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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) ศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 3)เปรียบเทียบส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล โดยจ าแนกตามคุณลักษณะจากปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ จ านวน
ประชากร 400 คน ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า F-test โดยใช้การวิเคราะห์ t-
test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)  กรณีท่ีมีนัยส าคัญจะทดสอบแบบความ
แตกต่างรายคู่ โดยใช้วิธีของ Scheffe’ Method และสถิติแบบไคสแควร์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ผล
การศึกษาวิจัยพบว่า 1)พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทล ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ที่เลื อกพักโฮสเทล  
พักกับเพ่ือน มีการเลือกใช้บริการประเภทห้องพักของโฮสเทลที่มีห้องพักแบบครอบครัว(Family 
room)  มีการเลือกซื้อห้องพักประเภทโฮสเทลส่วนใหญ่  เชื่อมั่นในมาตรฐานสิ่งอ านวยความ
สะดวกสบายต่างๆของโฮสเทล  โดยมีบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทลส่วนใหญ่คือ สมาชิกในครอบครัว/คู่รัก  มีช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อห้องพักโฮสเทล ตามความ
สะดวกของตัวเอง  โดยมีช่องทางในการซื้อห้องพัก จองผ่านSocial Media ต่างๆ เช่น Facebook 
หรือ Line เป็นต้น2)ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พักประเภทโฮส
เทลในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
อันดับแรก ได้แก่ ด้านกายภาพ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านพนักงานให้บริการ  ด้าน
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ผลิตภัณฑ์   ด้านราคา  ด้านการส่งเสริมการตลาด  และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ 3) 
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลใน
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยจ าแนกตามคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ส่วนผสมการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 4)ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : โฮสเทล, พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนผสมทางการตลาด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค 

 

Abstract 
 

This research aimed 1) to study Thai tourists’ behaviors on choosing Hostel in 

Prachuab Khiri Khan Province, 2) to study marketing mix influencing on Thai tourists’ 

decision to stay at Hostel, 3) to compare the marketing mix classified by personal 

factors, and 4) to study the relationship between the Thai tourists’ behaviors and the 

marketing mix. The sample size was 400 Thai tourists. Questionnaire was used as 

data collection. The statistics used included frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test and One-Way ANOVA, Scheffe’ Method, and Chi-Square Test. 

 The results showed that: 1) According to the Thai tourists’ behaviors, it was 

found that most Thai tourists stay with friends; choose family room-based hostel; 

believe in hostel’s facility standard; get an influence in choosing hostel by family 

members; choose to stay at their convenience time; and books hostel through social 

media, for example Facebook or Line and the like.  2) In overall, the serviced 

marketing mix factors that influenced the Thai tourists’ decision to stay at Hostel are 

in the highest level. When it comes to individual component, the physical evidence 

comes first, followed by processes, service, product, price, marketing promotion, and 

distribution channels, respectively. 3) Referring to the comparison the marketing mix 

factors classified by personal factors, it is found that Thai tourists who have 
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difference in gender, age, marital status, education, monthly salary, and occupation 

differently view the marketing mix factors at 0.05 statistical significance.  4) Pertaining 

to the relationship between the behavior and the marketing mix factors, it is found 

that there is a relationship between the behavior and the marketing mix factors at 

0.05 statistical significance. 

 
Keywords: Hostel, customer behavior, marketing mix 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ดร.ปริญญา บรรจงมณี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขข้องบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้ง ใจจริงและ
ความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน า แก้ไขและ
ตรวจสอบเนื้อหา จนท าให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์ และขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าของงาน
วิชาการต่างๆที่ผู้ศึกษาได้อ้างอิงถึง รวมถึงผู้ที่อ านวยความสะดวกและผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆในครั้งนี้ 
 อนึ่ง หากงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่
เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอ
มอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณแต่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้า
มาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามที่มาของแหล่งข้อมูลที่ พัก

ประเภทโฮสเทล 
71 

ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท 
โฮสเทล 

72 

ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท 
โฮสเทล ในด้านผลิตภัณฑ ์

73 

ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท     
โฮสเทล ในด้านราคา 

74 

 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทล ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

75 

ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทล ในด้านส่งเสริมการตลาด 

76 

ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทล ในด้านพนักงานให้บริการ 

77 

ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทล ในด้านกระบวนการ 

78 

ตารางท่ี 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทล ในด้านกายภาพ 

79 

ตารางท่ี 4.22 แสดงความแตกต่างของระดับความส าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามเพศ 

80 

ตารางท่ี 4.23 แสดงความแตกต่างของระดับความส าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามอายุ 

82 

ตารางท่ี 4.24 การทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ าแนกตามอายุ 

83 

ตารางท่ี 4.25  แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

86 



ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.26 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ราคา จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

87 

ตารางท่ี 4.27 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
Scheffe 

88 

ตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ส่งเสริมทางการตลาด จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่  ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
Scheffe 

89 

ตารางท่ี 4.29 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
พนักงานให้บริการ จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

90 

ตารางท่ี 4.30 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
กระบวนการ จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

91 

ตารางท่ี 4.31 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
กายภาพ จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

92 

ตารางท่ี 4.32 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ภาพรวม จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

93 

ตารางท่ี 4.33 การแสดงความแตกต่างของระดับความส าคัญของการเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตามสภานภาพ 

94 
 

   



ฎ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.34 การทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ าแนกตามสถานภาพ 

95 

ตารางท่ี 4.35 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

97 

ตารางท่ี 4.36 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ราคา จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

98 

ตารางท่ี 4.37 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟ
เฟ่ Scheffe 

98 

ตารางท่ี 4.38 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ
เชฟเฟ่ Scheffe 

99 

ตารางท่ี 4.39 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน

พนักงานให้บริการ จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 

Scheffe 

100 

ตารางท่ี 4.40 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
กระบวนการ จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

100 

ตารางท่ี 4.41 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
กายภาพ จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

101 



ฏ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.42 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ภาพรวม จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

102 

ตารางท่ี 4.43 การแสดงความแตกต่างของระดับความส าคัญของการเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

103 

ตารางท่ี 4.44 การทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ าแนกตามการศึกษา 

104 

ตารางท่ี 4.45 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
Scheffe   

106 

ตารางท่ี 4.46 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ราคา จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe   

107 

ตารางท่ี 4.47 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธี
ของเชฟเฟ่ Scheffe   

107 

ตารางท่ี 4.48 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธี
ของเชฟเฟ่ Scheffe   

108 

ตารางท่ี 4.49 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
พนักงานให้บริการ จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟ
เฟ่ Scheffe   

109 



ฐ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.50 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
กระบวนการ จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากและ

รวดเร็วจนท าให้บางครั้งการขยายตัวที่รวดเร็วจนเกินไปหรือเกินกว่าที่เราคาดการไว้ก็อาจท าให้เกิด
เป็นปัญหาหลายๆอย่างตามมาได้ แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีความส าคัญ 
ต่อประเทศของเราเป็นอย่างมาก นอกจากจะท าให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆจะมีอาชีพหรืองานท า
แล้ว รายได้ที่ได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีบทบาทส าคัญจนกลายเป็นแหล่งรายได้หลัก  
ที่ส าคัญให้กับประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีความหลากหลาย
ทางด้านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมากมายอาทิเช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว  
ทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ อีกทั้งยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์และสวยงาม ประกอบกับการที่ภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีแผนพัฒนา
การท่ อ งเที่ ย วอย่ างต่ อ เนื่ อ ง  รวมถึ งมี ก ารก าห นดยุ ท ธศาสตร์ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ ชั ด เจน  
จากส านักพัฒนาการท่องเที่ยว มีการสร้างสิ่งดึงดูดใจ ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
เหล่านี้จึงเป็นส่วนผสมผสานที่ส าคัญในการช่วยส่งเสริมและกระตุ่นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องอยู่
ตลอดเวลา การท่องเที่ยวจึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และสร้างรายได้เข้าประเทศ
อย่างมหาศาล จากสถิติพบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยรวมกันเกือบ  
30 ล้านคนและสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศถึง 2.33 ล้านล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2559) 

จากจ านวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพ่ิมมากข้ึนตามล าดับในแต่ละปีท าให้ธุรกิจ
ที่พักในแต่ละประเภทจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการสนับสนุนการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว 
และมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างมาก  
อย่างไรก็ตามจ านวนที่พักซึ่งนอกจากโรงแรมแล้ว ยังมีที่พักอีกหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น  
โฮสเทล หรือเกศต์เฮาส์ ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา  
อันสั้นๆที่ผ่านมา โดยเฉพาะธุรกิจที่พักประเภทโฮสเทล ปัจจุบันที่มีการเปิดให้บริการเป็นจ านวนมาก
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมหรือที่พักประเภทอ่ืนในปีที่ผ่านๆมา ท าให้ธุรกิจที่พักประเภทโฮสเทล
เริ่มมีการแข่งขันกันมากขึ้นทั้ งด้านความสวยงามของที่ พัก ห้องพัก พ้ืนที่ภายใน คุณภาพ 
ของสิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เฟอร์นิเจอร์ ด้านราคา สถานที่ตั้ ง และด้านคุณภาพ 
ของการให้บริการ ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการรายใดที่ทราบถึง  
ความต้องการเหล่านั้นของผู้บริโภคได้ ก็ย่อมมีความได้เปรียบต่อคู่แข่งในธุรกิจนี้สูงด้วยเช่นกัน 
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ส าหรับที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีจ านวนทั้งหมด 20 แห่งด้วยกัน  
( Booking.com, 2016 ) จากจ านวนตัวเลขดังกล่าว มีอยู่ 10 แห่งที่เริ่มเปิดด าเนินกิจการมาเมื่อต้นปี 
2559  ทั้งนี้จากระยะเวลาห่างกันเพียง 1 ปีเท่านั้น การขยายตัวของที่พักประเภทโฮสเทล มีการเปิด
ด าเนินกิจการเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 100% หรือมากกว่าเท่าตัวจากปีท่ีผ่านมา 

จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงส่วนผสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการของโรงแรมประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาเหตุที่ผู้วิจัยมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มที่พักประเภทโฮสเทล เนื่องจากเป็นสถานที่พัก
ที่ก าลังมาแรงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ส่วนใหญ่นิยม
เดินทางท่องเที่ยวโดยล าพังด้วยตัวเอง (Backpackers) เป็นอย่างมากในปัจจุบัน ส าหรับความหมาย
และลักษณะส าคัญของค าว่าโฮสเทล ก็คือเป็นที่พักที่มีห้องพักนอนรวมกันได้หลายคน มักจะจัดห้อง
ให้มีเตียงซ้อนกันแบบสองชั้นเพ่ือประหยัดพ้ืนที่ ห้องหนึ่งอาจจะมี 6 , 8, 10, 12 เตียง หรือมากกว่า
นั้น นอกจากนี้ยังต้องมีพ้ืนที่ส่วนรวมที่ผู้เข้าพักสามารถใช้ร่วมกันได้เช่น ห้องน้ า ห้องครัว ห้องนั่งเล่น 
ห้องอ่านหนังสือ หรือพ้ืนที่ส าหรับจัดเลี้ยง เป็นต้น (วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และ จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ , 
2558 )ซึ่งผู้ใช้บริการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าพักมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับที่พักในแบบอ่ืนๆ 
นักท่องเที่ยวจะได้รับความเป็นกันเองระหว่างเจ้าของที่พักและระหว่างผู้ที่เข้ามาพักด้วยกันเองอย่าง
มาก ทั้งนี้นอกเหนือจากเรื่องของค่าที่พักที่มีราคาถูกแล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่การเดินทางท่องเที่ยวของตนเองอีกด้วย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 

ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
2. เพ่ือศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พักประเภท 

โฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. เพ่ือเปรียบเทียบส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท  

โฮสเทล ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจ าแนกจากปัจจัยส่วนบุคคล 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับส่วนผสม 

ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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1.3 ขอบเขตในกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

ผู้ วิจั ยส ารวจประชากรจากนั กท่ องเที่ ยวชาวไทย ที่ เดิ นทางมาท่ องเที่ ยวใน เขต  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างในการใช้วิจัยคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว 
ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 คน 

กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ ศึกษาก าหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่ างโดยใช้สูตร  
W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่า ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 
5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คนด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
 2. ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษำ 
 การวิจัยครั้งนี้ได้น าทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดของ ฟิลิปส์ คอทเลอร์ (Philip Kotler, 
2012) ม าส ร้ า งก ร อ บ ตั ว แ ป รต าม แ ล ะน า ท ฤ ษ ฎี พ ฤ ติ ก ร รม ข อ งผู้ บ ริ โภ ค  (6W, 1H)  
ของ ฟิลิปส์ คอทเลอร์ (Philip Kotler, 2012) มาสร้างตัวแปรพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 
   1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ ระดับรายได้ต่อเดือน 
   1.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
ประกอบไปด้วย ใครเป็นผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย (Who) ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร (What) ท าไม
ผู้บริโภคจึงซื้อห้องพักประเภทโฮสเทล (Why) ใครที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทล (Who is participates) ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเมื่อใด (When) ผู้บริโภคซื้อห้องพักได้จาก
ช่องทางไหนได้บ้าง (Where) ผู้บริโภครู้จักท่ีพักประเภทโฮสเทลได้อย่างไร (How) 
  2. ตัวแปรตาม  ได้แก่ ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล โดยใช้หลัก 7P’s ประกอบไปด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจ าหน่ายหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย  
(Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการให้บริการ  
(Process) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)  
 3. ขอบเขตด้ำนพื้นที่กำรศึกษำ 
 การศึกษาเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจที่พักประเภทโฮสเทลในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 4.ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรศึกษำ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตระยะเวลาในการศึกษาอยู่ในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจที่พักประเภทโฮสเทล ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มากที่สุด 
 2. ข้อมูลที่ได้จากส่วนผสมทางการตลาดสามารถน ามาใช้ปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มากที่สุดและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ
อย่างยั่งยืน 
 3. ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ  
ที่พักประเภทโฮสเทล ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล น ามาพัฒนาและปรับปรุงให้ตรงหรือสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด 
 4. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ
ส่ วน ผ ส ม ท างก ารต ล าด ที่ มี ผ ล ต่ อ ก าร เลื อ ก ใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก ป ระ เภ ท โฮส เท ล  ใน เข ต 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น ามาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการด าเนินการ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มากท่ีสุด 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
- โฮสเทล (Hostel) คือ ที่พักนักท่องเที่ยวราคาประหยัดที่มีเพียงสิ่งอ านวยความสะดวก

พ้ืนฐานเช่น เตียงนอน ห้องน้ า และที่เก็บของ ส่วนมากจะมีลักษณะคล้ายหอพัก มีเตียง 2 ชั้นหลายๆ
เตียงในห้องเดียวกัน สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ตั้งแต่ 4, 6, 8 ไปจนถึง 12 คนต่อห้อง บางแห่งจะแยก
ห้องพักหญิงไว้คนละส่วนเพ่ือความปลอดภัยและสบายใจระหว่างเข้าพัก ใช้ห้องน้ ารวมกันแต่ก็มี
บางส่วนที่อาจเป็นห้องพักเดี่ยว (DSIGNSOMETHING.COM, 2016) 

- นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึงนักท่องเที่ยวที่ถือสัญชาติไทย ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยัง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- นักเดินทางแบคแพคเกอร์ (Backpackers) คือ นักเดินทางที่เดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่างๆ
ด้วยตนเอง มีการวางแผนการเดินทางไว้อย่างชัดเจน โดยไม่ได้มีการใช้บริการผ่านบริษัทท่องเที่ยว
หรือมัคคุเทศก์ เป็นการเดินทางที่มีวิธีการท่องเที่ยวในแบบของตนเอง มีอิสระในการเดินทางและมี
ความยืดหยุ่นสูง 

- ส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและความต้องการใช้บริการที่
พักประเภทโฮสเทล ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สปาและการนวด 
รวมถึงการบริการ เป็นต้น 
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2. ด้านราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่ก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปเงินตรา ผู้บริโภคจะใช้
ราคาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เขาคาดหมายว่าจะได้รับ 

3. ด้านช่องทางการให้บริการและจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างหรือช่องทาง
หลังจากผู้บริโภคทราบข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาการโฆษณาแล้วจนเกิดความสนใจอยากทดลองใช้
แต่ไม่สามารถจะหาซื้อได้อย่างสะดวก 

4. ด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารทางการตลาด
ที่ต้องแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเข้าใจและให้คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขาย เป็นการติดต่อสื่อสารข้อมูล
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ 

5. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) คือ บุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริการนั้น ซึ่งจะรวม
ตั้งแต่เจ้าของ ผู้บริการ พนักงานในทุกระดับท่ีมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง การวางระบบและออกแบบให้มีขั้นตอน
ของการอ านวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าและผู้ให้บริการให้มากที่สุด เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการ
ให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การออกแบบวางผังองค์กร 
หรืออุปกรณ์ต่างๆภายในส านักงานเช่น การจัดวางโต๊ะท างน พ้ืนที่การท างาน จดบริเวณโดยรอบ
องค์กรและอ่ืนๆให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กร 
 



บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎี และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง “ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องส่วนผสมทางการตลาด 
 2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบริการ 

 2.2 ข้อมูลแหล่งวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่ีพักประเภทโฮสเทล 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
2.5 สมมติฐานของการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องส่วนผสมทางการตลาด 

 ผู้วิจัยพบว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการโดยเฉพาะด้านการโรงแรมหรือที่พักแรม  มีความ
แตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป เพราะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ และ
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้  เป็นสินค้าและบริการที่น าเสนอต่อลูกค้าหรือตลาด กลยุทธ์การตลาด 
ที่น ามาใช้กับธุรกิจการบริการจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีส่วนผสมทางการตลาดที่แตกต่างจากการตลาด
โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีการให้บริการเช่นการต้อนรับ การดูแลเอาใจใส่ และการสร้าง
ความประทับใจ เป็นหัวใจหลักส าคัญในการท าธุรกิจ 
 ความหมายของส่วนผสมทางการตลาด  
 มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ให้ความหมายของส่วนผสมทางการตลาดไว้  
อย่างกว้างขวางดังต่อไปนี้ 
  ศาสตราจารย์  ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Phillip Kotler. 2012) กล่าวว่า “ส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาด หมายถึง ตัวการทางการตลาดที่ควบคุมได้  
ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือ หมายถึง การสนองความต้องการ
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เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุม และสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ หรือ หมายถึง ชุดตัวแปร
ที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาดซึ่งบริษัทตอบสนองความต้องการกับลูกค้าในตลาดเป้าหมาย  
เป็นต้น” 
 สแตนตัน และฟุทเรล (Stanton & Futrell, 1987) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่องค์การก าหนด เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย หรือหมายถึง ปัจจัยการตลาด
ที่ควบคุมได้  ซึ่ งบริษัทต้องใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของการตลาดเป้ าหมาย  
(McCarthy & Perreault, 1990) หรือหมายถึงความเกี่ยวข้องกันของ 4 ส่วนคือ ผลิตภัณฑ์โครงสร้าง
ราคา ระบบการจัดจ าหน่าย กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ของระบบการตลาด  
ขององค์กร (Stanton & Futrell, 1987) จากความหมายนี้ได้แสดงลักษณะของส่วนประสมทาง
การตลาดคือ (1) เป็นปัจจัยทางการตลาด ที่ควบคุมได้  (2) ต้องใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกัน 
ทั้ง 4 เครื่องมือ (3) มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของการตลาดเป้าหมายให้เกิด 
ความพึงพอใจสูงสุด (4) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) 
และการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ซึ่งเรียกว่า 4P’s 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า  
เป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้  ซึ่ งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่าส่วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่
ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพ่ือความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบ
ในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง 
 สิทธิ์  ธี รสรณ์  (2552) กล่าวว่า  ในปี  1995 สมาคมการตลาดอเมริกัน  นิ ยามค าว่า  
“ส่วนประสมทางการตลาด” ว่าเป็นส่วนประสมของตัวแปรทางการตลาดที่บริษัทสามารถควบคุมได้
และเป็นสิ่งที่บริษัทใช้เพ่ือให้บรรลุยอดขายในตลาดเป้าหมายตามที่ต้องการ ผู้ท าการตลาดควบคุม
ส่วนประสมทางการตลาดโดยก าหนดสัดส่วนขององค์ประกอบแต่ละส่วนอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บริษัท
สามารถด าเนินธุรกิจของตนให้บังเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 วิทวัส รุ่งเรืองผล (2552) กล่าวว่า แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ ฟิลิป คอทเลอร์ 
(Phillip Kotler) ว่าประกอบด้วย 7P’s คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย 
(Place) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) บุคคล (People) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ 
(Physical  Evidence) และกระบวนการ (Process) ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาดจ าเป็นต้องเข้าใจถึงส่วนประสมทางการตลาด 4P’s เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดเป้าหมายให้ได้ชัดเจน 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง 
องค์ประกอบหรือตัวแปรของกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้วางแผนด้านการตลาดเพ่ือท าให้ธุรกิจ  
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นองค์ประกอบหรือตัวแปรที่สามารถก าหนดควบคุมได้
และสามารถวัดผลได้จากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งองค์ประกอบหรือตัวแปรของส่วนประสมทางการตลาด  
มีทั้งหมด 7 ส่วนส าคัญด้วยกันคือ 
 1. ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product)  

2. ราคา (Price)  
3. การจัดจ าหน่าย (Place)  
4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)  
5. บุคคล (People)  
6. กระบวนการ (Process) 
7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)  

 ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
ศาสตราจารย์ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ ปรมาจารย์ด้านการตลาดชั้นน าของโลก ได้อ้างถึงใน  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
(Service Marketing Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่าง 
จากสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป จ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
7 อย่างหรือ 7P’s ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 

1. ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product) 
ผลิตภัณฑ์คือ ห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สปาและการนวด รวมถึงการบริการ 

ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน การบริการ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้ 
มีลักษณะเป็นอาการนาม ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว การบริการชั้นเลิศ การให้
ความเห็น หรือการแนะน าต่างๆ บริการจะต้องมีคุณภาพเช่นเดี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แต่คุณภาพจะต้อง
ประกอบมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน คือ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน  
ที่จะท าหน้าที่ในการให้บริการ ความรวดเร็วและต่อเนื่องในขั้นตอนการส่งมอบบริการจากพนักงาน 
ไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภค ความทันสมัยของอุปกรณ์ ความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์ และรวมถึงความ
สวยงามของสถานที่ และอัธยาศัยไมตรีของพนักงานที่ให้บริการและรวมถึงบรรยากาศโดยรอบทั้งหมด 
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2. ราคา (Price) 
ราคา หมายถึง สิ่ งที่ก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ในรูปเงินตรา ผู้บริโภคจะใช้ราคา 

เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพ และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีเขาคาดหมายว่าจะได้รับ การก าหนด
ราคาที่เหมาะสมกับสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่จะจูงใจให้เกิดการซื้อบางครั้งการตั้งราคาสูง อาจจะเป็น
เครื่องหมายจูงใจให้ผู้บริโภคบางกลุ่มชอบซื้อผลิตภัณฑ์ เพราะต้องการรับความภาคภูมิใจจากการซื้อ
หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ราคาแพงๆ แต่บางครั้งมีการโฆษณาคุณสมบัติกันมากจนหาความแตกต่างไม่ได้
ราคาจึงเป็นปัจจัยที่ ผู้บริโภคใช้ เป็นเกณฑ์ ในการตัดสินใจซื้อ ซึ่ งท าให้ ธุรกิจมีรายได้สู งขึ้น  
การตั้งราคาต่ าก็จะท าให้รายได้ของธุรกิจต่ า ซึ่งอาจน าไปสู่ภาวการณ์ขาดทุน อย่างไรก็ตามมิได้
หมายความว่าธุรกิจนั้นๆ จะตั้งราคาได้ตามใจชอบ ธุรกิจจะต้องอยู่ในสภาวะของการมีคู่แข่ง  
หากตั้ งราคาที่สู งกว่าคู่แข่ง แต่บริการของธุรกิจนั้นไม่ได้มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งมากเท่ากับ  
ราคาที่เพ่ิมขึ้น ย่อมท าให้ลูกค้าไม่มาใช้บริการกับธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาต่ าก็จะท าให้คู่แข่ง
ปรับราคาให้ลงมาอยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจที่ตั้งราคาไว้ต่ ากันอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็จะท าให้เกิด  
ภาวะสงครามราคาในธุรกิจชนิดนั้นๆ  

3. การจัดจ าหน่ายหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
การจัดจ าหน่ายหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึงโครงสร้างหรือช่องทางหลังจาก

ผู้บริโภคทราบข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากการโฆษณาแล้วจนเกิดความสนใจอยากทดลองใช้แต่  
ไม่สามารถจะหาซื้อได้อย่างสะดวก การจัดจ าหน่ายยังแบ่งได้อีก 4 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 3.1 การให้บริการผ่านร้าน การให้บริการแบบนี้เป็นแบบที่ท ากันมานาน เช่น ร้านซักรีด 
ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต ให้บริการด้านการเปิดร้านค้าตามตึกแถวในชุมชนหรือในห้างสรรพสินค้า 
แล้วขยายสาขาออกไปเพื่อให้บริการลูกค้าได้สูงสุด 

 3.2 การให้บริการถึงบ้านลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการแบบนี้เป็นการ
ส่งพนักงานไปให้บริการถึงที่บ้าน หรือสถานที่ที่อ่ืนตามความสะดวกของลูกค้า เช่น การบริการจัดส่ง
อาหารตามสั่ง การให้บริการส่งพยาบาลไปดูแลผู้ป่วย เป็นต้น 

 3.3 การให้บริการผ่ านตัวแทน การให้บริการแบบนี้ เป็นการขยายธุรกิ จด้วย  
การขายแฟรนไซส์ หรือจัดตั้งตัวแทน เช่น บริษัทท่องเที่ยว มิสเตอร์โดนัท พิซซ่าฮัท เป็นต้น  

 3.4 การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบริการที่อาศัยเทคโนโลยีเขามาช่วย  
ลดต้นทุนจากการจ้างพนักงาน และเป็นการเพ่ิมบริการทางเลือกให้กับผู้บริโภค หรือลูกค้าและ 
เป็นการบริการที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้ น โดยที่สามารถให้บริการได้ยาวนาน 24 ชั่วโมง เช่น  
การรับช าระเงินผ่านทางระบบธนาคารทางมือถือ การซื้อ ขาย ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ การมีบริการ  
ตู้ขายเครื่องดื่มหยอดเหรียญหรือธนบัตร ตู้ขายบัตรโทรศัพท์ หรือตู้เติมเงินโทรศัพท์ เป็นต้น 
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4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง การสื่อสารทางการตลาดที่ต้องแน่ใจว่าตลาดเป้าหมาย

เข้าใจและให้คุณค่าแก่สิ่งที่ เสนอขาย เป็นการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพ่ือ 
สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ หรือ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้เพ่ือแจ้งข่าวสารเพ่ื อจูงใจและ 
เตือนความทรงจ า ตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมทางการตลาด  
การส่งเสริมทางการตลาดยังเป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ
หรือความคิดต่อบุคคล โดยใช้เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการเพ่ือเตือนความทรงจ าในผลิตภัณฑ์ 
โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้ออีกด้วย โดยส่วนประสมของ  
การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย สิ่งดังต่อไปนี้ 

4.1 การโฆษณา เป็นรูปแบบค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยไม่ใช้บุคคลเกี่ยวกับความคิด 
สินค้า หรือบริการ โดยผู้อุปถัมภ์รายการ ลักษณะของการโฆษณามีดังนี้ 

 4.1.1 การโฆษณาต่อชุมชน ในกรณีนี้การโฆษณาเป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคน 
จ านวนมาก จึงต้องเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายและมีมาตรฐานที่ดี 

 4.1.2 การเผยแพร่ข่าวสาร การโฆษณาเป็นวิธีการที่ขายเสนอข้อมูลซ้ ากันหลายครั้ง
เพ่ือให้ผู้ซื้อยอมรับและเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างคูแข่งขันต่างๆ  

 4.1.3 การแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง การโฆษณาเป็นการแสดงความคิดเห็น
ออกมาในรูปภาพ เสียง สิ่งพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 

 4.1.4 ไม่เก่ียวกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ การโฆษณาเป็นการให้ข้อมูลกับคนจ านวนมาก
ไม่ใช่การเสนอขายกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ 

4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขาย
และลูกค้าที่คาดหวัง 

4.3 การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขาย
โดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจการทดลองใช้หรือ 
การซื้อของ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เด่นชัดคือ 

 4.3.1เป็นการติดต่อสื่อสารการส่งเสริมการขายท าให้เกิดความตั้งใจและข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ 

 4.3.2 เป็นสิ่งกระตุ้น เป็นการจัดสิ่งที่มีคุณค่าพิเศษที่จะมอบให้กับผู้บริโภค 
 4.3.3 เป็นการชักจูง เป็นการชักจูงให้เกิดการซื้อหรือใช้ความพยายามในระยะเวลา  

ที่ก าหนด 
4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ เป็นการส่งเสริมการขายโดยไม่ใช่บุคคลที่ไม่มี 

การจ่ายเงินจากองค์กรที่ได้รับผลประโยชน์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายาม 
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ในการสื่ อส ารเพ่ื อสร้ างทั ศนคติที่ ดี กั บองค์ กรหรือผลิ ตภัณ ฑ์  เพ่ื อ เผยแพร่ข่ าวสารที่ ดี  
การสร้างภาพพจน์ที่ดี การเป็นบริษัทที่ดี 

4.5 การตลาด หมายถึง วิธีการต่างๆที่ ใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงและสร้างให้เกิด  
การตอบสนองในทันทีทันใด ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ แคตตาล็อก โทรทั ศน์ วิทยุ  
การขายทางอินเตอร์เน็ต หนังสือต่างๆ เป็นต้น 

5. พนักงาน ( People ) 
พนักงาน ประกอบด้วย บุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริการนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแต่เจ้าของ  

ผู้บริการ พนักงานในทุกระดับ ที่มีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ เจ้าของและผู้บริหารมีส่วนส าคัญ
อย่างมากในการก าหนดนโยบายในการให้บริการ การก าหนด อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
ของพนักงานในทุกระดับ กระบวนการให้บริการ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการพนักงาน  
ผู้ให้บริการและพนักงานในส่วนสนับสนุน พนักงานผู้ให้บริการเป็นบุคคลที่ต้องพบปะและให้บริการ
กับลูกค้าโดยตรง พนักงานในส่วนสนับสนุนจะท าหน้ าที่ ในการสนับสนุนงานด้านต่ างๆ  
ที่จะท าให้บริการนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนของพนักงานนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมากอันดับต้นๆ 
ผู้บริหารต้องมีการคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติพร้อมส าหรับงานบริการแต่ละส่วน 
พร้อมกับต้องมีการฝึกอบรมอยู่อย่างสม่ าเสมอ ต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้อย่างดีเยี่ยมเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าให้ได้แตกต่างออกไปจากคู่แข่ง 

6. กระบวนการให้บริการ ( Process ) 
กระบวนการให้ บริการ หมายถึ ง การวางระบบและออกแบบให้ มี ขั้ น ตอนของ 

การอ านวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าและผู้ ให้บริการให้มากที่สุด เพ่ือส่งมอบคุณภาพ 
ในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction) 
ในการบริหารการตลาดนั้นผู้บริหารการตลาดต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริ โภคและ 
มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยเครื่องมือส่วนประสมทางการตลาด หรือแม้แต่ลดขั้นตอน
ที่ท าให้ลูกค้าอยู่ในระยะของการรอคอยให้สั้นที่สุด จัดระบบการไหลของการบริการให้เกิดอุปสรรค  
ให้น้อยที่สุดและควบคุมมาตรฐานของระบบการบริการเองก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับองค์กรได้มากยิ่งข้ึน 

7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ( Physical Evidence ) 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง การออกแบบวางผังองค์กร หรืออุปกรณ์ต่างๆภายใน

ส านักงาน เช่น การจัดวางโต๊ะท างาน พ้ืนที่การท างาน จัดบริเวณโดยรอบองค์กรและอ่ืนๆ  
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กร เพ่ือให้ลูกค้าสามารถ
รับรู้  และเข้าใจอัตลักษณ์ขององค์กร และต้องการปรับปรุงให้ดูใหม่หรือเหมาะสมอยู่ เสมอ 
โด ย พ ย าย าม ส ร้ า งคุณ ภ าพ โด ย รวม  Total Quality Management  (TQM) เช่ น โร งแ รม 
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ต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบ บการให้บริการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า  
(Customer-Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่นๆ 
ซึ่งเมื่อลูกค้ามาติดต่อจะเกิดความมั่นใจมากยิ่งข้ึน 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่าการตลาดเริ่มต้นที่การศึกษาความต้องการของลูกค้ า
ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้  

