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บทคดัย่อ  
 การศกึษาวจิยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮส

เทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่ ี

ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาตแิละเพื่อศกึษาความสมัพนัธปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิเป็นการ

ศึกษาวิจยัเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามท าการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่เคยใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คนโดยมี

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้านและการตัดสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทล แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณาหาความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบสมมตฐิานด้วยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนด้วยสถติ ิF-

Test (One way ANOVA) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson correlation) 

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็น นักท่องเที่ยวเพศหญิง อยู่ในช่วงอาย ุ

20-30 ปี สถานภาพโสด มกีารศึกษาในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ประกอบอาชพีอิสระ/

รบัจ้างทัว่ไป มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน  2,001-3,000 ดอลล่าห์ และส่วนใหญ่มีภูมลิ าเนาอยู่ใน

อเมรกิา กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก

โดยปัจจยัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการท างาน ดา้นบุคลากรดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสรมิการขาย 

ตามล าดับ และให้ความส าคัญ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากนี้ยงัพบว่า  เพศ ระดบัการศึกษาและ

อาชพี ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล แต่อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดือน และภูมลิ าเนามผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทล และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทุกด้านมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในระดบัปานกลางและสูง

อกีทัง้ยงัมทีศิทางของความสมัพนัธไ์ปในทางเดยีวกนัดว้ย 

 ดงันัน้ผู้ประกอบการควรมกีารพฒันาปรบัปรุงส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้นให้มี

ความเหมาะสมตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บรกิารเพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้ใช้บรกิารเกิดความ

ประทบัใจและเกดิการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป 

ค าส าคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, โฮสเทล, นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต,ิ การตดัสนิใจ 
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ABSTARCT 
 The purpose of research on marketing mix factors affecting the decision to 

choose hostel in Pranakhon area Bangkok was to study the demographic characteristics 

of foreign tourists for choosing the hostel and to study of relationships among marketing 

mix factors that influenced the decision to use hostel in Pranakhon Bangkok (Pearson 

correlation).This is a quantitative research was used questionnaires to collect data from 

400 foreign tourists who had stayed at hostel in Pranakhon Bangkok. Data in 

questionnaires were demographic data, 7 types of Marketing Mix Factors and Decisions 

to choose a Hostel. The data was analyzed by using descriptive statistics, frequency, 

mean, standard deviation. The hypothesis was tested by means of F-Test (One-way 

ANOVA) and Correlation Coefficient (Pearson correlation). 

 The results showed that most of the samples were female tourists were age 

between 20-30 years, single status and the degree or equivalent. Freelance / General 

Contractor average monthly income was 2,001-3,000 dollars, and most of them are 

domiciled in America. The samples focused on the overall marketing mix at high level, 

with emphasis on work process factors. Price Personnel Distribution channel Physical 

evidence, Products and the promotion in order. And the Importance on the decision to 

choose a hostel in Bangkok is at a high level. It also found that gender, education and 

occupation did not affect the decision to choose a hostel, but the average monthly 

income, status and domicile affected the decision to choose the hostel. All aspects of 

marketing mix were related to the decision to choose hostel in a medium and high level 

with the same direction of the relationship. 

Therefore, the hostel operators should improve the marketing mix in all aspects 

to suit the needs of the guests to impress service and facilitate the decision to use 

service next time.

Keywords: Marketing mix factors, Hostel, Foreign tourists, Decision 



 

กิตติกรรมประกาศ 
การค้นคว้าอสิระฉบบันี้ส าเรจ็ได้ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกท่านที่มสี่วนเกี่ยวข้องใน

การด ารงชวีติของผูว้จิยั โดยอนัดบัแรกขอกล่าวขอบพระคุณอาจารยท์ีป่รกึษา ดร.พุฒธิร จริายุส 

ทีไ่ดส้ละเวลามาชีแ้นะแนวทางการท างานวจิยัทุก ๆ ขัน้ตอน เป็นทีป่รกึษาและอธิบายขอ้สงสยั

ต่าง ๆ ที่ผู้วิจยัพบเจอในการท าวิจยัครัง้นี้ ตลอดจนตรวจทาน แก้ไขข้อบกพร่องและชี้แนะ

แนวทางการบูรณาการ เพิม่เตมิองค์ความรูต่้าง ๆ ใหว้รรณกรรมของผูว้จิยัมคีวามสมบูรณ์มาก

ทีสุ่ด 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒ ิที่สละเวลาอนัมคี่าในการตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาของ

แบบสอบถาม และให้ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการใชค้ าศพัท์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขา้ใจ

งา่ยและถูกตอ้ง 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ เพื่อน พี่น้องทุกคน จนท าให้ผู้วิจยัได้รบั

โอกาสศกึษาความรูท้างวชิาการ และพฒันาทกัษะทางดา้นความคดิ และใหก้ารสนับสนุนในดา้น

การศกึษาเสมอมา 

ขอขอบคุณ หน่วยการศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารจดัการโรงแรมและ

ภตัตาคาร วทิยาลยัดุสติธานี และ เจา้ของโรงแรม โฮสเทล ที่สนับสนุน ช่วยเหลอื ให้ขอ้มูลที่

เป็นประโยชน์และให้โอกาสท าการวิจ ัยตลอดระยะเวลาที่เริ่มท าการศึกษาวิจัย รวมถึง 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถาม 

สุดทา้ยน้ี ความรูแ้ละประสทิธผิลทีเ่กดิจากการศกึษาเฉพาะบุคคลฉบบันี้ ผูว้จิยัขอมอบ 

ความดงีามเหล่านี้ใหแ้ก่ผูม้พีระคุณทุกท่าน 

 

อาทติย ์พวงนาค 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มกีารขยายตวัสูงขึน้ส่งผลต่อเศรษฐกจิของ

ประเทศเป็นอย่างมากโดยอุสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2558 มจี านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 29.9 

ลา้นคนจากการเพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วในภูมภิาคเอเชียตะวนัออก ยุโรป อเมรกิา เอเชยีใต้ โอ

เชยีเนีย ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา ก่อใหเ้กดิรายไดจ้ากการท่องเทีย่วจ านวน 1.45 ลา้นลา้น

บาท และในปี 2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น (กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ,2559)  

ต่อเนื่องจนถงึ การท่องเทีย่วในปี 2560 นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิและชาวไทย ยงัคงมแีนวโน้ม

ดขีึน้ส่งผลให้ธุรกจิโรงแรมได้รบัอานิสงส์ จากการให้บรกิารรองรบันักท่องเที่ยวที่มจี านวนเพิง่

สูงขึน้ ประกอบกบัแนวโน้มการฟ้ืนตวัของตลาดการจดังานต่างๆ เช่น งานประชุมและสมัมนา 

งานแต่งงาน และงานอเีวน้ทน่์าจะช่วยเพิม่รายไดจ้ากการให้บรกิารสถานทีจ่ดังาน ท าใหเ้กดิการ

ผลิตสินค้าและบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เกิดการหมุนเวยีนของ

กระแสการเงนิไปทุกระดบัของสงัคมอย่างทัว่ถงึเป็นผลให้จ านวนธุรกจิบรกิารเพิม่มากขึน้ เช่น 

สปา ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม รวมไปถึง ธุรกิจบริการด้านที่พักหรอือุสาหกรรมโรงแรม 

(ศูนยว์จิยักสกิรไทย,2560 ) 
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ธุรกจิให้บรกิารที่พกัเป็นธุรกจิหนึ่งที่มคีวามส าคญัส าหรบันักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง รวมไปถึงธุรกจิที่พกัขนาด

เลก็แบบประหยดั เกดิขึน้เป็นจ านวนมาก ส่งผลท าให้เกดิการ การแข่งขนัที่สูงท าให้ธุรกจิที่พกั

ต่างๆจงึต้องพยายามหาจุดเด่นและสรา้งความแตกต่างให้เป็นที่จดจ าและสรา้งความประทบัใจ

ให้กบัลูกคา้ที่มาใชบ้รกิารในทุกด้านจงึท าให้เกดิแนวคดิของการโรงแรมที่สรา้งขึน้มาโดยมกีาร

สรา้งความแตกต่างจากโรงแรมทัว่ไปที่เน้นการตกแต่ง ที่มเีอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั มกีาร

บรกิารดว้ยความเอาใจใส่กบัผูท้ีม่าพกัอยา่งใกลช้ดิ  

กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงของประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่

ได้ร ับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ กรุงเทพมหานครส่งผลให้

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตจิ านวนมากเดนิทางมาท่องเทีย่วเนื่องจากเป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิของ

ประเทศ รวมทัง้มสีถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การค้า และโรงแรมที่มชีื่อเสยีงเป็นจ านวนมาก  ซึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัส่วนใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรูจ้กัดสี าหรบัการเดนิทางมาเที่ยว

กรงุเทพมหานคร เช่น ถนนขา้วสาร พระบรมมหาราชวงั วดัโพธิ ์รวมถงึสถานที่ส าคญัทางดา้น

วฒันธรรมและการเมอืงการปกครองตัง้อยู ่นัน้จะอยู่ในเขตทีเ่รยีกว่า เขตพระนคร ซึง่ เป็น 1 ใน 

50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จดัอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพชัน้ในส่งผลให้ในเขต

กรุงเทพชัน้ในมจี านวนโรงแรมทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเลก็เกดิขึน้เป็นจ านวนมากทีสุ่ดในบรรดา

เขตต่างๆของกรงุเทพมหานคร (ศูนยข์อ้มลูกรงุเทพมหานคร สบืคน้เมือ่ 25 กนัยายน 2560) 

 ธุรกจิ "โฮสเทล" หรอืธุรกจิทีพ่กัขนาดเลก็ทีร่องรบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วราคา

ประหยดั ทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐาน เช่น เตยีงนอน และทีเ่กบ็ของ ส่วนมากจะมลีกัษณะ

คล้ายหอพัก คอืเตียงสองชัน้หลายๆ เตียงในห้องเดยีวกนั และมจีุดเด่น เรื่องของเป็นแหล่ง

พบปะเพื่อนใหม่และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเข้าพกัห้องเดยีวกนั เป็นธุรกิจที่มกีาร

เตบิโตในไทยเพิม่ขึน้ซึ่งปัจจุบนัในประเทศไทยมโีฮสเทลมากกว่า 2 พนัแห่ง หรอืคดิเป็น 12% 

ของที่พกันักท่องเที่ยวทัง้หมด ถอืได้ว่ามอีตัราการเตบิโตอย่างรวดเรว็ และธุรกจิโฮสเทล ยงัมี

โอกาสเตบิโตขึน้อกีกว่า 10% ภายในสิน้ปีนี้ โดยเฉพาะในจงัหวดัทีเ่ป็นแหล่งท่องเที่ยวหลกัของ

ประเทศ อาท ิกรงุเทพฯ เชยีงใหม ่ภเูกต็ (ฐานเศรษฐกจิ 2559) 

ท าใหเ้กดิการแข่งขนัในธุรกจิโรงแรมขึน้โดยเฉพาะโรงแรมระดบัต ่ากว่าสามดาว รวมถงึ

โฮสเทลที่เป็นหนึ่งในที่พักขนาดเล็กที่มีอัตราการเติบโตและเข้ามาแข่งขนัในธุรกิจโรงแรม 

เนื่องจากใช้เงนิลงทุนที่ไม่สูงมากและส่วนใหญ่ธุรกิจนี้จะเกดิขึ้นในจงัหวดัศูนยก์ลางเศรษฐกิจ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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และการท่องเที่ยวเพื่ อแย่งชิงฐานนักท่ องเที่ยวระดับกลางที่มีจ านวนมากท าให้มีกลุ่ม

ผูป้ระกอบการรายใหมเ่ขา้มาในธุรกจิน่าจะส่งผลใหก้ารแข่งขนัในเซก็เมนต์ดงักล่าวเป็นไปอย่าง

รุนแรงยิ่งขึ้น (ศูนย์วิจ ัยกสิกรไทย 2560) ส่งผลให้ในแต่ละโฮสเทลจึงมีการใช้กลยุทธ์ที่

หลากหลายเขา้มาใช้ในการสรา้งความแขง็แกร่งในธุรกจิ โดยเฉพาะกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ

ดงึดูดนักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในตัวโฮสเทลและบรกิารที่สร้างความประทบัใจและมกีาร

ตดัสนิใจในการใชบ้รกิารหรอืกลบัมาใชบ้รกิารอกีในอนาคต   

ด้วยเหตุนี้ เองผู้วิจยัจงึมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของ

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในกรงุเทพมหานคร และ

ความสมัพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในกรุงเทพ

มหานคร โดยท าการพจิารณาในเขตพระนคร เพื่อน าผลการศกึษาไปปรบัปรุงส่วนประสมทาง

การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกใช้บรกิารโฮส

เทลรวมถงึการน าไปปรบัปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง เพื่อรองรบัการแข่งขนัที่สูงขึ้นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพในธุรกจิต่อไป 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั  
1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล

ในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

 

1.3 สมมติฐำนกำรวิจยั 
สมมุติฐานที่ 1: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่

แตกต่างกนั 

สมมุตฐิานที่ 2: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
1. ท าให้ทราบถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

โฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

2. ท าให้ทราบถึงความสมัพันธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

3. ผลการวจิยัจะเป็นแนวทางในการพฒันาจดัการส่วนประสมทางการตลาดในธุรกจิโฮส

เทล อกีทัง้เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการรายใหมท่ีม่คีวามสนใจทีจ่ะลงทุนในธุรกจิโฮสเทล 

 

1.5 ขอบเขตของกำรวิจยั 
1.5.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

ขอบเขตเนื้อหา ผู้วจิยัมุ่งศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยมี

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Decision making) และทฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิาร ของ Magrath (1986) ที่ประกอบด้วย 7 มติิคอื (1) ด้านผลติภณัฑ์ (2) ด้าน

ราคา (3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (4) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (5) ดา้นบุคลากร (6) ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ และ (7) ดา้นกระบวนการในการท างาน  

1.5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่ใชบ้รกิารโฮสเทลในเขต

พระนคร กรุงเทพมหานครโดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการท าการวจิยัครัง้นี้ จ านวน  385 คน ผูว้จิยั

จงึเลอืกเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ทีใ่ชบ้รกิารโฮสเทล ในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร จ านวน 400  ชุด ถอืว่าเพยีงพอและเหมาะสมในการเป็นกลุ่มตวัอย่างของการ

วจิยัในครัง้นี้  

1.5.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ  

การวิจยัครัง้นี้ด าเนินการศึกษาในช่วง เดือน สิงหาคม 2560- ตุลาคม 2560  เป็น

ระยะเวลาทัง้หมด  3 เดอืน    
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1.6 นิยำมศพัทเ์ฉพำะท่ีใช้ในกำรวิจยั  
1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ ระดบัของการใหค้วามส าคญัต่อ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดของธุรกิจบรกิาร ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยั

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ ปัจจยัดา้นกระบวนการท างานและการใหบ้รกิารของผู้ใชบ้รกิาร

โฮสเทลในเขตกรงุเทพมหานคร  

2. โฮสเทล หมายถงึทีพ่กัแรมทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารหรอืบา้นพกัทีด่ดัแปลงหรอืสรา้งขึน้ 

โดยให้บรกิารห้องพกัแบบห้องเดี่ยวหรอืห้องพกัรวม โดยเก็บค่าเช่าเป็นรายวนั รายสปัดาห ์

หรอืรายเดอืน  

3.นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหมายถงึ นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มกีารเขา้พกัค้าง

คนืในโฮสเทลในเขตกรงุเทพมหานคร ในช่วงเดอืน ทีท่ าการศกึษา 

4. การตัดสินใจ หมายถึงกระบวนการเลือกใช้บรกิารโดยพิจารณาจากระดับการให้

ความส าคญัของขอ้มลู 
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                  ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.2 กรอบแนวคดิ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2. ดา้นราคา  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

5. ดา้นบุคลากร  

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

7. ดา้นกระบวนการในการท างาน 

ลกัษณะทางประชาการศาสตร์ 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. การศึกษา  

4. อาชีพ  

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

6. ภูมิล าเนา 

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

โฮสเทลในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร 

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
บทนี้เป็นการน าเสนอ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัแปรของการศกึษา

ในเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลใน

เขตกรงุเทพมหานคร กรณีศกึษาเขตพระนคร โดยแบ่งออกเป็นเนื้อหาของบทน้ีออกเป็น 4 ส่วน 

ดงันี้ 

1. แนวคดิในเรือ่งของโฮสเทล 

2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจ 

4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. แนวคิดในเร่ืองของโฮสเทล 
   โฮสเทลมทีีม่าจากภาษาฝรัง่เศษทีแ่ปลว่า คฤหาสน์ ซึ่งมรีากศพัทม์าจากภาษาละตนิค า

ว่า Hospitale ทีแ่ปลว่า สถานทีส่ าหรบัพกัผ่อน โฮสเทลทีม่กีารยอมรบัเป็นทีแ่รกของโลก ตัง้อยู่

ที่ปราสาทอาลเตอนา ประเทศเยอรมนันี โดยมนีาย รชิารด์ ชรีแ์มน เป็นผู้ก่อตัง้ขึน้ ในปี 1912 

โดยมจีุดเริม่ต้นมาจากการน าห้องเรยีนที่ไม่ได้ใช้ในช่วงที่พานักเรยีนไปทศันศึกษาในพื้นที่

ห่างไกล มาท าเป็นห้องนอนรวม แต่ในยุคนัน้ไม่ได้เรยีกว่า โฮสเทล แต่เรยีกว่า Youth Hostel  

หรอื บ้านเยาวชนขึน้ และมกีารพฒันาและขยายกจิการในรูปแบบ บ้านเยาวชนออกไปทัว่โลก 

รวมถงึในประเทศไทย บา้นเยาวชนไดน้ าเขา้มาโดยกระทรวงศกึษาธกิาร ครัง้แรกทีบ่า้นเยาวชน

เทเวศร ์ปี 2534 (The hostel bible, 2558 หน้า 34-37) 

ความหมายของโฮสเทล 

 โฮสเทล (Hostel) หมายถึง ที่พกันักท่องเที่ยวราคาประหยดัที่มเีพยีงสิง่อ านวยความ

สะดวกพืน้ฐาน เช่น เตยีงนอน และทีเ่กบ็ของ โดยส่วนมากจะเป็นลกัษณะคลา้ยหอพกั คอื เตียง

สองชัน้หลายๆเตียงในห้องเดยีวกนั ใช้ห้องน ้าร่วมกนั แต่ก็มบีางส่วนที่อาจเป็นห้องพกัเดี่ยว 

และมจีุดส าคญั คอื การเป็นแหล่งพบปะเพื่อนใหม่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนัในระหว่างการ
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เดนิทางท่องเที่ยว(แบรนด์บุฟเฟ่, 2559) โฮลเทล (Hostel) คอื ที่พกันักเดนิทางที่มคีวามโดด

เด่นในดา้นราคาทีป่ระหยดั เหมาะส าหรบัผูม้าเยอืนทีป่ระสงคจ์ะควบคุมค่าใชจ้่ายของหอ้งพกัให้

ต ่าที่สุด ในต่างประเทศโฮสเทลไดร้บัความนิยมจากนักเดนิทางในลกัษณะแบคแพคเกอรอ์ย่าง

มาก เนื่องจากสามารถประหยดัค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางท่องเทีย่วได ้ทีพ่กัประเภทนี้จะเป็นการ

อาศยัอยู่รวมกนัในหอ้งเดยีวกนั โดยแต่ละคนจะมทีี่นอน และตู้ส่วนตวัส าหรบัเกบ็ของเป็นของ

ตวัเอง และสามารถแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กบันักเดนิทางคนอื่นๆได้  (บรริกัษ์ 

รตันาวงัเจรญิ, 2555) 

  โฮสเทล คอื ทีพ่กัทีเ่หล่านักเดนิทางจะไดพ้กัอาศยัร่วมกบัผูอ้ื่นในหอ้งนอนรวม ทีอ่าจมี

เตียงตัง้แต่ 2,4,6,8 ไปจนถึง 30 เตียง โดยอาจเป็นเตียง 1, 2 ไปจนถึง 3 ชัน้ และผู้เข้าพัก

สามารถจ่ายค่าที่พกัได้ในราคาประหยดั เนื่องจากมกีารใช้ขา้วของและสิง่อ านวยความสะดวก

รว่มกนั (The hostel bible, 2558 หน้า 37) 

 กล่าวโดยรวม โฮสเทล กค็อื ทีพ่กัของนักเดนิทางทีม่รีาคาต ่า ทีม่กีารอาศยัร่วมกบัผูอ้ื่น

ในห้องเดียวกันโดยมีเตียงส่วนตัว แต่มีการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกร่วมกัน และเป็นที่ที่

สามารถพบปะแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างนกัเดนิทางดว้ยกนัได้ 

 ขอ้มลูจากในหนงัสอื Hostel bible ไดแ้บ่งประเภทหลกัของโฮสเทลไว ้3 ประเภทคอื  

1. Hosteling International (HI) หรอืบา้นพกัเยาวชนนานาชาต ิเกดิขึน้จากแนวคดิของ 

รชิาร์ด ชีร์แมน ครูชาวเยอรมนัในปี ค.ศ.1909 เพื่อให้คนเดินทางให้มทีี่พกัราคาประหยดั มี

ส านักงานใหญ่ที่ประเทศองักฤษ ซึ่งโฮสเทลแบบนี้มเีครอืข่ายและสมาชกิมากที่สุดในโลก ซึง่ที่

กรงุเทพม ีทีพ่กัแบบนี้อยู ่ทัง้หมด 25 แห่งทัว่ประเทศ  

2. Independent Hostel เป็น โฮสเทลที่เกิดจากความต้องการสร้างธุรกิจเป็นหลัก 

โดยทัว่ไปแล้วโฮสเทลประเภทนี้จะตัง้อยู่ตามเมอืงใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการที่พกัราคา

ประหยัดของนักเดินทางประเภท นักท่องเที่ ยวทัว่ไปหรือนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ 

(Backpacker) รวมถงึกลุ่มคนทีเ่ดนิทางมาท าธุระในเมอืงใหญ่เช่น นกัเรยีนเดนิทางมาสอบ หรอื

ผูม้าตดิต่องาน และต้องการที่พกัราคาประหยดั ปัจจุบนัโฮสเทลแบบนี้มคีวามหลากหลายมาก

ขึ้นท าการเจาะตลาดไปยงักลุ่มลูกค้าเฉพาะมากขึ้น ไม่จ าเป็นแต่กลุ่มลูกค้าทัว่ๆไป แต่จะ

แบ่งแยกความชดัเจนในกลุ่มลูกค้ามากขึน้ โดยนิยมท าโฮสเทลเป็นคอนเซป็ต์ ไป เช่น รปูแบบ

ของบาร ์หรอืปารต์ี ้โฮสเทล   
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3. Boutique Hostel / Design Hostel /Luxury Hostel  โฮสเทลประเภทนี้เกดิขึน้มาจาก

ความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มและความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการ

น าเสนอที่พกัในรปูแบบใหม่ๆโดยยงัคงมเีน้นการสรา้งบรรรยากาศให้กบัผูท้ี่เขา้มาพกัให้ได้ท า

ความรูจ้กักนัมกีจิกรรมร่วมกนัมากขึน้ ที่เป็นจุดเด่นของโฮสเทล แต่จะเพิม่เตมิในเรื่องของสิง่

อ านวยความสะดวกสบาย กบัการออกแบบตกแต่งทีส่วยงามเขา้ไป เช่น เตยีงทีก่วา้งขึน้ ทีน่อน

คุณภาพดขีึน้ ส่วนกลางมสีิง่อ านวยความสะดวกครบ 

 รปูแบบของโฮสเทล  

1. Basic Hostel /Budget Hostel คือโฮสเทลที่เน้นความประหยดั สะอาด เรยีบง่าย 

และใหบ้รกิารตนเอง แต่จะเพิม่เตมิกจิกรรมในกลุ่มของแขกทีม่าพกั โดยมกีลุ่มลูกคา้ที่นิยมโฮส

เทลประเภทนี้ คอืกลุ่มของ แบก็แพก็เกอรแ์บบดัง้เดมิ 

2. Standard Hostel คอื โฮสเทลที่เน้นความเรยีบง่าย สะดวกสบาย มคีวามปลอดภยั

ไม่เน้นกจิกรรมระหว่างลกูคา้ทีม่าพกั เหมาะกบัลูกคา้ทีเ่ดนิทางมาท าธุระหรอืมองหาบรรยากาศ

การเขา้พกัที่เงยีบสงบ การตกแต่งที่เรยีบง่าย กลุ่มลูกค้าที่นิยมโฮสเทลประเภทนี้คอืกลุ่มแบ็ก

แพก็เกอรท์ีเ่น้นราคาประหยดั ชอบความเรยีบงา่ย และอยูใ่กลแ้หล่งท่องเทีย่ว 

3. Design Hostel คือ โฮสเทลที่สร้างจุดเด่นในการจดจ าโดยการออกแบบที่มี

เอกลกัษณ์และเป็นจุดขาย กลุ่มลูกค้าที่นิยมโฮสเทลประเภทนี้เป็นกลุ่ม คนที่ท างานอสิระ รกั

ศลิปะ และชอบงานออกแบบ รวมถงึมกีารใชเ้ทคโนโลย ี 

4. Lifestyle Hostel คือ โฮสเทลที่เน้นการสร้างกิจกรรมระหว่างลูกค้าให้เกิดความ

สนุกสนาน มากกว่าการตกแต่งที่สวยงาม เป็นโฮสเทลที่ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการ

ออกแบบตกแต่งส่วนกลางมากนกั  

5. Party Hostel คือโฮสเทลที่ เน้นการปาร์ตี้ส ังสรรค์กันเป็นหลัก มักมีบาร์เป็น

ส่วนประกอบส าคัญในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โฮสเทลประเภทนี้มีการตกแต่งที่เรียบง่าย 

หอ้งนอนไมเ่ป็นจดุเด่น เน้นกลุ่มลกูคา้ทีช่อบการปารต์ีส้งัสรรค ์ 

จะเหน็ว่าโฮสเทลมหีลากหลายประเภทแต่ว่าจะเน้นหนักไปในเรื่องของทีพ่กั ราคา และ

เป็นแหล่งที่สามารถให้กบัลูกค้าสามารถท ากิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนัได้  จาก

งานวจิยัของ Dallen J.& Victor (อ้างถงึใน ณัฐภรณ์ เหลอืงพพิฒัน์ 2555 หน้า 26) ไดก้ล่าวถงึ

คุณลกัษณะที่ส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับแขกที่เข้าพักในโฮสเทลหรือปัจจยัที่มี

อทิธพิลอยา่งมากต่อการตดัสนิใจเลอืกโฮสเทลใดโฮสเทลหนึ่งของนกัท่องเทีย่ว มดีงันี้  
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1.ความเป็นมติรของพนักงาน เป็นสิง่ส าคญัที่ไดร้บัการบอกต่อทัง้ทางอนิเตอรเ์น็ตและ

ระหว่างบุคคล 

2.ความสะอาดและความสะดวกสบาย เช่น ในห้องพกั ห้องน ้า บรเิวณที่พกั ครวั เป็น

ตน้ 

3.บรรยากาศทางสงัคมซึง่หมายถงึการมปีฎสิมัพนัธข์องแขกทีม่าพกัในโฮสเทล ซึง่เป็น

เอกลกัษณ์ของทีพ่กัแบบโฮสเทล 

4.สิง่อ านวยความสะดวกซึ่งรวมถงึบาร ์ห้องอ่านหนังสอื ห้องนัง่เล่น และห้องครวั ซึ่ง

เป็นส่วนตวัเอือ้ต่อการพบปะกนัของแขกในโฮสเทล 

5.สถานที่ตัง้ของโฮสเทล ซึ่งนักท่องเที่ยวจะพจิารณาว่าสถานที่ตัง้นัน้เชื่อมโยงกบัสิง่

ดึงดูดใจอื่นๆ สถานที่ท่องเที่ยว สะดวกต่อการเดินทางและมีตัวเลือกด้านอาหารมากน้อย

เพยีงใด 

6.ความรูส้กึปลอดภยัซึง่มทีัง้จากทีต่ ัง้ของทีพ่กัเองที่ต้องอยู่ในที่ปลอดภยั รวมถงึระบบ

