่ือยกระดับการใหบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร 

  - ขอบเขตดานประชากร การวิจัยน้ีศึกษาประชากร มี 2 กลุม ไดแก 1) กลุมผูเขาพักท่ีพักโฮสเทลสไตล

แคปซูลในเขตกรุงเทพมหานครท้ังหมดจํานวน 400 คน เปนผูใหขอมูลในการทําแบบสอบถาม 2) ผูประกอบการธุรกิจ

ท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 3 ทาน เปนผูใหสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางการจัดการ

คุณภาพการบริการเพ่ือยกระดับการใหบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ 

  - ขอบเขตดานระยะเวลา ทําการศึกษา ลงพ้ืนท่ี และสรุปรายงานการวิจัย ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

นิยามศัพท 

 1. ผูเขาพัก หมายถึง บุคคลท่ีเขาพักหรือใชบริการในโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน   

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 ท่ีพักราคาประหยัดท่ีมีขนาดเล็ก เหมาะกับการเขาพักเพียงคนเดียว และมี

สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน เชน เตียงนอน และท่ีเก็บของ เปนตน 

 3. ผลิตภัณฑ หมายถึง ท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลซึ่งรวมไปถึงสิ่งตางๆ ท่ีอยูภายในท่ีพัก เชน หองพัก หองนํ้า 

และการบริการ เปนตน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

  1) แนวคิดและทฤษฏีปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s)    

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) พบวา แมวาโดยท่ัวไป

แลวสวนประสมทางการตลาดจะประกอบไปดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และ

การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือท่ีเรียกวา 4P’s แตถาหากเปนธุรกิจบริการ จะมีปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดเพ่ิมข้ึน คือ พนักงาน (People) กระบวนการใหบริการ (Process) และสิ่งตางๆ ภายในสํานักงาน (Physical 

Evidence) รวมเรียกวา 7P’s เปนสิ่งสําคัญในการกําหนดกลยุทธของธุรกิจตางๆ และตองมีการจัดแตละอยางให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจ ทางผูวิจัยจึงนําทฤษฎีของคอทเลอร (Philip Kotler, 2003) มาประยุกตใชเปน

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี  

 2) แนวคิดและทฤษฏีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมเลือกการใชบริการ    

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน  และคณะ (2541) เปนการวิจัยและคนหา

เก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อสินคาและ

บริการ เพ่ือท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป โดยใชคําถามเพ่ือคนหา

ลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย Who? What? Why? Who? When? Where? และ 

How? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบดวย Occupant Object Objective Organization 

Occasions Outlets และ Operation จากแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมดังกลาว ผูวิจัยสามารถกําหนดเปนตัวแปรท่ีจะ

ศึกษา ไดแก ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการท่ีพักโฮสเทลในเขตกรุงเทพฯ ประกอบดวยดานบุคคลท่ีมี
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อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ สื่อท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ วิธีการเดินทาง ระยะเวลาในการ

ทองเท่ียว คาใชจายเฉลี่ยตอคน และวัตถุประสงคในการเลือกใชบริการ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการดําเนินวิจัย 

  การศึกษาครั้งน้ี เปนงานวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามกับประชากรท่ีใช

บริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูประกอบการโฮสเทล

สไตลแคปซูล จํานวน 3 แหง โดยผูวิจัยไดกําหนดประชากรในการศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรท่ีใชในการทําการวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุมผู เขาพักท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 1) เปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาใชบริการท่ีพักแรมโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลอืกใชบริการท่ีพัก 

- บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ 

- สื่อท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจเขาใชบริการ 

- วิธีการเดินทางมาใชบริการยังท่ีพัก 

- ระยะเวลาในการเขาพัก 

  
แนวทางการจัดการคณุภาพการ

บริการเพ่ือยกระดับการใหบริการ           

โฮสเทลสไตลแคปซูล 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps)  

- ผลิตภณัฑ (Product) 

- ราคา (Price) 

- การจัดจําหนาย (Place) 

- การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

- พนักงาน (People) 

- กระบวนการ (Process) 

- ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ภาคบรรยาย   191 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคล่ือนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป 2) ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability Sampling) 

ดวยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Selection) กําหนดคาความเช่ือมั่นท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และ

ยอมรับคาความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 (Wanitbuncha, 2005) โดยใชสูตรคอแกรน (Cochran) จากการคํานวณได

ขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 

 2. ประชากรท่ีใชในการทําการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ กลุมบุคลากรในท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขต

กรุงเทพฯ ท่ีดําเนินธุรกิจอยางถูกกฎหมาย 3 แหง เปนประชากรกลุมเปาหมายและผูใหขอมูลหลัก (Key Information) 

เชิงคุณภาพ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. เครื่องมือเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed-end)  

 2. เครื่องมือเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบก่ึงโครงสราง (Semi 

structured Interview)  

 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 เครื่องมือเชิงปริมาณ มีวิธีการดังน้ี 

 1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือทําการ

ตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของคําถามในแตละขอวาตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้ง

น้ีหรือไม โดยหาดัชนีความสอดคลอง (IOC: index of item objective congruence) ของแบบสอบถาม โดยเลือกใช

เฉพาะขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป หลังจากน้ันนําแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุงกอนนําไปทดลอง

ใช 2. การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดสอบ (Try Out) กับกลุมผูเขา

พักท่ีไมไดถูกคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1990)  เพ่ือทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม การหาความนาเช่ือถือ (Reliability) ของเครื่องมือ  หลังจากท่ีดําเนินการแกไขสวนท่ีบกพรองแลวจึงนํา

แบบสอบถามท่ีแกไขสมบูรณใชกับกลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไวสําหรับการทําวิจัยครั้งน้ี 

 เครื่องมือเชิงคุณภาพ มีวิธีการดังน้ี 

 กําหนดขอบเขตเน้ือหาสาระเพ่ือสรางแบบสัมภาษณ จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของและ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยเทคนิคตรวจสอบสามเสา (Triangular Method) โดยการเปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูล

จากการลงพ้ืนท่ีวิจัย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองท่ีสุด 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวบขอมูลเชิงปริมาณ มีวิธีการดังน้ี 

 1. ขอมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ขอมูลท่ีไดมาจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณของกลุมตัวอยาง 2. ขอมูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) ขอมูลท่ีคนควาจากเอกสารรายงานทางวิชาการ ตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ และขอมูลท่ี

นาเช่ือถือจากอินเทอรเน็ต มาเปนขอมูลประกอบการศึกษาเพ่ือออกแบบแบบสอบถาม 

 การเก็บรวบรวบขอมูลเชิงคุณภาพ มีวิธีการดังน้ี 

 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีดําเนินธุรกิจอยางถูกกฎหมาย จํานวน 3 แหง คือ 1) หลับดี บางกอก-สีลม (Lub d Bangkok-

Silom) 2) มายเบด โฮสเทล รัชดา (Mybed Hostel Ratchada) และ 3) นิทาน โฮสเทล ขาวสาร (Nitan Hostel 

Khaosan) 
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 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1. ขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบายขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ 

กลุมตัวอยาง ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเน้ือหาให

ครบถวนสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาใชบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 1) ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนใหญ พบวา บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ คือ กลุมเพ่ือน สื่อทางอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เขาใชบริการ มีวิธีการเดินทางมาใชบริการยังท่ีพักโดยรถไฟฟาบีทีเอส/รถไฟใตดินเอ็มอารที มีระยะเวลาในการเขาพัก

ประมาณ 2-3 วัน มีคาใชจายในการเขาพักโดยเฉลี่ยตอครั้งนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท และมีวัตถุประสงคในการ

เลือกใชบริการเพ่ือพักผอน/ทองเท่ียว 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขต

กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริม

การตลาด และดานลักษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในสวนดานการจัดจําหนาย ดานพนักงาน 

และดานกระบวนการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ของท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร 
𝐗𝐗� S.D. ความหมาย 

ดานผลิตภณัฑ 4.02 .618 มาก 

ดานราคา 4.01 .643 มาก 

ดานการจดัจําหนาย 4.25 .554 มากท่ีสุด 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.94 .652 มาก 

ดานพนักงาน 4.29 .593 มากท่ีสุด 

ดานกระบวนการ 4.27 .590 มากท่ีสุด 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.08 .635 มาก 

ภาพรวม (n = 400) 4.12 .496 มาก 

  

แนวทางการจัดการคุณภาพบริการและปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพ่ือยกระดับการใหบริการโฮสเทลสล

แคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ ผูประกอบการธุรกิจท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีดําเนินธุรกิจอยางถูกกฎหมาย จํานวน 3 แหง โดยแบงประเด็นหัวขอท่ีสอดคลองกับการจัดการกล

ยุทธเก่ียวกับการตลาดบริการของธุรกิจโฮสเทลสไตลแคปซูล เพ่ือนําผลท่ีไดไปวิเคราะหเปนแนวทางการยกระดับการ

ใหบริการโฮลเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 7 ดาน ดังน้ี     

ดานผลิตภัณฑ (Product) จากการสัมภาษณพบวา เน่ืองจากโฮสเทลมีพ้ืนท่ีท่ีคอนขางจํากัด จึงไมสามารถทํา

การขยายพ้ืนท่ีใหมีปริมาณท่ีเพียงพอตอจํานวนของนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการได แตในอนาคตหากมีโอกาสจะ
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ดําเนินการขยายพ้ืนท่ีและหองพักใหกวางขวางมากข้ึน รวมถึงทําการปรับปรุงท้ังภายในและภายนอกหองพักรวมไปถึง

สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีชํารุดเสียหาย ใหพรอมและสะดวกใชงานอยูเสมอ ในดานราคา (Price) พบวา ท่ีพักมีราคา

พิเศษเพ่ือดึงดูดการเขาใชบริการ เชน ถาเขาพักมากกวา 1 วัน จะไดรบัสวนลด มีชองทางการชําระคาบริการใหลูกคา

ไดเลือกหลาย เชน  ชําระดวยเงินสด ชําระผานบัตรเครดิต และชําระคาบริการโดยการโอนเงินผานธนาคาร รวมถึงมี

การควบคุมอัตราราคาคาหองพักใหมีราคาท่ีไดมาตรฐาน เหมาะสม เพ่ือเปนโอกาสใหนักทองเท่ียวเลือกใชบริการได

ตามความตองการและตามกําลังท่ีสามารถซื้อได ในดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) พบวา ทําเลท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ี

คอนขางเขาถึงไดยาก ท่ีพักบางแหงอาจตั้งอยูหางจากแหลงทองเท่ียว ผูประกอบการจึงเนนในเรื่องการเพ่ิมความ

สะดวกในดานการคนหาขอมูลของสถานท่ีพักแรม ซึ่งหากลูกคาไมทราบเสนทางสามารถโทรเขาสอบถามเสนทางจากท่ี

พักได ในดานการสงเสริมการขาย (Promotion) พบวา ในปจจุบันทางโฮสเทลมีชองทางการประชาสัมพันธท่ี

หลากหลาย คือ ทางเว็บไซต โซเชียลมีเดีย โทรทัศน แตยังขาดสื่อดานโบรชัวร ดังน้ันในอนาคตทางโฮสเทลคาดวาจะมี

การเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธดวยสื่อหลากหลายมากยิ่งข้ึน ในดานบุคลากร (People) พบวา ทางโฮสเทลจะมี

พนักงานประจําอยูท่ีจุดประชาสัมพันธผลัดเปลี่ยนกันตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษา

และดูแลลูกคาอยูตลอดเวลา เพราะจะไมมีการจางพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติม แตบางโฮสเทลจะมีการจาง

พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลเฉพาะชวงเวลากลางคืน นอกจากน้ีพนักงานจะไดสิทธิเรียนภาษาอังกฤษ

เพ่ิมเติม เน่ืองจากพนักงานจะตองมีความรูความสามารถและมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกคาชาวตางชาติได 

รวมถึงมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงาน ในสวนของชุดยูนิฟอรมทางโฮสเทลจะมรีูปแบบการใหสวัสดิการท่ีแตกตางกัน 

เชน พนักงานทุกแผนกจะไดรับชุดยูนิฟอรมบอกตําแหนงอยางชัดเจน เชน แมบานจะสวมชุดโปโลสีดํา เปนตน หรือ

บางท่ีจะไมมีการจัดทําชุดยูนิฟอรมสําหรับพนักงาน เน่ืองจากทางโฮสเทลตองการใหลูกคาไดรับความรูสึกท่ีเปนกันเอง 

ในดานกระบวนการ (Process) พบวา กระบวนการเช็คอินจะตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 2 นาที และลูกคาสามารถ