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่น าเสนอต่อผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
ให้กับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า คุณค่าของสินค้าในรูปตัวเงินก็คือ 
ราคาของสินค้า โดยผู้ขายจะเป็นผู้ก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อจะเกิดการตัดสินใจซื้อก็ต่อเมื่อ 
มีการยอมรับในสินค้านั้น ผลิตภัณฑ์คือ สิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นคุณสมบัติ
ที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า บริการและ
ความคิด ซึ่งสินค้า (Goods) เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ แต่บริการ (Service) เป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ เกิดจาก 
การใช้ความพยายามของมนุษย์ ส่วนความคิด (Idea) อาจเป็นเป็นปรัชญาบทเรียน ข้อเสนอแนะ 
 2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาต้นทุนที่ลูกค้าจ่ายไปในการรับผลิตภัณฑ์มาต้นทุน 
อยู่ในรูปของตัวเงิน ซึ่งผู้บริโภคจะน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างมูลค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้ามูลค่าสูงกว่าต้นทุนก็ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
 3. สถานที่ (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบด้วย สถาบันที่น าผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาด คือ สถาบันการตลาด อาจเป็นคนกลางต่างๆส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้า
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า การเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ เป็นต้น 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่าง
ผู้ขายและผู้ซื้อ เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจจะใช้บุคคลหรือไม่ใช้ก็ได้
โดยการติดต่อสื่อสารนั้น มีหลายประการที่เรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมทางการตลาดหรือส่วน
ประสมการติดต่อสื่อสาร (Promotion Mix or Communication Mix) ซึ่งประกอบด้วย 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การ หรือ
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิดที่ต้องมีการจ่ายเงินให้กับผู้อุปถัมภ์รายการ 
  4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)  เป็นกิจกรรมแจ้งข่าวสารและ 
จูงใจบุคคล 
  4.3 การส่ ง เสริมการขาย (Sales Promotion) เป็ นกิ จกรรมส่ งเสริมการขายที่
นอกเหนือจากการโฆษณาสามารถกระตุ้นความสนใจการทดลองใช้หรือการซื้อ การส่งเสริมการขาย 
มี 3 รูปแบบ คือ 
   4.3.1 การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค 
   4.3.2 การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง 
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   4.3.3  การกระตุ้นพนักงาน เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงาน 
  4.4 การให้ ข่ าวสารและการประชาสั ม พัน ธ์  (Publicity and Public Relation)  
การให้ข่าวสารเป็นการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน  
ส่วนการประชาสัมพันธ์ คือ ความพยายามที่มีการวางแผนการโดยองค์การ เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี 
ต่อองคก์ารให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ 
  4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่างๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
โดยตรงกับผู้ซื้อและท าให้เกิดการตอบสนองทันที ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขาย
โดยตรงโดยใช้ จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อก และการขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ 
 สรุปจากการศึกษาค้นคว้าเรื่องส่วนประสมทางการตลาดของนักวิจัยทั้งหลายที่ได้กล่าวมา 
ในข้างต้นนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 หรือที่รู้จักกันดีในค าว่า 
“Marketing Mix 7P’s”  มีความส าคัญอย่างยิ่งและเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ 
(Product) บุคคล (People) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมทาง
การตลาด (Promotion)  นั้นเป็นตัวแปรหลักที่จะท าให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายท าการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ เพราะถ้าส่วนประสมทางการตลาดเหล่านี้มีคุณภาพสูง เช่น ในที่นี้ขอกล่าวถึงห้องพัก
และบริการอ่ืนๆ ในโรงแรม มีความสวยงาม สะดวก สบายต่อการเข้าพัก และมีการให้บริการชั้นเลิศ  
ได้ถูกใจหรือให้บริการอันเหนือความคาดหวังของผู้บริโภค และบุคคลกรมีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมต่อการให้บริการ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วนั้น สามารถตอบโจทย์หรือ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ตรงจุดแล้ว ก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นทาง
การตลาดและเป็นการสร้างความต้องการซื้อหรือใช้บริการในตัวผลิตภัณฑ์ และจะท าให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีความเชื่อถือในคุณภาพและตัดสินใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในการเลือกซื้อและใช้บริการ
ของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของศาสตราจารย์
ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (2012) ได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างกรอบตัวแปรตามในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์  
เช่น งานของธัญญรัตน์ เลายะรัตน์ (2557) เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าทฤษฎีดังกล่าวมาสร้างกรอบตัว
แปรตาม โดยมีรายละเอียดตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ประกอบด้วย 
    1.1 ขนาดของห้องพักและโรงแรมและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก 
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    1.2 การตกแต่ง ความสะอาด ทั้งภายในห้องพักและพ้ืนที่โดยรอบโรงแรม 
    1.3 มีห้องพักให้เลือกได้หลากหลายชนิด 
    1.4 คุณภาพการให้บริการ 
 2. ด้านราคา 
    2.1 มีการก าหนดราคาห้องพักและบริการต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
    2.2 ห้องพักเหมาะสมและคุ้มค่ากับราคา 
    2.3 เปรียบเทียบราคาห้องพักถูกกว่าคู่แข่ง 
    2.4 ราคาห้องพักเหมาะสมกับระยะเวลาที่เข้าพัก 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
    3.1 มีบริการส ารองห้องพักทางเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรง 
    3.2 มีบริการส ารองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดย Online Travel Agent เช่น  
Agoda.com  เป็นต้น 
    3.3 มีบริการส ารองห้องพักผ่านบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวต่างๆ  
    3.4 มีบริการส ารองห้องพักโดยจองตรงกับพนักงานโรงแรมผ่านทางโทรศัพท์ 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
    4.1 มีการลดราคาในเทศกาลต่างๆ 
    4.2 มีการเสนอให้พักฟรีในโอกาสพิเศษ 
    4.3 มีการจัดแพ็คเกจแบบห้องพักรวมอาหารค่ าและสปาในราคาพิเศษ 
    4.4 มีการเสนอราคาพิเศษส าหรับการพักระยะยาวหรือพักเป็นหมู่คณะ 
 5. ด้านพนักงานให้บริการ 
    5.1 ให้บริการด้วยใจและเต็มใจ 
    5.2 ให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียม 
  5.3 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
    5.4 มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการบริการสูง  และสามารถแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้าได้ด ี
 6. ด้านกระบวนการ 
    6.1 มีขั้นตอนในการบริการต่างๆ ที่รวดเร็ว เช่น การท าความสะอาดห้องพักและ 
การรับรองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก และการเช็คเอ้าส์ เป็นต้น 
     6.2 มีระบบการรองรับการช าระเงินในหลากหลายช่องทางเช่น  สามารถช าระเงิน 
ด้วยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร เงินสด เป็นต้น ตามแต่ความสะดวกของลูกค้า 
    6.3 มีการวางแผนงานด้านบริการให้มีการบริการแบบต่อเนื่อง 
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    6.4 มีระบบหรือข้ันตอนการติดตามผลการบริการหรือตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า
หลังใช้บริการ 
 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
    7.1 บรรยากาศภายในบริเวณโรงแรม 
    7.2 การใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมต้องมีความสะดวก 
    7.3 มีระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีได้มาตรฐาน 
    7.4 ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช็อปปิ้ง 
 2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 Engle, Blackwe และ Miniard (1993) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการค้นหาและการบริโภคใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการตัดสินใจเข้า
ร่วมเพ่ือให้กิจกรรมนั้นลุล่วง 
 เสรี วงษ์มณฑา (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
แต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือการจัดการกับสินค้าและบริการ 
ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ 
 พฤติกรรมผู้บริโภค จะอยู่ที่กิจกรรมหลัก 3 ประการ คือ 
 1. การจัดหา (Obtaining) หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่คนน าไปสู้การซื้อหรือได้มาซึ่งรับสินค้า
และบริการมาใช้ กิจกรรม นับตั้งแต่การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งรวมไปถึงการ
เปรียบเทียบสินค้าและบริการจนถึงการตกลงใจซื้อ 
 2. การบริโภค (Consuming) หมายถึง การติดตามดูว่าผู้บริโภคนั้นท าการใช้สินค้าหรือ
บริการนั้นๆที่ไหน อย่างไร ภายใต้สถานการณ์อย่างไร รวมตลอดไปถึงการดูด้วยว่า การใช้สินค้านั้น  
ท าไปเพื่อความสุขอย่างครบเครื่องสมบูรณ์แบบหรือเพียงเพ่ือความต้องการขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น 
 3. การก าจัดหรือทิ้ง (Disposing) หมายถึง การติดตามดูว่า ผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการและ
หีบห่อของสินค้าหมดไปอย่างไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผู้บริโภคที่ด าเนินการไปและที่กระทบต่อ
สภาพแวดล้อมรอบตัวด้วย รวมไปถึงการด าเนินการโดยวิธีอ่ืนกับสินค้าหรือบริการที่ใช้แล้ว 
 Scheffman and Kanuk (1994) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง พฤติกรรม 
ที่ผู้บริโภคแสดงออกโดยการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินในสินค้าและบริการที่พวกเขาคาดว่า  
จะตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่ งการศึกษานี้ได้ศึกษาว่า ผู้บริโภคซื้ออะไร ท าไมถึงซื้อ  
ซื้อเมื่อไหร่ ซื้อที่ไหน ซื้อขนาดไหน และซื้ออย่างๆไร 
 จอห์น บี แมททิวส์ จูเนียร์และคนอ่ืนๆ (อ้างถึงใน ก่อเกียรติ วิระยะกิจพัฒนา. 2550)  
ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้า
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และบริการอะไรหรือไม่ ถ้าซื้อจะซื้อที่ไหนเมื่อไร ตลอดจนมีวิธีการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ  
นั้นอย่างไรจากกระบวนการตลาดขององค์การธุรกิจ 
 Kuester Sabine (2012) พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลหรือ
องค์การ และกระบวนการที่พวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรร รักษาและก าจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพ่ือสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี้ 
มีต่อผู้บริโภคและสังคม 
 ปณิศา มีจินดา (2553) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ  
ซึ่งเกิดขึ้นก่อนและมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท า ประเด็นส าคัญของค าจ ากัดความข้างต้นก็คือ 
กระบวนการตัดสินใจที่มีอยู่ก่อน หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคในขณะใดขณะหนึ่ งที่
ผู้บริโภคซื้อสินค้านั้น จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีส่วนสร้างสมและขัดเกลา
ทัศนคติรวมทั้งค่านิยม 
 ปริญ ลักษ์ตานนท์ (2544) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การเรียนรู้ถึงการประพฤติ
ปฏิบัติของผู้ซื้อ หรือผู้ใช้บริการ คือ ต้องการทราบว่าผู้บริโภคต้องการอะไรหรือปรารถนาอะไรและ 
มีการตัดสินใจอย่างไร 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นท าให้ผู้วิจัยทราบถึงความหมายของค าว่า “พฤติกรรม
ผู้บริโภค” คือ การแสดงออกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในด้านความคิดและการกระท าที่มีผลน ามาใช้  
ในการค้นหา การศึกษา การเลือก การตัดสินใจ ว่าจะท าหรือไม่ท าอะไร และมีเหตุผลประกอบ
อย่างไร 
 ทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 Philip Kotler (1977) ได้กล่าวไว้ว่า จุดเริ่มต้นในการท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 
การตอบสนองสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อมและการตลาดจะผ่านเข้าสู่จิตส านึกของผู้ซื้อ บุคลิก ลักษณะ
นิสัยและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อน าไปสู่การตัดสินใจซื้ออย่างใดอย่างหนึ่ง การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) โดยใช้ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) 
เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ (7O’s) ค าตอบที่ได้จะน าไปใช้ในการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด 
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ประกอบดังนี้ 2Who What When Why 
และ How เพ่ือค้นหาค าตอบ 7 ประการ ที่ประกอบไปด้วย Objective Objects Occupants 
Organization Occasions Outlets และ Operation 
 การวิเคราะห์ผู้บริโภคด้วย 6W1H 
 การวิเคราะห์ให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าเป็นการวิจัย หรือค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื้อหรือการใช้ของผู้บริโภคโดยใช้ค าถามช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรม
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ผู้บริโภค คือ 6W1H ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์ทฤษฎีฯเป็นกรอบในการศึกษา ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2546 หน้า 241) ดังนี้ 
 1. ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) เป็นค าถามเพ่ือให้ทราบถึง
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupant) ใช้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ รายได้และ
อาชีพ เป็นต้น 
 2. ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร (What does the customer buy?) เป็นค าถามเพ่ือให้ทราบ
ถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่น เป็น Object คือ ต้องการ
คุณสมบัติหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product component) โดยการใช้ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มาเป็นตัวอธิบายความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
 3. ท าไมผู้บริโภคจึงได้ตัดสินใจซื้อ (Why does the customer buy?) เป็นค าถามที่ต้องการ
ทราบวัตถุประสงค์ในการซื้อ เช่น ความต้องการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น  
ซื้อเพ่ือสนองความต้องการในด้านใด 
 4. ใครบ้างที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who Participate in the buying?) เป็นค าถาม 
ที่ต้องการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งประกอบด้วย
สามารถไปซื้อกับใครได้ ใครเป็นผู้ริเริ่มในการไปและใครบ้างที่มีส่วนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
 5. ผู้บริโภคซื้ อเมื่ อใด (When does the customer buy?) เป็นค าถามเพ่ือต้องการ 
ทราบถึงโอกาสในการซื้อ เช่น ผู้บริโภคไปตลาดกลางคืนในช่วงเวลาใดและความบ่อยครั้ง  
ในการไปตลาดกลางคืนของผู้บริโภคมีความถี่เท่าใด เป็นต้น 
 6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the customer buy?) เป็นค าถามเพ่ือต้องการทราบ 
ถึงช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคซื้อ เช่น ผู้บริโภคไปตลาดกลางคืนในอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
แห่งใดบ่อยที่สุด 
 7. ผู้บริโภครู้จักโรงแรมได้อย่างไร (How does the customer know?) เป็นค าถาม 
เพ่ือต้องการทราบถึงผู้บริโภครู้จักโรงแรมได้อย่างไร ซึ่งประกอบด้วย 
  - การรับรู้  ได้ แก่  แหล่ งของข้อมู ล โรงแรมระดับ  5 ดาว ที่ ผู้ บ ริ โภครับทราบ 
ได้ว่าจากทางใดบ้าง 
  - การค้นหาข้อมูล ได้แก่  ผู้บริโภคทราบแหล่งข้อมูลในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ได้จากแหล่งใด 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model)  
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ  

ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิด
ความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือน
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กล่องด า ที่ผู้ผลิตและผู้ขายไม่สามารถคาดได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
ต่ างๆ  ของผู้ ซื้ อ  แม้ จะมี การตอบสนองผู้ ซื้ อ  (Buyer’s response) หรือการ ตัดสิน ใจของ 
ผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision) โดยสามารถเรียกว่าโมเดลที่ใช้อธิบายระบบนี้ได้อีกลักษณะว่า 
S-R Theory ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 

1. สิ่งกระตุ้นภายนอกของผู้ซื้อ(Stimuli) 
สิ่งที่กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคอาจเกิดจากแรงกระตุ้นภายในร่างกายของผู้บริโภคเอง 

เช่ น  ความหิ ว  ความกระหาย หรืออาจ เป็ นสิ่ งกระตุ้ นที่ อยู่ ภ ายนอกซึ่ ง ได้ แก่ สิ่ งกระตุ้ น 
ทางการตลาด  และสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ส่วนมากนักการตลาดจะให้ความส าคัญกับสิ่งกระตุ้นภายนอก 
โดยพยายามจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก โดยเฉพาะสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้สามารถจูงใจให้ผู้บริโภค  
เกิดความต้องการซื้อสินค้าข้ึน 

 1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) 
 สิ่งกระตุ้นทางการตลาดเป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถควบคุมและจัดให้มีขึ้น 

เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย สิ่งกระตุ้น
ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามสะดุดตา สิ่งกระตุ้นด้านราคา เช่นการก าหนด
เงื่อนไขการช าระเงินหรือการเสนอส่วนลดที่ดีกว่าคู่แข่งขัน สิ่ งกระตุ้นด้านการจัดช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย เช่น มีการจัดผลิตภัณฑ์ให้มีจ าหน่ายอย่างทั่วถึง และสิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริม
การตลาดเช่นการลดแลกแจกแถม การโฆษณาที่สม่ าเสมอ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หากนักการตลาดสามารถ
เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค และสามารถจัดสิ่ งกระตุ้นทางการตลาดให้ เหมาะสม 
กับความต้องการของกลุ่มลูกค้าแล้วย่อมจะเป็นเครื่องมือที่สามารถจะกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิด 
ความต้องการได้ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อในที่สุด 

 1.2 สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ (Other Stimuli)  
 สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่อยู่ภายนอกองค์การและนักการตลาดไม่สามารถ

ควบคุมได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  รายได้ของผู้บริโภค 
จะมีผลต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี เช่นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย
และรวดเร็ว ท าให้ผู้บริโภคต้องการใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง 
เช่นกฎหมายเพ่ิมหรือลดภาษีสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีผลต่อความต้องการในสินค้าชนิดนั้น และ  
สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ  จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการสินค้าบางอย่างในเทศกาลนั้นๆเป็นต้น 

2. ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box)  
กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ เป็นส่วนที่ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผู้ซื้อ 

(Buyer Characteristic) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วน
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บุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา (ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป) และยังได้รับอิทธิพลมาจาก
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process) ที่ประกอบได้ด้วยขั้นตอนต่างๆ 
5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล  การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ(รายละเอียดจะได้กล่าวถึงในหัวข้อกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Responses) 
การตอบสนองของผู้ซื้อ หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจ 

ในเรื่องต่างๆดังนี้ การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) ที่จะมาตอบสนองความต้องการ เช่น  
เลือกข้าวต้มกุ้งเป็นอาหารเช้าหรือเลือกนมสดเป็นอาหารเช้า การเลือกตราสินค้า (Brand Choice)
เช่นหากต้องการดื่มนมเป็นอาหารเช้าแล้วจะดื่มนมสดตราอะไร การเลือกผู้ขาย(Dealer Choice) 
การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Time) การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase Amount) เป็น
ต้น 

 
ภาพที่ 1 : โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model)  
ที่ ม า  : Philip Kotler and Gary Amstrong, Market an Introduction (New Jersey : 

Prentice-Hall, Inc, Second Edition, 1990) p.143 
แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulis) ที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิด 
ของผู้บริโภค (Buyer’s Black Box) ที่เปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิต หรือนักการตลาดไม่สามารถ
คาดคะเนได้ เมื่อผู้บริโภครับรู้ต่อสิ่ งกระตุ้นและเกิดความต้องการแล้วจึงจะเกิดการซื้อหรือ 
การตอบสนอง (Response) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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จากการทบทวนทฤษฎีการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคข้างต้นนี้ ท าให้ผู้วิจัยสามารถ 
สรุปได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ การศึกษาถึงแนวทางการเลือกใช้ การคิด การประพฤติปฏิบัติ
ของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค คือ ต้องการทราบว่าผู้บริโภคต้องการอะไรหรือปรารถนาอะไร 
และมีการตัดสินใจอย่างไร รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค  
เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรม การซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค รวมถึงศึกษา 
ถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการเลือกใช้หรือเลือกบริโภคของผู้บริโภค  
เป็นการค้นหาค าตอบที่ได้จะช่วยให้ผู้ขายสินค้าสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาด ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยค าถามที่ใช้เพ่ือค้นหาลักษณะพฤติกรรม
ผู้บริโภค คือ 6W และ 1H เพ่ือจะท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืนและถาวร 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าทฤษฎีพฤติกรรม (6W1H) ของ Philip Kotler (1977)  
ได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างกรอบตัวแปรพฤติกรรมในงานวิจัย เช่น งานของธัญญรัตน์ เลายะรัตน์ 
(2557) เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าทฤษฎีดังกล่าวมาสร้างกรอบตัวแปรพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยมีรายละเอียดตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 1.คุณใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลกับใคร 
 2.ที่พักประเภทโฮสเทล ประเภทไหนที่คุณเลือกใช้บริการ 
 3.ท าไมคุณเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
 4.ใครมีส่วนช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
 5.คุณเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล เมื่อใด 
 6.คุณท าการจองห้องพักผ่านช่องทางใด 
 7.คุณรู้จักที่พักประเภทโฮสเทล ได้อย่างไร 
 2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 ความหมายของทฤษฎีการตัดสินใจ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจนั้นผู้วิจัยพบว่า มีนักวิชาการและ 
นักค้นคว้าหลายท่านทั้ งชาวไทยและต่างชาติได้ ให้ค าจ ากัดความหรือความหมายเกี่ยวกับ  
การตัดสินใจไว้ ดังนี้ 

สมคิด บางโม (2548) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือก ทางปฏิบัติ 
ซึ่งมีหลายทางเป็นแนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจนี้อาจเป็นการตัดสินใจ ที่จะกระท า
การสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย่าง เพ่ือความส าเร็จตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในทางปฏิบัติ  
การตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ปัญหาให้วินิจฉัยมากกว่า 
หนึ่งทางเสมอ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้วินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบัติ โดยวิธีใดจึงจะบรรลุ
เป้าหมายอย่างดีท่ีสุดและบังเกิดผลประโยชนสูงสุดแก่องค์กรนั้น 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ 
ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะ 
ทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ท าให้การตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคล 
มีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักการตลาดจึงจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้ บ ริ โภคอย่ างเหมาะสม  โดยแบ่ งปั จจั ยที่ มี ผลกระทบต่ อพฤติ กรรมของผู้ บ ริ โภ ค 
ออกเป็น 2 ประการดังนี้ 
 1.ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่ เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในด้านความคิดและการแสดงออก  
ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยที่ปัจจัยภายในประกอบด้วย 
  1.1 ความจ าเป็น ความต้องการ ความปรารถนา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการ 
ในการใช้สินค้าหรือบริการ 
  1.2 แรงจูงใจ เมื่อบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจขึ้น เขาก็จะเกิดแรงจูงใจ 
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  1.3 บุคลิกภาพ เป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่ พัฒนาขึ้นมาจาก ความคิด  
ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจต่างๆ 
  1.4 ทัศนคติ เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล 
  1.5 การรับรู้  เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระท า 
ของบุคคลอื่น 
  1.6 การเรียนรู้  เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ เกิดจากการรับรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่ เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพล 
ต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยปัจจัยภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  
6 ประการ ได้แก่ 
  2.1สภาเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่ก าหนดอ านาจการซื้อของผู้บริโภค 
  2.2 ครอบครัว การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างกัน 
  2.3 สังคม เพ่ือการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เรียกว่า กระบวนการขัดเกลา 
ทางสังคม ประกอบไปด้วยรูปแบบการด ารงชีวิต ค่านิยมของสังคมและความเชื่อ 
  2.4 วัฒนธรรม เป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่สั งคมเชื่อว่าดีงามและยอมรับปฏิบัติมา 
เพ่ือให้สั งคมด าเนินและมี พัฒนาการไปได้ด้วยดี  บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องถือปฏิบั ติ 
ตามวัฒนธรรมเพื่อการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
  2.5 การติดต่อธุรกิจ หมายถึง โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้เห็นสินค้าหรือบริการนั้นๆ  
สินค้าตัวใดที่ผู้บริโภคได้รู้จักและพบเห็นบ่อยๆ ก็จะมีความไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้น 
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  2.6 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น การขาดแคลนน้ าหรือเชื้อเพลิง 
ภัยธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

โจนส์ (Gareth R.Jones,1995) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า เป็นกระบวนการ 
ที่จะแก้ไขปัญหาขององค์กรโดยการค้นหาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ 