รกัษาความปลอดภัยภายในโฮสเทลเองต้องมีประตูและหน้าต่างที่ล็อคได้ มีล็อคเกอร์ มี

เจา้หน้าทีท่ างาน 24 ชัว่โมง 

7.ราคา ราคาถูกเป็นปัจจยัหนึ่งที่นักท่องเที่ยวบางคนน ามาพจิารณา แต่ราคาถูกอย่าง

เดยีวไมส่ าคญัเท่าคุณค่า (ความคุม้ค่ากบัราคา) 

8.ขนาดของโฮสเทลและระดบัของความใกลช้ดิระหว่างแขกทีเ่ขา้พกั โฮสเทลเลก็ๆย่อม

ท าให้คนมปีฏสิมัพนัธก์นัมากกว่าหรอืไดง้่ายกว่า นอกจากนี้ยงัรวมถงึจ านวนเตยีงในแต่ละหอ้ง

และการพกัรวมหรอืการพกัแยกของชายหญงิ ลว้นแล้วแต่เป็นสิง่ที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคญั

และส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่ว  

ซึ่งปัจจยัในหลายด้านที่ได้กล่าวมานัน้เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักของ

นกัท่องเทีย่วแต่นอกจากปัจจยัเหล่านี้แลว้ การน าส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆเขา้มาใชใ้นการ

ปรบัปรงุพฒันาการบรกิารของโฮสเทลกม็คีวามส าคญัดว้ย 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  
 คอตเลอร,์ ฟิลลปิ (2546 หน้า 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึง่กจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่านี้ให้

สามารถ ตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ส่วนประสม
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การตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการ

ผลติภณัฑ์ของกจิการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดงัที่รูจ้กักนัว่าคอื “4 

Ps” อนัไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการ

ขาย (Promotion) 

 ส่วน Shoemaker and Shaw 2008  (อ้างถึงในณัฐภรณ์ เหลอืงพิพฒัน์ หน้า 27-28 ) 

กล่าวเพิ่มเติมถึงส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบรกิารว่าส่วนประสมทางการตลาดของ

ธุรกิจบรกิารรวมกิจกรรมทางการตลาดทัง้หมดเพื่อให้เข้าใจความต้องการ ความจ าเป็นและ

ปัญหาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพฒันาสนิค้าและบรกิารขององค์การเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการนัน้ๆได ้ 

ส่วนประสมทางการตลาดทีน่ักการตลาดส่วนใหญ่ทัว่โลกยดึถอืเป็นองคป์ระกอบหลกัใน

กลยุทธ์การบรหิารการตลาดมอียู่ 4 ประการ ได้แก่ ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดั

จ าหน่าย(Place) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) แต่ส าหรบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร

นัน้ แตกต่างจากสนิค้าทัว่ไปเนื่องจากสนิค้าในตลาดบรกิารไม่สามารถจบัต้องได้ ไม่สามารถ

แบ่งแยกได้ ไม่แน่นอน จดัท ามาตรฐานได้ยาก และไม่สามารถเก็บรกัษาได้ส่วนประสมทาง

การตลาดส าหรบังานบรกิาร จงึไดร้บัการพฒันาขึน้  

ในงานวจิยัของ พฒันา ศิรโิชติบณัฑติ ( 2548 หน้า 35) กล่าวถึงการด าเนินการทาง

การตลาดไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ งก็ตามย่อมต้องมีวิธีการในการ

บรหิารงานของบรษิัททัว่ไป ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยใช้เครื่องมอืต่างๆมาเป็นกลยุทธ์

เพื่อให้เขา้สู่เป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดตามแผนที่ได้วางไว ้คอืส่วนประสม

ทางการตลาดประกอบไปด้วย 4 Ps ซึ่ง P ตวัที่หนึ่ง คอื ผลติภณัฑ์ (Product)  P ตวัที่ 2 คอื

ราคา (Price)  P ตวัที่ 3 คอื การจดัจ าหน่าย(Place)  และ P ตวัที่ 4 คอื การส่งเสรมิการตลาด 

(Promotion) แต่การบรหิารงานด้านการตลาดบรกิารมกัจะเพิ่ม เครื่องมอืเขา้ไปอกี 3 Ps รวม

เป็น 7Ps โดยที่ P ตวัที่ 5  คอืบุคลากรให้บรกิาร(People) P ตวัที่ 6 คอื กระบวนการในการ

ให้บรกิาร (Process) และ P ตวัที่ 7 คอืสภาพแวดล้อมในการให้บรกิาร( Physical Evidence)  

โดยในการบรหิารงานบริการควรน า P ทุกตัวมาท าการปรบัแต่งกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารให้มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางการตลาดและความเปลี่ยนแปลงทาง

การตลาดดว้ยเช่นกนั มรีายละเอยีด ของทัง้ 7Ps ดงันี้ (อา้งถงึใน อดุลย ์จาตุรงคกุล 2542) 
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1.ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึสิง่ทีน่ าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการและ

สรา้งมลูค่าใหเ้กดิขึน้โดยผลติภณัฑจ์ะรวมถงึตวัสนิคา้ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละการบรกิารทีไ่มส่ามารถจบั

ต้องได้ ซึ่งประกอบด้วยการจดัสายผลิตภัณฑ์หรอืการมีสินค้าและบรกิารที่หลากหลายไว้

น าเสนอกับลูกค้าในหลากหลายกลุ่มที่มคีวามต้องการแตกต่างกันตามระดบัความชอบและ

ประโยชน์ที่ได้รบั โดยมกีารประยุกต์ใช้สิง่เหล่านี้กบัการบรกิารด้วย เช่น คุณภาพผลติภณัฑ ์

การออกแบบผลติภณัฑ์ โครงสรา้ง รูปแบบผลติภณัฑ์ ประเภทตราสนิค้า การบรรจุ ขนาดที่

เหมาะสมในการใช ้การบรกิาร การรบัประกนัผลติภณัฑ ์และการรบัคนืผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

2. ราคา (Price) หมายถึงต้นทุนทัง้หมดที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อท าการแลกเปลี่ยนสนิค้า

หรอืบรกิาร ลูกค้าจะท าการเปรยีบเทยีบราคา (Price) กบั คุณค่า (Value) ของผลติภณัฑน์ัน้ๆ

โดยมคีุณค่าที่รบัรู้ (Perceived Valued) ในสายตาของลูกค้าเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ การ

ก าหนดราคาจะต้องค านึงถึงลูกค้าที่จะซื้อว่าราคาที่ตัง้ไว้นัน้มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพหรอื

คุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีน่ าเสนอขายใหล้กูคา้ หากการเสนอราคาสูงกว่า หรอืต ่ากว่าระดบัการ

รบัรูใ้นสายตาลกูคา้ ลกูคา้กจ็ะไมต่ดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร  

3. การจดัจ าหน่ายหรอืช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกระบวนการที่ท าให้สนิค้า

หรอืบรกิารไปสู่ตลาด เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าหรอืบรกิารตามที่ต้องการ  รวมถึงการเลือกใช้

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ว่าจะใช้กี่ระดบัชัน้ ผ่านคนกลางกี่รายที่จะเพียงพอต่อการกระจาย

สนิค้าและการบรกิาร วิธกีารขนส่งสนิค้า การขนย้ายสนิค้า และสถานที่ที่ ใช้ในการจ าหน่าย

สินค้าและให้บรกิารรวมอยู่ด้วย เป็นตัวช่วยส่งเสรมิการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

4.การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นเรื่องเกี่ยวกบัการสื่อสารทางการตลาดจาก

ผูผ้ลติหรอืผูใ้หบ้รกิารไปยงัผูซ้ือ้หรอืผูใ้ชบ้รกิารต่างๆทีม่อียู่ในตลาดไดร้บัรูถ้งึขอ้มลูข่าวสารที่มี

อยู่ได้ โดยมกีิจกรรมที่น ามาใช้ในการส่งเสรมิการตลาดหลากหลายรูปแบบด้วยกนั เช่น การ

โฆษณาทางสื่อต่างๆ การส่งเสรมิการขายโดยใชก้ารลด แลก แจก แถม ชงิโชค ประกวดแข่งขนั 

คูปอง หรอืวธิกีารขายโดยใชพ้นักงานขายหรอืผูใ้ชบ้ริการ หรอืจะเป็นวธิกีารประชาสมัพนัธก์าร

ใหข้า่ว  รวมถงึการใชก้ารตลาดทางตรง เช่นการขายผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต การขายทางโทรทศัน์ 

การส่งจดหมายเสนอขาย ผสมผสานในการตดิต่อสื่อสารทางการตลาด เพื่อ สรา้งทศันคตแิละ

พฤตกิรรมการซือ้และใชบ้รกิารใหก้บัลกูคา้  
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5. บุคลากรให้บรกิาร(People) หมายถงึบุคลาการฝ่ายต่างที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการส่ง

มอบการบรกิารให้แก่ลูกค้าผู้ที่มาใช้บรกิาร ซึ่งพนักงานบรกิารเหล่านี้จะเป็นส่วนส าคญัที่มี

อทิธพิลต่อการรบัรูก้ารใหบ้รกิารกบัลูกคา้ และบุคคลอื่นๆทีม่สี่วนร่วมในการสภาพแวดลอ้มใน

การให้บรกิาร  บุคลากรบรกิารที่ดจีะมคีุณสมบตัทิี่เมื่อลูกค้าพบและสมัผสัการบรกิารแล้วสรา้ง

ความรูส้กึประทบัใจ เช่น การแต่งกายที่ด ีรปูร่างหน้างตา ทศันคต ิและพฤตกิรรมในการท าให้

ลูกค้ารบัรูท้ี่ดจีากการใช้บรกิารไปแล้ว  ผู้ใช้บรกิารมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในธุรกิจบรกิารโดย

เฉพาะงานบรกิารที่ต้องอาศัยบุคคลมาช่วยในการส่งมอบบรกิารไปยงัลูกค้า เช่น ธุรกิจให้

ค าปรกึษา การสอนให้ความรู ้ดงันัน้การน าเสนอการบรกิารด้วยพนักงานต้องมกีารคดัเลอืก 

ฝึกอบรม สรา้งแรงจงูใจในการท างาน และการท างานเป็นทมีทีด่ ี 

 6.กระบวนการในการใหบ้รกิาร (Process) เป็นขัน้ตอนหรอืวธิกีารในการให้บรกิารทีจ่ะ

ส่งมอบการบรกิารไปยงัลูกค้าผ่านกิจกรรมบรกิารต่างๆ ไม่ว่าจะใช้บุคคลหรอือุปกรณ์และสิง่

อ านวยความสะดวกต่างๆไปยงัลูกค้าเพื่อให้ได้รรับการบรกิารที่ดีและเกิดความประทับใจ 

(Customer Satisfaction) ดงันัน้รปูแบบของกระบวนการใหบ้รกิารตัง้แต่เริม่ตน้จนจบการบรกิาร

ตอ้งมคีวามกระชบั รวดเรว็ ถูกตอ้ง มมีาตราฐานทีเ่ป็นแบบเดยีวกนั และงา่ยต่อการมาใชบ้รกิาร

ของลกูคา้ 

 7.สภาพแวดลอ้มในการใหบ้รกิาร( Physical Evidence)  เป็นสิง่แวดลอ้มดา้นต่างๆของ

การใหบ้รกิารแก่ลูกค้าทีเ่ขา้มารบับรกิารใหเ้กดิความสะดวกสบายต่อลูกค้า โดยผ่านหลกัฐานที่

มองเห็นได้ เพื่อให้มองเห็นคุณค่าของการบรกิารที่ส่งมอบ ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะของสถานที่

ใหบ้รกิาร สิง่อ านวยความสะดวก ระบบตดิต่อสื่อสาร เช่น ป้าย จอแสดงหมายเลข อุปกรณ์ใน

การส ารองที่พกั ทีน่ัง่พกั หอ้งพกัรบัรอง อาหาร เครื่องดื่ม บรรยากาศภายใน การออกแบบทัง้

ภายในและภายนอก ความสวยงาม รวมไปถงึ รุป รส กลิน่ เสยีง และ สมัผสัที่ลูกค้าได้รบัจาก

การใชบ้รกิาร 

 

3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 
การตดัสนิใจเป็นเรื่องส าคญัที่มนุษยท์ุกคนต้องใช้ในการด าเนินชวีติ เนื่องจากมนุษย์

ตอ้งมกีารเลอืกสรรสิง่ทีด่ทีีสุ่ดและเหมาะสมกบัตนเองเพื่อตอบสนองในสิง่ทีต่อ้งการได ้โดยการ

ตดัสนิใจนัน้ตอ้งผ่านกระบวนการในการพจิารณาเลอืกสรร จนกว่าจะท าการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
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กระบวนการตดัสินใจในการซื้อ (Buying Decision Process) คือขัน้ตอนต่างๆที่ผู้บรโิภคต้อง

ผ่านหรอืพจิารณา หรอืลงมอืกระท าอย่างเป็นล าดบัและด าเนินต่อไปจนกระทัง้ตดัสนิใจซือ้หรอื

ลงมอืซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร นอกจากนี้ยงัหมายรวมถงึการประเมนิผลการซื้อและพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคหลงัใชส้นิคา้ซึง่เป็นผลต่อเนื่องจากการตดัสนิใจซือ้ (Shoemaker and Shaw,2008 อา้ง

ในณฐัภรณ์ เหลอืงพพิฒัน์ 2555)  

กระบวนการการตดัสนิใจของผู้บรโิภค (ณัฏฐกิา รกัเสนาะ, 2553 และณัฐภรณ์เหลอืง

พพิฒัน์, 2555) กล่าวถงึกระบวนการการตดัสนิใจ สามารถแบ่งเป็นล าดบัขัน้ต่างๆ ดงันี้  

1.การเล็งเห็นปัญหาคือตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) การเล็งเห็น

ปัญหาและตระหนกัถงึความตอ้งการนัน้เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการในการตดัสนิใจ ซึง่เกดิ

จากการทีบุ่คคลรูส้กึความแตกต่างของสิง่ทีป่รารถนาทีจ่ะใหเ้กดิขึน้กบัสภาพทีต่นเองเป็นอยู่ ณ 

เวลาหนึ่ง และผู้บรโิภคมคีวามเห็นว่าความแตกต่างดงักล่าวนัน้มคีวามส าคญัมากที่ต้องแก้ไข 

กล่าวโดยรวม คือเป็นกระบวนการที่ผู้ซื้อรบัรู้ถึงปัญหาหรอืความต้องการโดยความต้องการ

เหล่านัน้จะเกดิจากสิง่กระตุ้นจากภายในตวับุคคลเอง เช่นความหวิ หรอืกระหายและ สิง่กระตุ้น

จากภายนอก เช่น กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความยาก ซึ่งเป็น

แรงผลกัดนัใหเ้กดิการหาสิง่ทีม่าตอบสนองความตอ้งการในขัน้ต่อไป 

2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร หรอืการคน้หาขอ้มูล (Information Search) เมื่อเกดิความ

ต้องการขึ้น ผู้บรโิภคจะหาข้อมูลเพิ่มขึ้นในสิ่งที่ตัวเองมคีวามอยากได้หรอืต้องการ โดยมกั

เริม่ต้นจากการหาขอ้มลูจากแหล่งภายในก่อน คอืการพจิารณาว่าตน้เองมคีวามรูม้ากพอทีจ่ะท า

การซือ้สนิค้าและบรกิารนัน้ๆหรอืไม่หากไม่พอก็จะหาขอ้มูลจากแหล่งภายนอก เช่น บุคคลอื่น 

สื่อโฆษณา ต่างๆ หรอื ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 

3. การประเมนิค่าทางเลอืกก่อนการซื้อ (Pre-Purchase Alternative Evaluation) ผู้ซื้อ

จะใชค้วามรูท้ ัง้แหล่งภายในและแหล่งภายนอกมาท าการประเมนิทางเลอืกเพื่อตดัสนิใจเลอืกใช้

สนิคา้หรอืบรกิาร ผูซ้ือ้จะท าการพจิารณาสนิคา้หรอืบรกิารโดยการใหน้ ้าหนักความส าคญัทีม่าก

ทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรก ในการประเมนิทางเลอืกต่างๆก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซือ้หรอืใชบ้รกิาร เช่นการจะ

ซือ้รถยนต์ ผูซ้ือ้กจ็ะมเีกณฑใ์นการพจิารณาประเมนิเปรยีบเทยีบ ก่อนตดัสนิใจซือ้ เช่น ยีห่อ้ ส ี

ราคา บรกิารหลงัขาย ของแถม เป็นตน้  

4. การตดัสนิใจซือ้ (Purchasing) การตดัสนิใจซือ้หรอืไม่ซือ้นัน้มปัีจจยัหลายอย่างทีอ่ยู่

ระหว่างความตัง้ใจซื้อกับการตัดสนิใจที่จะซื้อจรงิ บางครัง้การซื้ออาจท าการตัดสนิใจได้โดย
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ไม่ได้มกีารวางแผนล่วงหน้ามาก่อน เช่น มคีวามจ าเป็นต้องใช้งาน และได้รบัขอ้เสนอที่ดกีว่า

จากผู้ชายจงึท าใหเ้กดิการซื้อได้โดยทนัท ีโดยปัจจยัที่เขา้มาแทรกระหว่างการตัง้ใจซื้อและการ

ตดัสนิใจซือ้ อยู ่2 อยา่ง ไดแ้ก่  

4.1 ปัจจยัด้านทศันคติของผู้อื่น เป็นปัจจยัที่ลดทางเลือกของผู้ซื้อลงขึ้นอยู่กบัความ

รุนแรงของทศันคตทิางลบของผู้อื่นทางเลอืกที่ผู้บรโิภคชื่นชอบและการจงูใจผู้ซื้อให้คล้อยตาม 

เช่นถา้ซือ้ของทีผู่อ้ ื่นชอบกจ็ะซือ้ตามหรอืมกีารตดัสนิใจซือ้ทีง่่ายกว่า 

4.2 ปัจจยัดา้นสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดไว ้เช่นราคาทีค่าดหวงัไว้ในประโยชน์ของสนิค้า 

ดูแล้วมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รบัจากสินค้าหรอืบรกิาร หรอืการบริการที่

เปลีย่นแปลงไปซึง่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

5. การใชส้นิคา้และการประเมนิผลหลงัซือ้ (Post-purchase behavior)  หลงัจากการซือ้

และใช้บรกิารสินค้า ผู้ซื้อจะมีความพอใจหรอืไม่พอใจ และการประเมินผลการใช้สินค้า มี

ความสมัพนัธใ์กลช้ดิ หากผูใ้ชส้นิคา้ใชส้นิคา้และบรกิารแลว้เกดิความพอใจไดผ้ลตามทีค่าดหวงั

ไว้ ก็จะเกดิความพอใจในการซือ้สนิคา้และบรกิารนัน้ๆแต่ในทางตรงกนัขา้มหากลูกคา้ไม่ได้รบั

ประโยชน์จากสินค้าและบรกิารตามที่คาดหวงัไว้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจได้ และส่งผลต่อ

พฤตกิรรมทีต่ามมา เช่น ไม่เกดิการซือ้ซ ้า เปลีย่นไปใชส้นิคา้หรอืบรกิารจากคู่แข่งขนั หรอืบอก

ต่อไปยงัผู้บรโิภคอื่นๆ ดว้ยเหตุนี้นักการตลาดจงึต้องท าการส ารวจความพงึพอใจของลูกค้าใน

การใชส้นิคา้และบรกิารอยูเ่สมอ  

สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรอืใช้บรกิารนัน้เป็น

กระบวนการที่เริม่ขึ้นเมื่อผู้ซื้อรบัรู้ถึงปัญหาและความต้องการในสิง่ที่ตนเองอยากได้รบัการ

ตอบสนอง แล้วถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการขึ้น เมื่อมคีวามต้องการจงึท าการค้นหาข้อมูล

เพิ่มเติมจากภายในและภายนอกโดยมคีวามคิดเห็นและทศันคติของผู้อื่นที่เคยใช้สนิค้าและ

บรกิารเขา้ไปมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเพื่อท าการเปรยีบเทยีบ ประเมนิ ในสิง่ที่ตนเองต้องการ

หรอืไม่ จนไดข้อ้สรปุแลว้จงึท าการตดัสนิใจซือ้ในทีสุ่ดโดยมแีรงกระตุ้นจากปัจจยัอื่นๆ เช่นปัจยั

ด้านสงัคม  ปัจจยัทางจติวทิยา ปัจจยัด้านข่าวสาร ปัจจยัด้านสถานการณ์ ด้วย (วทิวสั รุ่งเรอืง

ผล 2546 อ้างใน ณฐัภรณ์ เหลอืงพพิฒัน์ ) และเมื่อหลงัจากเกดิการซือ้สนิคา้และบรกิารแล้ว ก็

จะเกดิการประเมนิหลงัการซื้อสนิค้าและใช้บรกิารว่าสิง่ที่ได้ซื้อมานัน้สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการอย่างทีค่าดหวงัไวห้รอืไม ่ท าใหเ้กดิความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจทีส่่งผลต่อเนื่อง

ถงึพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ดว้ย 
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ในงานวิจัยฉบับนี้ ได้ท าการศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งในกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลเหล่านั ้นมี

กระบวนการในการพจิารณาเลอืกสรรตามแนวคดิกระบวนการในการตดัสนิใจซือ้หรอืใชบ้รกิาร

เนื่องจากในกระบวนการตดัสนิใจมปัีจจยัหลายอย่างที่สามารถเขา้มาแทรกระหว่างความตัง้ใจ 

และความต้องการทีจ่ะใชบ้รกิารไดโ้ดยมองว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นใดมผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาพกัในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร   

 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  สุรางคนา จามรสวสัด์ิ (2557) ได้ท าการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสนิใจ

เลอืกที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตโิดยท าการศกึษาจากผู้ใช้บรกิารธุรกจิโฮสเทล อ าเภอ

เมอืง จงัหวดักระบี ่ ผลจากการวจิยัพบว่า นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาท่องเทีย่วในจงัหวดั

กระบี่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มสีญัชาตยิุโรป มอีายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษา

ปรญิญาตร ีและเป็นนักเรยีน/นักศึกษา ที่มรีายได้ต่อเดอืนน้อยกว่า 20 ,000 บาท และเคยมา

เที่ยวกระบี่เป็นครัง้แรกโดยเดนิทางมากบัเพื่อน มจีุดประสงค์มาท่องเที่ยวและพกัผ่อน เป็น

ระยะเวลา 2 คนืโดยพกัในหอ้งพกัที่มรีาคาต ่ากว่า 500 บาทต่อคนื และประเภททีพ่กัที่ต้องการ

คอื โฮสเทล  ส าหรบัการศกึษาปัจจยัดา้นของส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน พบว่าทุกปัจจยั

มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัด้านบุคลากร มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด ตามด้วย ปัจจยั

ด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านผลติภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นส่งเสรมิการตลาด และ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพตามล าดบั 

ส่วนในเรื่องของการหาความสัมพันธ์พบว่าข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์

พฤตกิรรมของนักท่องเที่ยว และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่แตกต่างกนัมคีวามสมัพันธ์

กบัการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัของนกัท่องเทีย่วอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั 0.05  ยกเวน้ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ ทีแ่ตกต่างกนัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืก

ทีพ่กัของนกัท่องเทีย่ว 

ณัฐภรณ์  เหลืองพิพฒัน์ ( 2555) ไดท้ าการศกึษาอทิธพิลความคดิเหน็ออนไลน์ต่อการ

ตดัสนิใจจองที่พกัราคาประหยดั (Hostel) ในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว โดยศกึษา
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เปรยีบเทยีบอทิธพิลความคดิเหน็ออนไลน์และส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจ

ในการจองที่พักราคาประหยัดในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวที่มีล ักษณะทาง

ประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ในโฮสเทล 8 แห่ง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกีารอ่านความ

คดิเหน็ออนไลน์และความคดิเหน็ออนไลน์มอีทิธพิลต่อการจองทีพ่กัและเมือ่ท าการเปรยีบเทยีบ

ส่วนประสมทางการตลาดในความคดิเหน็ออนไลน์ที่มผีลต่อการตดัสนิใจในการจองที่พกัราคา

ประหยดัในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเทีย่ว พบว่าส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสถาน

ที่ตัง้ ลักษณะทางกายภาพ และราคา มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุดตามล าดับ โดย

นกัท่องเทีย่วชาย ใหค้วามส าคญัดา้นราคา ส่วนนกัท่องเทีย่วหญงิใหค้วามส าคญัดา้นสถานทีต่ ัง้  

และอายุต ่ากว่า 15 ปีให้ความส าคญัดา้นลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการมากที่สุด  อาย ุ

25-34 ปีและมากกว่า 55 ปี ให้ความส าคญัในด้านของสถานที่ตัง้ ส่วนนักท่องเที่ยวที่มรีะดบั

การศึกษาในระดบัปรญิญาตรใีห้ความส าคญัในด้านที่ตัง้ เช่นเดยีวกบั นักท่องเที่ยวที่มรีะดบั

การศกึษาสูงขึน้ไปจะใหค้วามส าคญัในดา้นทีต่ ัง้และบุคลากร  และนักท่องเทีย่วจาก ทวปีเอเชยี 

อเมริกา ออสเตรเลีย รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญกับสถานที่ตัง้ ขณะที่

นกัท่องเทีย่วจากประเทศอื่นใหค้วามส าคญัในดา้นราคา  

ตฤณ พร้ิงประเสริฐ (2553) ได้ท าการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการใช้บรกิารที่พกัแบบ

เกสต์เฮาส์บรเิวณถนนขา้วสารโดยท าการสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บรกิารที่พกั

แบบเกสต์เฮาสบ์รเิวณถนนขา้วสารจ านวน 400 คน ถงึปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 8 ปัจจยั 

ประกอบด้วยปัจจยัด้านผลติภณัฑ์(Product)ปัจจยัด้านราคา(Price)ปัจจยัด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย (Place) ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการขาย (Promotion) ปัจจยัด้านกระบวนการและการ

สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ(์Process)ปัจจยัดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน(Productivity and 

Quality) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) และปัจจัยด้านลักษณ ะทางกายภาพ (Physical 

Evidence)ทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจใหเ้กดิความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิารที่พกัแบบเกสต์

เฮาสบ์รเิวณถนนขา้วสาร  

จากการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ และเป็นนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทาง

มาจากยุโรป  อาย ุ21-30 ปี มกีารศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  ส่วนใหญ่เป็นนักเรยีน

นักศกึษา มรีายไดเ้ฉลีย่ 301-600 ดอลล่าหส์หรฐั สถานภาพโสด  เคยมาเมอืงไทยแลว้ มคีวาม

ตัง้ใจทีจ่ะเดนิทางมาเทีย่วทีก่รุงเทพมหานครโดยทีไ่ม่เคยเดนิทางไปเทีย่วจงัหวดัอื่นมาก่อน  มี

วธิกีารเดนิทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะจดัการการเดนิทางมาด้วยตวัเอง และเดนิทางมาเท่องที่
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ยวคนเดียว  วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง เพื่อการท่องเที่ยวและการพักผ่อน  สื่อ

อนิเตอรเ์น็ตมอีทิธพิลต่อการรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัประเทศไทย และ ขอ้มลูข่าวสารทางเศรษฐกจิ 

สงัคม การเมอืงมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย  

ในดา้นของความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารที่

พักแบบเกสต์เฮาส์บรเิวณถนนข้าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมใีห้ความส าคัญกับปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ทัง้ 8 ด้านโดยรวม ในระดับมาก โดยมีด้านกระบวนการและการ

สรา้งสรรค์ผลติภณัฑใ์นระดบัมาก รองลงมาคอื ปัจจยัด้านการเพิม่ผลผลติและคุณภาพในการ

ท างาน และปัจจยัด้านบุคคลากร ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการขาย ปัจจยัด้าน

ผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และน้อยทีสุ่ดคอื ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารทีพ่กัแบบเกสต์เฮาสบ์รเิวณถนน

ขา้วสาร ในภาพรวมระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่ง

ท่องเทีย่วไดส้ะดวกและง่าย มากทีสุ่ด  รองลงมาคอื ความพงึพอใจในการเขา้ถงึสิง่อ านวยความ

สะดวกและการบรกิารไดง้่าย   ความพงึพอใจในการออกแบบและการตกแต่งอย่างมเีอกลกัษณ์

เป็นของตนเอง ความพงึพอใจในความสะอาดโดยรวมของเกสต์เฮาส์   ความพงึพอใจในความ

โดดเด่นของเกสตเ์ฮาส ์และ ความพงึพอใจในการออกแบบและตกแต่งทีม่เีอกลกัษณ์ ตามล าดบั    

เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของความพึงพอใจในการใช้บรกิารที่พักแบบเกสต์เฮาส์