เช็คเอาทไดไมเกินเท่ียง สวนกระบวนการทําความสะอาดหองพัก แมบานจะตองใชเวลาทําความสะอาดไมเกินครึ่ง

ช่ัวโมง และจะมีหัวหนาแมบานคอยสุมตรวจเช็คความสะอาดหองพักช้ันละ 1 หอง แตอยางไรก็ตามโฮลเทลบางแหงจะ

ไมมีการกําหนดเวลาทําความสะอาดท่ีแนนอน แตจะทําการการันตีกับลูกคาวาสามารถเขาพักไดตามเวลาเช็คอินอยาง

แนนอน และในดานสุดทาย คือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evident) พบวา โฮสเทลไมมีท่ีจอดรถ

ใหบริการกับลูกคาเน่ืองจากมีพ้ืนท่ีคอนขางจํากัด แตอยางไรก็ตามบางโฮสเทลจะมีท่ีจอดรถไวใหบริการกับลูกคา หาก

ท่ีจอดรถไมเพียงพอตอลูกคา ทางโฮสเทลจะทําการเชาพ้ืนท่ีจอดรถบริเวณใกลเคียงใหกับลูกคาโดยไมคิดคาบริการ

เพ่ิมเติม นอกจากน้ีการดําเนินการปรับปรุงและดูแลในเรื่องของความสะอาดบริเวณรอบๆ โฮสเทล คอนขางทําไดยาก 

เน่ืองจากตั้งอยูในบริเวณตลาด และในสวนของปายบอกจุดตางๆ ทางโฮสเทลจะมีไวอยางชัดเจน เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกผูมาใชบริการ 

 

อภิปรายผล          

 1) การวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลอืกใชบริการท่ีพักโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพฯ 

ผลการศึกษาท่ีเปนขอมูลเชิงประจักษในครั้งน้ี พบวาบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการคือ กลุมเพ่ือน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ การะเกด แกวมรกต (2555) พบวา เพ่ือน/ญาติพ่ีนองเปนผูมีสวนในการตัดสินใจในการเลือกท่ีพัก ไม

วาจะเปนการจองหองพัก หรือการเลือกรูปแบบหองพัก เปนตน สื่อท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ คือ อินเทอรเน็ต 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริมงคล ราชสันเทียะ (2557) พบวา ชุมชนออนไลนสงผลตอการตัดสินใจจองท่ีพักออนไลน

ผานทางอินเทอรเน็ต วิธีการเดินทางมาใชบริการยังท่ีพักโดยรถไฟฟาบีทีเอส/รถไฟใตดินเอ็มอารที สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ วีรยุทธ วัฒนธรรม,พงษศักดิ์ สุริยวนากุล และชวเลข วณิชเวทิน (2555) พบวา วิธีการเดินทางไปสนามบิน

สุวรรณภูมิ โดยใชรถไฟฟาบีทีเอสเปนวิธีการเดินทางท่ีนิยมใชมากท่ีสุด ระยะเวลาในการเขาพัก 2-3 วัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ รสสุคนธ แซเฮีย (2556) พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญใชระยะเวลาในการเขาพัก 2-3 วัน คาใชจายในการ

เขาพักโดยเฉลี่ยตอครั้งนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิตยา แจมแจง (2557) พบวา 

นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมีคาใชจายตอครั้งไมเกิน 1,000 บาท และสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเลือกใชบริการ

เพ่ือพักผอน/ทองเท่ียว สอดคลองกับงานวิจัยของ การัณยภาส ภูยงยุทธ (2559) พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเลือกพัก

ท่ีพักสไตลโฮสเทล สวนใหญนิยมมาทองเท่ียวเพ่ือพักผอน ซึ่งเปนท่ีพักท่ีสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะ

ผูคนอ่ืนๆ ได 

2) การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาท่ีเปนขอมูลเชิงประจักษในครั้งน้ี พบวา อันดับท่ี 1 ดานพนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.29 เน่ืองจากพนักงานมีความสําคัญในการใหบริการแกลูกคาเปนลําดับแรก หากการบริการของพนักงานมีการบริการ

ท่ีดีและมีความรูสามารถใหคําปรึกษากับลูกคาได จะสงผลใหลูกคาเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการโฮสเทลอีก

ครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตมณี นิธิปรีชา (2558) พบวา พนักงานบริการตองมีการยิ้มแยมแจมใส สุภาพ เปน