เองเจล แบลเวล และมี เนี ยด (Engel Blackwell and Miniard,1993) ได้กล่ าวไว้ว่ า
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึง ขั้นตอนความส าคัญก่อนหรือหลังของการรับรู้  
ความต้องการ การค้นหาข้อมูลประเมินทางการตัดสินใจตลอดจนการท าการซื้อขายและความรู้สึก
พอใจหรือไม่พอใจหลักการซื้อ 

เบอร์นาร์ด ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่าเป็นเทคนิควิธีการลดทางเลือกลงมาให้เหลือ
เพียงทางเดียว 

กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า
เป็นกระบวนการส าคัญขององค์การที่ผู้บริหารจะต้องกระท าอยู่บนพ้ืนฐานของข้ อมูลข่าวสาร 
ซึ่งได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์กร 

มูดร (Moody) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการของการหาโอกาส 
ที่จะตัดสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได้และทางเลือกจากงานต่างๆที่มีอยู่ 

ตินปรัชญ พฤทิ์ (2542) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการเลือกด าเนินการหรือ 
ไม่ด าเนินการดีที่สุดหรือเลวที่สุดจากทางเลือกหลายๆทาง 

ยุดา รักไทย และ ธนิกานต์ มาฆะศิรานท์ (2548) กล่าวว่า การตัดสินใจคือการเลือก 
เอาวิธีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากวิธีปฏิบัติที่มีอยู่ 

Schiffman and Kanuk (1994) ได้ ให้ ความหมายของกระบวนการการตัดสิน ใจซื้ อ 
ของผู้บริโภค คือ ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผู้บริโภค 
จะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งด้านจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรม
ทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง  
กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอ่ืน 

เสรี วงษ์มณฑา (2548) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่า ในการที่ผู้บริโภค
จะซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งนั้น จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงทัศนคติหลักจากการได้ใช้
สินค้าแล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้  การมองเห็นปัญหา การแสวงหาภายใน  
การแสวงหาภายนอก การประเมินทางการเลือกการตัดสินใจซื้อ ทัศนคติหลักการซื้อ 

Friedman’s Consumption Funcion (1994) นิ ย ามความห มายของการตั ด สิ น ใจ  
คือ ความสามารถในการท างานหรือบริหารงาน นอกจากบุคคลจะต้องมีความรู้ความสามารถในงาน  
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ที่ปฏิบัติแล้วสิ่งส าคัญประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานหรือผู้บริหารก็คือ 
การตัดสินใจ (Decision Making) การตัดสินใจเปรียบเสมือนหัวใจการปฏิบัติงานและบริหารงาน 
ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจจะมีอยู่ในแทบทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการท างาน แม้แต่บุคคลทั่วไป  
ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการตัดสินใจได้ นับตั้งแต่บุคคลตื่นขึ้นมาก็จะมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชุดที่จะใส่ เลือกอาหารที่จะทานในแต่ละมื้อ เลือกสินค้า  
ที่ จะซื้ อใช้ ในชีวิตประจ าวัน  เป็ นต้น  แต่ดู เหมือนว่าการตัดสิน ใจใน เรื่องทั่ วๆไป  เหล่ านี้  
เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายนัก แม้ตัดสินใจผิดพลาดก็แก้ไขได้ไม่ยาก แต่ถ้าเรื่องที่
ตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่ซึ่ง หมายถึง เรื่องที่หากตัดสินใจแล้วผิดพลาดจะเกิดความเสียหายมากและ
แก้ไขได้ยาก การตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงไป 

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง  
จากหลายๆทางเลือกซึ่งจะได้รับการพิจารณาที่ดีที่สุดของบุคคลว่าจะตัดสินใจเลือกท าสิ่งที่ดีที่สุด
หรือไม่ ท าสิ่งไม่ดีอย่างไร โดยที่กระบวนการตัดสินใจในแต่ละบุคคลนั้นย่อมมีความแตกต่ างกัน  
ซึ่งการแตกต่างกันทางด้านอายุ ด้านวัฒนธรรม ด้านครอบครัว ด้านสังคม ด้านจิตใจและความนึกคิด 
ด้านการศึกษาและค่านิยม ด้านอาชีพและรายได้ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และยังรวมถึง การตัดสินใจ
เลือกทางปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเป็นแนวปฏิบัติไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ การตั ดสินใจนี้อาจเป็น 
การตัดสินใจ ที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย่าง เพ่ือความส าเร็จตรงตาม 
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในทางปฏิบัติการตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีวิธี  
การแก้ปัญหาให้วินิจฉัยมากกว่าหนึ่งทางเสมอ การตัดสินใจเปรียบเสมือนหัวใจของการปฏิบัติงาน
และบริหารงาน ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจจะมีอยู่แทบทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการของการท างาน 
แม้แต่บุคคลทั่วไปก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการตัดสินใจได้ นับตั้งแต่บุคคลตื่นขึ้นมาก็จะมีการตัดสินใจ 
ในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลา 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ตินปรัชญ พฤทธิ์ (2542) ได้กล่าวว่าขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจมี 6 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การท าความเข้าใจปัญหาและข้อเท็จจริงต่างๆ 
2. การรวบรวมข้อมูลข่าวสารและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. การวิเคราะห์ข่าวสารและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
4. การเลือกปฏิบัติที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียว 
5. การด าเนินการให้เป็นไปตามผลของการตัดสินใจ 
6. การติดตามและประเมินผลของการด าเนินการ 
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คุลยลักษณ์ อู๋ไพจิตร (2550) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลมา
จากลักษณะของผู้ ซื้อ และลักษณะการตัดสินใจซื้อ ลักษณะของผู้ซื้อได้รับ อิทธิพลมาจาก 
ปัจจัยต่างๆ 4 ปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1.ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมเป็นวิธีการด าเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าเป็นสิ่งดีงามยอมรับมาปฏิบัติเพ่ือให้สังคม

ด าเนินตามและมีการพัฒนาไปได้ด้วยดี  บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติ 
ตามวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรมเป็นเครื่องผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ด้วยกัน
และสิ่งที่ก าหนดความต้องการพ้ืนฐาน และพฤติกรรมของบุคคล ที่จะเรียนรู้ค่านิยม ทัศนคติ  
ความชอบ การรับรู้และมีพฤติกรรมอย่างไรนั้นจะต้องผ่านกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกั บ
ครอบครัวและสถาบันต่างๆในสังคม คนที่อยู่ ในวัฒนธรรมที่ต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการซื้อ 
ที่ แตกต่างกัน  การก าหนดกลยุทธ์จึงต้องแตกต่างกันไปส าหรับตลาดที่ วัฒนธรรมต่างกัน   
โดยวัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท  ดังนี้ 

 1.1 วัฒนธรรมพ้ืนฐาน หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปแบบหรือวิธีทางในการด าเนินชีวิตที่สามารถ
เรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยผ่านกระบวนการอบรม และขัดเกลาของสังคมวัฒนธรรม 
จึงเป็นสิ่งส าคัญพ้ืนฐานการก าหนดความต้องการซื้อและพฤติกรรมบุคคล 

 1.2 วัฒนธรรมย่อย หมายถึง วัฒนธรรมกลุ่มย่อยๆ ในแต่ละวันซึ่งมีรากฐานมาจาก 
เชื้อชาติ ศาสนา สีผิวและภูมภาคที่แตกต่างกัน กลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรมกลุ่มย่อยจะมีข้อปฏิบัติ
ทางวัฒนธรรมสังคมที่แตกต่างกันไปจากกลุ่มอ่ืนๆ  ท าให้มีผลต่อการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่  
ความต้องการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซื้อที่ แตกต่างกัน และในกลุ่มเดียวกัน 
จะมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน 

 1.3 ชั้นทางสังคม เป็นการจัดล าดับบุคคลในสังคมจากระดับสูงไประดับต่ าโดยใช้ลักษณะ
ที่ คล้ ายคลึ งกัน  ได้ แก่  อาชีพ  ฐานะ รายได้  ตระกูล  หรือชาติก า เนิ ด  เพ่ื อ เป็ นแนวทาง 
ในการแบ่งส่วนการตลาด 

2. ปัจจัยทางสังคม 
เป็นปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อ 

ลักษณะทางสังคมซึ่งจะประกอบด้วย 
 2.1 กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน และมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและ

ค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านพฤติกรรมและ 
การด าเนินชีวิต รวมทั้งทัศนคติแนวคิดของบุคคล เนื่องจากบุคคลต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม  
จึงต้องปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอ้างอิง 
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 2.2 ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติความคิดและ
ค่านิยมของบุคคล  ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 

 2.3 บทบาทและสถานะ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง  
องค์กร และสถาบันต่างๆ บุคคลที่มีบทบาทและสถานะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มการตัดสินใจซื้อ 
สินค้าของตนย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล 
การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านต่างๆ ดังนี้ 
 3.1 อายุ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 
 3.2 วงจรชีวิตครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนย่อมมีอิทธิพลต่อความต้องการ  

ทัศนคติ และค่านิยมส่วนบุคคล และท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อ 
ที่แตกต่างกัน 

 3.3 อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น ความต้องการสินค้าและบริการ
ต่างกัน รายได้จากการออมทรัพย์สิน อ านาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงินสิ่งเหล่านี้ 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าท้ังสิ้น 

 3.4 การศึกษา ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า 

 3.5 ค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือ
ความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหมายถึงอัตราผลประโยชน์ที่รับรู้ในสินค้า รูปแบบในการด าเนินชีวิต  
หมายถึง รูปแบบของการด าเนินชีวิตในโลกมนุษย์โดยแสดงออกในรูปกิจกรรม ความสนใจ ความ
คิดเห็น 

4. ปัจจัยทางจิตวิทยาหรือปัจจัยภายใน 
การเลือกของบุคคลได้รับอิทธิพลปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภค 

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าปัจจัยภายใน 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2549) ได้แบ่งกระบวนการออกเป็น 5 ขั้นตอน 
1. การรับรู้ความต้องการ ความต้องการของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งกระตุ้นทั้งภายใน

และภายนอก สิ่งกระตุ้นภายในได้แก่ความต้องการทางด้านร่างการและจิตใจ สิ่งกระตุ้นภายนอก 
ได้แก่  ความต้องการทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแล้วจะกลายเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่ งบุคคลจะสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการตอบสนอง 
ต่อการกระตุ้นโดยอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีต 

2. การค้นหาข้อมูลเพ่ือตอบสนองความต้องการ ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและ 
สิ่งที่สนองความต้องการอยู่ใกล้ตัว ผู้บริโภคจะด าเนินการตอบสนองความต้องการของตนเอง 
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 เมื่อความต้องการที่ถูกกระตุ้นได้สะสมไว้มากจะท าให้ภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความตั้งใจให้ได้รับ 
การตอบสนองความต้องการ โดยผู้บริโภคจะพยายามค้นหาข้อมูลเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ที่สะสมไว้ 

3. พฤติกรรมการประ เมินผล  เมื่ อผู้ บ ริ โภครับข้อมู ล เข้ ามาก็จะเกิดความเข้ าใจ 
แล้วท าการประเมินผลข้อมูลที่เข้ามาเหล่านั้นเพื่อพิจารณาเลือก โดยมีวิธีการประเมินที่นิยมใช้ 

4. การตัดสินใจซื้อ เมื่อท าการประเมินผลแล้วจะช่วยให้ผู้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทางเลือก ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด 

5. ความรู้สึกหลังการซื้อ ภายหลังการซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์
เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ 

จากการทบทวนงานวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อจากนักวิจัยต่างๆ ที่กล่าวว่าข้างต้น  
ท าให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจได้ว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ส าหรับ 
ทั้ งตั ว บุ ค ค ล แ ล ะผู้ บ ริ ห า ร ใน อ งค์ ก รต่ า งๆ  อ ย่ า งม าก แ ล ะ ไม่ ส าม า รถ ห ลี ก เลี่ ย ง ได้ 
ทั้งในการใช้ชีวิตประจ าวันหรือการท างาน ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ถ้าบุคคล
หรือผู้ บริหารที่มีกระบวนการเลือกตัดสินใจที่ ดีและเหมาะสมแล้วนั้น  ส่วนใหญ่ จะท าให้ 
เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จและองค์กรจะมีการพัฒนาและประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 
 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
 ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นการน าแนวคิดที่มีเหตุผลที่ผู้บริหารใช้ในการเลือกทางเลือกที่ดี ที่สุด  
ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตัดสินใจจ าแนกตามวิธีการตัดสินใจและ 
ทฤษฎีการตัดสินใจตามบุคคลที่ตัดสินใจ ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการตัดสินใจจ าแนกตามวิธีการตัดสินใจ สามารถจ าแนกทฤษฎีการตัดสินใจ 
ตามวิธีการตัดสินใจออกเป็น 3 วิธี ดังนี้ 
  1.1 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการคาดการณ์  มีการใช้ เทคนิคการคาดการณ์และ 
การพยากรณ์เข้ามาประกอบการตัดสินใจ เช่นการพยากรณ์โดยใช้แนวโน้ม เป็นต้น 
  1.2 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการพรรณนา เป็นการใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ 
ในการตัดสินใจ ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องมีการพิสูจน์และเห็นจริงจึงจะด าเนินการตัดสินใจได้บางครั้งเรียก
การตัดสินใจแบบนี้ว่า การตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์ 
  1.3 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยก าหนดความ เป็นทฤษฎีที่ค านึงถึงว่าแนวทางการตัดสินใจ
ควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการตัดสินใจได้ 
 2. ทฤษฎีการตัดสินใจจ าแนกตามบุคคลที่ตัดสินใจ สามารถจ าแนกทฤษฎีการตัดสินใจ 
การจ าแนกตามบคุคลที่ตัดสินใจได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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  2.1 การตัดสินใจโดยคนเดียว เป็นการตัดสินใจโดยคนๆเดียวจะท าให้เกิดความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ มักจะใช้ธุรกิจขนาดย่อยที่มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการ
และเป็นผู้ที่ใกล้ชิดปัญหาและทราบข้อมูลได้ดีกว่า 
  2.2 การตัดสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตัดสินใจที่ยึดทีมงาน และคณะกรรมการเป็นผู้ร่วม
ตัดสินใจเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื่อใดก็ตามที่ต้องการความร่วมมือผู้บริหาร 
จึงควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
จึงจ าเป็นส าหรับองค์การในอนาคต 
 2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบริการ 
 ความหมายของการบริการ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของการบริการว่า หมายถึง  
การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้พบว่ามีนักวิจัยต่างๆได้ให้ค าจ ากัดความ 
ของการบริการไว้ดังนี้ 
 ไพรพนา (2544) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับความสุข 
และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น โดยมีลักษณะเฉพาะ 
ของตัวเองไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรมและไม่จ าเป็น  
ต้องรวมอยู่กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ ทั้ งยังเกิดจากความเอ้ืออาทร มีน้ าใจ ไมตรี เปี่ยม  
ด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอ 
 พงษ์เทพ (2546) รายงานว่า หลักของการให้บริการนั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลส่วนใหญ่ได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องด าเนินการไปโดยอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเท่าเทียมกัน  
ทุกคน ทังยังให้ความสะดวกสบายไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้บริการ
มากจนเกินไป โดยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากที่สุด คือ  
การให้บริการที่ไม่ค านึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบพอ 
 Kotler (2000) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระท าที่หน่วยงานแห่งหนึ่งหรือบุคคล 
คนหนึ่งน าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และ  
ไม่เป็นผลให้เกิดความเป็นเจ้าของในสิ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจเกี่ยวข้องหรืออาจไม่เก่ียวข้องกับ
การผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการ 
แก่ลูกค้าทางกายภาพ 
 จินตนา บุญบงการ (2539) การบริการ คือ สิ่งที่จับต้องสัมผัสแตะต้องอาศัยได้ยากและ 
เสื่อมสูญสภาพไปได้ง่าย บริการจะท าขึ้นทันทีและส่งมอบให้ผู้รับบริการทันทีหรือเกือบจะทันที ดังนั้น
การบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการจากผู้ให้ไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่
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จับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ และที่ส าคัญเป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยทางจิตใจ
ท าให้เกิดความพึงพอใจ ค าว่าบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า SERVICE ซึ่งถ้าหากหาความหมายดีๆ
ให้กับอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้ อาจได้ความหมายของการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักการปฏิบัติ
ได้ตามความหมายของอักษรทั้ง 7 ตัวนี้ คือ 
 S = Smiling & Sympathy = ยิ้มแย้มแจ่มใส และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจ 
ต่อความล าบาก ยุ่งยากของผู้มารับการบริการ 
 E = Early Response = การตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
 R = Respectful = แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติต่อผู้มารับการบริการ 
 V = Voluntariness Manner = การให้บริการที่ท าอย่างสมัครใจ เต็มใจท า ไม่ใช่ท างาน
อย่างเสียไม่ได้ 
 I = Image Enhancing = การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กร 
 C = Courtesy = ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ 
 E = Enthusiasm = ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการมากกว่า
ที่ผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้ หรือการบริการที่ไม่ต้องร้องขอ 
 ธีรเดช ริ้วมงคล (2555) ได้ให้ความเห็นว่า การบริการ เป็นอะไรก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่คอยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการนั้นๆ โดยทั่วไปจะเป็นการให้ความสะดวกสบาย ให้ความพึงพอใจ 
กับคน ซึ่งอยู่ในลักษณะของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการที่มีความต้องการจะใช้บริการนั้นๆ 
 เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธ์ (2536) การบริการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจ
กระท าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการเพ่ือให้เกิดความพอใจ จากความหมายดังกล่าวเห็นได้ว่า  
เป็นการพิจารณาระบบการให้บริการว่าประกอบไปด้วย 2 ฝ่าย คือ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  
โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ ที่ต้องให้บริการเพ่ือฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการและคุณภาพการบริการ 
 Kotler (2000) สามารถสรุปลักษณะงานบริการที่ส าคัญได้ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ไม่สามารถจับต้องได้  (intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้  ดั งนั้ นกิจการ 
ต้องหาหลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ  ได้แก่ 
  1.1 สถานที่  (Place) ต้องสามารถสร้างความเชื่ อมั่น  และความสะดวกให้กับ 
ผู้ที่มาใช้บริการ 
  1.2 บุคคล (People) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้ เหมาะสม บุคลิกดี  พูดจาดี  
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นว่าบริการจะดีด้วย 
  1.3 เครื่องมือ (Equipment) อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการให้บริการต้องมีประสิทธิภาพ
ให้บริการรวดเร็วและให้และให้ลูกค้าพอใจ 
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  1.4 วัสดุสื่อสาร (Communication material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาต่างๆ
จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค้า 
  1.5 สัญลักษณ์  (Symbols) ชื่ อ  หรือเครื่องหมายตราสินค้าที่ ใช้ ในการบริการ 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเรียกได้ถูกต้อง และสื่อความหายได ้
  1.6 ราคา (Price) การก าหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการให้บริการที่ชัดเจนและ
ง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่แตกต่าง 
 2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นทั้งการผลิตและ 
การบริโภคในขณะเดียวกัน ผู้ขายแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัวไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการ 
แทนได้  เพราต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ท าให้การขายบริการอยู่ในวงจ ากัดในเรื่องของเวลา 
 3. ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผู้ขายบริการ 
จะเป็นใคร จะให้บริการเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร 
 4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือนสินค้าอ่ืนๆ  
ดังนั้นถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอน  จะท าให้เกิดปัญหาหรือบริการไม่ทันหรือไม่มีลูกค้า 
 Pencansky & Thomas (1981) ให้ความเห็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงการบริการ 
ไว้ ดังนี้ 
 1. ความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ (Availability) คือ ความพอเพียงระหว่างบริการที่มีอยู่กับ
ความต้องการขอรับบริการ 
 2. การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวก โดยค านึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง 
 3. ความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของแหล่งบริการ (Accommodation)  
ได้แก่แหล่งบริการที่ผู้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ 
 5. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability)  หมายถึง การได้รับการยอมรับ 
จากผู้ใช้บริการว่าดีและมีคุณภาพสมกับความคาดหวังก่อนการได้รับบริการ 
 กุลธน (2530)  ได้ให้ความเห็นในเรื่องกระบวนการให้บริการที่ดีว่า มีหลักการดังต่อไปนี้ 
 1. การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของส่วนใหญ่ 
 2. การให้บริการโดยยึดหลักความสม่ าเสมอ 
 3. การให้บริการโดยยึดหลักความเสมอภาค 
 4. การให้บริการโดยยึดหลักประหยัด 
 5. การให้บริการโดยยึดหลักความสะดวก 
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 Parasuraman และคณะ (1985) รายงานว่าทั่วไปการวัดคุณภาพของการให้บริการสามารถ
วัดได้โดยวัดช่องว่าง (Gap) ระหว่างการบริการที่ลูกค้ารับรู้และการบริการที่ลูกค้ าคาดหวัง 
บนพื้นฐานของ 5 ปัจจัย โดยมีรายละเอียดแต่ละปัจจัย ดังนี้ 
 1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) คือความสามารถที่จะให้บริการตามค านั่นด้วยความถูกต้อง 
 2. ความสามรถตอบสนอง (Responsiveness) คือความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและบริการ
อย่างรวดเร็ว 
 3. ความแน่นอน (Assurance) คือการให้ความรู้ความสุภาพของพนักงานและความสามารถ
ในการส่งมอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 
 4. ความเข้าใจลูกค้า (Empathy) คือการดูแลลูกค้าของกิจการอย่างทั่วถึงเฉพาะราย 
 5. ลักษณะที่สัมผัสได้ (Tangible) คือแสดงลักษณะทางกายภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก  
อุปถัมภ์ บุคคล และวัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร 
 ความหมายของคุณภาพการให้บริการ  
 ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983) ได้ให้ค านิยามของคุณภาพการให้บริการ 
ว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้อง
กับความต้องการของเข้าได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (Delivering Service Quality) 
จึงหมายถึง การตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 กรอนรูส (Gronroos, 1990)  ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการว่าจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ
คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical  quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์ หรือสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจากบริการ
นั้น โดยสามารถที่จะวัดเหมือนกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product quality) ส่วน
คุณภาพเชิงหน้าที่ (Functional quality) เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระบวนการของการประเมินนั่นเอง 
 ชีเนลดีน (Zineldin, 1996) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับความคาดหวังของผู้รับบริการในด้านของคุณภาพภายหลังจากที่เขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการ
นั้นๆ และมีความต้องการที่จะใช้บริการนั้น รวมทั้งการที่เขาได้ท าการประเมินและเลือกที่จะใช้บริการ 
 Juran (1998) ได้ให้ความหมายของคุณภาพไว้ว่า ความเหมาะสมในการใช้งานหรือการสร้าง
ความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์จะต้องประกอบด้วยลักษณะเด่นของ
ผลิตภัณฑ์และปราศจากความไร้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จึงจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 ปัญนิกา วนากล (2545) ได้ให้ความหายของคุณภาพการบริการ หมายถึง ระดับความ
สอดคล้องระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังและการรับรู้ต่อบริการนั้น บริการที่ผู้รับบริการได้รับจริงใน
สถานการณ์นั้นเท่ากับหรือมากกว่าบริการผู้ที่ผู้รับบริการคาดหวัง ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจประทับใจ
และกลับมาใช้บริการอีก  และจะเป็นผู้รับบริการประจ าและเป็นผู้บอกกล่าวแก่ผู้อื่นจากปากต่อปาก 
 Martin (1997) ได้กล่าวว่าคุณภาพการบริการมีความส าคัญด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ  
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 1. การเจริญเติบโตของธุรกิจบริการ การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการบริการ  
การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการบริการ จะส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อาทิ โรงแรม 
ถือว่ามีการบริการเป็นผลิตภัณฑ์หลักพอกับห้องพัก 
 2. การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น การบริการถือเป็นกลยุทธ์ตัวหนึ่ งที่ถูกน ามาใช้เพ่ือ 
สร้างข้อได้ เปรียบทางการแข่งขัน หากธุรกิจใดมีการบริการที่ดีตรงกับความคาดหวัง  และ 
ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้า จะท าให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ า ท าให้เกิดความจงรักภักดี 
ต่อสินค้าของธุรกิจนั้นๆ จนกระทั่งเกิดการแนะน าหรือบอกต่อไปยังผู้บริโภครายใหม่ๆ จากผู้บริโภค 
ที่เคยมาใช้บริการของบริษัท 
 3. ความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น ในปัจจุบันลูกค้ามีการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งหรือสื่อ
ต่างๆ อย่างรวดเร็วและมากมาย จึงก่อให้เกิดความคาดหวังที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าในแต่ละครั้ง ซึ่งนอกจากการค านึงถึงคุณภาพของสินค้าจะเหมาะสมกับราคาหรือไม่แล้ว ยัง
ค านึงถึงคุณภาพของการให้บริการประกอบด้วย 
 4. คุณภาพของการบริการสะท้อนถึงสภาวะของธุรกิจ เนื่องจากคุณภาพของการบริการที่ดี
ส่งผลต่อการซื้อซ้ าและกลับมาใช้บริการอีก นอกจากจะสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้แล้ว 
ยังก่อให้เกิดกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สภาวะของธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึนเรื่อยๆ 
 ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงความหมายของการบริการ กระบวนการ และคุณภาพของการบริการ 
ได้ว่าหมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืน
ให้ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น ซึ่งต้อง 
มีความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังและการรับรู้ต่อบริการนั้น บริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับจริงในสถานการณ์นั้นเท่ากับหรือมากกว่าบริการที่ผู้รับบริการคาดหวัง ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
ประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก และจะเป็นผู้รับบริการประจ าและเป็นผู้บอกกล่าวแก่ผู้ อ่ืน 
จากปากต่อปากซ่ึงคุณภาพของการบริการที่ดีส่งผลต่อการซื้อซ้ าและกลับมาใช้บริการอีก นอกจากจะ
สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้แล้ว ยังก่อให้เกิดกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สภาวะของธุรกิจ
เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้นเรื่อยๆ การบริการที่ประสบส าเร็จจะต้องประกอบด้วยปัจจัย 10 ประการ ดังนี้ 
 1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) ประกอบด้วย 
    1.1 ความสม่ าเสมอ (Consistency) 
    1.2 ความพ่ึงพาได้ (Dependability) 
 2. การตอบสนอง (Responsive) 
    2.1 ความเต็มใจที่จะให้บริการ 
    2.2 ความพร้อมที่จะให้บริการ 
    2.3 มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง 
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    2.4 ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 
 3. ความสามารถ (Competency) ประกอบด้วย 
    3.1 สามารถในการสื่อสาร 
    3.2 สามารถในการบริการ 
    3.3 สามารถในความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ 
 4. การเข้าถึงบริการ (Access)  ประกอบด้วย 
    4.1 ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก 
    4.2 ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายและมีความซับซ้อนเกินไป 
    4.3 ผู้บริการใช้เวลารอคอยไม่นาน 
    4.4 เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ 
    4.5 อยู่ในสถานที่ท่ีผู้ใช้บริการสามารถเข้าติดต่อได้สะดวก 
 5. ความสุภาพอ่อนโยน (Courtery) ประกอบด้วย 
    5.1 การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ 
    5.2 ให้การต้อนรับที่เหมาะสม 
    5.3 ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ได้ 
 6. การสื่อสาร (Communication) ประกอบด้วย 
    6.1 มีการสื่อสารชี้แจ้งขอบเขตและลักษณะของงานบริการ 
    6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 
 7. ความซื้อสัตย์ (Credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงน่าเชื่อถือ 
 8. ความมั่นคง (Security) ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือและ
อุปกรณ ์
  9.ความเข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วย 
    9.1 การเรียนรู้ผู้ให้บริการ 
    9.2 การแนะน าและการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 
 10. การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (Tangibility) ประกอบด้วย 
    10.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการให้บริการ 
    10.2 การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
    10.3 การจัดเตรียมสถานที่ให้บริการสวยงาม 
  