บรเิวณถนนเขา้วสาร กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า สิ่งกระตุ้นดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด  ที่อธิบายภาพรวมความพึงพอใจในการใช้บรกิารได้แก่ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 4 ปัจจยั คอื 1) ด้านผลติภณัฑ์  ที่ให้ความส าคญัในเรื่องของความสะอาดมากที่สุด 

รองมาคอืมสีิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกัและการควบคุมการเขา้ออกเพื่อความปลอดภยั 2) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญัในเรื่องของเกสต์เฮาสท์ีม่องเหน็เด่นชดัและหาง่าย 

รองลงมาคอืสิง่อ านวยความสะดวกรอบที่พกัสามารถเขา้ถึงได้ง่าย 3) ปัจจยัทางด้านการเพิม่

ประสทิธภิาพในการท างานในเรื่องของคุณภาพของห้องพกัเป็นไปตามที่คาดหวงัและเงื่อนไข

การจอง และ 4) ปัจจยัทางด้านบุคลากรใหค้วามส าคญัในเรื่องของความเขา้ใจค าพูดของลูกค้า 

และท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ คอยช่วยเหลอืลกูคา้อยา่งเตม็ที่ 

เฉลิมพร ล้ิมศิริวฒัน์ (2557) ไดท้ าการศกึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อ

การตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

โดยการเกบ็ขอ้มลูจากนักท่องเทีย่วผูใ้ชบ้รกิารและขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการหรอืเจา้ของ
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โรงแรม 5  แห่ง  พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มอีายุระหว่าง 20- 29 ปี สมรส 

ท างานบรษิทัเอกชน รายได้ 20,001-30,000 บาท มวีตัถุประสงค์เดนิทางมาเพื่อการท่องเที่ยว 

และหอ้งพกัทีอ่ยูร่ะหว่าง 1,00-2,000 บาท   

ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ให้

ความส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารมากที่สุดได้แก่ ด้านบุคลากรโดยเลอืกที่พนักงานมี

กรยิามารยาทที่สุภาพ รองลงมาได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน

กระบวนการท างาน ดา้นราคา ดา้นสิง่แวดลอ้มลกัษณะทางกายภาพ และดา้นส่งเสรมิการตลาด

ทีใ่ห้ความส าคญัน้อยที่สุด ในขณะที่ผู้จดัการและเจา้ของโรงแรมให้ความส าคญักบักลยุทธ์ดา้น

ผลติภณัฑโ์ดยเน้นทีห่อ้งพกัใหล้กูคา้พงึพอใจมากทีสุ่ด  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมุง่เน้นไปที่

การจองห้องพกัผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านส่งเสรมิการตลาดใช้การท าโปรโมชัน่เพื่อกระตุ้น

ยอดขาย ดา้นบุคลากรมองว่าเป็นตวัแปรส าคญัในการท าใหเ้กดิความประทบัใจและกลบัมาใชซ้ ้า 

ดา้นกระบวนการการท างานต้องมมีาตราฐานและชดัเจน ด้านลกัษณะทางกายภาพ ต้องมทีี่ตัง้

และสิง่แวดลอ้มทีด่กีว่าโรงแรมอื่น และ ดา้นราคาใชก้ลยุทธร์าคาทีเ่หมาะสมไม่เอาเปรยีบลูกคา้ 

ซึง่ดา้นน้ีเจา้ของและผูจ้ดัการใหค้วามส าคญัมากสุด 

สุรภี พงษ์พานิช (2556) ท าการศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกที่พกัแรม

ระดับ 3 ดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาลักษณะ

ประชากรศาสตร ์พฤติกรรมการท่องเที่ยว และส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกิจบรกิาร 

(8P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน

บุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภาพ มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตดัสนิใจเลอืกที่พกัแรมระดบั 3 ดาวใน

เมือ งพัทยา กลุ่ ม  ของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยจ านวน  400 คน  พบว่ า ลักษณ ะทาง

ประชากรศาสตร ์และพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั

แรมทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัที ่0.05  

เมื่อพจิารณาภาพรวมของระดบัความส าคญัของการตดัสนิใจเลอืกใชท้ีพ่กัระดบั 3 ดาว 

พบว่านักท่องเทีย่วชาวไทยที่เป็นกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัสิง่อ านวยความสะดวกในการ

ให้บรกิารมากที่สุด รองลงมาคอื ประสทิธิภาพของการให้บรกิารของพนักงาน และ เรื่องของ

ชื่อเสยีงของสถานทีพ่กัใหค้วามส าคญัน้อยทีสุ่ด  
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ส าหรบัส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร (8P’s) เป็นปัจจยัที่มอีทิธพิลมาก

ที่สุดต่อการตดัสนิใจเลอืกที่พกัแรมระดบั 3 ดาวในเมอืงพทัยา ได้แก่ ปัจจยัทางด้านผลติภาพ 

ในเรื่องของการมพีนักงานไวค้อยบรกิารตลอดเวลามคีวามส าคญัมากที่สุด  ปัจจยัดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ในเรื่องสถานที่พกัมคีวามสะอาดถูกสุขอนามยัทัง้ภายนอกและภายใน และปัจจยั

ดา้นผลติภณัฑใ์หค้วามส าคญัในเรือ่งของระบบรกัษาความปลอดภยัในโรงแรมมากทีสุ่ด  

ธนาวุฒิ  ศุภางคะรัตน์ ( 2551) ได้ท าการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลถึง

พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินการเขา้พกัโฮสเทลในเขตกรุงเทพมหานครโดยศกึษา

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมการเขา้พกัโฮสเทล และความสมัพนัธข์องปัจจยั

ทางการตลาด 8 ด้านได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร 

ดา้นการจดัรวมบรกิาร กบัพฤตกิรรมการเขา้พกัโฮสเทล  

ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพศชายที่ท างานบรษิัทเอกชนและมี

การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีเขา้พักที่โฮสเทลมากที่สุด ซึ่งเพศของนักท่องเที่ยวไม่มอีทิธพิล

กบัพฤตกิรรมในการเขา้พกัโฮสเทล  แต่เพศมผีลต่อปัจจยัทางการตลาดทีน่ักท่องเทีย่วต่างชาติ

ให้ความส าคญัที่แตกต่างกนั ส่วน อาชพีและการศกึษาที่แตกต่างกนัมผีลต่อปัจจยัการตลาดที่

นักท่องเที่ยวให้ความส าคญัในการเข้าพักโฮสเทล ที่แตกต่างกันด้วยและปัจจยัการตลาดที่

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความส าคัญในการเข้าพักโฮสเทลมากที่สุดคือด้านราคา ด้าน

สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการการใหบ้รกิาร ซึง่เมื่อหาความสมัพนัธข์องปัจจยั

ด้านประชากรศาสตร์ และ ปัจจัยด้านการตลาดกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวพบว่ามี

ความสมัพนัธก์นั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05    

 



บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
 การวจิยัเรือ่ง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮส

เทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ 

(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บข้อมูลแล้วน ามา

วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของตวัแปรในแต่ละตวั ผู้วจิยัขอกล่าวถึงวธิกีารวจิยัดงัรายละเอียด

ต่อไปนี้  

 3.1 รปูแบบการวจิยั  

 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั  

 3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3.4 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 3.5 การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช ้ 

 3.6 ระยะเวลาของการวจิยั 

 

3.1 รปูแบบการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัเลอืกวธิกีารไดม้าซึง่ขอ้มลู ในแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ(Quantitative 

Research) 

 3.1.1 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   

 กระบวนการวจิยัทีใ่ชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลแบบส ารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วจิยัได้ใช้เครื่องมอื 1 ชุด คอื แบบสอบถามส ารวจ

ความคิดเห็นของผู้ใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามที่

เฉพาะเจาะจงลงไปเพื่อศกึษาปัจจยั 3 อย่างได้แก่ คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตรแ์ละปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระ

นคร กรงุเทพมหานครและการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 3.2.1 ประชากรในการวิจยั 

 ผูว้จิยัเลอืกประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิารโฮสเทลในเขตในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร เนื่องจากไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนและไมส่ามารถระบุจ านวนได ้ จงึ

ใชว้ธิกีารค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร (Unknown) จาก

สตูร W.G Cochran (1953) ดงัต่อไปนี้ ( อา้งถงึใน อธปิ นนทกะตระกูล หน้า 54) 

 

N =    

โดยที ่ N แทนค่า ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

  แทนค่า เปอรเ์ซน็ตท์ีต่อ้งการจะสุ่มจากประชากรทัง้หมด (ถา้ไมท่ราบใหก้ าหนด  = 

0.5) 

   แทนค่า เปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอยา่ง ( = 0.05)  

 = ระดบัความเชื่อมัน่ทีผู่ว้จิยัท าการก าหนดที ่95% (มคี่าเท่ากบั 1.96) 

 

ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัต้องการสุ่มตวัอย่างเป็น 50% หรอื 0.50 ของประชากรทัง้หมด 

โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95 % และยอมรบัความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5%  

หรอื 0.05 ของขนาดกลุ่มตวัอยา่งจงึน าสตูรมาค านวนไดด้งันี้  

  N   =        

           =    

       =  384.14 หรอื 384 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึก าหนดใหม้กีลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 = ชุด และเพื่อป้องกนัความ

ผดิพลาดการตอบแบบสอบถามไมส่มบูรณ์ ผูว้จิยัจงึท าการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งส ารองไวอ้กี  15 ชุด 

ทัง้หมด รวมเป็น 400 ชุด  

  3.2.2 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม

ใหก้บันกัท่องเทีย่วทีอ่ยูใ่นเขตพระนครทีม่กีารใชบ้รกิารโฮสเทล กลุ่มตวัอยา่งในบรเิวณขา้งตน้  
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การวจิยัเชงิปรมิาณใช้แบบสอบถามที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้ทัง้จากการทบทวนวรรณกรรม 

เป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล แล้วจงึน าขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมประมวลผลทาง

สถติ ิSPSS แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี้  
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบั การตัดสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ 

 3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

 1) ศกึษาคน้ควา้รายละเอยีดจากเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ (Internet) บทความทางวชิาการ 

หนังสอื และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด การตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิาร 

เพื่อประมวลผลและใช้เป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือวิจ ัยในรูปแบบของแบบสอบถาม 

(Questionnaire) 

 2) ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั 

  3) สรา้งแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน  

 ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชพี และรายได้ ต่อเดอืน 

และภมูลิ าเนา  ทัง้หมด 7 ขอ้ ซึง่มลีกัษณะค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจยัประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

เลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้แก่

ได้แก่ (1) ด้านผลติภณัฑ์ จ านวน 11 ขอ้ (2) ด้านราคา จ านวน 6 ขอ้ (3) ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่ายจ านวน 5 ขอ้ (4) ด้านการส่งเสรมิการตลาด จ านวน 5 ขอ้ (5) ดา้นบุคลากรจ านวน 7 

ขอ้ (6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จ านวน 7 ขอ้ และ (7) ดา้นกระบวนการในการท างานและการ

ใหบ้รกิารจ านวน 4 ขอ้  รวมทัง้หมด 45 ขอ้   

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิมคี าถามทัง้หมด 7 ขอ้  
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ในส่วนที่ 2  และ 3  ผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามชนิดประมาณค่าแบบลิเคิร์ท ( Likert 

Rating Scales) 5 ระดบั เพื่อวดัระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ตามเกณฑ์การให้คะแนน  5 ระดบั ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย และ น้อยทีสุ่ด ดงันี้  

  ระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด  ใหค้ะแนนเท่ากบั 5  

    ระดบัความส าคญัมาก    ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

  ระดบัความส าคญัปานกลาง   ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 

  ระดบัความส าคญัน้อย    ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 

  ระดบัความส าคญัน้อยทีสุ่ด   ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 

 เมื่อน าขอ้มลูดงักล่าวมาหาค่าเฉลีย่ จะได้ค่าตัง้แต่ 1.00-5.00  คะแนน โดยก าหนดการ

แปรผลของคะแนนของขอ้มูลทีท่ าการศกึษาโดยการแบ่งช่วงระดบัความส าคญั ดงักล่าวไวด้งันี้ 

(บุญชม ศรสีะอาด 2543 อา้งถงึใน ณฐัฐกิา รกัเสนาะ 2553 หน้า 48)  

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถงึ ระดบัความตอ้งการมากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถงึ ระดบัความความตอ้งการมาก 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถงึ ระดบัความตอ้งการปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถงึ ระดบัความตอ้งการน้อย 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถงึ ระดบัความตอ้งการน้อยทีสุ่ด 

 3.3.2 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

  1) น าแบบสอบถาม มาท าการตรวจสอบว่าตรงตามจุดประสงค์ของการ

ศกึษาวจิยัครัง้นี้หรอืไม่แลว้น ามาปรบัปรุงแก้ไข เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามเชี่ยวชาญด้าน

การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยัและการศกึษา จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบหาความ

เทีย่งตรงและพจิารณาความถูกตอ้งชดัแจนของภาษาทีใ่ช้ 

   2) วเิคราะหค์ุณภาพของเครื่องมอืโดยการหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา ดว้ย

ค่าดชันีความสอดคล้อง IOC (Item – Objective Congruence Index) ต้องมคี่าความสอดคล้อง

ในรายขอ้ทีม่ากกว่า 0.5 ขึน้ไป หากผลการพจิารณามคี่าความสอดคลอ้งในบางขอ้น้อยกว่า 0.5 

ผูว้จิยัจงึท าการปรบัแกแ้บบสอบถามบางขอ้ตามค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒ ิ
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  3) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรบัแก้ไขแล้ว 

น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์หพ้จิารณาอกีครัง้ 

  4) น าแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบั

กลุ่มตวัอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั จ านวน 35 คน จากนัน้น าข้อมูลที่ได้จากการท า

แบบสอบถามมาวเิคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ( Reliability) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 

โดยวิธีการตรวจสอบหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ด้วยวิธีครอนบาค ( Cronbach’s Alpha 

Coefficient)  (กัลยา วานิชย์บญัชา,2545) โดยค่า อัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดบัความคงที่ของ

แบบสอบถาม โดยมคี่าระหว่า 0 < α < 1 ค่าทีใ่กลเ้คยีง 1 มากแสดงถงึมคีวามเชื่อมัน่สูง ในแต่

ละขอ้ค าถาม  

 ผลการทดสอบปรากฏว่าไดค้่าความเชื่อมัน่แบบสอบถามนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิโดย

มคี่าอลัฟ่าเท่ากบั 0.97 แสดงว่าแบบสอบถามเพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรบัการวจิยัเป็น

แบบสอบถามที่มคีวามเชื่อมัน่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้ในการเก็บขอ้มูลได้ จงึน าไปเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป  

 

3.4 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพื่อใชป้ระกอบการท าวจิยั ประกอบดว้ย  

3.4.1 เตรยีมแบบสอบถาม เพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และ วเิคราะห์คุณภาพของ

เครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ด้วยการท า Pilot test จากนั ้น  น า

แบบสอบถามที่ไดป้รบัปรุงแก้ไขเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง ทีไ่ม่ใช่

กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั จ านวน 35 คน และได้รบัการตรวจสอบปรบัปรุงแก้ไขเสรจ็เรยีบรอ้ย

แลว้  

 3.4.2 ท าการแจกแบบสอบถามไปยงันักท่องเที่ยวที่ใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด   

3.4.3 ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง ในระหว่างเดอืน กนัยายน 2560 

 3.4.4 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องของ
ขอ้มลูโดยแยกแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ออกมาเพื่อจดัท าขอ้มลูและวเิคราะหผ์ลทีไ่ดต่้อไป 
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3.5 การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 
 ผู้วิจยัน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมที่ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบูรณ์ของขอ้มลู มาท าการลงรหสัและประมวลผลในคอมพวิเตอรด์ว้ยโปรแกรม SPSS  โดยมี

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูในแบบสอบถาม 

ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม  โดยแสดงค่าเป็นจ านวน สงูสุด ( Max) และ จ านวน ต ่าสุด (Min)  การแจก

แจงความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตไิด้แก่ได้แก่  (1) 

ด้านผลติภณัฑ์ จ านวน 11 ข้อ  (2) ด้านราคา จ านวน 6 ขอ้ (3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

จ านวน 5 ขอ้ (4) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด จ านวน 5 ขอ้  (5) ดา้นบุคลากร จ านวน 7 ขอ้  (6) 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ จ านวน  7 ข้อ และ (7) ด้านกระบวนการในการท างานและการ

ให้บรกิาร จ านวน 4 ขอ้  รวมทัง้หมด 45 ข้อ  น ามา วเิคราะห์โดยการ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ วเิคราะห์โดยการ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) ทีใ่ช ้ในการทดสอบสมมตุฐิาน ไดแ้ก่ 

1. ค่า t-test ใช ้ในการวเิคราะหห์าความแตกต่างรายกลุ่มของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม ไดแ้ก่ 

ปัจจยัประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ  

2. ค่า F-Test ใชว้เิคราะหห์าความแตกต่างของลกัษณะทางประชาการศาสตร ์การเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิโดยใช้

สถิติ One Way ANOVA (F-Test) ในการหาความแตกต่าง เนื่องจากมกีลุ่มประชากร

มากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป คอื ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้น อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 

อาชพี และรายไดต่้อเดอืน และภมูลิ าเนา 
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3. ค่ าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s Correlation Coefficient) ใช้

วเิคราะหห์าค่าความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตโิดยใช้

การพจิารณาค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ องิเกณฑข์อง Hinkle D. E. (1998, p.118) ดงันี้ 

ค่า r ระดบัของความสมัพนัธ ์ 

0.90 - 1.00 มคีวามสมัพนัธก์นัสงูมาก  

0.70 - 0.90 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงู 

0.50 - 0.70 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 

0.30 - 0.50 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต่าํ 

0.00 - 0.30 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามาก 

เครื่องหมาย +, - หน้าตวัเลขสมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธ์บอกถงึทศิทางของความสมัพนัธ์ 

โดยที่หาก r ม ีเครื่องหมาย + หมายถึงการมคีวามสมัพนัธ์กนัไปในทศิทางเดยีวกนั (ตวั แปร

หนึ่งมคี่าสูงอกีตวัหนึ่งจะมคี่าสูงไปดว้ย) r มเีครือ่งหมาย - หมายถงึการมคีวามสมัพนัธก์นัไปใน

ทศิทางตรงกนัขา้ม (ตวัแปรหนึ่งมคี่าสงู ตวัแปรอกีตวัหนึ่งจะมคี่าต ่า) 

  

3.6 ระยะเวลาของการวิจยั 
วางแผนการท าการวจิยั                             พฤษภาคม 2560 – สงิหาคม 2560      

ออกแบบสอบถามและท าการทดสอบ ปรบัปรงุ  สงิหาคม 2560 –   กนัยายน 2560 

เกบ็รวบรวมขอ้มลู     กนัยายน 2560  

สรปุผลและวเิคราะหข์อ้มลู   ตุลาคม 2560 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล

ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การศึกษาครัง้นี้ ได้ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็น นักท่อง เที่ยว 

จ านวน 400 ราย ที่เคยพกัในโฮสเทลในบรเิวณเขตพระนครของกรุงเทพมหานคร และได้น า

ข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์ประเมนิผล โดยการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ SPSS (Statistical 

Package for Social Science)  ผู้ท าการวจิยัแบ่งการวเิคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ตอน และก าหนด

สญัลกัษณ์ต่างๆ รวมถงึอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี้  

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 n      แทน  ขนาดตวัอยา่ง  

x    แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง  

S.D.    แทน  ค่าเบีย่งเบนมาตราฐาน  

 r  แทน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

Sig.     แทน  ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนัยส าคญัทางสถติ ิจากการทดสอบสมมตฐิานที่ใช ้

โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS ทีค่ านวณได ้ในการสรปุผลการทดสอบสมมตฐิาน 

*  แทน ค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

** แทน ค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู  
 การวเิคราะห์ขอ้มลูผู้วจิยัไดน้ าเสนอผลตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยัโดย แบ่ง เป็น การ

วเิคราะห ์5 ตอน ดงันี้  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  7 ข้อ มาท าการวิเคราะห์ โดยใช้การแจกแจงความถี่ข้อมูล 

(Frequency Distribution)  และค่ารอ้ยละ (Percentage)  

 ตอนที่ 2  ขอ้มลูเกี่ยวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ จ านวนทัง้หมด 7 ปัจจยั ที่ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลากร ปัจจยั

ลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการในการท างาน รวม  43 ขอ้ มาท าการวเิคราะห์

ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Means) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตราฐาน (Standard Deviation ) 

 ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกบัระดบัความส าคญัของการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลใน

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิจ านวนทัง้หมด 7 ขอ้ มาท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลีย่ (Means) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตราฐาน (Standard Deviation ) 

 ตอนที ่4  ผลการตรวจสอบสมมตฐิานการหาและท าการทดสอบความแตกต่างของระดบั

ความส าคญัของการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ าแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าท ี

(Independent Sample T-Test) และ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว  F-Test (Analysis 

of Variance: ANOVA) และเปรียบ เทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Least Significant 

Difference (LSD)  

ตอนที ่5 ผลการตรวจสอบสมมตฐิานการหาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของ

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s 

Correlation Coefficient) โดยก าหนดการทดสอบสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
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 ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ภูมลิ าเนา มาท าการวเิคราะห์ โดยใชก้ารแจกแจงความถี่ขอ้มลู (Frequency Distribution)  และ

ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 

ตารางท่ี 4.1  

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์

(n = 400) 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ จ านวน รอ้ยละ 

เพศ                               ชาย 

                                    หญงิ 

169 

231 

42.25 

57.75 

อาย ุ                             ต ่ากว่า 20 ปี 

                                    20 - 30 ปี 

    31 - 40 ปี 

    40 ปี ขึน้ไป 

36 

231 

106 

27 

9.00 

57.75 

26.50 

6.75 

สถานภาพ                       โสด 

                                     สมรส 

                                     แยกกนัอยู/่ หย่ารา้ง /หมา้ย 

193 

118 

89 

48.25 

29.50 

22.25 

ระดบัการศกึษา      ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี 104 26.00 

     ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 161 40.25 

     ปรญิญาโท หรอืสงูกว่า 135 33.75 

อาชพี      ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 24 6.00 

     พนกังานบรษิทัเอกชน 

     นกัเรยีน/นกัศกึษา 

57 

92 

14.25 

23.00 

     เจา้ของกจิการ/ ธุรกจิสว่นตวั 

     อาชพีอสิระ/รบัจา้งทัว่ไป 

70 

137 

17.50 

34.25 

     แมบ่า้น/ ไม่ไดท้ างาน  20 5.00 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน      ไม่เกนิ 1,000 ดอลล่าห ์ 109 27.25 

     1,001 – 2,000 ดอลล่าห ์ 132 33.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ จ านวน รอ้ยละ 

     2,001 –3,000 ดอลล่าห ์ 137 34.25 

     3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป 22 5.50 

ภูมลิ าเนา      อเมรกิา 117 29.25 

     เอเซยี 

     ยุโรป 

92 

88 

23.00 

22.00 

     แอฟรกิา 36 9.00 

                                    ออสเตรเลยี 42 10.50 

                                    แอนตารก์ตกิา 25 6.25 

 

จากตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนพบว่า            

เพศ   

กลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิมากกว่าเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 57.75      

อาย ุ 

กลุ่มตวัอย่างมอีายุระหว่าง 20-30 ปีมากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 57.75 รองลงมาคอื อายุ

ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.50  อายุน้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.00 และอายุ

มากกว่า 40 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 6.75 ตามล าดบั 

สถานภาพการสมรส 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 48.25 รองลงมาคอื มสีถานภาพ

สมรส คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 และมสีถานภาพอื่นๆ เช่น แยกกนัอยู่ หย่ารา้ง หมา้ย คดิเป็นรอ้ย

ละ 22.25 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 40.25 

รองลงมาคอื ระดบัปรญิญาโทหรอืสูงกว่า คดิเป็นรอ้ยละ 33.75  และมกีารศกึษาระดบัต ่ากว่า

ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 26.00 ตามล าดบั 
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อาชีพ   

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ประกอบอาชพีอาชพีอสิระ/รบัจา้งทัว่ไป  คดิเป็นรอ้ยละ 34.25 รองลงมา

คอื นกัเรยีน/นกัศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 23.00  เจา้ของกจิการ/ธุรกจิส่วนตวั คดิเป็นรอ้ยละ 17.50  

พนักงานบรษิัทเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 14.25 ข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ คดิเป็นร้อยละ 

6.00 และ แมบ่า้น/ไมไ่ดท้ างาน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ีย 

กลุ่มตวัอย่างมรีายได้เฉลี่ย 60,001-120,000 บาท (2,001 –3,000 ดอลล่าห์) มากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 34.25  รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  30,001-60,000 บาท  (1,001 – 

2,000 ดอลล่าห์) คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่า 30,000 บาท(ไม่เกิน 

1,000 ดอลล่าห)์ คดิเป็นรอ้ยละ 27.25 และมรีายไดเ้ฉลีย่ 120,000 บาท ขึน้ไป (3,000 ดอลล่าห ์

ขึน้ไป) คดิเป็นรอ้ยละ 5.50 ตามล าดบั 

ภมิูล าเนา  

 กลุ่มตวัอย่างมภีูมลิ าเนาจากทวปี อเมรกิา มากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 29.25 รองลงมาคอื 

ทวปีเอเซยี คดิเป็นรอ้ยละ 23.00  ทวปียุโรป คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 ทวปีออสเตรเลยี คดิเป็นรอ้ย

ละ 10.50 ทวีปแอฟรกิา คิดเป็นร้อยละ 9.00 และ ทวีปแอนตาร์กติกา คิดเป็นร้อยละ 6.25 

ตามล าดบั   

 

ตอนท่ี 2  ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร  ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

ซึ่งประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัด้านบุคคลากร ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยั

ดา้นกระบวนการในการท างาน มรีายละเอยีดดงันี้ 
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ตารางท่ี 4.2   

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์

(n = 400) 

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

1. ชื่อเสยีงและความเป็นที่รู้จกั

ของโฮสเทล 

64 

(16.00) 

211 

(52.75) 

78 

(19.50) 

40 

(10.00) 

7 

(1.75) 
0.912 

3.71 

 (มาก) 

2. ขนาดของหอ้งพกัทีพ่อด ี
66 

(16.50) 

222 

(55.50) 

68 

(17.00) 

37 

(9.25) 

7 

(1.75) 
0.898 

3.76 

(มาก) 

3. มจี านวนหอ้งพกัเพยีงพอ 
104 

(26.00) 

175 

(43.75) 

104 

(26.00) 

14 

(3.50) 

3 

(0.75) 
0.849 

3.91 

(มาก) 

4. ความสะอาดของสถานที ่
85 

(21.25) 

204 

(51.00) 

87 

(21.75) 

17 

(4.25) 

7 

(1.75) 
0.860 

3.86 

(มาก) 

5. ลักษณะการออกแบบที่มี

ความสวยงาม และมเีอกลกัษณ์ 

82 

(20.50) 

188 

(47.00) 

103 

(25.75) 

18 

(4.50) 

9 

(2.25) 
0.896 

3.79 

(มาก) 

6.มสีิง่อ านวยความสะดวก เช่น 

ตูเ้ยน็ เครื่องปรบัอากาศเป็นตน้ 

75 

(18.75) 

195 

(48.25) 

103 

(25.75) 

24 

(6.00) 

3 

(0.75) 
0.842 

3.79 

(มาก) 

7.มีบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้

สายบรกิาร 

83 

(20.75) 

185 

(46.25) 

114 

(28.50) 

14 

(3.50) 

4 

(1.00) 
0.832 

3.82 

(มาก) 

8.มีห้องอาหาร เพื่อให้บริการ

อาหารและเครื่องดื่ม 

80 

(20.00) 

163 

(40.75) 

123 

(30.75) 

27 

(6.75) 

7 

(1.75) 
0.922 

3.71 

(มาก) 

9.มีบริเวณให้สามารถพบปะ

พดูคุยหรอืท ากจิกรรมร่วมกนั 

80 

(20.00) 

177 

(44.25) 

118 

(29.50) 

23 

(5.75) 

2 

(0.50) 
0.849 

3.78 

(มาก) 

10.มบีรกิารซกัอบรดี 
80 

(20.00) 

165 

(41.25) 

127 

(31.75) 

22 

(5.50) 