มิตร สามารถสื่อสารดวยภาษาตางประเทศได จึงควรมีการพัฒนาและฝกอบรมตอไปเพ่ือสามารถใหบริการลูกคาไดดี

ยิ่งข้ึน อันดับท่ี 2 ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 เน่ืองจากกระบวนการหรือข้ันตอนในการใหบริการแกลูกคา 

เปนการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอองคกรโดยการมอบบริการท่ีถูกตอง

และรวดเร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของอรุณี ลอมเศรษฐี (2555) พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญใหความสําคัญ กับการ

ใหบริการท่ีรวดเร็ว ท้ังการสํารองหองพัก การจัดหาหองพัก และการเช็คเอาทมากท่ีสุด อันดับท่ี 3 ดานการจัดจําหนาย 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 เน่ืองจากในชองทางการจัดจําหนายของโฮลเทลเปนสิ่งท่ีลูกคาใหความสําคัญมากเปนลําดับท่ีสาม 

ซึ่งถาหากมีชองทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย จะทําใหงายตอการเดินทางมาใชบริการยังท่ีพักของลูกคา สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ลลิตา ยุรยาตร (2555) พบวา ลูกคาใหความสําคัญในการคนหาขอมูลท่ีพักและการจองท่ีพักท่ี

สะดวกสบายในระดับมากสุด อันดับท่ี 4 ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ในดานน้ีมีความสําคัญมาก 

เน่ืองจากสภาพแวดลอมในการสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการเปนมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโฮสเทลน้ันๆ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุทธิกานต คงคลาย (2559) พบวา ประเด็นหลักท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุดใน

การเลือกท่ีพักแรม คือ พ้ืนท่ีกวางขวาง สถานท่ีสะอาด จึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีใหสามารถใชประโยชนได

สูงสุดเพ่ือดึงดูดลูกคา อันดับท่ี 5 ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เน่ืองจากดานผลิตภัณฑถือเปนบริการหลัก จึง

ควรใหความสะอาดในเรื่องของหองพัก อาทิ ความสะอาด สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน การออกแบบ  ซึ่งสงผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยของ นิวุฒ พูลศรี (2557) พบวา สิ่งท่ีทําใหลูกคาเกิด

ความพึงพอใจมากท่ีสุดดานผลิตภัณฑ คือ ความสะอาด สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม และดานรูปแบบการจัด

หองพัก ดังน้ันจึงจะตองมีการตรวจสอบความสะอาดของท่ีพักอยางสม่ําเสมอ อันดับท่ี 6 ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.01 เน่ืองจากราคาเปนปจจัยสําคัญหน่ึงในการทําใหลูกคาตัดสินใจเขาพัก หากราคาท่ีพักมีความเหมาะสม และมี

ราคาใหเลือกหลากหลายตามความตองการของลูกคา จะทําใหลูกคาตัดสินเลือกใชบริการท่ีพักไดงายข้ึน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ธนภร ใจใหญ (2559) พบวา ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และราคาหองพักท่ีมีหลายระดับ มี

การกําหนดราคาหองพักและคาบริการอ่ืนๆ รวมถึงคาอาหารไวอยางชัดเจน เพราะลูกคาจะสามารถเลือกใชบริการได

ตรงตามความตองการของตนเองได อันดับท่ี 7 ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 เน่ืองจากการสงเสริม

การตลาดเปนปจจัยหน่ึงในการแจงขาวสารและสรางแรงจูงใจเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการของโฮสเทล เพ่ือสราง
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ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี (2555) พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญให

ความสําคัญกับการสงเสริมการตลาดในลักษณะท่ีมีรายการสงเสริมการขายตามฤดูกาล หรือมีการจัดแพ็คเกจสําหรับ

กลุม ดังน้ันการจัดรายการสงเสริมการขายตามฤดูกาลจึงเปนสิ่งท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจ 

 

 แนวทางการจัดการคุณภาพบริการและปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพ่ือยกระดับการใหบริการโฮส

เทลสไตลแคปซูลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ดานผลิตภัณฑ (Product) จากการสัมภาษณพบวา ขนาดของหองพักมีพ้ืนท่ีท่ีคอนขางจํากัด จึงไมสามารถ

ทําการขยายพ้ืนท่ีได สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ ทองคํานุช (2558) พบวา ผลิตภณัฑ