6 

(1.50) 
0.895 

3.73 

(มาก) 

11.มีบริการด้านการท่องเที่ยว 

เช่น การจดัไกดน์ าเทีย่ว หรอืรถ

เช่า เป็นตน้ 

76 

(19.00) 

192 

(48.00) 

104 

(26.00) 

20 

(5.00) 

8 

(2.00) 
0.883 

3.77 

(มาก) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

โดยรวม 0.602 
3.78 

 (มาก) 

 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความส าคญัของปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก (ค่าเฉลี่ย 3.78)  ในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียง

ตามล าดบัคอื มจี านวนห้องพกัเพยีงพอ (ค่าเฉลีย่ 3.91) รองลงมาคอื ความสะอาดของสถานที ่

(ค่าเฉลี่ย 3.86) มีบรกิารอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายบรกิาร (ค่าเฉลี่ย 3.82) มีสิ่งอ านวยความ

สะดวก เช่น ตู้เยน็ เครือ่งปรบัอากาศเป็นตน้ และ ลกัษณะการออกแบบทีม่คีวามสวยงาม และมี

เอกลกัษณ์ (ค่าเฉลี่ย 3.79) มบีรเิวณให้สามารถพบปะพูดคุยหรอืท ากจิกรรมร่วมกนั (ค่าเฉลี่ย 

3.78) มบีรกิารดา้นการท่องเทีย่ว เช่น การจดัไกดน์ าเทีย่วหรอืรถเช่า (ค่าเฉลีย่ 3.77) ขนาดของ

หอ้งพกัทีพ่อด ี(ค่าเฉลีย่ 3.76) มบีรกิารซกัอบรดี ( ค่าเฉลีย่ 3.73)  และ ชื่อเสยีงและความเป็นที่

รูจ้กัของโฮสเทล กบั มหีอ้งอาหาร เพื่อใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดื่ม (ค่าเฉลีย่ 3.71) ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.3   

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านราคา 

(n = 400) 

ปัจจยัดา้นราคา 

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

1.ราคาที่พักมีความเหมาะสม

กบัคุณภาพและการบรกิาร  

89 

(22.25) 

195 

(48.75) 

101 

(25.25) 

12 

(3.00) 

3 

(0.75) 
0.807 

3.89 

(มาก) 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นราคา 

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

2.หอ้งพกัมหีลายราคาใหเ้ลอืก 
78 

(19.50) 

200 

(50.00) 

102 

(25.50) 

18 

(4.50) 

2 

(0.50) 
0.806 

3.84 

(มาก) 

3.ราคาที่พักมีความคงที่ในทุก

ช่วงฤดกูาล 

75 

(18.75) 

200 

(50.00) 

105 

(26.25) 

16 

(4.00) 

4 

(1.00) 
0.817 

3.82 

(มาก) 

4.ลักษณะการช าระค่าบริการ 

เช่ น  สามารถช าระโดยบัตร

เครดติได ้

87 

(21.75) 

198 

(49.50) 

97 

(24.25) 

11 

(2.75) 

7 

(1.75) 
0.844 

3.87 

(มาก) 

5.ความ เหมาะสมของราคา

บริการเสริม เช่น ค่าโทรศัพท ์

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าบรกิารซกัอบ

รดี เป็นตน้ 

102 

(25.50) 

167 

(41.75) 

114 

(28.50) 

11 

(2.75) 

6 

(1.50) 
0.878 

3.87 

(มาก) 

6. การคดิราคาแบบ package  
62 

(15.50) 

214 

(53.50) 

108 

(27.00) 

14 

(3.50) 

2 

(0.50) 
0.756 

3.80 

(มาก) 

โดยรวม 0.611 
3.85 

(มาก) 

 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความส าคญัของปัจจยัด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉลีย่ 3.85)  ในรายละเอยีดพบว่า ปัจจยัย่อยทีม่คี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบัคอื 

ราคาที่พกัมคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพและการบริการ (ค่าเฉลี่ย 3.89) รองลงมาคอื ลกัษณะ

การช าระค่าบรกิาร เช่น สามารถช าระโดยบตัรเครดติได้ และความเหมาะสมของราคาบรกิาร

เสรมิ (ค่าเฉลี่ย 3.87)  ห้องพกัมหีลายราคาให้เลอืก (ค่าเฉลี่ย 3.84) ราคาที่พกัมคีวามคงที่ใน

ทุกช่วงฤดกูาล (ค่าเฉลีย่ 3.82 ) และการคดิราคาแบบ package (ค่าเฉลีย่ 3.80) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.4   

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความส าคัญของปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

(n = 400) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

1.การติดต่อสื่อสารสามารถท า

ได้สะดวก เช่นการโทรศัพท ์

หรอืการเดนิเขา้มาตดิต่อเอง 

80 

(20.00) 

199 

(49.75) 

109 

(27.25) 

9 

(2.25) 

3 

(0.75) 
0.782 

3.86 

(มาก) 

2.มรีะบบการจองผ่านตวัแทนใน

อนิเตอรเ์น็ต (OTA) 

92 

(23.00) 

173 

(43.25) 

124 

(31.00) 

9 

(2.25) 

2 

(0.50) 
0.811 

3.86 

(มาก) 

3.มีระบบการจองผ่านเว็ปไซด์

สว่นตวั 

85 

(21.25) 

171 

(42.75) 

127 

(31.75) 

12 

(3.00) 

5 

(1.25) 
0.850 

3.80 

(มาก) 

4. มีการแนะน าจากผู้ที่เคยใช้

บรกิารมาแลว้  

97 

(24.25) 

166 

(41.50) 

122 

(30.50) 

12 

(3.00) 

3 

(0.75) 
0.846 

3.86 

(มาก) 

5.การเดินทางมายงั สถานที่ตัง้

ของโฮสเทลไดส้ะดวกและง่าย 

70 

(17.50) 

197 

(49.25) 

118 

(29.50) 

11 

(2.75) 

4 

(1.00) 
0.793 

3.80 

(มาก) 

โดยรวม 0.618 
3.83 

(มาก) 

 

จากตารางที ่4.4 พบว่า ความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83)  ในรายละเอียดพบว่าปัจจยัย่อยที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 

เรยีงตามล าดบัคอื การตดิต่อสื่อสารสามารถท าไดส้ะดวก เช่นการโทรศพัท ์หรอืการเดนิเขา้มา

ตดิต่อเอง  มรีะบบการจองผ่านตวัแทนในอนิเตอรเ์น็ต (OTA) และ มกีารแนะน าจากผู้ที่เคยใช้

บรกิารมาแล้ว (ค่าเฉลี่ย 3.86) รองลงมามรีะบบการจองผ่านเวป็ไซด์ส่วนตวั และการเดนิทาง

มายงั สถานทีต่ ัง้ของโฮสเทลไดส้ะดวกและงา่ย (ค่าเฉลีย่ 3.80) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5   

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านส่งเสริมการขาย 

(n = 400) 

ปัจจยัดา้นสง่เสรมิการขาย 

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

1.มกีารลงโฆษณาในเวป็ไซด ์
64 

(16.00) 

198 

(49.50) 

119 

(29.75) 

13 

(3.25) 

6 

(1.50) 
0.814 

3.75 

(มาก) 

2.มีการมอบของที่ระลึกในการ

เขา้พกั 

80 

(20.00) 

185 

(46.25) 

109 

(27.25) 

14 

(3.50) 

12 

(3.00) 
0.911 

3.77 

(มาก) 

3.ให้ ส่ วนลดราค าในการใช้

บริการห้องพักส าหรับการจอง

ล่วงหน้าหรอืเขา้พกัหลายวนั 

84 

(21.00) 

171 

(42.75) 

123 

(30.75) 

16 

(4.00) 

6 

(1.50) 
0.875 

3.78 

(มาก) 

4.การประชาสมัพันธ์ที่พักผ่าน

ช่องทางเครอืขา่ยสงัคม เช่น 

Facebook, Twitter เป็นตน้ 

64 

(16.00) 

217 

(54.25) 

90 

(22.50) 

22 

(5.50) 

7 

(1.75) 
0.844 

3.77 

(มาก) 

5.มกีจิกรรมใหล้กูคา้มสีว่นร่วม 
64 

(16.00) 

210 

(52.50) 

93 

(23.25) 

24 

(6.00) 

9 

(2.25) 
0.877 

3.74 

(มาก) 

โดยรวม 0.694 
3.76 

(มาก) 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความส าคญัของปัจจยัด้านส่งเสรมิการขาย ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76)  ในรายละเอยีดพบว่า ปัจจยัย่อยที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เรยีง

ตามล าดบัคอื การให้ส่วนลดราคาในการใช้บรกิารห้องพกัส าหรบัการจองล่วงหน้าหรอืเข้าพกั

หลายวัน (ค่าเฉลี่ย 3.78) รองลงมาคือ มีการมอบของที่ระลึกในการเข้าพัก และ การ

ประชาสมัพนัธ์ทีพ่กัผ่านช่องทางเครอืข่ายสงัคม เช่น Facebook, Twitter (ค่าเฉลีย่ 3.77 ) การ

ลงโฆษณาในเว็ปไซด์ (ค่าเฉลี่ย 3.75 ) และการมกีิจกรรมให้ลูกค้ามสี่วนร่วม (ค่าเฉลี่ย 3.74) 

ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.6  

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านบคุลากร 

(n = 400) 

 

จากตารางที ่4.6 พบว่า ความส าคญัของปัจจยัดา้นบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.91)  ในรายละเอยีดพบว่าปัจจยัย่อยที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบัคอื 

 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

1. บุ คลิกภ าพ -ลักษณ ะของ

พนกังาน 

91 

(22.75) 

202 

(50.50) 

91 

(22.75) 

13 

(3.25) 

3 

(0.75) 
0.804 

3.91 

(มาก) 

2. พนักงานที่มจี านวนเพยีงพอ

ในการใหบ้รกิาร 

90 

(22.50) 

201 

(50.25) 

97 

(24.25) 

12 

(3.00) 

0 

(0.00) 
0.764 

3.92 

(มาก) 

3.พนกังานทีด่แูลเอาใจใสแ่ละมี

ความกระตอืรอืรน้ในการบรกิาร 

90 

(22.50) 

198 

(49.50) 

99 

(24.75) 

12 

(3.00) 

1 

(0.25) 
0.780 

3.91 

(มาก) 

4.พนักงานให้บริการได้อย่าง

ถูกตอ้งและรวดเรว็ 

83 

(20.75) 

202 

(50.50) 

102 

(25.50) 

11 

(2.75) 

2 

(0.50) 
0.778 

3.88 

(มาก) 

5.พนักงานมีความซื่อสัตย์ต่อ

ลกูคา้ในกรณีทีล่กูคา้ลมืของหรอื

ช าระเงนิเกนิ 

94 

(23.50) 

196 

(49.00) 

92 

(23.00) 

18 

(4.50) 

0 

(0.00) 
0.800 

3.92 

(มาก) 

6.พนักงานให้บริการลูกค้าทุก

รายอย่างเสมอภาค 

93 

(23.25) 

207 

(51.75) 

85 

(21.25) 

12 

(3.00) 

3 

(0.75) 
0.794 

3.94 

(มาก) 

7.พนกังานมคีวามรู้

ความสามารถในการใหบ้รกิาร

เป็นอย่างด ีเช่น ความรูด้า้น

ภาษา และความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้

88 

(22.00) 

206 

(51.50) 

91 

(22.75) 

11 

(2.75) 

4 

(1.00) 
0.800 

3.91 

(มาก) 

โดยรวม 0.601 
3.91 

(มาก) 
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พนักงานให้บรกิารลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉลี่ย 3.94 ) รองลงมาคือ พนักงานที่มี

จ านวนเพยีงพอในการให้บรกิาร และ พนักงานมคีวามซื่อสตัยต่์อลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าลมืของ

หรอืช าระเงนิเกนิ (ค่าเฉลี่ย 3.92)  บุคลกิภาพ-ลกัษณะของพนักงาน พนักงานที่ดูแลเอาใจใส่

และมคีวามกระตอืรอืรน้ในการบรกิาร พนักงานมคีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิารเป็นอยา่ง

ด ีเช่น ความรูด้้านภาษา และความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (ค่าเฉลี่ย 3.91) 

และพนกังานใหบ้รกิารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเรว็(ค่าเฉลีย่ 3.88) ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.7  

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 

(n = 400) 

 

 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

1.ลัก ษณ ะก ารก ารต ก แ ต่ ง

ภายนอกโฮสเทล 

61 

(15.25) 

212 

(53.00) 

103 

(25.75) 

20 

(5.00) 

4 

(1.00) 
0.804 

3.77 

(มาก) 

2.ลักษณะการตกแต่งภายใน

โฮสเทล 

75 

(18.75) 

197 

(49.25) 

103 

(25.75) 

21 

(5.25) 

4 

(1.00) 
0.839 

3.80 

(มาก) 

3.สิง่อ านวยความสะดวกภายใน

หอ้งพกั 

87 

(21.75) 

185 

(46.25) 

110 

(27.50) 

12 

(3.00) 

6 

(1.50) 
0.850 

3.84 

(มาก) 

4.สิ่งอ านวยความสะดวกนอก

หอ้งพกัเช่นlobby พืน้ทีส่ว่นรวม 

84 

(21.00) 

195 

(48.75) 

101 

(25.25) 

17 

(4.25) 

3 

(0.75) 
0.824 

3.85 

(มาก) 

5.การแต่งกาย และความสะอาด

ของพนกังาน 

88 

(22.00) 

184 

(46.00) 

100 

(25.000 

22 

(5.50) 

6 

(1.50) 
0.890 

3.82 

(มาก) 

6. ป้ายแสดงสถานทีท่ีช่ดัเจน  
82 

(20.50) 

197 

(49.25) 

101 

(25.25) 

16 

(4.00) 

4 

(1.00) 
0.827 

3.84 

(มาก) 

7.ระบบรักษาความปลอดภัย

ตลอด 24 ชัว่โมง 

86 

(21.50) 

186 

(46.50) 

109 

(27.25) 

12 

(3.00) 

7 

(1.75) 
0.859 

3.83 

(มาก) 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

 

จากตารางที ่4.7 พบว่า ความส าคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพในภาพรวมอยู ่

ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.82)  ในรายละเอยีดพบว่า ปัจจยัยอ่ยทีม่คี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เรยีง

ตามล าดบัคอื สิง่อ านวยความสะดวกนอกห้องพกั เช่น lobby  พื้นที่ส่วนรวม (ค่าเฉลี่ย 3.85) 

รองลงมาคอื สิง่อ านวยความสะดวกภายในห้องพกั และป้ายแสดงสถานที่ที่ชดัเจน (ค่าเฉลี่ย 

3.84) ระบบรกัษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉลี่ย 3.83)  การแต่งกาย และความ

สะอาดของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 3.82) ลกัษณะการตกแต่งภายในโฮสเทล (ค่าเฉลี่ย 3.80) และ

ลกัษณะการการตกแต่งภายนอกโฮสเทล(ค่าเฉลีย่ 3.77) ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.8  

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความส าคัญของปัจจัยด้านลักษณะด้าน

กระบวนการท างาน 

(n = 400) 

 

 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

โดยรวม 0.656 
3.82 

(มาก) 

 

ปัจจยัดา้นกระบวนการท างาน 

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

1.ก ร ะบ วน ก าร ใน ก า รจ อ ง

หอ้งพกั 

85 

(21.25) 

213 

(53.25) 

88 

(22.00) 

11 

(2.75) 

3 

(0.75) 
0.777 

3.92 

(มาก) 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความส าคญัของปัจจยัด้านกระบวนการท างานในภาพรวมอยู ่

ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 5.75)  ในรายละเอยีดพบว่า ปัจจยัยอ่ยทีม่คี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เรยีง

ตามล าดบักระบวนการในการใหบ้รกิารในหอ้งพกั (ค่าเฉลีย่ 4.01) รองลงมาคอื กระบวนการใน

การจองห้องพัก กับ กระบวนการในการให้บรกิารเสรมิอื่นๆ เช่น ข้อมูล และการช่วยเหลือ

(ค่าเฉลีย่ 3.92) และกระบวนการในการ check in  และ check out (ค่าเฉลีย่ 3.91) ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.9  

แสดงส่วนเบ่ียงแบนมาตราฐาน ค่าเฉล่ียโดยรวมของระดับความส าคัญของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวม 
(n = 400) 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด S.D. 
ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความส าคญั) 

1.ปัจจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม 0.602 
3.78 

(มาก) 

 

ปัจจยัดา้นกระบวนการท างาน 

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

2.กระบวนการในการ check in  

และ check out  

82 

(20.50) 

218 

(54.50) 

86 

(21.50) 

6 

(1.50) 

7 

(1.75) 
0.795 

3.91 

(มาก) 

3.กระบวนการในการให้บรกิาร

ในหอ้งพกั 

127 

(31.75) 

167 

(41.75) 

93 

(23.25) 

9 

(2.25) 

4 

(1.00) 
0.855 

4.01 

(มาก) 

4.กระบวนการในการให้บรกิาร

เสริมอื่นๆ เช่น ข้อมูล และการ

ช่วยเหลอื 

87 

(21.75) 

208 

(52.00) 

93 

(23.25) 

8 

(2.00) 

4 

(1.00) 
0.784 

3.92 

(มาก) 

โดยรวม 0.684 
3.94 

(มาก) 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด S.D. 
ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความส าคญั) 

2.ปัจจยัดา้นราคาโดยรวม  0.611 
3.85 

(มาก) 

3.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม 0.618 
3.83 

(มาก) 

4.ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการขายโดยรวม 0.694 
3.76 

(มาก) 

5.ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวม 0.601 
3.91 

(มาก) 

6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม 0.656 
3.82 

(มาก) 

7.ปัจจยัดา้นกระบวนการท างานโดยรวม 0.684 
3.94 

(มาก) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 0.536 
3.84 

(มาก) 

 

จากตารางที ่4.9 พบว่า ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ ใน

ระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.84) ในรายละเอยีดพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดยอ่ยทีม่คี่าเฉลีย่

อยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบั จาก ปัจจยัด้านกระบวนการท างานโดยรวม (ค่าเฉลี่ย 3.94) 

รองลงมาคือ ปัจจยัด้านบุคลากรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย 3.91) ปัจจยัด้านราคาโดยรวม (ค่าเฉลี่ย 

3.85) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม(ค่าเฉลีย่ 3.83)ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ

โดยรวม (ค่าเฉลี่ย 3.82)ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม (ค่าเฉลี่ย 3.78) และปัจจยัด้านการ

ส่งเสรมิการขายโดยรวม (ค่าเฉลีย่ 3.76) ตามล าดบั 

 

ตอนท่ี 3  ระดบัความส าคญัของการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ 
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ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ตารางท่ี 4.10   

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของการตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮส

เทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  

 (n = 400) 

 

 

 

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

โฮสเทลในเขตพระนคร 

ของกรุงเทพมหานคร 

 

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

1.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลที่มีสิง่อ านวย

ความสะดวกเหมาะสมและการ

บรกิารทีด่ ี

73 

(18.25) 

234 

(58.50) 

85 

(21.25) 

6 

(1.50) 

2 

(0.50) 
0.704 

3.93 

(มาก) 

2. ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริก ารใน โฮส เท ลที่ มี ราค า

เหมาะสมกับคุณภาพและการ

บรกิาร 

139 

(34.75) 

165 

(41.25) 

86 

(21.50) 

9 

(2.25) 

1 

(0.25) 
0.819 

4.08 

(มาก) 

3.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีช่องทาง

การจัดจ าห น่ายหลากหลาย

ช่องทางสามารถเขา้ถงึได ้

97 

(24.25) 

184 

(46.00) 

107 

(26.75) 

9 

(2.25) 

3 

(0.75) 
0.813 

3.91 

(มาก) 

4.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีการจัด

กิจก รรมส่ ง เส ริม ก ารขายที่

หลากหลาย 

77 

(19.25) 

195 

(48.75) 

111 

(27.75) 

17 

(4.25) 

0 

(0.00) 
0.783 

3.83 

(มาก) 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดบัความส าคญัของการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลใน

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลีย่ 3.92)ในรายละเอยีดพบว่ากลุ่มตวัอย่างมกีารตดัสนิใจเรยีงตามล าดบัคอืเลอืกใชบ้รกิาร

ในโฮสเทลทีม่รีาคาเหมาะสมกบัคุณภาพและการบรกิารค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.08) 

รองลงมาคือ เลือกใช้บรกิารในโฮสเทลที่มกีระบวนการการท างานที่รวดเรว็ (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

เลอืกใชบ้รกิารในโฮสเทลทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกเหมาะสมและการบรกิารทีด่ี (ค่าเฉลีย่ 3.93) 

เลอืกใช้บรกิารในโฮสเทลที่มชี่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทางสามารถเข้าถึงได้

(ค่าเฉลี่ย 3.91) เลอืกใช้บรกิารในโฮสเทลที่มบีุคลากรที่มบีุคลิกภาพที่ดีและมคีวามสามารถ 

(ค่าเฉลี่ย3.88) เลือกใช้บรกิารในโฮสเทลที่มีการตกแต่งและจดัสถานที่ที่เหมาะสมสวยงาม 

 

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

โฮสเทลในเขตพระนคร 

ของกรุงเทพมหานคร 

 

ระดบัความส าคญั 

S.D. 

ค่าเฉลีย่ 

(ระดบัความ 

ส าคญั) 

มาก 

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย 

ทีส่ดุ 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

จ านวน 

(รอ้ยละ) 

5.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลที่มบีุคลากรที่

มี บุ ค ลิ ก ภ า พ ที่ ดี แ ล ะ มี

ความสามารถ  

74 

(18.50) 

217 

(54.25) 

98 

(24.50) 

9 

(2.25) 

2 

(0.50) 
0.743 

3.88 

(มาก) 

6.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่กีารตกแต่ง

และจัด สถ านที่ ที่ เห ม าะสม

สวยงาม 

84 

(21.00) 

197 

(49.25) 

97 

(24.25) 

14 

(3.50) 

8 

(2.00) 
0.865 

3.84 

(มาก) 

7.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริ ก า ร ใ น โ ฮ ส เ ท ล ที่ มี

ก ร ะบ วน ก ารก ารท า ง าน ที่

รวดเรว็ 

116 

(29.00) 

190 

(47.50) 

76 

(19.00) 

12 

(3.00) 

6 

(1.50) 
0.858 

4.00 

(มาก) 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลโดยรวม 0.586 
3.92 

(มาก) 
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(ค่าเฉลี่ย 3.84) และเลอืกใชบ้รกิารในโฮสเทลที่มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายที่หลากหลาย 

(ค่าเฉลีย่ 3.83) ตามล าดบั 

 

ตอนท่ี 4  ผลการตรวจสอบสมมติฐานการหาและท าการทดสอบความแตกต่างของ

ระดบัความส าคญัของการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ าแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์โดยแสดงรายละเอียดการ

วเิคราะหด์งันี้ 

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกัน ที่มผีลต่อการตัดสนิใจใช้

บรกิารโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีแ่ตกต่างกนั  แบ่งออกเป็น

สมมตฐิานยอ่ย 7 ขอ้ดงันี้  

4.1 นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่เีพศแตกต่างกันมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล

ในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั โดยสมมตฐิานทางสถติดิงันี้ 

H0: นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่เีพศต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระ

นครกรงุเทพมหานครทีไ่มแ่ตกต่างกนั  

H1:  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มเีพศต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขต

พระนครกรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะหโ์ดยใชค้่าสถติกิารทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีว T- test  ทีร่ะดบั

นัยส าคญั 0.05 ดงันัน้การยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ

ค่าความน่าจะเป็น (P-value) มีค่ามากกว่า 0.05   และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และ 

ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่มคี่าความน่าจะเป็น (P-value) มคี่าน้อยกว่า 0.05   

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

ตารางท่ี 4.11   

ความแตกต่างของระดบัความส าคญัของการตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ าแนกตามเพศ 

ลกัษณะ เพศ ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

T-test 
P-value 

(Sig) 

1.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกเหมาะสมและการ

บรกิารทีด่ ี

ชาย 

หญงิ 

3.88 

3.96 

0.722 

0.690 
2.732 0.293 

2. ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริก าร ใน โฮ ส เท ลที่ มี ราค า

เหมาะสมกับคุณภาพและการ

บรกิาร 

ชาย 

หญงิ 

4.04 

4.11 

0.865 

0.783 
0.158 0.353 

3.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่ชี่องทางการ

จดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทาง

สามารถเขา้ถงึได ้

ชาย 

หญงิ 

3.85 

3.95 

0.845 

0.787 
3.037 0.197 

4.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีการจัด

กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริม ก ารข ายที่

หลากหลาย 

ชาย 

หญงิ 

3.80 

3.85 

0.833 

0.745 
3.885 0.588 

5.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่บีุคลากรทีม่ี

บุ ค ลิ ก ภ า พ ที่ ดี แ ล ะ มี

ความสามารถ 

ชาย 

หญงิ 

3.85 

3.90 

0.772 

0.722 
1.847 0.436 

6.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่กีารตกแต่ง

แ ล ะจัด สถ านที่ ที่ เห ม าะสม

สวยงาม 

ชาย 

หญงิ 

3.86 

3.82 

0.902 

0.839 
1.680 0.686 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

ลกัษณะ เพศ ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

T-test 
P-value 

(Sig) 

7.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริ ก า ร ใ น โ ฮ ส เ ท ล ที่ มี

กระบวนการการท างานทีร่วดเรว็ 

ชาย 

หญงิ 

3.97 

4.01 

0.798 

0.902 
1.256 0.625 

การตดัสินใจใช้บริการใน 

โฮสเทลโดยภาพรวม 

ชาย 

หญงิ 

3.89 

3.94 

0.623 

0.557 
5.676 0.385 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หมายเหตุ  :   ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายจ านวน  จ านวน 169 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญงิจ านวน จ านวน 231  คน 

  

จากตารางที่  4.11  พบว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล ในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานครของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินขอ้ที ่1-7 และ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮส

เทลโดยภาพรวม มคี่า P-value(Sig) มากกว่า 0.05 ท าให้ ยอมรบัสมมติฐาน H0  กล่าวได้ว่า 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่เีพศแตกต่างกนัจะมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระ

นคร กรุงเทพมหานครที่มสีิง่อ านวยความสะดวกเหมาะสมและการบรกิารที่ดี,มรีาคาเหมาะสม

กบัคุณภาพและการบรกิาร,มชี่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทางสามารถเขา้ถึงได้ ,มี

การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายทีห่ลากหลาย,มบีุคลากรทีม่บีุคลกิภาพทีด่แีละมคีวามสามารถ,มี

การตกแต่งและจดัสถานที่ที่เหมาะสมสวยงาม ,มกีระบวนการการท างานที่รวดเรว็และ การ

ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05  กล่าวโดยสรุปคือ เพศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มผีลต่อการตัดสินใจในการใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร โดยภาพรวม 

4.2.นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่อีายแุตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮส

เทลในเขตพระนครกรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั โดยสมมตฐิานทางสถติดิงันี้ 
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H0: นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่อีายุต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขต

พระนคร กรงุเทพมหานครทีไ่มแ่ตกต่างกนั  

H1:  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มอีายุต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลใน

เขตพระนคร กรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์โดยใช้ค่าสถิติการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One 

way ANOVA)  ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้การยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติ

ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P-value) มีค่ามากกว่า 0.05   และการปฏิเสธ

สมมตฐิานหลกั(H0) และ ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อมคี่าความน่าจะเป็น (P-value) มี

ค่าน้อยกว่า 0.05 

   

ตารางท่ี 4.12   

ความแตกต่างของระดบัความส าคญัของการตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระ

นคร กรงุเทพมหานคร ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ าแนกตามอาย ุ

ลกัษณะ อาย ุ ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

1.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีสิง่อ านวย

ความสะดวกเหมาะสมและการ

บรกิารทีด่ ี

ต ่ากว่า 20 ปี 

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

40 ปี ขึน้ไป 

4.00 

3.98 

3.77 

3.93 

0.676 

0.698 

0.734 

0.616 

2.310 0.076 

2. ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริก าร ใน โฮส เท ลที่ มี ร าค า

เหมาะสมกับคุณภาพและการ

บรกิาร 

ต ่ากว่า 20 ปี 

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

40 ปี ขึน้ไป 

4.33 

4.11 

3.96 

3.93 

0.676 

0.810 

0.827 

0.958 

2.344 0.073 

3.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีช่องทาง

การจัดจ าห น่ายหลากหลาย

ช่องทางสามารถเขา้ถงึได ้

ต ่ากว่า 20 ปี 

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

40 ปี ขึน้ไป 

4.36 

3.90 

3.82 

3.74 

0.593 

0.779 

0.814 

1.130 

4.659 0.003* 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 

ลกัษณะ อาย ุ ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

4.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีการจัด

กิ จก รรม ส่ ง เส ริม ก ารขายที่

หลากหลาย 

ต ่ากว่า 20 ปี 

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

40 ปี ขึน้ไป 

4.17 

3.82 

3.75 

3.81 

0.655 

0.787 

0.794 

0.786 

2.689 0.046* 

5.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่บีุคลากรทีม่ี

บุ ค ลิ ก ภ า พ ที่ ดี แ ล ะ มี

ความสามารถ  

ต ่ากว่า 20 ปี 

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

40 ปี ขึน้ไป 

4.19 

3.87 

3.76 

4.00 

0.624 

0.723 

0.811 

0.679 

3.314 0.020* 

6.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่กีารตกแต่ง

แล ะจัด สถ านที่ ที่ เห ม าะสม

สวยงาม 

ต ่ากว่า 20 ปี 

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

40 ปี ขึน้ไป 

4.03 

3.83 

3.77 

3.93 

0.910 

0.877 

0.843 

0.781 

0.879 0.452 

7.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริ ก า ร ใ น โ ฮ ส เ ท ล ที่ มี

ก ร ะบ วน ก า รก ารท า ง าน ที่

รวดเรว็ 

ต ่ากว่า 20 ปี 

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

40 ปี ขึน้ไป 

4.19 

4.03 

3.91 

3.78 

0.889 

0.815 

0.889 

1.013 

1.747 0.157 

การตดัสินใจใช้บริการใน 

โฮสเทลโดยภาพรวม 

ต ่ากว่า 20 ปี 

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

40 ปี ขึน้ไป 

4.18 

3.93 

3.82 

3.87 

0.481 

0.567 

0.640 

0.561 

3.594 0.014* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หมายเหตุ  :   ผูต้อบแบบสอบถามมอีายุต ่ากว่า 20 ปี  จ านวน  36     คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามมอีายุระหว่าง 20-30  ปี จ านวน   231  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามมอีายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน   106  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามมอีายุ 40 ปีขึน้ไป จ านวน   27    คน 

 

จากตารางที่  4.12  พบว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล ในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในข้อที่ 1, 2, 6 และ 7 มีค่า P-value (Sig) 
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มากกว่า 0.05 ท าให้ ยอมรบัสมมติฐาน H0  กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ

แตกต่างกันจะมีการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครที่มสีิ่ง

อ านวยความสะดวกเหมาะสมและการบรกิารที่ดี,มรีาคาเหมาะสมกบัคุณภาพและการบรกิาร,มี

การตกแต่งและจดัสถานที่ที่เหมาะสมสวยงาม และมีกระบวนการการท างานที่รวดเร็ว ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

ข้อที่ 3,4,5 และการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลโดยภาพรวม มคี่า P-value(Sig) 

น้อยกว่า 0.05 ท าให้ ยอมรบัสมมติฐาน H1  กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ

แตกต่างกนัจะมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครทีม่ชี่องทาง

การจดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทางสามารถเข้าถึงได้ , มีการจดักิจกรรมส่งเสรมิการขายที่

หลากหลาย,มบีุคลากรที่มบีุคลกิภาพที่ดแีละมคีวามสามารถและ การตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

โฮสเทลโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 กล่าวโดยสรุปคอื อายุ

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานครโดยภาพรวม 

ทัง้นี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีม่อีายุแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจในการใชบ้รกิาร

โฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.05 จึงท าการเปรยีบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference 

(LSD) ดงัตารางที ่13 

 

ตารางท่ี 4.13   

การเปรียบเทียบแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล

โดยรวม จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

อาย ุ ค่าเฉลีย่ ต ่ากว่า 20 ปี 20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 40 ปี ขึน้ไป 

ต ่ากว่า 20 ปี 

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

40 ปี ขึน้ไป 

4.18 

3.93 

3.82 

3.87 

- 

 

 

 

0.017* 

- 

 

0.01* 

0.097 

- 

 

0.037* 

0.606 

0.676 

- 

*ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ ≤  0.05 

Post Hoc Comparison LSD Method. 
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จากตารางที่ 4.13 เมื่อท าการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย

วธิ ีLeast Significant Difference (LSD) พบว่า นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี มี

ค่ า เฉลี่ยการให้ความส าคัญ ในการตัดสิน ใจเลือกใช้บริการโฮสเทล ในขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิที่มอีายุระหว่าง 20-30 ปี, 

31-40 ปี และ 40 ปีขึน้ไปอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4.3 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั โดยสมมตฐิานทางสถติดิงันี้ 

H0: นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่สีถานภาพต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล

ในเขตพระนครกรงุเทพมหานครทีไ่มแ่ตกต่างกนั  

H1:  นักท่องเทีย่วที่ชาวต่างชาติทีม่สีถานภาพต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮส

เทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์โดยใช้ค่าสถิติการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One 

way ANOVA)  ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้การยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติ

ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P-value) มีค่ามากกว่า 0.05   และการปฏิเสธ

สมมตฐิานหลกั(H0) และ ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อมคี่าความน่าจะเป็น (P-value) มี

ค่าน้อยกว่า 0.05   

 

ตารางท่ี 4.14  

ความแตกต่างของระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ าแนกตามสถานภาพ 

ลกัษณะ สถานภาพ ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

1.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีสิง่อ านวย

ความสะดวกเหมาะสมและการ

บรกิารทีด่ ี

โสด 

สมรส 

แยกกนัอยู/่ หย่ารา้ง 

/หมา้ย 

3.94 

3.87 

3.97 

0.775 

0.607 

0.665 

0.507 0.603 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 

ลกัษณะ สถานภาพ ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

2. ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริก าร ใน โฮ ส เท ลที่ มี ร าค า

เหมาะสมกับคุณภาพและการ

บรกิาร 

โสด 

สมรส 

แยกกนัอยู/่ หย่ารา้ง 

/หมา้ย 

4.08 

3.97 

4.24 

0.810 

0.816 

0.826 

2.782 0.063 

3.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่ชี่องทางการ

จดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทาง

สามารถเขา้ถงึได ้

โสด 

สมรส 

แยกกนัอยู/่ หย่ารา้ง 

/หมา้ย 

3.89 

3.81 

4.08 

0.819 

0.754 

0.856 

2.978 0.052 

4.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีก ารจัด

กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริม ก ารข ายที่

หลากหลาย 

โสด 

สมรส 

แยกกนัอยู/่ หย่ารา้ง 

/หมา้ย 

3.78 

3.81 

3.98 

0.846 

0.743 

0.674 

2.091 0.125 

5.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่บีุคลากรทีม่ี

บุ ค ลิ ก ภ า พ ที่ ดี แ ล ะ มี

ความสามารถ  

โสด 

สมรส 

แยกกนัอยู/่ หย่ารา้ง 

/หมา้ย 

3.90 

3.67 

4.11 

0.747 

0.705 

0.714 

9.564 0.000* 

6.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลที่มกีารตกแต่ง

แ ล ะจัด สถ าน ที่ ที่ เห ม าะสม

สวยงาม 

โสด 

สมรส 

แยกกนัอยู/่ หย่ารา้ง 

/หมา้ย 

3.75 

3.80 

4.09 

0.948 

0.780 

0.733 

5.102 0.006* 

7.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริ ก า ร ใ น โ ฮ ส เ ท ล ที่ มี

กระบวนการการท างานทีร่วดเรว็ 

โสด 

สมรส 

แยกกนัอยู/่ หย่ารา้ง 

/หมา้ย 

3.96 

3.91 

4.19 

0.834 

0.847 

0.903 

3.151 0.044* 
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ตาราง 14.14 (ต่อ) 

ลกัษณะ สถานภาพ ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

การตดัสินใจใช้บริการใน 

โฮสเทลโดยภาพรวม 

โสด 

สมรส 

แยกกนัอยู/่ หย่ารา้ง 

/หมา้ย 

3.90 

3.83 

4.09 

0.621 

0.555 

0.512 

5.475 0.005* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หมายเหตุ  :   ผูต้อบแบบสอบถามทีโ่สด   จ านวน 193  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามทีส่มรส จ านวน 108  คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามทีแ่ยกกนัอยู่/หย่ารา้ง/หมา้ย จ านวน  89   คน 

 

จากตารางที่  4.14 พบว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล ในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในข้อที่  1,2,3 และ 4 มีค่า P-value(Sig) 

มากกว่า 0.05 ท าให ้ยอมรบัสมมตฐิาน H0  กล่าวไดว้่า นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิี่มสีถานภาพ

แตกต่างกันจะมีการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครที่มีสิ่ง

อ านวยความสะดวกเหมาะสมและการบรกิารที่ด,ีมรีาคาเหมาะสมกบัคุณภาพและการบรกิาร,มี

ช่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทางสามารถเขา้ถงึได้,มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย

ทีห่ลากหลายไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ขอ้ที่ 5,6,7 และ การตดัสนิใจโดยรวม มคี่า P-value(Sig) น้อยกว่า 0.05 ท าให้ ยอมรบั

สมมตฐิาน H1  กล่าวไดว้่า นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่สีถานภาพแตกต่างกนัจะมกีารตดัสนิใจ

เลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครที่มบีุคลากรที่มบีุคลกิภาพที่ดแีละมี

ความสามารถ,มกีารตกแต่งและจดัสถานที่ที่เหมาะสมสวยงาม ,มีกระบวนการการท างานที่

รวดเรว็ และ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05   

กล่าวโดยสรุปคอื สถานภาพของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิผีลต่อการตดัสนิใจในการใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครโดยภาพรวม 

ทัง้นี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มสีถานภาพแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจในการใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง



54 

 

สถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant 

Difference (LSD) ดงัตารางที ่15 

 

ตารางท่ี 4.15  

การเปรียบเทียบแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล

จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ โสด สมรส 
แยกกนัอยู/่หย่า

รา้ง/หมา้ย 

โสด 3.90 - 0.324 0.009* 

สมรส 3.83  - 0.001* 

แยกกนัอยู่/หย่ารา้ง/หมา้ย 4.09  
 - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ ≤  0.05 

Post Hoc Comparison LSD Method. 

 

จากตารางที่ 4.15 เมื่อท าการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย

วธิ ีLeast Significant Difference (LSD) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่แยกกนัอยู่/หย่ารา้ง/

หม้าย มีค่าเฉลี่ยการให้ความส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ โสด และสมรส อย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4.4 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั โดยสมมตฐิานทางสถติิ

ดงันี้ 

H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนัมีการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

โฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครทีไ่มแ่ตกต่างกนั  

H1:  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

โฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์โดยใช้ค่าสถิติการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One 

way ANOVA)  ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้การยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติ
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ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P-value) มีค่ามากกว่า 0.05   และการปฏิเสธ

สมมตฐิานหลกั(H0) และ ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อมคี่าความน่าจะเป็น (P-value) มี

ค่าน้อยกว่า 0.05   

 

ตารางท่ี 4.16  

ความแตกต่างของระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ลกัษณะ ระดบัการศกึษา ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

1.ท่ านมีก ารตัดสิน ใจ เลือก ใช้

บริการในโฮสเทลที่มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกเหมาะสมและการ

บรกิารทีด่ ี

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า 

3.82 

3.98 

3.95 

0.679 

0.715 

0.705 

1.704 0.183 

2. ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริก า ร ใน โฮ ส เท ลที่ มี ร า ค า

เหมาะสมกับคุณภาพและการ

บรกิาร 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

ปรญิญาโท หรอืสงูกว่า 

4.05 

4.11 

4.07 

0.817 

0.819 

0.825 

0.161 0.852 

3.ท่ านมีก ารตัดสิน ใจ เลือก ใช้

บรกิารในโฮสเทลที่มชี่องทางการ

จดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทาง

สามารถเขา้ถงึได ้

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

ปรญิญาโท หรอืสงูกว่า 

3.89 

3.93 

3.89 

0.736 

0.792 

0.895 

0.120 0.887 

4.ท่ านมีก ารตัดสิน ใจ เลือก ใช้

บ ริก ารใน โฮสเท ลที่ มี ก ารจัด

กิ จ ก ร รม ส่ ง เส ริม ก า รข าย ที่

หลากหลาย 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

ปรญิญาโท หรอืสงูกว่า 

3.82 

3.84 

3.82 

0.798 

0.787 

0.771 

0.049 0.953 

5.ท่ านมีก ารตัดสิน ใจ เลือก ใช้

บรกิารในโฮสเทลที่มีบุคลากรที่มี

บุคลกิภาพทีด่แีละมคีวามสามารถ  

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

ปรญิญาโท หรอืสงูกว่า 

 

3.87 

3.87 

3.90 

0.698 

0.751 

0.771 

0.104 0.901 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 

ลกัษณะ ระดบัการศกึษา ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

6.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลที่มกีารตกแต่ง

แ ล ะจัด สถ าน ที่ ที่ เห ม าะสม

สวยงาม 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรหีรอื

เทยีบเท่า 

ปรญิญาโท หรอืสงูกว่า 

 

3.75 

3.81 

3.93 

0.821 

0.875 

0.883 

1.425 0.242 

7.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริ ก า ร ใ น โ ฮ ส เ ท ล ที่ มี

กระบวนการการท างานทีร่วดเรว็ 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรหีรอื

เทยีบเท่า 

ปรญิญาโท หรอืสงูกว่า 

 

3.98 

4.02 

3.97 

0.870 

0.798 

0.922 

0.166 0.847 

การตดัสินใจใช้บริการใน 

โฮสเทลโดยภาพรวม 

ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรหีรอื

เทยีบเท่า 

ปรญิญาโท หรอืสงูกว่า 

3.88 

3.94 

3.93 

0.580 

0.565 

0.616 

0.333 0.717 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หมายเหตุ  :   ผูต้อบแบบสอบถามทีม่กีารศกึษาระดบั  จ านวน  104    คน 

        ผูต้อบแบบสอบถามทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า   จ านวน  161    คน 

        ผูต้อบแบบสอบถามทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี             จ านวน  135    คน 

  

จากตารางที่  4.16 พบว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล ในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานครของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินขอ้ที ่1-7 และ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮส

เทลโดยภาพรวม มคี่า P-value(Sig) มากกว่า 0.05 ท าให้ ยอมรบัสมมติฐาน H0  กล่าวได้ว่า 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล

ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกเหมาะสมและการบรกิารทีด่ี, มรีาคา

เหมาะสมกบัคุณภาพและการบรกิาร,มชี่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทางสามารถ

เข้าถึงได้,มกีารจดักิจกรรมส่งเสรมิการขายที่หลากหลาย, มบีุคลากรที่มบีุคลกิภาพที่ดีและมี

ความสามารถ, มกีารตกแต่งและจดัสถานที่ที่เหมาะสมสวยงาม, มกีระบวนการการท างานที่
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รวดเรว็และการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวโดยสรุปคอื ระดบัการศกึษาของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตไิมม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจในการใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร โดยภาพรวม 

4.5 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มอีาชพีแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

โฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั โดยสมมตฐิานทางสถติดิงันี้ 

H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีม่อีาชพีต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลใน

เขตกรงุเทพมหานครทีไ่มแ่ตกต่างกนั  

H1:  นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีม่อีาชพีต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลใน

เขตกรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์โดยใช้ค่าสถิติการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One 

way ANOVA)  ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้การยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติ

ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P-value) มีค่ามากกว่า 0.05   และการปฏิเสธ

สมมตฐิานหลกั(H0) และ ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อมคี่าความน่าจะเป็น (P-value) มี

ค่าน้อยกว่า 0.05  

  

ตารางท่ี 4.17  

ความแตกต่างของระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ าแนกตามอาชีพ 

ลกัษณะ อาชพี ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

1.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกเหมาะสมและการ

บรกิารทีด่ ี

ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 

เจา้ของกจิการ/ ธุรกจิ

สว่นตวั 

อาชพีอสิระ 

แม่บา้น/ ไม่ไดท้ างาน 

4.17 

 

3.88 

3.86 

3.87 

 

3.96 

4.05 

0.702 

 

0.758 

0.750 

0.658 

 

0.652 

0.826 

1.043 0.392 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 

ลกัษณะ อาชพี ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

2. ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริก าร ใน โฮ ส เท ลที่ มี ร าค า

เหมาะสมกับคุณภาพและการ

บรกิาร 

ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 

เจา้ของกจิการ/ ธุรกจิ

สว่นตวั 

อาชพีอสิระ 

แม่บา้น/ ไม่ไดท้ างาน 

4.08 

 

4.12 

3.97 

3.91 

 

4.18 

4.40 

0.881 

 

0.825 

0.831 

0.812 

 

0.785 

0.821 

1.958 0.084 

3.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่ชี่องทางการ

จดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทาง

สามารถเขา้ถงึได ้

ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 

เจา้ของกจิการ/ ธุรกจิ

สว่นตวั 

อาชพีอสิระ 

แม่บา้น/ ไม่ไดท้ างาน 

4.17 

 

3.82 

3.96 

3.76 

 

3.94 

3.90 

0.868 

 

0.782 

0.811 

0.892 

 

0.725 

1.071 

1.204 0.306 

4.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีก ารจัด

กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริม ก ารข ายที่

หลากหลาย 

ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 

เจา้ของกจิการ/ ธุรกจิ

สว่นตวั 

อาชพีอสิระ 

แม่บา้น/ ไม่ไดท้ างาน 

4.00 

 

3.75 

3.77 

3.79 

 

3.88 

3.90 

0.780 

 

0.763 

0.800 

0.759 

 

0.777 

0.912 

0.635 0.673 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 

ลกัษณะ อาชพี ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

5.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่บีุคลากรทีม่ี

บุ ค ลิ ก ภ า พ ที่ ดี แ ล ะ มี

ความสามารถ  

ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 

เจา้ของกจิการ/ ธุรกจิ

สว่นตวั 

อาชพีอสิระ 

แม่บา้น/ ไม่ไดท้ างาน 

4.00 

 

3.86 

3.84 

3.73 

 

3.94 

4.10 

0.885 

 

0.667 

0.774 

0.741 

 

0.715 

0.788 

1.322 0.254 

6.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลที่มกีารตกแต่ง

แ ล ะจัด สถ าน ที่ ที่ เห ม าะสม

สวยงาม 

ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 

เจา้ของกจิการ/ ธุรกจิ

สว่นตวั 

อาชพีอสิระ 

แม่บา้น/ ไม่ไดท้ างาน 

4.04 

 

3.86 

3.64 

3.77 

 

3.95 

3.90 

0.859 

 

0.854 

1.044 

0.802 

 

0.741 

0.912 

1.797 0.112 

7.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริ ก า ร ใ น โ ฮ ส เ ท ล ที่ มี

กระบวนการการท างานทีร่วดเรว็ 

ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 

เจา้ของกจิการ/ ธุรกจิ

สว่นตวั 

อาชพีอสิระ 

แม่บา้น/ ไม่ไดท้ างาน 

4.08 

 

4.05 

3.86 

3.90 

 

4.04 

4.35 

0.654 

 

0.692 

0.897 

1.024 

 

0.803 

0.988 

1.520 0.182 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 

ลกัษณะ อาชพี ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

การตดัสินใจใช้บริการใน 

โฮสเทลโดยภาพรวม 

ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 

เจา้ของกจิการ/ ธุรกจิ

สว่นตวั 

อาชพีอสิระ 

แม่บา้น/ ไม่ไดท้ างาน 

4.08 

 

3.91 

3.84 

3.82 

 

3.98 

4.09 

0.559 

 

0.577 

0.633 

0.586 

 

0.550 

0.596 

1.770 0.118 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หมายเหตุ  :   ผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นขา้ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ/ พนกังานของรฐั จ านวน  24  คน 

      ผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นพนกังาน/ ลกูจา้ง บรษิทัเอกชน        จ านวน  57  คน 

      ผูต้อบแบบสอบถามทีน่กัเรยีน/นกัศกึษา    จ านวน  92  คน 

     ผูต้อบแบบสอบถามทีเ่จา้ของกจิการ/ ธุรกจิส่วนตวั   จ านวน  70 คน 

     ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาชพีอสิระ    จ านวน  137 คน 

     ผูต้อบแบบสอบถามทีไ่มไ่ดท้ างาน     จ านวน  20  คน 

 

 จากตารางที่  4.17  พบว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล ในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานครของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินขอ้ที ่1-7 และ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮส

เทลโดยภาพรวม มคี่า P-value (Sig) มากกว่า 0.05 ท าให้ ยอมรบัสมมติฐาน H0  กล่าวได้ว่า 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มอีาชพีแตกต่างกนัจะมีการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขต

พระนคร กรุงเทพมหานครที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมและการบรกิารที่ดี ,มีราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพและการบรกิาร,มชี่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทางสามารถ

เข้าถึงได้,มกีารจดักิจกรรมส่งเสรมิการขายที่หลากหลาย ,มบีุคลากรที่มบีุคลกิภาพที่ดีและมี

ความสามารถ,มกีารตกแต่งและจดัสถานที่ที่เหมาะสมสวยงาม ,มีกระบวนการการท างานที่

รวดเรว็และการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05  กล่าวโดยสรปุคอื อาชพีของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตไิม่มผีลต่อการตดัสนิใจ

ในการใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร โดยภาพรวม 
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4.6 .นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั โดยสมมตฐิานทางสถติิ

ดงันี้ 

H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัมกีารตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตกรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีไ่มแ่ตกต่างกนั  

H1:  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีารตัดสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตกรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีแ่ตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์โดยใช้ค่าสถิติการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One 

way ANOVA)  ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้การยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติ

ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P-value) มีค่ามากกว่า 0.05   และการปฏิเสธ

สมมตฐิานหลกั(H0) และ ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อมคี่าความน่าจะเป็น (P-value) มี

ค่าน้อยกว่า 0.05   

 

ตารางท่ี 4.18   

ความแตกต่างของระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ลกัษณะ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

1.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกเหมาะสมและการ

บรกิารทีด่ ี

ไม่เกนิ 1,000 ดอลล่าห ์

1,001 –2,000 ดอลล่าห ์

2,001 –3,000 ดอลล่าห ์

3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป 

3.98 

4.02 

3.79 

3.91 

0.770 

0.611 

0.722 

0.684 

2.847 0.037* 

2. ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริก าร ใน โฮ ส เท ลที่ มี ร าค า

เหมาะสมกับคุณภาพและการ

บรกิาร 

ไม่เกนิ 1,000 ดอลล่าห ์

1,001 –2,000 ดอลล่าห ์

2,001 –3,000 ดอลล่าห ์

3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป 

4.06 

4.17 

4.04 

3.91 

0.815 

0.830 

0.794 

0.921 

0.935 0.424 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ)  

ลกัษณะ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

3.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่ชี่องทางการ

จดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทาง

สามารถเขา้ถงึได ้

ไม่เกนิ 1,000 ดอลล่าห ์

1,001 –2,000 ดอลล่าห ์

2,001 –3,000 ดอลล่าห ์

3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป 

4.02 

3.97 

3.80 

3.64 

0.757 

0.791 

0.830 

1.002 

2.535 0.057 

4.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีก ารจัด

กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริม ก ารข ายที่

หลากหลาย 

ไม่เกนิ 1,000 ดอลล่าห ์

1,001 –2,000 ดอลล่าห ์

2,001 –3,000 ดอลล่าห ์

3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป 

3.80 

4.00 

3.73 

3.59 

0.803 

0.741 

0.733 

1.054 

3.637 0.013* 

5.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่บีุคลากรทีม่ี

บุ ค ลิ ก ภ า พ ที่ ดี แ ล ะ มี

ความสามารถ  

ไม่เกนิ 1,000 ดอลล่าห ์

1,001 –2,000 ดอลล่าห ์

2,001 –3,000 ดอลล่าห ์

3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป 

3.90 

3.99 

3.77 

3.82 

0.732 

0.726 

0.750 

0.795 

2.168 0.091 

6.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลที่มกีารตกแต่ง

แ ล ะจัด สถ าน ที่ ที่ เห ม าะสม

สวยงาม 

ไม่เกนิ 1,000 ดอลล่าห ์

1,001 –2,000 ดอลล่าห ์

2,001 –3,000 ดอลล่าห ์

3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป 

3.81 

3.95 

3.80 

3.55 

0.967 

0.724 

0.873 

1.011 

1.667 0.174 

7.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริ ก า ร ใ น โ ฮ ส เ ท ล ที่ มี

กระบวนการการท างานทีร่วดเรว็ 

ไม่เกนิ 1,000 ดอลล่าห ์

1,001 –2,000 ดอลล่าห ์

2,001 –3,000 ดอลล่าห ์

3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป 

4.02 

4.01 

4.03 

3.59 

0.850 

0.777 

0.915 

0.959 

1.744 0.157 

การตดัสินใจใช้บริการใน 

โฮสเทลโดยภาพรวม 

ไม่เกนิ 1,000 ดอลล่าห ์

1,001 –2,000 ดอลล่าห ์

2,001 –3,000 ดอลล่าห ์

3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป 

3.94 

4.02 

3.85 

3.71 

0.604 

0.521 

0.610 

0.634 

2.759 0.042* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หมายเหตุ  :  ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไมเ่กนิ 1,000 ดอลล่าห ์ จ านวน  109   คน 

     ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน1,001 – 2,000 ดอลล่าห ์  จ านวน  132   คน 

                 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 2,001 –3,000 ดอลล่าห ์ จ านวน  137   คน 
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                 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป           จ านวน  22    คน 

 

จากตารางที่  4.18 พบว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล ในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน ข้อที่ 2, 3, 5, 6 และ7 มคี่า P-value (Sig) 

มากกว่า 0.05 ท าให้ ยอมรบัสมมติฐาน H0  กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มรีายได้

เฉลี่ย ต่อ เดือนแตกต่างกันจะมีการตัดสิน ใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพและการบรกิาร ,มีช่องทางการจดัจ าหน่าย

หลากหลายช่องทางสามารถเข้าถึงได้,มบีุคลากรที่มบีุคลกิภาพที่ดแีละมคีวามสามารถ ,มกีาร

ตกแต่งและจดัสถานที่ที่เหมาะสมสวยงาม ,มกีระบวนการการท างานที่รวดเรว็ไม่แตกต่างกัน

อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ขอ้ที่ 1,4 และการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลโดยรวม มคี่า P-value(Sig) น้อยกว่า 

0.05 ท าให ้ยอมรบัสมมตฐิาน H1  กล่าวไดว้่า นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่รีายไดเ้ฉลีอ่ต่อเดอืน

แตกต่างกันจะมีการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครที่มสีิ่ง

อ านวยความสะดวกเหมาะสมและการบริการที่ดี , มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่

หลากหลาย และ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

กล่าวโดยสรุปคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติมีผลต่อการ

ตดัสนิใจในการใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครโดยภาพรวม 

ทัง้นี้ นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจ

ในการใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least 

Significant Difference (LSD) ดงัตารางที ่19 
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ตารางท่ี 4.19  การเปรียบเทียบแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการตดัสินใจ จ าแนกตาม

รายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นรายคู่ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ค่าเฉลีย่ 
ไม่เกนิ 1,000 

ดอลล่าห ์

1,001 – 2,000  

ดอลล่าห ์

2,001-3,000 

ดอลล่าห ์

3,000 

 ดอลล่าห ์

ขึน้ไป 

ไม่เกนิ 1,000 ดอลล่าห ์ 3.94 - 0.317 0.240 0.098 

1,001 – 2,000 ดอลล่าห ์ 4.02  - 0.022* 0.025* 

2,001 –3,000 ดอลล่าห ์ 3.85   - 0.304 

3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป                                       3.71    - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ ≤  0.05 

Post Hoc Comparison LSD Method. 