มีความสําคัญท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ ดังน้ันผูประกอบจึงควรมีการปรับปรุงหองพักหรือสินคาดาน

การบริการอ่ืนๆ เชน การบริการอาหาร สระวายนํ้า เปนตน เพ่ือสรางความประทับใจแกผูมาใชบริการและยอดขายได

ในอนาคต ในดานราคา (Price) จากการสัมภาษณพบวา ผูเขาพักมีความพึงพอใจท่ีมีการแสดงอัตราคาท่ีพักและ

คาบริการตางๆ ไวอยางชัดเจน เน่ืองจากทางโฮสเทลมีอัตราราคาคาท่ีพักและคาบริการท่ีหลากหลาย และมีการรับ

ชําระคาบริการผานชองทางตางๆ ท่ีหลากหลายรูปแบบใหงายตอการชําระคาบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ เกศ

วิทูร ทิพยศ (2557) กลาววา ผูเขาพักพึงพอใจกับการทําธุรกรรมออนไลน เพราะมีความสะดวกและสามารถดําเนินการ

จนเสร็จสมบูรณไดอยางงายและรวดเร็ว ในดานการจัดจําหนาย (Place) จากการสัมภาษณพบวา การเดินทางมาเขาใช

บริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก มีรูปแบบการเดินเดินทางไดหลากหลาย เชน รถยนตสวนตัว รถไฟฟามหานคร 

(BTS) และรถไฟฟาใตดิน (MRT) ซึ่งหากลูกคาไมทราบเสนทางสามารถท่ีจะโทรเขามาเพ่ือสอบถามเสนทางได 

สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี (2555) กลาววา ชองทางการจัดจําหนายสําหรับนักทองเท่ียว คือ ชอง

ทางการใชบริการควรมีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย อยูใกลแหลงทองเท่ียว แหลงชุมชน หรือแหลงธุรกิจ ดานการ

สงเสริมการตลาด (Promotion) จากการสัมภาษณ พบวา ผูใหบริการใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธเปนอยาง

มาก โดยมีชองทางท่ีหลากหลาย เชน ทางเว็บไซต โซเชียลมีเดีย โทรทัศน เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริภา กิจ

ประพฤทธ์ิกุล (2556) กลาววา การประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการตลาด จะชวยในการนําเสนอความความแตกตางและ

จุดเดนของผลิตภัณฑใหผูรับบริการรับรูและสนใจองคกรไดเปนอยางมาก ควรมีความถูกตอง ทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิม

ความนาเช่ือถือใหแกลูกคา ดานพนักงาน (People) จากการสัมภาษณพบวา พนักงานท่ีใหบริการลูกคาทุกคนไดผาน

การฝกอบรมดานทักษะการใหบริการ และทักษะทางดานภาษาในการสื่อสารกับลูกคาชาวตางชาติ เพ่ือใหไดพนักงานท่ี

มีความสามารถในการบริการ นอกจากน้ีจะมีชุดยูนิฟอรมสําหรับพนักงานเพ่ือใหมีบุคลิกท่ีดูนาเช่ือถือและเปน

มาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) กลาววา การจะมีพนักงานท่ีมีคุณภาพในการ

ใหบริการ ควรมีการฝกอบรมพนักงานทุกแผนกใหมีความเขาใจในงานดานการบริการและข้ันตอนการใหบริการท่ี

ถูกตอง รวดเร็ว เปนมาตรฐานเดียวกันท้ังโรงแรม และควรสรางทัศนคติใหพนักงานทุกคนใหเกิดความรักในหนาท่ีและ

องคกร รวมถึงการใหผลตอบแทนท่ีดีและการมีสวัสดิการท่ีมั่นคง ในสวนดานกระบวนการ (Process) จากการ

สัมภาษณพบวา ในดานกระบวนการตางๆ ผูใหบริการใหความสําคัญในทุกๆ ข้ันตอน ไมวาจะเปนกระบวนการในการ

เช็คอิน-เช็คเอาท โดยในกระบวนการน้ี บางโฮสเทลอาจไมไดกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอน เชนเดียวกับในสวน

กระบวนการทําความสะอาดหองพัก แตทุกโฮสเทลจะมีการกําหนดวาจะตองดําเนินการทุกอยางใหเสร็จกอนท่ีลูกคา

ใหมจะเขามาเช็คอิน สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี (2555) มนัสสินี บุญมีศรีสงา และพชรมน วิภาต