 

จากตารางที่ 4.19 เมื่อท าการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย

วิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน 1,001- 2,000 ดอลล่าห์ มคี่าเฉลี่ยการให้ความส าคญัในการใช้บรกิารโฮสเทลในขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมากกว่านักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2,001 –3,000 ดอลล่าห ์และ 3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4.7 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มภีูมลิ าเนาแตกต่างกันมผีลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตกรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั โดยสมมตฐิานทางสถติดิงันี้ 

H0: นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติที่มภีูมลิ าเนาต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล

ในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครทีไ่มแ่ตกต่างกนั  

H1: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีม่ภีูมลิ าเนาต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล

ในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์โดยใช้ค่าสถิติการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One 

way ANOVA)  ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้การยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติ

ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P-value) มีค่ามากกว่า 0.05   และการปฏิเสธ

สมมตฐิานหลกั(H0) และ ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อมคี่าความน่าจะเป็น (P-value) มี

ค่าน้อยกว่า 0.05   
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ตารางท่ี 4.20   

ความแตกต่างของระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ าแนกตามภมิูล าเนา 

ลกัษณะ ภูมลิ าเนา ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

1.ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่มีสิง่อ านวย

ความสะดวกเหมาะสมและการ

บรกิารทีด่ ี

อเมรกิา 

เอเซยี 

ยุโรป 

แอฟรกิา 

ออสเตรเลยี 

แอนตารก์ตกิา 

3.82 

3.96 

3.99 

4.08 

3.90 

3.88 

0.651 

0.710 

0.823 

0.554 

0.532 

0.881 

1.089 0.366 

2. ท่านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บ ริก าร ใน โฮส เท ลที่ มี ร าค า

เหมาะสมกับคุณภาพและการ

บรกิาร 

อเมรกิา 

เอเซยี 

ยุโรป 

แอฟรกิา 

ออสเตรเลยี 

แอนตารก์ตกิา 

3.97 

4.04 

4.06 

4.50 

4.10 

4.20 

0.860 

0.824 

0.793 

0.655 

0.726 

0.913 

2.560 0.027* 

3.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่ชี่องทางการ

จดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทาง

สามารถเขา้ถงึได ้

อเมรกิา 

เอเซยี 

ยุโรป 

แอฟรกิา 

ออสเตรเลยี 

แอนตารก์ตกิา 

3.83 

3.99 

3.77 

4.06 

4.00 

4.08 

0.854 

0.749 

0.906 

0.715 

0.698 

0.759 

1.469 0.199 

4.ท่ านมีการตัดสิน ใจเลือกใช้

บริการในโฮสเทลที่ มีก ารจัด

กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริม ก า รข าย ที่

หลากหลาย 

อเมรกิา 

เอเซยี 

ยุโรป 

แอฟรกิา 

ออสเตรเลยี 

แอนตารก์ตกิา 

3.83 

3.74 

3.70 

4.08 

3.88 

4.16 

0.758 

0.724 

0.899 

0.604 

0.739 

0.850 

2.421 0.035* 
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ)  

ลกัษณะ ภูมลิ าเนา ค่าเฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

F-test 
P-value 

(Sig) 

5.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลทีม่บีุคลากรทีม่ี

บุ ค ลิ ก ภ า พ ที่ ดี แ ล ะ มี

ความสามารถ  

อเมรกิา 

เอเซยี 

ยุโรป 

แอฟรกิา 

ออสเตรเลยี 

แอนตารก์ตกิา 

3.84 

3.84 

3.77 

4.14 

3.95 

4.12 

0.754 

0.668 

0.798 

0.639 

0.731 

0.833 

2.006 0.077 

6.ท่ านมีการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารในโฮสเทลที่มกีารตกแต่ง

แ ล ะจัด สถ าน ที่ ที่ เห ม าะสม

สวยงาม 

อเมรกิา 

เอเซยี 

ยุโรป 

แอฟรกิา 

ออสเตรเลยี 

แอนตารก์ตกิา 

3.87 

3.78 

3.64 

3.97 

3.98 

4.16 

0.804 

0.810 

1.052 

0.696 

0.680 

0.987 

2.181 0.056 

7.ท่ านมีการตัดสิน ใจเลือกใช้

บ ริ ก า ร ใ น โ ฮ ส เ ท ล ที่ มี

กระบวนการการท างานทีร่วดเรว็ 

อเมรกิา 

เอเซยี 

ยุโรป 

แอฟรกิา 

ออสเตรเลยี 

แอนตารก์ตกิา 

3.98 

3.95 

3.84 

4.17 

4.12 

4.32 

0.919 

0.803 

0.896 

0.609 

0.861 

0.852 

1.832 0.106 

การตดัสินใจใช้บริการใน 

โฮสเทลโดยภาพรวม 

อเมรกิา 

เอเซยี 

ยุโรป 

แอฟรกิา 

ออสเตรเลยี 

แอนตารก์ตกิา 

3.88 

3.90 

3.82 

4.14 

3.99 

4.13 

0.561 

0.590 

0.668 

0.380 

0.473 

0.691 

2.475 0.032* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หมายเหตุ  :   ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ภีมูลิ าเนาในอเมรกิา        จ านวน  117  คน  

  ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ภีมูลิ าเนาในเอเซยี          จ านวน   92  คน  

 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ภีมูลิ าเนาในยุโรป           จ านวน   88  คน  
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 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ภีมูลิ าเนาในแอฟรกิา          จ านวน   36 คน  

 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ภีมูลิ าเนาในออสเตรเลยี  จ านวน   42 คน  

 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ภีมูลิ าเนาในแอนตารก์ตกิา   จ านวน   25  คน  

  

จากตารางที่  4.20 พบว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทล ในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน ข้อที่1, 3, 5, 6และ7 มีค่า P-value(Sig) 

มากกว่า 0.05 ท าให้ ยอมรบัสมมตฐิาน H0  กล่าวไดว้่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิีม่ภีูมลิ าเนา

แตกต่างกันจะมีการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครที่มสีิ่ง

อ านวยความสะดวกเหมาะสมและการบรกิารทีด่ี, มชี่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทาง

สามารถเขา้ถงึได้, มบีุคลากรทีม่บีุคลกิภาพทีด่แีละมคีวามสามารถ, มกีารตกแต่งและจดัสถานที่

ทีเ่หมาะสมสวยงาม,มกีระบวนการการท างานทีร่วดเรว็ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 

ขอ้ที ่2, 4 และการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลโดยรวม มคี่า P-value(Sig) น้อยกว่า 

0.05 ท าให้ ยอมรบัสมมตฐิาน H1  กล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มภีูมลิ าเนาแตกต่าง

กนัจะมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครทีม่รีาคาเหมาะสม

กบัคุณภาพและการบรกิาร, มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายที่หลากหลาย และ การตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

กล่าวโดยสรุปคอื ภูมลิ าเนาของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิผีลต่อการตดัสนิใจในการใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครโดยภาพรวม 

ทัง้นี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มภีูมลิ าเนาแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจในการใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant 

Difference (LSD) ดงัตารางที ่4.21 
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ตารางท่ี 4.21   

การเปรียบเทียบแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการตดัสินใจ จ าแนกตามภมิูล าเนา เป็น

รายคู่ 

ภูมลิ าเนา ค่าเฉลีย่ อเมรกิา เอเซยี ยุโรป แอฟรกิา ออสเตรเลยี แอนตารก์ตกิา 

อเมรกิา   

เอเซยี 

ยุโรป 

แอฟรกิา 

ออสเตรเลยี 

แอนตารก์ตกิา                                       

3.88 

3.90 

3.82 

4.14 

3.99 

4.13 

- 

 

0.782 

- 

 

0.526 

0.390 

- 

0.017* 

0.033* 

0.006* 

- 

0.279 

0.402 

0.130 

0.246 

- 

0.047* 

0.077 

0.020* 

0.940 

0.335 

- 
*ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ ≤  0.05 

Post Hoc Comparison LSD Method. 

 

จากตารางที่ 21 เมื่อท าการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ดว้ยวธิ ี

Least Significant Difference (LSD) พบว่า นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มภีูมลิ าเนาอยู่ทีแ่อฟรกิา

มคี่าเฉลี่ยการให้ความส าคญัในการใช้บรกิารโฮสเทลในขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม มากกว่า นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิี่มภีูมลิ าเนาอยู่ที ่อเมรกิา ,เอเซยี และยุโรป อย่าง

มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มภีูมลิ าเนาอยู่ที่แอนตาร์

กตกิามคี่าเฉลีย่การใหค้วามส าคญัในการใชบ้รกิารโฮสเทลในขตพระนคร กรงุเทพมหานคร โดย

ภาพรวม มากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่ อเมรกิา และยุโรป  อย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
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ตารางท่ี 4.22   

ผลการตรวจสอบสมมติฐานการหาและท าการทดสอบความแตกต่างของระดับ

ความส าคญัของการตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 

ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ าแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลใน

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์

เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบั

การศกึษา 
อาชพี 

รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 

ภมูลิ าเนา 

1.ท่านมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารใน

โฮสเทลทีม่สีิง่อ านวยความสะดวก

เหมาะสมและการบรกิารทีด่ ี

- - - - -  - 

2. ท่านมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

ในโฮสเทลทีม่รีาคาเหมาะสมกบั

คุณภาพและการบรกิาร 

- - - - - -  

3.ท่านมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารใน

โฮสเทลทีม่ชี่องทางการจดัจ าหน่าย

หลากหลายช่องทางสามารถเขา้ถงึได ้

- 

 
 - - - - - 

4.ท่านมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารใน

โฮสเทลทีม่กีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการ

ขายทีห่ลากหลาย 

-  - - -   

5.ท่านมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารใน

โฮสเทลทีม่บีุคลากรทีม่บีุคลกิภาพทีด่ี

และมคีวามสามารถ 

-   - - - - 

6.ท่านมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารใน

โฮสเทลทีม่กีารตกแต่งและจดัสถานที่

ทีเ่หมาะสมสวยงาม 

- -  - - - - 

7.ท่านมกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารใน

โฮสเทลทีม่กีระบวนการการท างานที่

รวดเรว็ 

- -  - - - - 

การตดัสินใจใช้บริการในโฮสเทล

โดยภาพรวม 
-   - -   

หมายเหตุ:  หมายถงึ ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั,  -   หมายถงึ ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัทีไ่มแ่ตกต่างกนั 
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จากตารางที ่4.22 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ต่อการให้ ระดับความส าคัญ ในการตัดสิน ใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อายุแตกต่างกัน มกีารให้ระดบัความส าคญัการตัดสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 โดยนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี มคี่าเฉลีย่การใหค้วามส าคญัใน

การตัดสินใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มากกว่า 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิทีม่อีายุระหว่าง 20-30 ปี , 31-40 ปี และ 40 ปีขึน้ไปอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมกีารให้ระดบัความส าคญัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 โดยนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิี่แยกกนัอยู่/หย่ารา้ง/หมา้ย มคี่าเฉลีย่การให้ความส าคญัใน

การตัดสินใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มากกว่า 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิทีโ่สด และสมรส อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  แตกต่างกัน มีการให้ระดับ

ความส าคญัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

1,001- 2,000 ดอลล่าห์ มคี่าเฉลี่ยการให้ความส าคญัในการใช้บรกิารโฮสเทลในขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2,001-3,000 ดอลล่าห ์และ 3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ภีมูลิ าเนาแตกต่างกนัมกีารใหร้ะดบัความส าคญัการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05 โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่แอฟริกามีค่าเฉลี่ยการให้

ความส าคญัในการใช้บรกิารโฮสเทลในขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มากกว่า 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ภีูมลิ าเนาอยูท่ี ่อเมรกิา ,เอเซยี และยุโรป อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ

ที่ระดบั 0.05 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มภีูมลิ าเนาอยู่ที่แอนตาร์กติกามคี่าเฉลี่ยการให้

ความส าคญัในการใช้บรกิารโฮสเทลในขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มากกว่า
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นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ภีมูลิ าเนาอยูท่ี ่อเมรกิา และยุโรป อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05   

 

ตอนท่ี 5 ผลการตรวจสอบสมมตฐิานการหาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของ

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s 

Correlation Coefficient) โดยก าหนดการทดสอบสถติทิีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยแสดง

รายละเอยีดการวเิคราะหด์งันี้ 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยสมมตฐิาน

ทางสถติดิงันี้ 

H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

โฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

H1:  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮส

เทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

ผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติการทดสอบค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์(Pearson 
Correlation, r) ดงันัน้การยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation, r) มคี่าเท่ากบั 0 และการปฏเิสธสมมตฐิานหลกั
(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1)กต่็อเมื่อมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ(์Pearson Correlation, r) 
มคี่าไมเ่ท่ากบั 0  
 
ตารางท่ี 4.23   
แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร  

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล 

Pearson Correlation 

(r) 

p-value 

(Sig) 

ระดบั

ความสมัพนัธ ์
ทศิทาง 

1. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ 0.636** 0.000 ปานกลาง เดยีวกนั 

2. ปัจจยัดา้นราคา 0.612** 0.000 ปานกลาง เดยีวกนั 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ) 

 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล 

Pearson Correlation 

(r) 

p-value 

(Sig) 

ระดบั

ความสมัพนัธ ์
ทศิทาง 

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั 

จ าหน่าย 
0.624** 0.000 ปานกลาง เดยีวกนั 

4.ปัจจยัดา้นสง่เสรมิการขาย 0.620** 0.000 ปานกลาง เดยีวกนั 

5. ปัจจยัดา้นบุคคลากร 0.581** 0.000 ปานกลาง เดยีวกนั 

6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.671** 0.000 ปานกลาง เดยีวกนั 

7.ปัจจยัดา้นกระบวนการท างาน 0.772** 0.000 สงู เดยีวกนั 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด

โดยรวม 
0.771** 0.000 สงู เดยีวกนั 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

จากตารางที่ 4.23 พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ได้แก่ ปัจจยัด้าน

ผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านส่งเสรมิการขาย ปัจจยั

ดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคี่า P-value (Sig) น้อยกว่า 0.01 ท าให ้ยอมรบั

สมมตฐิาน H1 กล่าวไดว้่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ(์Pearson Correlation ,r) เท่ากบั 0.636, 

0.612, 0.624, 0.620, 0.581, 0.671 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันในระดับปาน

กลางและปัจจยัดา้นกระบวนการกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมคี่า P-value (Sig) 

น้อยกว่า 0.01 ท าให้ ยอมรบัสมมติฐาน H1 กล่าวได้ว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสมัพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์

ความสัมพันธ์(Pearson Correlation, r) เท่ากับ 0.772 และ 0.771 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัสงู 

เมื่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้สอง พบว่าเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนั กล่าวคอื ถ้ามกีารใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจยัย่อยมาก
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ขึน้การตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครในภาพรวมก็จะมเีพิม่

มากขึน้ 

 

ตารางท่ี 4.24  

ผลการตรวจสอบสมมติฐานการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร ของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  

   ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล 

1. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์  

2. ปัจจยัดา้นราคา  

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4. ปัจจยัดา้นสง่เสรมิการขาย  

5. ปัจจยัดา้นบุคคลากร  

6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

7.ปัจจยัดา้นกระบวนการท างาน  

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดโดยรวม   
หมายเหตุ:  หมายถงึ มคีวามสมัพนัธก์นั , -   หมายถงึ ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั  

 

จากตารางที ่4.24 ผลการการหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

กับการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกตวัมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยภาพรวม 

และมรีะดบัความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและสงู และมทีศิทางไปในทางเดยีวกนั  

กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดก็จะให้

ความส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครดว้ย 
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ตารางท่ี 4.25  

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลูตามสมมติฐานสมติฐานของงานวิจยั  

สมมติฐานการวิจยั 

ยอมรบั /

ปฏเิสธ 
Sig 

ข้อท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีแตกต่างกนั ตามปัจจยัย่อย 7 ข้อ 

1.นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มเีพศแตกต่างกนัมีการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

โฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
ปฏเิสธ 0.385 

2.นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มอีายุแตกต่างกนัมผีลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั   
ยอมรบั 0.014* 

3.นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั   
ยอมรบั 0.005* 

4.นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั   
ปฏเิสธ 0.717 

5.นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิี่มอีาชพีแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั   
ปฏเิสธ 0.118 

6.นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั   
ยอมรบั 0.042* 

7.นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั   
ยอมรบั 0.032* 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

  

1. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล

ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ
ยอมรบั 0.000 

2. ปัจจยัดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขต

พระนคร กรุงเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ
ยอมรบั 0.000 

3. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ
ยอมรบั 0.000 

4. ปัจจยัด้านส่งเสรมิการขายมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

โฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ
ยอมรบั 0.000 



75 

 

ตารางท่ี 4.25 (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจยั 
ยอมรบั /

ปฏเิสธ 
Sig 

5. ปัจจยัดา้นบุคคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล

ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ
ยอมรบั 0.000 

6. ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพมีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจเลือกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
ยอมรบั 0.000 

7.ปัจจยัดา้นกระบวนการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

โฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
ยอมรบั 0.000 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
ยอมรบั 0.000 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

จากตารางที ่4.25 จะพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรใ์นดา้น อาย ุสถานภาพ รายได้

เฉลี่ย และ ภูมลิ าเนา มกีารยอมรบัสมมตฐิานข้อที่ 1 แสดงว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรใ์น

ดา้น อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ และ ภูมลิ าเนาของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีแ่ตกต่างกนัผล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน กล่าวคอืลกัษณะทาง

ประชากรศาสตรใ์นดา้น อายุ สถานภาพ รายได้เฉลีย่ ภูมลิ าเนา ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร  

 ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ปฏิเสธ

สมมตฐิานขอ้ที ่1 แสดงว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในดา้นเพศ ระดบัการศกึษาและอาชพี

ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีแ่ตกต่างกนัผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โฮสเทลในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร ที่ไม่แตกต่างกนั  กล่าวคอืลกัษณะทางประชากรศาสตรใ์นด้าน เพศ ระดบั

การศกึษาและอาชพี ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮส

เทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ด้านส่งเสรมิการขาย ดา้นบุคคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ
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ท างาน มีการยอมรบัสมติฐานข้อที่ 2 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมี

ความสมัพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครของ

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ



บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารโฮสเท

ลของนักท่องเที่ยวในแขตพระนคร กรุงเทพมหานครในการศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อ

ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มผีลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ 2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น นักท่องเทีย่วในบรเิวณ

เขตพระนครของกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย ที่เคยพักในโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ให้ขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินผล โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

(Statistical Package for Social Science) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  การแจกแจง

ความถี่ข้อมูล (Frequency Distribution)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation ) การทดสอบสถติวิเิคราะห์ค่าท ี(Independent 

Sample T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  F-Test (Analysis of Variance: 

ANOVA) การเปรยีบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) 

และ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation 

Coefficient) สรปุผลการวจิยัไดด้งันี้  

1. สรปุผลการศึกษา  

การวิเคราะหข้์อมลูด้านประชากรศาสตร ์

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็น นักท่องเที่ยวเพศหญิง อยู่ในช่วงอาย ุ

20-30 ปี สถานภาพโสด มกีารศึกษาในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ประกอบอาชพีอิสระ /

รบัจ้างทัว่ไป มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน  2,001-3,000 ดอลล่าห์ และส่วนใหญ่มีภูมลิ าเนาอยู่ใน

อเมรกิา  
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การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการโฮสเทล ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร  

 ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดย

รวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.84) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดคอื

ปัจจยัดา้นกระบวนการท างานโดยรวม (ค่าเฉลีย่ 3.94) รองลงมาคอื ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวม 

(ค่าเฉลี่ย 3.91) ปัจจยัด้านราคาโดยรวม (ค่าเฉลี่ย 3.85) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย

โดยรวม(ค่าเฉลี่ย 3.83) ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวม (ค่าเฉลี่ย 3.82) ปัจจยัด้าน

ผลติภณัฑโ์ดยรวม (ค่าเฉลีย่ 3.78) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการขายโดยรวม (ค่าเฉลีย่ 3.76)

ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดแยกตามแต่ละปัจจยัดงันี้ 

ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัดงักล่าวในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับการที่โฮสเทลมีจ านวนห้องพักเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.91) 

รองลงมาคอื ความสะอาดของสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 3.86) มบีรกิารอนิเตอรเ์น็ตแบบไรส้ายบรกิาร 

(ค่าเฉลีย่ 3.82) มสีิง่อ านวยความสะดวก เช่น ตูเ้ยน็ เครือ่งปรบัอากาศเป็นตน้ และ ลกัษณะการ

ออกแบบที่มคีวามสวยงาม และมเีอกลกัษณ์ (ค่าเฉลี่ย 3.79) มบีรเิวณให้สามารถพบปะพูดคุย

หรอืท ากิจกรรมร่วมกนั (ค่าเฉลี่ย 3.78) มบีรกิารด้านการท่องเที่ยว เช่น การจดัไกด์น าเที่ยว 

หรอืรถเช่า  (ค่าเฉลี่ย 3.77) ขนาดของห้องพักที่พอดี (ค่าเฉลี่ย 3.76) มีบรกิารซักอบรดี ( 

ค่าเฉลี่ย 3.73)  และ ชื่อเสยีงและความเป็นที่รูจ้กัของโฮสเทล กบั มหี้องอาหาร เพื่อให้บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่ม (ค่าเฉลีย่ 3.71) ตามล าดบั 

ปัจจยัด้านราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัดงักล่าวในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก โดยให้ความส าคญักบัราคาที่พกัมคีวามเหมาะสมกับคุณภาพและการบรกิาร (ค่าเฉลี่ย 

3.89) รองลงมาคอื ลกัษณะการช าระค่าบรกิาร เช่น สามารถช าระโดยบตัรเครดติได้ และความ

เหมาะสมของราคาบรกิารเสรมิ (ค่าเฉลี่ย 3.87)  ห้องพกัมหีลายราคาให้เลอืก (ค่าเฉลี่ย 3.84) 

ราคาที่พักมีความคงที่ ในทุกช่วงฤดูกาล (ค่าเฉลี่ย 3.82 ) และการคิดราคาแบบ package 

(ค่าเฉลีย่ 3.80) ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดงักล่าวในภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารสามารถท าได้สะดวก เช่นการ

โทรศพัท ์หรอืการเดนิเขา้มาตดิต่อเอง  มรีะบบการจองผ่านตวัแทนในอนิเตอรเ์น็ต (OTA) และ 

มกีารแนะน าจากผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารมาแลว้ (ค่าเฉลีย่ 3.86) รองลงมามรีะบบการจองผ่านเวป็ไซด์
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ส่วนตัว และการเดินทางมายัง สถานที่ตัง้ของโฮสเทลได้สะดวกและง่าย  (ค่าเฉลี่ย 3.80) 

ตามล าดบั 

ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการขายกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัดงักล่าวในภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัการให้ส่วนลดราคาในการใช้บรกิารห้องพกัส าหรบั

การจองล่วงหน้าหรอืเขา้พกัหลายวนั (ค่าเฉลีย่ 3.78) รองลงมาคอื มกีารมอบของทีร่ะลกึในการ

เข้าพัก และ การประชาสัมพันธ์ที่พักผ่านช่องทางเครอืข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter 

(ค่าเฉลี่ย 3.77 ) การลงโฆษณาในเวป็ไซด์ (ค่าเฉลี่ย 3.75 ) และการมกีิจกรรมให้ลูกค้ามสี่วน

รว่ม (ค่าเฉลีย่ 3.74) ตามล าดบั 

ปัจจยัด้านบุคลลากรกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัดงักล่าวในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญักบัพนักงานใหบ้รกิารลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉลีย่ 3.94 

) รองลงมาคอื พนักงานที่มจี านวนเพยีงพอในการให้บรกิาร และ พนักงานมคีวามซื่อสตัย์ต่อ

ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าลืมของหรือช าระเงินเกิน  (ค่าเฉลี่ย 3.92)  บุคลิกภาพ-ลักษณะของ

พนักงาน พนักงานที่ดูแลเอาใจใส่และมีความกระตือรอืร้นในการบรกิาร พนักงานมคีวามรู้

ความสามารถในการใหบ้รกิารเป็นอยา่งด ีเช่น ความรูด้า้นภาษา และความสามารถในการแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้ (ค่าเฉลี่ย 3.91) และพนักงานให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

(ค่าเฉลีย่ 3.88) ตามล าดบั 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อปัจจยัดงักล่าวในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญักบัสิง่อ านวยความสะดวกนอกหอ้งพกั เช่น lobby  พืน้ที่

ส่วนรวม (ค่าเฉลี่ย 3.85) รองลงมาคือ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั และป้ายแสดง

สถานที่ที่ชดัเจน (ค่าเฉลี่ย 3.84) ระบบรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉลี่ย 3.83)  

การแต่งกาย และความสะอาดของพนักงาน (ค่าเฉลีย่ 3.82) ลกัษณะการตกแต่งภายในโฮสเทล 

(ค่าเฉลีย่ 3.80) และลกัษณะการการตกแต่งภายนอกโฮสเทล(ค่าเฉลีย่ 3.77) ตามล าดบั 

ปัจจยัด้านกระบวนการท างานกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจยัดงักล่าวในภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบักระบวนการในการให้บรกิารในห้องพกั (ค่าเฉลี่ย 

4.01) รองลงมาคอื กระบวนการในการจองหอ้งพกั กบั กระบวนการในการให้บรกิารเสรมิอื่นๆ 

เช่น ขอ้มลู และการช่วยเหลอื(ค่าเฉลีย่ 3.92) และกระบวนการในการ check in  และ check out 

(ค่าเฉลีย่ 3.91) ตามล าดบั 
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การวิเคราะห์ความส าคัญของการตัดสินใจใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

 ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทล

ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

ในโฮสเทลทีม่รีาคาเหมาะสมกบัคุณภาพและการบรกิารค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.08) 

รองลงมาคือ เลือกใช้บรกิารในโฮสเทลที่มกีระบวนการการท างานที่รวดเรว็  (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

เลอืกใชบ้รกิารในโฮสเทลทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกเหมาะสมและการบรกิารทีด่ ี(ค่าเฉลีย่ 3.93) 

เลอืกใช้บรกิารในโฮสเทลที่มชี่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลายช่องทางสามารถเข้าถึงได้

(ค่าเฉลี่ย 3.91)เลือกใช้บรกิารในโฮสเทลที่มบีุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่ดีและมคีวามสามารถ 

(ค่าเฉลี่ย3.88)  เลือกใช้บรกิารในโฮสเทลที่มกีารตกแต่งและจดัสถานที่ที่เหมาะสมสวยงาม 

(ค่าเฉลี่ย 3.84) และเลอืกใชบ้รกิารในโฮสเทลที่มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายที่หลากหลาย 

(ค่าเฉลีย่ 3.83) ตามล าดบั 

การตรวจสอบสมมติฐานการหาและท าการทดสอบความแตกต่างของระดับ

ความส าคญัของการตดัสินใจใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร ของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ าแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ 

 ผลการทดสอบความแตกต่างของระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับระดับ

ความส าคญัของการตดัสนิใจใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

พบว่า  

 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิัง้ชายและหญงิ มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขต

พระนคร กรุงเทพมหานครที่เหมอืนกัน  และ ระดบัการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกัน ของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร 

กรงุเทพมหานคร เหมอืนกนั  

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อายุแตกต่างกัน มกีารให้ระดบัความส าคญัการตัดสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 โดยนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี มคี่าเฉลีย่การใหค้วามส าคญัใน

การตัดสินใจใช้บริการโฮสเทลในขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มากกว่า 
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นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิทีม่อีายุระหว่าง 20-30 ปี , 31-40 ปี และ 40 ปีขึน้ไปอย่างมนียัส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมกีารให้ระดบัความส าคญัการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 โดยนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีแ่ยกกนัอยู่/หย่ารา้ง/หมา้ย มคี่าเฉลีย่การใหค้วามส าคญัใน

การตัดสินใจใช้บริการโฮสเทลในขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มากกว่า 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิทีโ่สด และสมรส อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการให้ระดับ

ความส าคญัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

1,001- 2,000 ดอลล่าห์ มคี่าเฉลี่ยการให้ความส าคญัในการใช้บรกิารโฮสเทลในขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2,001-3,000 ดอลล่าห ์และ 3,000 ดอลล่าห ์ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มภีูมลิ าเนาแตกต่างกนัมกีารให้ระดบัความส าคญัการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ทีแ่อฟรกิามคี่าเฉลี่ยการให้

ความส าคญัในการใช้บรกิารโฮสเทลในขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มากกว่า 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ภีูมลิ าเนาอยูท่ี ่อเมรกิา ,เอเซยี และยุโรป อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ

ที่ระดบั 0.05  และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มภีูมลิ าเนาอยู่ที่แอนตารก์ติกามคี่าเฉลี่ยการให้

ความส าคญัในการใช้บรกิารโฮสเทลในขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มากกว่า

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ภีมูลิ าเนาอยูท่ี ่อเมรกิา และยุโรป อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05   

การตรวจสอบสมุติฐานการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขต

พระนคร กรงุเทพมหานคร 

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสนิใจ

เลอืกใช้บรกิารโฮสเทลพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน มคีวามสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติอยา่งมี
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นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01  โดย ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องการ

จดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านส่งเสรมิการขาย ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ  มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ในระดบั

ป าน ก ล าง  มี ค่ า สั ม ป ร ะสิท ธิ ค์ ว าม สัม พั น ธ์  (Pearson Correlation ,r) เท่ า กั บ  0.636 

,0.612,0.624,0.620,0.581,0.671  และ ปัจจัยด้านกระบวนการและปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดโดยรวม  มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิค์วามสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เท่ากับ 

0.772 และ 0.771  

ความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้สองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีการให้

ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจยัย่อยมากขึ้น การตัดสิน ใจเลือกใช้

บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรงุเทพมหานครในภาพรวมกจ็ะมเีพิม่มากขึน้ 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ภูมิล าเนาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระ

นคร ของกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ 7 ด้าน มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อ

นกัท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นใดดา้นหนึ่งกจ็ะส่งผลกบัการ

ใหค้วามส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลโดยรวมในทางเดยีวกนั   

2.อภิปรายผล  

 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารโฮสเท

ลของนักท่องเที่ยวในแขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่ใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผู้วจิยัขอ

อภปิรายผลการวจิยัดงันี้ 

1. ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่งกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล 

พบว่าทัง้เพศชายและเพศหญิงมกีารตดัสนิใจเขา้พกัโฮสเทลที่ไม่แตกต่างกนั แสดงว่า 

เพศไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทล ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

เหมอืนกบัในงานวจิยัของธนาวุฒ ิศุภางคะรตัน์ (2551) ที่ท าการศกึษาเรื่องปัจจยัทางการตลาด

ทีส่่งผลถงึพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินการเขา้พกัโฮสเทลในเขตกรงุเทพมหานคร
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ที่พบว่า เพศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการเข้าพัก โฮสเทล 

เหมอืนกนั เนื่องจาก โฮสเทลเป็นที่พกัในราคาประหยดัส าหรบันักเดนิทางทุกเพศซึ่งมรีปูแบบ

ในการท่องเที่ยวเหมือนๆ กัน จงึส่งผลให้ ปัจจยัในด้านเพศไม่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารโฮสเทล 

ส่วนในดา้นของอาชพีและระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิี่

เคยใชบ้รกิารโฮสเทล กไ็ม่มผีลต่อการตดัสนิใจในการการเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล เนื่องจาก โฮส

เทลเป็นทีพ่กัแรมในราคาประหยดั และกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีม่าใชบ้รกิารโฮสเทลส่วนใหญ่เป็นผู้

ทีม่คีวามตัง้ใจทีพ่กัในโฮสเทลบรเิวณทีน่กัท่องเทีย่วเลอืกอยู่แลว้  และดว้ยลกัษณะของโฮสเทล

เป็นสถานที่พักที่นักท่องเที่ยวหลากหลายอาชีพมาพักรวมกัน จงึท าให้การตัดสินใจในการ

เลอืกใชบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั แมจ้ะมอีาชพีหรอืการศกึษาทีแ่ตกต่างกนักต็าม  

ด้านอายุ  สถานภาพ รายได้เฉลี่ย และภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  โดย 

นักท่องเที่ยวที่ใช้บรกิารโฮสเทลส่วนใหญ่มอีายุ 20-30 ปี และมีรายได้เฉลี่ยที่อยู่ในระหว่าง 

1,001-2,000 ดอลล่าหใ์หค้วามส าคญัในการเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลมากทีสุ่ด ซึง่ตรงกบั งานวจิยั

ของ  สุรางคนา จามรสวสัดิ ์(2557) ทีศ่กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยท าการศึกษาจากผู้ใช้บรกิารธุรกจิโฮสเทล อ าเภอเมอืง จงัหวดั

กระบี ่แลว้พบว่า นักท่องเที่ยวเขา้มาท่องเทีย่วในจงัหวดักระบีส่่วนใหญ่เป็นเพศชาย มสีญัชาติ

ยุโรป มอีายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและเป็นนักเรยีน/นักศกึษา 

ทีม่รีายได้ต่อเดอืนน้อยกว่า 20,000 บาท มจีุดประสงคม์าท่องเทีย่วและพกัผ่อน เป็นระยะเวลา 

2 คนืโดยพกัในหอ้งพกัทีม่รีาคาต ่ากว่า 500 บาทต่อคนื และประเภททีพ่กัทีต่้องการคอื โฮสเทล 

ดังนั ้น ในทางเดียวกัน นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 20-30 ปีมีรายได้ น้อยต้องการที่พักในราคา

ประหยดั จงึมองหาโฮสเทลเป็นทางเลอืกในการตดัสนิใจ แตกต่างจาก  ช่วงอายุอื่นๆหรอืที่มี

รายไดม้าก ทีม่กีารพจิารณาตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัทีม่รีาคาสงูกว่าโฮสเทล  

2. ขอ้มลูดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮส

เทล 
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พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน คอื ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการ

ส่งเสรมิการขาย ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน

กระบวนการท างาน ของโฮสเทล นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตใิห้ความส าคญักบัทุกด้านในระดบั

มาก และให้ความส าคัญกับด้านกระบวนการท างานโดยรวม มากที่สุด  ซึ่งกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัในเรื่องของกระบวนการในการใหบ้รกิารในหอ้งพกัของโฮสเทล

เป็นหลกั ในทีน่ี้ หมายถงึ การบรกิารเรือ่งของสิง่อ านวยความสะดวก เช่น  อุปกรณ์ภายในห้อง 

อุปกรณ์อาบน ้า น ้าดื่มหรอือาหารที่บรกิารในห้องพกั  รองลงมาเป็นกระบวนการในการจอง

ห้องพกั และการให้บรกิารเสรมิอื่นๆ เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยว และความช่วยเหลอื  ที่ต้องมี

ความรวดเรว็และถูกต้องเพื่อให้เกดิความสะดวก เป็นสิง่ทีน่ักท่องเทีย่วต้องการใหม้กีารบรกิาร

ในส่วนนี้ และ  รองลงมาคอืปัจจยัดา้นบุคคลากร นักกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบั

ความเสมอภาคในการบรกิาร และการมพีนักงานเพียงพอในการให้บรกิาร ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ สุรางคนา จามรสวสัดิ ์(2557) การศกึษาปัจจยัดา้นของส่วนประสมทางการตลาด 7 

ดา้น พบว่าทุกปัจจยัมรีะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และ งานวจิยัของ ธนาวุฒ ิศุภางคร์ตัน์ 

(2551) ที่พบว่า ปัจจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  และ 

ราคา เป็นปัจจยัทีน่ักท่องเที่ยวใหค้วามส าคญัมากที่สุด จากศกึษาพฤตกิรรมการเขา้พกัโฮสเท

ลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร  และ ตฤณ พริง้ประเสรฐิ (2553) ที่

พบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารทีพ่กัแบบเกสต์เฮาส์

บรเิวณถนนขา้วสาร ทีน่ักท่องเที่ยวใหค้วามส าคญัในระดบัมากคอื ปัจจยัด้านกระบวนการและ

การสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์

เมื่อพจิารณาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานครพบว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในทุกดา้นและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกันทัง้หมด นัน่หมายความว่า เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้

ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นใดดา้นหนึ่งแลว้กจ็ะส่งผลใหเ้กดิการตดัสนิใจ

เลอืกใช้บรกิารโฮสเทลตามมา ด้วย กล่าวคอื ส่วนประสมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็มี

ความส าคญัต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บรกิารโฮสเทลทุกด้าน  สอดคล้องกับ งานวิจยัที่ศึกษา

ของณฏัฐกิา รกัเสนาะ(2553) ทีศ่กึษา ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกใชบ้รกิารบูตคิโฮเต็ล 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  แล้วพบว่าปัจจยัทางส่วน

ประสมทางการตลาดทุกด้าน มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารบูติคโฮเทลในอ าเภอหวัหิน จงัหวดั
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ประจวบครีขีนัธ ์ในระดบัมาก และตรงกบังานวจิยัหวัขอ้ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกที่

พกัแรมระดบั 3 ดาวของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีของ สุรภ ีพงษ์พานิช 

(2556) ที่ผลการวเิคราะห์พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร (8P’s) ที่มี

ผลอย่างเข้มขน้ต่อระดบัการตดัสนิใจเลอืกที่พกัแรมระดบั 3 ดาว ในเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุรี

ได้แก่ ด้านผลิตภาพ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์    และ สอดคล้องกับ

งานวจิยัของ เฉลมิพร ลิ้มศริวิฒัน์ (2557) ที่ศกึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจใช้บรกิารโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวผู้ใชบ้รกิารส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารมากทีสุ่ดไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรโดยเลอืกทีพ่นกังานมกีรยิามารยาททีสุ่ภาพ 

รองลงมาไดแ้ก่ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นราคา 

ดา้นสิง่แวดลอ้มลกัษณะทางกายภาพ และดา้นส่งเสรมิการตลาดทีใ่หค้วามส าคญัน้อยทีสุ่ด 

3.ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮส

เทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ท าให้ทราบถึงความส าคญัและความสมัพันธ์ของส่วน

ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลจงึมขีอ้เสนอแนะส าหรบัผู้

ประกอบธุรกจิแบ่งตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดงันี้   

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูป้ระกอบการ 

1.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการศกึษาส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ผลการศกึษาพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็น นักท่องเที่ยวเพศหญิง มอีายุ 20-30 ปี รองลงมาคอือายุ 31-40 ปี  

และ อายุ 40 ปีขึ้นไปมีเพียง ส่วนน้อย เท่านัน้ซึ่งมองว่าในปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นยุคสงัคม

ผู้สูงอายุและก าลงัมกีารขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการซื้อบรกิาร 

ดงันัน้เมื่อต้องการขยายตลาดหรอืต้องการผลก าไรที่มากขึ้นผู้ประกอบการควรที่จะมองการ

บรกิารในส่วนนี้เพื่อรองรบักลุ่มคนในระดบัผู้สูงอายุ เช่น การมสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบั

ผู้สูงอายุมากขึน้เช่น ทางลาด หรอืปรบัรูปของห้องพกัให้มากขึน้ เช่นให้เป็นเตยีง ที่ไม่สูงมาก 

หรอื ห้องที่มเีตยีงชัน้เดยีว  แต่ก็ยงัคงแนวทางของความเป็นโฮสเทลอยู่ ส่วนในเรื่องของกลุ่ม

ตวัอย่างที่พบมากม ีสถานภาพ โสด มกีารศึกษาในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า ประกอบ

อาชีพอิสระ/รบัจ้างทัว่ไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  2,001-3,000 ดอลล่าห์ และส่วนใหญ่มี
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ภูมลิ าเนาอยู่ในอเมรกิา เอเซยี และยุโรปนัน้  มองว่า โฮสเทลควรมกีารรกัษาความปลอดภยั 

หรอื มกีารแบ่งแยกโซน หญิง ชาย หรอื ห้องรวม ให้กบั ลูกค้าได้มโีอกาสได้เลอืก ใช้บรกิาร 

เนื่องจากผู้ที่โสด บางรายอาจจะต้องการที่พกัแบบแยกหรอืพกัรวมต้องการพบปะรู้จกัเพื่อน

ใหม่ๆ  นอกจากนี้ การที่ นักท่องเที่ยวจากทวปีเอเซยีเขา้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 

โฮสเทลควรมภีาษาที่ใช้ในการตดิต่อสื่อสาร เพิม่มากขึน้ เช่น ป้ายบอกขอ้มูล เอกสาร ต่างๆ

รวมถงึ หน้า website เป็นทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจนี เพิม่เขา้ไป  

1.2 ขอ้เสนอแนะจากผลการศกึษาส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

1.2.1.ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในจ านวน

ห้องพักที่ เพียงพอ และความสะอาดของสถานที่   และการมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย  

ผูป้ระกอบการควรที่จะจดัท าห้องพกัหรอืเตยีงให้มจี านวนเพยีงพอกบัความต้องการของลูกค้า 

อาจมกีารออกแบบเตียงให้สามารถต่อเสรมิเพื่อเพิม่จ านวน รองรบัความต้องการของลูกค้าได ้

รวมถึงมีการจดัการในเรื่องของ revenue management ที่ดี กล่าวคือ การจดัการให้ลูกค้าที่

ต้องการพกัมทีีพ่กัใหไ้ด้ในปรมิาณที่มากที่สุดที่สามารถสรา้งผลประโยชน์ให้กบัโฮสเทลได้มาก

ที่สุด มกีารจดัการในเรื่องของระบบการจองที่มกีารท า over booking ไว้เผื่อกรณีที่เป็นช่วงมี

อตัราการเขา้พกัของลูกค้าสูง จะได้ มหี้องเผื่อไว้ส ารองให้ลูกค้าที่ต้องการพกั  ส าหรบัในเรื่อง

ของความสะอาด ผู้ประกอบการควรจดัพนักงานดูแลท าความสะอาดให้เพียงพอ ทัง้ในพื้นที่

ห้องพกั และพื้นที่ส่วนกลาง ในเรื่องของ อินเตอรเ์น็ต ควรมกีารตรวจสอบสญัญาณและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของสัญญานให้มีความรวดเร็วขึ้นเนื่องจาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะท าการ

ตดิต่อสื่อสาร หรอืท างานโดยใชส้ญัญานอนิเตอรเ์น็ตไรส้าย เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บั

ผู้ใช้บรกิารทัง้ในบรเิวณส่วนกลางหรอืห้องพัก   นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับบริเวณที่

สามารถพบปะพูดคุยกนัและกนัได้ในระดบัมาก ผู้ประกอบการควรมกีารจดัพื้นที่ส่วนกลางหรอื 

บรเิวณทีล่กูคา้สามารถ พบปะพดูคุยระหว่างกนัได ้เช่น จดัใหม้หีอ้งอเนกประสงค ์ หรอื บรเิวณ 

lobby หรอื ลานกจิกรรม ส าหรบัโฮสเทลทีม่ ีพืน้ทีค่่อนขา้งกวา้ง   

นอกจากนี้ในเรือ่งของการมบีรกิารโฮสเทลควรมบีรกิารค าแนะน าเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

และโฮสเทลควรตดิต่อกบับรษิทัน าเทีย่วหรอืไกด ์หรอืบรษิทัเช่ารถ ไวเ้พื่อเป็นการอ านวยความ

สะดวกให้กับลูกค้าในการท่องเที่ยว เป็นบรกิารเสรมิให้กับลูกค้า และโฮสเทลควรจดัหาสิ่ง

อ านวยความสะดวกเช่นตู้กดน ้า หรอื ทวี ีตูเ้ยน็หรอืเครือ่งปรบัอากาศ มุมบรกิารเครื่องดื่ม หรอื



 87   
 

อาหาร หรอืมุมที่สามารถให้นักท่องเที่ยวท าการประกอบอาหารเองได้ หรอืแมแ้ต่ เครื่องซกัผ้า

หยอดเหรยีญ ไวบ้รกิาร 

1.2.2.ดา้นราคา จากการศกึษาพบว่านกัท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบัราคาทีเ่หมาะสมกบั

คุณภาพและการบรกิาร มหีอ้งพกัใหเ้ลอืกหลากหลาย และ ราคาหอ้งพกัหรอืค่าบรกิารต่างๆทีม่ ี

ความเหมาะสม ผูป้ระกอบการควรมกีารตัง้ราคาโดยพจิารณาถงึคุณภาพของเตยีงนอน สถานที่

สะอาด มพีนักงานดูแล และมบีรกิารเสรมิอื่นๆ ให้มคีวามใกล้เคยีงกับสถาพความเป็นจรงิที่

ลกูคา้สามารถเหน็ได ้หรอืรูส้กึไดว้่ามคีวามคุม้ค่ากบัเงนิทีเ่สยีไป เช่นหากโฮสเทลใหบ้รกิารแบบ

พดัลม และมเีตยีงแบบคุณภาพต ่า แต่คดิราคาที่สูงก็ไม่ควร ทัง้นี้โฮสเทลควรท าการพจิารณา

เปรยีบเทียบในเรื่องของคุณภาพกับราคาโดยการพิจารณาราคาค่าที่พักจากคู่แข่งในระดับ

เดียวกัน แล้วน ามาท าการประเมนิเพื่อก าหนดราคา โดยที่อัตราค่าที่พกัหรอือัตราค่าบรกิาร

ต่างๆ จะคดิที่ไม่เอาก าไรจนเกนิไป  หากค่าหอ้งพกัมรีาคาต ่า ค่าบรกิารอื่นๆกส็ามารถที่จะคดิ

ราคากบัลกูคา้ได ้  

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบการคดิราคาแบบ package รวมค่าบรกิารอื่นๆไปดว้ยใน

ตวัเลย เช่น บรกิารหอ้งพกั พรอ้มอาหารเชา้ หรอืฟรอีนิเตอรเ์น็ต ไม่มคี่าบรกิารเสรมิอื่นๆแอบ

แฝง  ก าหนดเป็นราคารวมทุกอย่างไปเป็นราคาเดียวแยกตามชนิดห้องพักที่ลูกค้าเลือกใช้

บรกิาร และโฮสเทลควรมกีารระบุอตัราค่าบรกิารในส่วนต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจน  

1.2.3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  การตดิต่อสื่อสารกบัลูกคา้ถอืเป็นสิง่ส าคญัไม่ว่าจะ

เป็นการตดิต่อทางโทรศพัท ์อเีมล รวีวิต่างๆในเวป็ไซดห์รอื ผ่านตวัแทนจ าหน่ายในอนิเตอรเ์น็ต 

ผูป้ระกอบการควรเพิม่ช่องทางเหล่านี้ใหส้ามารถตดิต่อกบัทางลูกคา้ใหไ้ดส้ะดวกและมชี่องทาง

ที่ให้ลูกค้าสามารถติดต่อกบัทางโฮสเทลได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสมัพันธ์กับ

ลูกคา้ก่อนและหลงัใชบ้รกิาร  การมเีวป็ไซด ์ส่วนตวั การขายผ่าน OTA เป็นช่องทางทีส่ าคญัที่

ท าให้ลูกค้าสามารถเขา้ถงึและรูจ้กัโฮสเทลได้ จงึควรจดัให้มพีนักงานหรอืหน่วยงานที่ดูแลใน

ส่วนนี้โดยเฉพาะ เช่นหน่วย IT หรอืหน่วยบรกิารลูกคา้ เพื่อท าการตรวจสอบ ตอบค าถาม หรอื

จดัการจองในระบบอนิเตอรเ์น็ต  รวมถงึการปรบัปรงุเวป็ไซดข์องโฮสเทลใหเ้ป็นปัจจุบนัดว้ย   

ผูป้ระกอบการควรเลอืกสถานที่ตัง้โฮสเทลให้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรอืสถานทีส่ าคญั

และสามารถเดนิทางเขา้ออกได้สะดวก มป้ีายหรือสามารถเดนิทางเขา้ออกไดอ้ย่างสะดวกและ
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ปลอดภยั หากมขีอ้จ ากดัในเรื่องของการเดนิทาง โฮสเทลควรทีจ่ะมกีารอ านวยความสะดวกให้

ลกูคา้ เช่น มรีถรบัส่ง หรอืมแีผนที ่ป้ายน าทางทีช่ดัเจน  

 1.2.4.ดา้นการส่งเสรมิการขาย จากการศกึษาปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการขายโดยรวมอยู่

ในความส าคญัที่น้อยสุดเมื่อเทยีบกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ แต่ทัง้นี้การส่งเสรมิ

การขายเป็นสิง่ที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลดในการใช้บรกิาร

ส าหรบัผู้ที่เคยใช้บรกิาร หรอืส่วนลดในกรณีที่จองผ่านเว็ปไซด์ส่วนตัว  หรอืส่วนลดในช่วง

เทศกาล  มกีารท าโปรโมชัน่ในช่วงต่างๆ การมกีจิกรรม เช่นการให้ลูกค้าเล่นเกมส์กบัทางโฮส

เทลหรอืตอบค าถามในเว็ปไซด์ของทางโฮสเทลเพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ามาท าการ

ปรบัปรุงการใหบ้รกิารโดยแลกกบัของทีร่ะลกึหรอืส่วนลดในการใช้บรกิารในครัง้ต่อไป เป็นการ

ดงึดดูใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจในการใชบ้รกิารมากขึน้  

นอกจากนี้ผูป้ระกอบการควรเพิม่การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ใหข้อ้มลูข่าวสารเกีย่วกบั

สถานทีท่่องเทีย่ว ขอ้มลูส าคญัในการเดนิทาง ใหก้บันกัท่องเทีย่วไดร้บัทราบในเบือ้งตน้โดยผ่าน

ทาง เวป็ไซดห์รอือเีมล เพื่อเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดก่ีอนที่จะมาใชบ้รกิารและสรา้งความ

ประทบัใจหลงัจากใชบ้รกิารดว้ย  

1.2.5 ดา้นบุคลากร จากการศกึษาพบว่านักท่องเที่ยวให้ความส าคญัในเรื่องของการที่

พนักงานมกีารดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาค และมีพนักงานเพียงพอในการให้บรกิาร และการ

ให้บรกิารทุกด้าน ผู้ประกอบการควรมกีารวางแผนในการคดัเลอืกพนักงานที่จะเขา้มาท างาน

โดยมกีารรบัพนักงานที่มคีวามรู้ความสามารถ มบีุคลกิภาพที่ดี มมีนุษยสมัพนัธ์ที่ดี สามารถ

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  มคีวามเขา้ใจในรปูแบบและการบรกิารของโฮส

เทล  และมคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน ผูป้ระกอบการควรมกีารวางแผนในการฝึกอบรมใน

เรื่องของการบรกิาร ภาษา การสื่อสาร และคุณธรรมจรยิธรรมใหก้บัพนักงานอยู่เสมอ เป็นการ

ปลกูฝังใหพ้นักงานมใีจรกัในงานบรกิารรวมถงึมทีกัษะและความรูค้วามสามารถในการแก้ปัญหา

ในการบรกิารได้  โฮสเทลควรฝึกอบรมพนักงานให้สามารถท างานได้หลากหลายด้าน เพื่อลด

ความเสี่ยงทีเ่กดิจากการมใีห้บรกิารลูกค้าไม่เพยีงพอ หรอืการที่พนักงานในบางส่วนขาดไป ก็

สามารถใช้พนักงานในต าแหน่งอื่นมาช่วยท าหน้าที่ชัว่คราว ในการบรกิารลูกค้าได้ ลดปัญหา

การมพีนกังานไมเ่พยีงพอในการใหบ้รกิารลกูคา้ในช่วงทีม่จี านวนลกูคา้มาก  
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1.2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จากการศกึษาพบว่านกัท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบัสิง่

อ านวยความสะดวกทัง้ภายนอก และภายในหอ้งพกั เป็นส าคญั ผูป้ระกอบการควรมกีารดูแลสิง่

ต่างๆทัง้ภายในห้องพกัและนอกห้องพกั เช่น โต๊ะ ที่นัง่ เตียง หมอน หรอืที่นอน รวมถึง สิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างปกตอิยูต่ลอดเวลา  มแีผนในการตรวจสอบ

สิง่ต่างๆ และวนัหมดอายขุองเครื่องใช ้การก าหนดวนัทีว่สัดุหรอือุปกรณ์บางอยา่งตอ้งซ่อมแซม

หรอืเปลีย่นใหม่   โฮสเทลมกีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกตวัอาคารใหม้คีวาม

สะอาด น่าพกัอาศยั  และดงึดดูความสนใจนักท่องเทีย่วดว้ยการตกแต่ง อาคาร การออกแบบ ที่

โดดเด่นเป็นที่น่าจดจ า นอกจากนี้  โฮสเทลควรมรีะบบรกัษาความปลอดภัยทัง้ในเรื่องของ

พนักงานรกัษาความปลอดภัยในโฮสเทล  ตลอด 24 ชัว่โมงและกล้องวงจรปิด รวมถึงการ

ออกแบบโฮสเทลใหม้คีวามปลอดภยัและถูกต้อง เช่นการมบีนัไดหนีไฟ  ป้ายแสดงเสน้ทางการ

หนีไฟ และอุปกรณ์ในการดบัเพลงิ ทีอ่ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

1.2.7 ด้านกระบวนการท างาน จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวให้ความส าคญัและมี

ระดบัการตดัสนิใจในเรื่องของกระบวนการในการท างานมากทีสุ่ด  กระบวนการในการท างานจะ

ท าได้ถูกต้องและรวดเรว็สามารถท าได้จากพนักงานที่มปีระสทิธภิาพและเขา้ใจระบบของการ

ท างานในปรมิาณทีเ่พยีงพอ เพื่อใหไ้ม่เกดิความผดิพลาด และระบบในการท างานผูป้ระกอบการ

จงึควรที่การจดัการวางแผนในระบบการให้บรกิารไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการจองห้องพกั 

การเขา้พกั การออกจากทีพ่กั  การใหข้อ้มลูขา่วสาร ต่างๆ ใหม้คีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

สูงทีสุ่ด โดยในกระบวนการจองหอ้งพกัทีร่วดเรว็นัน้ โฮสเทลควรมกีารตดิต่อกบัลูกคา้ที่ท าการ

จองไว้ เมื่อโฮสเทลได้รบัข้อมูลในการจองจากลูกค้าโดยทนัท ีหากมกีารจองผ่านตวัแทนเมื่อ

ได้รบัขอ้มูลแล้ว พนักงานควรติดต่อกบัลูกค้าหรอืมกีารยนืยนัในการเข้าพกัอีกครัง้หนึ่ง เพื่อ

ไม่ใหเ้กดิความผดิพลาดในการจอง และขอ้มลูต่างๆทีไ่ด้จากการยนืยนัจะส่งผลให้กระบวนการ

ในการเขา้พกั เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเรว็ขึน้  ผู้ประกอบการควรใช้เทคโนโลย ีเช่นระบบ

คอมพวิเตอรใ์นการเก็บขอ้มูลของลูกค้า เพื่อน าขอ้มูลที่ได้มาใช้ได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการ

ประมวลผล รายได้หรอืข้อมูลของลูกค้าเก่าเพื่อสร้างความสมัพนัธ์กับลูกค้าในอนาคตต่อไป   

และระบบอนิเตอรเ์น็ตเขา้มาใช้ในกระบวนการในการบรกิาร เช่น อเีมล แจง้ยนืยนั หรอือีเมล

เพื่อสรา้งความสมัพนัธแ์ละขา่วสาร เป็นตน้   

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป 
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2.1 ควรมกีารศกึษาในเรื่องของปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทล 

เช่นปัจจยัดา้นคุณภาพในการบรกิาร การสื่อสารทางการตลาด เป็นตน้ 

2.2 ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโฮสเทลในเขต

อื่นๆ รวมถงึจงัหวดัใหญ่ๆ ทีม่ธีุรกจิโฮสเทลหรอืโรงแรมขนาดเลก็ เช่น เชยีงใหม่ ภูเกต็ เพื่อให้

ได้ทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารโฮสเทลในขอบเขตที่กว้างขึน้  และน าข้อมูลมา

เป็นแนวทางในการก าหนดแผนกลยุทธใ์นการบรหิารโฮสเทลต่อไป  

2.3 ควรมกีารศึกษาปัจจยัในการด าเนินธุรกิจในด้านของผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทล 

เช่น ด้านการลงทุน ด้านความเสี่ยง หรอื ด้านผลกระทบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน และเป็น

แนวทางในการวางแผนการบรหิารโฮสเทลใหก้บัผูท้ีส่นใจลงทุนในธุรกจิโฮสเทลในอนาคต 

2.4 ควรมกีารศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนท าธุรกิจโฮสเทลเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้ที่มีความสนใจในการท าธุรกิจโฮสเทล ในบริเวณที่

ผูป้ระกอบการมคีวามสนใจ  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮเทลใน 
เขตพระนครของกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 
ค ำชี้แจง  

แบบสอบถำมชุดนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบกำรค้นคว้ำอิสระ
ในกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ที่มี
ผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหำนครของนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติ 
และศึกษำควำมสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร
โฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหำนครของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ 
 ข้อมูลจำกแบบสอบถำมนี้ จะเก็บเป็นควำมลับและน ำไปใช้ในกำรวิจัยเท่ำนั้น ดังนั้นเพื่อ
ควำมสมบูรณ์ของผลกำรวิจัย จึงขอควำมกรุณำจำกท่ำนให้ข้อมูลตำมควำมเป็นจริงโดยท่ำนไม่
ต้องระบุชื่อและท่ีอยู่ของท่ำน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีได้ให้ข้อมูลมำ ณ โอกำสน้ี 
   
ค าชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมำย  √  ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับควำมจริงมำกที่สุด 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล  
1.   (    ) ชำย   (    ) หญิง 
2.      อำยุ 
(    ) น้อยกว่ำ 20 ปี     (    ) 20-30 ปี 
(    )  31 -40 ปี    (    ) มำกกว่ำ 40 ปี  
3. สถำนะภำพ 
(    )  โสด    (    )  สมรส    (    ) หย่ำรำ้ง/หม้ำย 
3. ระดับกำรศึกษำ 
(    )  ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี   (    )  ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ   
(    ) ปริญญำโท หรือสูงกว่ำ 
4. อำชีพ 
(    )  ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  (    ) นักเรียน-นักศึกษำ (    ) พนักงำนบริษัทเอกชน 
(    ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย  (    ) แม่บ้ำน      (    ) รับจ้ำงทั่วไป/อิสระ  
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5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  
(    ) ต่ ำกว่ำ 1,000 ดอลลำร์ สหรัฐ  (    ) 1,001-2,000 ดอลลำร์ สหรัฐ  
(    ) 2,001-3,000 ดอลลำร์ สหรัฐ  (    ) มำกกว่ำ 3,000 ดอลลำร์ สหรัฐ  
6.ทวีปที่ท่ำนอำศัยอยู่ / ภูมิล ำเนำ  
(    ) อเมริกำ  (    ) เอเซีย (    ) ยุโรป    (    ) แอฟริกำ (    ) ออสเตรเลีย (    ) แอนตำร์
กติกำ 
 
สว่นที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทล 
2.1 ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) 

ปัจจัยในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทล
ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

ระดับควำมส ำคัญ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

1. ชื่อเสียงและควำมเป็นที่รู้จักของโฮสเทล 
 

    
2. ขนำดของห้องพักที่พอดี 

 
    

3. มีจ ำนวนห้องพักเพียงพอ 
 

    
4. ควำมสะอำดของสถำนที่ 

 
    

5. ลักษณะกำรออกแบบที่มีควำมสวยงำม 
และมีเอกลักษณ์  

    

6.มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ตู้เย็น 
เครื่องปรับอำกำศเป็นต้น  

 
    

7.มีบริกำรอินเตอร์เน็ตแบบไร้สำยบริกำร      
8.มีห้องอำหำร เพื่อให้บริกำรอำหำรและ
เครื่องดื่ม  

 
    

9.มีบริเวณให้สำมำรถพบปะพูดคุยหรือท ำ
กิจกรรมร่วมกัน 

 
    

10.มีบริกำรซักอบรีด       
11.มีบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว เช่น กำรจัด
ไกด์น ำเที่ยว หรือรถเช่ำ เป็นต้น 
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2.2 ปัจจัยดำ้นรำคำ (Price) 
ปัจจัยในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทล
ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

ระดับควำมส ำคัญ 

 
น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก 

มำก
ที่สุด 

1.รำคำที่พักมีควำมเหมำะสมกับคุณภำพ
และกำรบริกำร   

    

2.ห้องพักมีหลำยรำคำให้เลือก 
 

    
3.รำคำที่พักมีควำมคงที่ในทุกช่วงฤดูกำล 

 
    

4.ลักษณะกำรช ำระค่ำบริกำร เช่น สำมำรถ
ช ำระโดยบัตรเครดิตได้  

    

5.ควำมเหมำะสมของรำคำบริกำรเสริม เช่น 
ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำบริกำรซักอบ
รีด เป็นต้น 

 

    

6. กำรคิดรำคำแบบ package       
2.3 ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) 

ปัจจัยในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทล
ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

ระดับควำมส ำคัญ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

1.กำรติดต่อสื่อสำรสำมำรถท ำได้สะดวก เช่น
กำรโทรศัพท์ หรือกำรเดินเข้ำมำติดต่อเอง  

    

2.มีระบบกำรจองผ่ำนตัวแทนในอินเตอร์เน็ต 
(OTA)  

    

3.มีระบบกำรจองผ่ำนเว็ปไซด์ส่วนตัว 
 

    
4. มีกำรแนะน ำจำกผู้ที่เคยใช้บริกำรมำแล้ว  
Referral membership / word of mouth  

 
    

5.กำรเดินทำงมำยัง สถำนที่ตั้งของโฮสเทล
ได้สะดวกและง่ำย 

 
    

 
 
2.4 ปัจจัยดำ้นกำรส่งเสริมกำรจัดจ ำหน่ำย (Promotion) 
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ปัจจัยในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทล
ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

ระดับควำมส ำคัญ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

1.มีกำรลงโฆษณำในเว็ปไซด์ 
 

    
2.มีกำรมอบของที่ระลึกในกำรเข้ำพัก 

 
    

3.ให้ส่วนลดรำคำในกำรใช้บริกำรห้องพัก
ส ำหรับกำรจองล่วงหน้ำหรือเข้ำพักหลำยวัน  

    

4.กำรประชำสัมพันธ์ที่พักผ่ำนช่องทำง
เครือข่ำยสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นต้น 

 

    

5.มีกิจกรรมให้ลูกค้ำมีส่วนร่วม      
2.5 ปัจจัยดำ้นบุคคลกร (People) 

ปัจจัยในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทล
ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

ระดับควำมส ำคัญ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

1. บุคลิกภำพ-ลักษณะของพนักงำน 
 

    
2. พนักงำนที่มีจ ำนวนเพียงพอในกำร
ให้บริกำร  

    

3.พนักงำนที่ดูแลเอำใจใส่และมีควำม
กระตือรือร้นในกำรบริกำร  

    

4.พนักงำนให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้องและ
รวดเร็ว  

    

5.พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์ต่อลูกค้ำในกรณีท่ี
ลูกค้ำลืมของหรือช ำระเงินเกิน  

    

6.พนักงำนให้บริกำรลูกค้ำทุกรำยอย่ำงเสมอ
ภำค 

 
    

7.พนักงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรเป็นอย่ำงดี เช่น ควำมรู้ด้ำนภำษำ 
และควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำได้ 

 

    

2.6 ปัจจัยดำ้นลักษณะทำงกำยภำพ (Physical evidence) 
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ปัจจัยในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทล
ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

ระดับควำมส ำคัญ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

1.ลักษณะกำรกำรตกแต่งภำยนอกโฮสเทล 
 

    
2.ลักษณะกำรตกแต่งภำยในโฮสเทล 

 
    

3.สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในห้องพัก 
 

    
4.สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกนอกห้องพัก เช่น 
lobby  พื้นที่ส่วนรวม  

    

5.กำรแต่งกำย และควำมสะอำดของ
พนักงำน  

    

6. ป้ำยแสดงสถำนท่ีที่ชัดเจน       
7.ระบบรักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 
ชั่วโมง 

 
    

2.7 ปัจจัยดำ้นกระบวนกำร (Process) 

ปัจจัยในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทล
ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

ระดับควำมส ำคัญ 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

1.กระบวนกำรในกำรจองห้องพัก      
2.กระบวนกำรในกำร check in  และ check 
out   

    

3.กระบวนกำรในกำรให้บริกำรในห้องพัก 
 

    
4.กระบวนกำรในกำรให้บริกำรเสริมอื่นๆ 
เช่น ข้อมูล และกำรช่วยเหลือ  

    

 
ส่วนที่ 3 กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทล 

กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทลในเขต
กรุงเทพมหำนคร  

ควำมเห็นด้วย 

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก 
มำก
ที่สุด 

1.ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรในโฮส
เทลที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำร
บริกำรท่ีดี 
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2. ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรในโฮส
เทลที่มีรำคำเหมำะสมกับคุณภำพและกำร
บริกำร 

 

    

3.ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรในโฮส
เทลที่มีช่องทำงกำรจัดจ ำหนำยหลำกหลำย
ช่องทำง สำมำรถเข้ำถึงได้ 

 

    

4.ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรในโฮส
เทลที่มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยที่
หลำกหลำย 

 

    

5.ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรในโฮส
เทลที่มีบุคลำกรท่ีมีบุคลิกภำพที่ดีและมี
ควำมสำมำรถ  

 
    

6.ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรในโฮส
เทลที่มีกำรตกแต่งและจัดสถำนท่ีที่
เหมำะสมสวยงำม 

 
    

7.ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรในโฮส
เทลที่มีกระบวนกำรกำรท ำงำนท่ีรวดเร็ว 
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QUESTIONNAIRE 
MARKETING MIX FACTORS AFFECTS FOREIGN TOURIST DECISION ON 

CHOOSING THE HOSTEL IN PRANAKORN AREA OF BANGKOK 

This questionnaire was conduction for research about marketing mixed factor 
which influenced your decision to stay in hostels in the Pranakorn area Bangkok. Your 
opinions will be very helpful for this research. The researcher assure that the survey 
data won’t be used for commercial purpose and the information would be used for the 
academic purposes and will be treated confidentially. 

The questionnaire is divided into three sections. Please answer all questions in 
order to get the completed information and the study will be useful for service 
developing in hostel in future. 
_______________________________________________________________________ 
Instruction: Please mark √ in the box or write down your answer for open questions. 
Part 1:  Personal information 
1. (    ) Male       (    ) Female 
2. Age 
(    )  Below 20 years      (    ) 20-30 years 
(    )  31 -40 years      (    ) More over 40 years 
3. Marital Status  
(    ) Single   (    ) Married   (    ) Divorced/Widow, 
Widower 
4. Education 
 (    ) High school/College (    ) Bachelor’s Degree  (    ) Post-graduate 
5. Occupation 
(    ) Government/State enterprises Officer (    ) Private Organization Officer (    ) 
Student 
(    )  Business Owner   (    ) Self- employed   (    ) Unemployed  
  
6. Monthly income 
(    ) Below 1,000 USD    (    ) 1,001-2,000 USD  
(    ) 2,001-3,000 USD    (    ) More than 3,000 USD 
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7. Region of residence 
(    ) America   (    ) Asia    (    ) Europe   
(    ) Africa    (    ) Australia    (    ) Antarctica 
Part 2. Marketing mixed factor which influenced your decision to stay in hostels in the 
Pranakorn area Bangkok 

FACTOR 
Level of importance 

Strongly 
disagree 

Disagree Neutral Agree 
Strong 
agree 

1. PRODUCT FACTOR  
1.1 The hostel has a good 
reputation.  

    

1.2 The hostel has suitable room 
size.  

    

1.3 The hostel has enough room. 
 

    
1.4 The hostel is clean. 

 
    

1.5 The hostel has a good design. 
 

    
1.6 The hostel has full facilities such 
as refrigerator and air conditioner. 

 
    

1.7 The hostel has Wi-Fi Internet.       
1.8 The hostel has food service.       
1.9 The hostel has common area for 
Guest’s activities.  

 
    

1.10 The hostel has laundry service.      
1.11 The hostel has travel service 
such as Guide, Tour package, Car 
rental. 

 
    

2. PRICE FACTOR  

2.1 Reasonable room rate when 
compare with quality of hostel 
facilities and services.  

 

    

2.2 The hostel has various price of 
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room. 
2.3 The hostel room rate is one 
price for every season. 

 
 

   

2.4 The hostel has payment service 
such as credit card payment. 

 
 

   

2.5 The reasonable extra service 
charge such as Telephone call, 
Internet access, Laundry. 

 

    

2.6 The hostel has full package rate.      
3. PLACE FACTOR  

3.1 The hostel has convenient 
contact such as reception booking, 
walk in. 

 

    

3.2 The hostel has online booking 
services via online travel agency 
such as agoda.com or booking.com. 

 

    

3.3 The hostel has a direct booking 
service on own website. 

 
    

3.4 Recommendations from people 
who have stayed in the hostel by 
referral membership / word of mouth.  

 
    

3.5 The way to go to the hostel is 
easy. 

 
    

4. PROMOTION FACTOR  

4.1 The hostel has advertisement on 
website.   

    

4.2 The hostel has complementary 
gift for guests   

 
    

4.3. The hostel has discount for 
early booking or long stay guest.  
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4.4 The hostel has public relation on 
social network such as Facebook, 
Twister. 

 

    

4.5 The hostel has activities with 
guest involved such as Games, 
Event on special day. 

 
    

5. PEOPLE  FACTOR  

5.1 Staff has a good personality. 
 

    
5.2 The hostel has enough staff for 
service.  

 
    

5.3 Careful and enthusiastic staff in 
service. 

 
    

5.4 Staff can work quickly and 
accurately.  

    

5.5 Staff are loyal to the guest in 
case the guest forgets or overpaid.  

    

5.6 Staff serve all guest equally.      
5.7 Staff has service skills such as 
language knowledge and the ability 
to solve problems. 

 
    

6.PHYSICAL EVIDENCE  FACTOR  

6.1 The hostel has the exterior 
decoration characteristics.  

    

6.2 The hostel has the interior 
decoration characteristics.  

    

6.3 The facilities in room.  
 

    
6.4 The out of room facilities such 
as Lobby, Common area.  

    

6.5 Staff uniform.      
6.6 The hostel signage can be seen      
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clearly. 
6.7 The hostel has 24-hour-security      

7. PROCESS FACTOR  

7.1 The process of room booking. 
 

    
7.2 The process of checking in and 
checking out.  

    

7.3 The process of service in room. 
 

    
7.4 The process of other services, 
such as information and assistance.  

    

Part 3. Your decision to choose a hostel in the Pranakorn area Bangkok 
YOUR DECISION TO CHOOSE A 
HOSTEL IN THE PRANAKORN 

AREA BANGKOK. 

Level of importance 
Strongly 
disagree 

Disagree Neutral Agree 
Strong 
agree 

1. You decide to choose the hostel 
with good facilities and services.  

    

2. You decide to choose the hostel 
with reasonable prices.  

    

3. You decide to choose the hostel 
with a variety of accessible 
channels. 

 

    

4. You decide to choose the hostel 
that offers a variety of promotional 
activities. 

 

    

5. You decide to choose the hostel 
with good personality and competent 
staff. 

 
    

6. You decide to choose Hostel  
based on the decoration and interior 

 
    

7. You decide to choose hostel with 
efficient process 
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แบบสอบถาม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
โฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

Case Processing Summary 
  N % 

Cases Valid 29 96.7 

Excludeda 1 3.3 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.971 52 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Product_1 3.76 .577 29 

Product_2 3.79 .774 29 

Product_3 4.10 .900 29 

Product_4 3.83 .759 29 

Product_5 3.76 .830 29 

Product_6 3.79 .620 29 

Product_7 3.66 .670 29 

Product_8 3.76 .739 29 

Product_9 3.66 .553 29 

Product_10 3.69 .541 29 

Product_11 3.72 .751 29 

Price_1 3.90 .724 29 

Price_2 3.86 .693 29 

Price_3 3.93 .753 29 

Price_4 3.93 .704 29 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Price_5 3.86 .789 29 

Price_6 3.79 .620 29 

Place_1 3.79 .726 29 

Place_2 3.76 .689 29 

Place_3 3.66 .769 29 

Place_4 3.90 .817 29 

Place_5 3.79 .620 29 

Promo_1 3.83 .539 29 

Promo_2 4.00 .756 29 

Promo_3 3.90 .772 29 

Promo_4 3.79 .620 29 

Promo_5 4.07 .530 29 

People_1 3.97 .823 29 

People_2 3.86 .743 29 

People_3 3.76 .689 29 

People_4 3.72 .702 29 

People_5 3.86 .639 29 

People_6 3.76 .689 29 

People_7 3.86 .789 29 

Phys_1 3.69 .541 29 

Phys_2 3.72 .702 29 

Phys_3 3.83 .658 29 

Phys_4 3.76 .636 29 

Phys_5 3.79 .726 29 

Phys_6 3.90 .724 29 

Phys_7 3.79 .726 29 

Process_1 3.97 .731 29 

Process_2 3.97 .778 29 

Process_3 3.97 .778 29 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Process_4 3.86 .693 29 

Decision_1 3.76 .435 29 

Decision_2 4.17 .848 29 

Decision_3 3.90 .772 29 

Decision_4 3.76 .689 29 

Decision_5 4.00 .756 29 

Decision_6 3.90 .618 29 

Decision_7 3.83 .711 29 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Product_1 195.86 521.695 .805 .970 

Product_2 195.83 524.148 .522 .971 

Product_3 195.52 515.116 .669 .970 

Product_4 195.79 519.384 .673 .970 

Product_5 195.86 522.837 .519 .971 

Product_6 195.83 537.291 .194 .971 

Product_7 195.97 529.106 .444 .971 

Product_8 195.86 528.837 .408 .971 

Product_9 195.97 532.463 .411 .971 

Product_10 195.93 532.067 .436 .971 

Product_11 195.90 524.953 .515 .971 

Price_1 195.72 518.350 .739 .970 

Price_2 195.76 523.904 .594 .970 

Price_3 195.69 514.222 .834 .970 

Price_4 195.69 523.222 .607 .970 

Price_5 195.76 523.404 .532 .971 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Price_6 195.83 520.648 .785 .970 

Place_1 195.83 522.291 .616 .970 

Place_2 195.86 526.266 .522 .971 

Place_3 195.97 521.249 .610 .970 

Place_4 195.72 515.850 .720 .970 

Place_5 195.83 529.005 .486 .971 

Promo_1 195.79 522.884 .814 .970 

Promo_2 195.62 517.458 .733 .970 

Promo_3 195.72 519.207 .666 .970 

Promo_4 195.83 520.862 .777 .970 

Promo_5 195.55 527.470 .637 .970 

People_1 195.66 512.877 .796 .970 

People_2 195.76 519.975 .671 .970 

People_3 195.86 520.052 .722 .970 

People_4 195.90 527.953 .459 .971 

People_5 195.76 528.261 .496 .971 

People_6 195.86 527.837 .471 .971 

People_7 195.76 524.761 .494 .971 

Phys_1 195.93 531.281 .468 .971 

Phys_2 195.90 527.096 .486 .971 

Phys_3 195.79 525.741 .565 .970 

Phys_4 195.86 527.266 .534 .971 

Phys_5 195.83 520.719 .664 .970 

Phys_6 195.72 521.850 .631 .970 

Phys_7 195.83 520.362 .675 .970 

Process_1 195.66 514.448 .852 .970 

Process_2 195.66 513.163 .836 .970 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Process_3 195.66 520.591 .621 .970 

Process_4 195.76 521.404 .675 .970 

Decision_1 195.86 525.909 .858 .970 

Decision_2 195.45 511.185 .817 .970 

Decision_3 195.72 517.921 .704 .970 

Decision_4 195.86 525.837 .535 .971 

Decision_5 195.62 519.601 .669 .970 

Decision_6 195.72 520.707 .786 .970 

Decision_7 195.79 527.170 .477 .971 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหาความเที่ยงตรงเนื้อหา 

(Validity) 
1. ดร. พรพรหม สุธำทร  อำจำรย์ประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย วิทยำลัยดุสิตธำนี  
2. คุณ นรินทร์ จี้ส้ม   จัดกำรโรงแรม เฮชไฟว์  
3. คุณ สุภำวีร์ ศรีสอำด   กรรมกำรผู้จัดกำรโรงแรม ดีวำรี ดีว่ำ นำน่ำแก่ง 

กระจำน 
 

ตำรำงวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถำม 
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรโฮสเทลของ

นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติในเขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
ค ำชี้แจง : แบบประเมินควำมเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือกำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วน

ประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรโฮสเทลในเขตพระนครของ
กรุงเทพมหำนครของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ เพื่อประเมินควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญที่มีต่อ
ข้อค ำถำมมีควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใช้ เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัย ซึ่ง
จะท ำกำรประเมินควำมเที่ยงตรงใน ตอนท่ี  2  และ 3  โดยได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
ควำมเที่ยงตรง 

 +1  =  แน่ใจว่ำค ำถำมมีควำมเหมำะสม  
  0  =  ไม่แน่ใจว่ำค ำถำมมีควำมเหมำะสมหรือไม่ 

   -1 =  แน่ใจว่ำค ำถำมไม่มีควำมเหมำะสม  
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนตัว  

ข้อค ำถำม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ค่ำ 
IOC 

 
 

แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.เพศ 
1) ชำย +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2) หญิง +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2.อำย ุ
1) น้อยกว่ำ  20 ปี    +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2) 20-30 ปี +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3) 31-40 ปี +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อค ำถำม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ค่ำ 
IOC 

 
 

แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

4) มำกกว่ำ 40 ปี  +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3. สถำนะภำพ 
1) โสด +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2) สมรส +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3) หย่ำร้ำง/หม้ำย +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4. ระดับกำรศึกษำ 

1) ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2) ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ   +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3) ปริญญำโท หรือสูงกว่ำ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5. อำชีพ 
1) ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2) พนักงำนบริษัทเอกชน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3) นักเรียน-นักศึกษำ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4) ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5) รับจ้ำงทั่วไป/อิสระ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6) แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน     +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1) ต่ ำว่ำ 1,000 เหรียญสหรัฐ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2) 1,001-2,000 เหรียญสหรัฐ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3) 2,001-3,000 เหรียญสหรัฐ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4) 3,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

7.ภูมิล ำเนำ 
1) อเมริกำ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2) เอเซีย +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3) ยุโรป +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4) แอฟริกำ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5) ออสเตรเลีย +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6) แอนตำร์กติกำ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติในเขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มี
อิทธิพลในกำรเลือกใช้บริกำรในโฮสเทล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ค่ำ 
IOC 

 
 
แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1.1 ชื่อเสียงและควำมเป็นท่ีรู้จักของโฮส
เทล 

+1 +1 +1 1.0 
ใช้ได้ 

1.2 ขนำดของห้องพักที่พอดี +1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

1.3 มีจ ำนวนห้องพักเพียงพอ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

1.4 ควำมสะอำดของสถำนที่ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

1.5 ลักษณะกำรออกแบบที่มีควำม
สวยงำม และมีเอกลักษณ์ 

+1 +1 +1 1.0 
ใช้ได้ 

1.6 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ตู้เย็น 
เครื่องปรับอำกำศเป็นต้น  

+1 +1 +1 1.0 
ใช้ได้ 

1.7 มีบริกำรอินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย
บริกำร 

+1 +1 +1 1.0 
ใช้ได้ 

1.8 มีห้องอำหำร เพื่อให้บริกำรอำหำร
และเครื่องดื่ม  

+1 0 +1 0.66 
ใช้ได้ 

1.9 มีบริเวณให้สำมำรถพบปะพูดคุย
หรือท ำกิจกรรมร่วมกัน 

+1 +1 +1 1.0 
ใช้ได้ 

1.10 มีบริกำรซักอบรีด  +1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

1.11 มีบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว เช่น 
กำรจัดไกด์น ำเที่ยว หรือรถเช่ำ เป็นต้น 

+1 0 +1 0.66 
ใช้ได้ 

2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 

2.1 รำคำที่พักมีควำมเหมำะสมกับ
คุณภำพและกำรบริกำร  

+1 +1 +1 1.0 
ใช้ได้ 

2.2 ห้องพักมีหลำยรำคำให้เลือก +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มี
อิทธิพลในกำรเลือกใช้บริกำรในโฮสเทล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ค่ำ 
IOC 

 
 
แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

2.3 รำคำที่พักมีควำมคงที่ในทุกช่วง
ฤดูกำล 

+1 +1 0 0.66 
ใช้ได้ 

2.4 ลักษณะกำรช ำระค่ำบริกำร เช่น 
สำมำรถช ำระโดยบัตรเครดิตได้ 

+1 +1 +1 1.0 
ใช้ได้ 

2.5 ควำมเหมำะสมของรำคำบริกำร
เสริม เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอินเตอร์เน็ต 
ค่ำบริกำรซักอบรีด เป็นต้น 

+1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

2.6  กำรคิดรำคำแบบ package  +1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) 
3.1 กำรติดต่อสื่อสำรสำมำรถท ำได้
สะดวก เช่นกำรโทรศัพท์ หรือกำรเดิน
เข้ำมำติดต่อเอง 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3.2 มีระบบกำรจองผ่ำนตัวแทนใน
อินเตอร์เน็ต (OTA) 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3.3 มีระบบกำรจองผ่ำนเว็ปไซด์ส่วนตัว +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 
3.4  มีกำรแนะน ำจำกผู้ที่เคยใช้บริกำร
มำแล้ว  
Referral membership / word of 
mouth 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3.5 กำรเดินทำงมำยัง สถำนท่ีตั้งของ
โฮสเทลได้สะดวกและง่ำย 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย (Promotion) 

4.1มีกำรลงโฆษณำในเว็ปไซด์ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4.2 มีกำรมอบของที่ระลึกในกำรเข้ำพัก +1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 
4.3 ให้ส่วนลดรำคำในกำรใช้บริกำร
ห้องพักส ำหรับกำรจองล่วงหน้ำหรือเข้ำ
พักหลำยวัน 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มี
อิทธิพลในกำรเลือกใช้บริกำรในโฮสเทล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ค่ำ 
IOC 

 
 
แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

4.4 กำรประชำสัมพันธ์ที่พักผ่ำน
ช่องทำงเครือข่ำยสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นต้น 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4.5 มีกิจกรรมให้ลูกค้ำมีส่วนร่วม +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5. ปัจจัยด้านบุคคลกร (People) 

5.1 บุคลิกภำพ-ลักษณะของพนักงำน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5.2 พนักงำนที่มีจ ำนวนเพียงพอในกำร
ให้บรกิำร 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5.3 พนักงำนที่ดูแลเอำใจใส่และมีควำม
กระตือรือร้นในกำรบริกำร 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5.4 พนักงำนให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้อง
และรวดเร็ว 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5.5 พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์ต่อลูกค้ำใน
กรณีที่ลูกค้ำลืมของหรือช ำระเงินเกิน 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5.6 พนักงำนให้บริกำรลูกค้ำทุกรำย
อย่ำงเสมอภำค 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5.7พนักงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรให้บริกำรเป็นอย่ำงดี เช่น ควำมรู้
ด้ำนภำษำ และควำมสำมำรถในกำร
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) 
6.1 ลักษณะกำรกำรตกแต่งภำยนอก
โฮสเทล 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6.2 ลักษณะกำรตกแต่งภำยในโฮสเทล +1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 
6.3 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยใน
ห้องพัก 

+1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

6.4 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกนอกห้องพัก 
เช่น lobby  พื้นที่ส่วนรวม 

+1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มี
อิทธิพลในกำรเลือกใช้บริกำรในโฮสเทล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ค่ำ 
IOC 

 
 
แปลผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

6.5 กำรแต่งกำย และควำมสะอำดของ
พนักงำน 

+1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

6.6 ป้ำยแสดงสถำนท่ีที่ชัดเจน  +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6.7 ระบบรักษำควำมปลอดภัยตลอด 
24 ชั่วโมง 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

7.1 กระบวนกำรในกำรจองห้องพัก +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7.2 กระบวนกำรในกำร check in  และ 
check out  

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

7.3 กระบวนกำรในกำรให้บริกำรใน
ห้องพัก 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

7.4 กระบวนกำรในกำรให้บริกำรเสริม
อื่นๆ เช่น ข้อมูล และกำรช่วยเหลือ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

 
 
ส่วนท่ี 3 กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติในเขตพระนคร 
กรุงเทพมหำนคร 

กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่ำ 

IOC 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1.ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรใน
โฮสเทลที่ มีสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก
เหมำะสมและกำรบริกำรท่ีดี 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2. ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรใน
โฮสเทลที่มีรำคำเหมำะสมกับคุณภำพ
และกำรบริกำร 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3.ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรใน
โฮสเทลที่ มีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย
หลำกหลำยช่องทำงสำมำรถเข้ำถึงได้ 

+1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 
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กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโฮสเทล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่ำ 

IOC 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
4.ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรใน
โฮสเทลที่มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำยท่ีหลำกหลำย 

+1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

5.ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรใน
โฮสเทลที่มีบุคลำกรที่มีบุคลิกภำพที่ดี
และมีควำมสำมำรถ  
 

+1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

6.ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรใน
โฮสเทลที่มีกำรตกแต่งและจัดสถำนที่ที่
เหมำะสมสวยงำม 
 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

7.ท่ำนมีกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรใน
โฮสเทลที่ มีกระบวนกำรกำรท ำงำนที่
รวดเร็ว 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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