นาวิน (2558) กลาววา กระบวนการหรือข้ันตอนในการทํางาน จะตองคํานึงถึงการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา 

โดยตองเนนการใหบริการท่ีถูกตองและรวดเร็ว ไมวาจะเปนการสํารองหองพัก การเช็คเอาท รวมไปถึงการใหบริการ
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ขอมูลหรืออํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับลูกคาไดตลอดเวลา และในดานสุดทาย คือ ดานลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evident) จากการสัมภาษณพบวา ทางโฮสเทลมีท่ีจอดรถไมเพียงพอตอการใหบริการกับลูกคาและไม

สามารถขยายได เน่ืองจากบริเวณโฮสเทลมีพ้ืนท่ีท่ีจํากัด นักทองเท่ียวสวนมากจึงนิยมเดินทางมาใชบริการดวยรถ

โดยสารสาธารณะ นอกจากน้ีทางโฮสเทลจะมีการแกปญหาโดยการทําการเชาพ้ืนท่ีจอดรถบริเวณใกลเคียงใหกับลูกคา

โดยไมคิดคาบริการเพ่ิมเติม เพ่ือความสะดวกสบาย และสามารถรองรับจํานวนลูกคาท่ีเพ่ิมข้ึนได สอดคลองกับงานวิจัย

ของ กุลรัตน นามโพธ์ิชัย (2557) กลาววา สาเหตุท่ีธุรกิจเกสตเฮาส โฮมสเตย ไมเปนไปตามเปาหมาย เพราะมีพ้ืนท่ี

จอดรถไมเพียงพอกับความตองการของลูกคา จึงมีการกําหนดแนวทางในการเพ่ิมจํานวนผูเขาพัก คือ การจัดทําท่ีจอด

รถใหเพียงพอตอจํานวนผูเขาพัก เพราะเปนสิ่งสําคัญในการเลือกเขาใชบริการของผูเขาพัก 

 

ขอเสนอแนะ 

 ดานผลิตภัณฑ (Product) ทางผูประกอบการควรทําการขยายพ้ืนท่ีของโฮสเทลท้ังภายในและภายนอกใหมี

ปริมาณท่ีเพียงพอตอจํานวนของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาใชบริการ และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใหสามารถใช

งานไดดีอยูเสมอ ในดานราคา (Price) ในอนาคตหากมีชองทางการชําระเงินดานอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน ทางโฮสเทลควรท่ีจะเพ่ิม

ชองทางการชําระเงินใหรองรับการชําระเงินทุกชองทาง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูเขาพัก ดานการจัดจําหนาย 

(Place) ทางผูประกอบการควรเพ่ิมเติมในเรื่องของรถรับ-สง มายังท่ีพักและไปยังจุดบริการรถสาธารณะและเพ่ิมปาย

บอกทางเพ่ือมายังโฮสเทล ในดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ควรเพ่ิมการโฆษณาผานทางโทรทัศน เพ่ือเปน

ตัวเลือกอีกหน่ึงชองทางใหลูกคาสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน ในดานพนักงาน (People) ควรมี

การจัดอบรมใหกับพนักงานในดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถสื่อสารกับลูกคาชาวตางชาติ

ได สวนดานกระบวนการ (Process) ในกระบวนการทําความสะอาด ควรมีการกําหนดเวลาท่ีชัดเจนใหกับพนักงานทํา

ความสะอาด และมีการตรวจสอบความสะอาดอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีตรงกับความตองการของลูกคา 

และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) ควรเพ่ิมท่ีจอดรถใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา และควร

ปรับปรุงความสะอาดบริเวณโดยรอบโฮสเทล เพ่ือใหเกิดทัศนียภาพท่ีสวยงามมากข้ึน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการโฮสเทลสไตลแคปซูลในเขต

กรุงเทพมหานครเทาน้ัน ดังน้ันการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญ ซึ่ง

จะไดผลวิจัยตามสภาพของแตละพ้ืนท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 

 2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพกอน เพ่ือใหทราบถึงประเด็นปญหาท่ีแทจริงในการ

ตั้งคําถามในแบบสอบถามใหสอดคลองกับประเด็นปญหา จะทําใหไดประเด็นปญหาการวิจัยท่ีตรงประเด็นและชัดเจน

มากยิ่งข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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