 



33 
 

2.2 ข้อมูลแหล่งวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักประเภทโฮสเทล 
 รายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรม 
 ความหมายของอุตสาหกรรมโรงแรม 
 มีนักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายอุตสาหกรรมโรงแรม  ดังต่อไปนี้ 
 ปรีช า แดงโรจน์  (2544) กล่ าวถึ งความหมายของอุตสาหกรรม โรงแรม ไว้  ดั งนี้  
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม 2478 มาตรา 3 โรงแรมหมายถึง บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
รับสินจ้าง ส าหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว จะต้องประกอบด้วย 
การจัดบริการ และเครื่องดื่มให้แก่ผู้ที่ เข้าพักตามความต้องการได้ด้วย มีก าหนดไว้ในมาตรา 25  
ว่าเคหะสถานใดใช้เป็นบ้านพัก ดังกล่าวคือใช้เฉพาะเป็นที่รับบุคคลที่ประสงค์จะไปพักอาศัยอยู่ 
ซึ่งระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งคืน  โดยผู้มีสิทธิ์ ให้ ใช้มิ ได้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ แก่ผู้ พัก  
เป็นปกติธุระหรือแก่ประชาชน ไม่ถือว่าเป็นโรงแรมตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 นพวรรณ ทิพย์เจริญสุข (2552) ได้ให้ความเห็นเรื่องอุตสาหกรรมโรงแรมไว้ว่า อุตสาหกรรม
โรงแรม (Hotel Industrial) อุตสาหกรรมที่ด าเนินธุรกิจที่มีสถานที่ประกอบการจัดตั้งเพ่ือรับสินจ้าง
ส าหรับผู้ เดินทางหรือบุคคลที่เสาะแสวงหาที่พักจัดให้บริการ อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือบริการ 
ผู้ เดินทางอย่างมีระบบแบบแผนที่ดี  มีมาตรฐานในการควบคุมตาม มาตรฐานและขอบข่าย 
ของบริการนั้นๆ ด้วยเหตุนี้สามารถกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งขายบริการ
ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางโดยมุ่งบริหารงานเพ่ือให้ได้ก าไรคุ้มค่ากับการบริหารงานที่ลงทุน  
ไปผลผลิตที่ได้จากการบริหารงานของโรงแรมนั้น สามารถแบ่งออกเป็นงานบริการ เช่นบริการให้เช่า
ห้องพัก ห้องจัดเลี้ยงต่างๆ บริการจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น 
 กรองทอง อัมวงษ์ (2548) ได้ระบุว่า โรงแรมเป็นค ามาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึง  
อาคารชุดและคฤหาสน์ของผู้ร่ ารวย ที่มีไว้เพ่ือให้ญาติและเพ่ือนๆ มาพักค้างเป็นระยะเวลานานๆ 
อาคารชุดเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในปลายศตวรรษที่ 18 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหายของค าว่า โรงแรม หมายถึง  
ที่พักคนเดินทางซึ่งต้องเสียค่าพักแรมด้วย 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นการด าเนินธุรกิจการให้บริการห้องเช่าทั้งที่เป็น
รายวันและรายเดือนให้แก่ผู้เดินทางทั่วไป ทั้งที่เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวและเดินทางเพ่ือท าธุรกิจ หรือ
กิจธุระต่างๆ พร้อมกับบริการในด้านอาหารและเครื่องดื่ม สปา และอ่ืนๆ ไว้ให้บริการนักเดินทาง
ท่องเที่ยวที่เข้ามารับบริการกับโรงแรมนั้นๆ ซึ่งต้องเป็นการท าธุรกิจบริการที่ต้องมีระบบ ระเบียบ  
และแบบแผน ในการด าเนินการประกอบธุรกิจแต่ละขั้นตอน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการให้บริการของ
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โรงแรมนั้นต้องค านึงถึงความต้องการของผู้เดินทางที่จะเข้ามารับบริการเป็นหลัก และจุดประสงค์
เพ่ือให้นักเดินทางประทับใจ และกลับมาใช้บริการที่โรงแรมนั้นๆ อีก 
 ประเภทธุรกิจโรงแรม  
 ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์
และการบริการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคแตกต่างกันออกไป จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ต้องมีการจัดแบ่งแยกประเภทของโรงแรมเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพักได้อย่างสูงสุด  
William S.Grey, Salvatore C. Liguori, (1996) ได้สรุปและจัดประเภทโรงแรมไว้ดังนี้ 
 1. แบ่งตามท าลุที่ตั้ง 
 2. แบ่งตามหน้าที่ 
 3. แบ่งตามจ านวนห้องพัก 
 4. แบ่งตามราคาค่าห้อง 
 5. แบ่งตามระยะเวลาที่ลูกค้ามาพัก 

1. แบ่งตามท าเลที่ตั้ง (Location) 
 โรงแรมในเมืองใหญ่ (Large City)  ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจ การท่องเที่ยวตลาดจน
สถานบันเทิงต่างๆ  ลักษณะของโรงแรมมักมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 ห้องตกแต่งหรูหรามีบริการอ่ืนๆ 
ครบครัน 
 โรงแรมในเมืองเล็ก (Small City) มักตั้ งอยู่ ในเมืองเล็ก  ลูกค้าส่วนใหญ่คือนักธุ รกิจ  
นักท่องเที่ยว  นักเดินทาง  และลูกค้าในท้องถิ่น 
 โรงแรมชานเมือง (Suburban Hotel) ตั้งอยู่ชานเมือง หรือนอกเมือง มีการคมนาคมสะดวก  
บรรยากาศเงียบสงบ มีอากาศบริสุทธิ์ 
 โรงแรมสถานตากอากาศ (Resort Hotel) จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 โรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น 
  1.2 โรงแรมที่ไม่มีธรรมชาติดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นโรงแรมที่มุ่งเน้นด้านกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ เช่น สนามกอล์ฟ ขี่ม้า ฟาร์ม เป็นต้น 
 โรงแรมท่าอากาศยาน (Airport Hotel) ต้ังขึ้นเพ่ือให้บริการที่สนามบิน ทั้งนี้เพราะสนามบิน
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ไกลเมือง 
 2.โรงแรมที่แบ่งตามหน้าที่ 
 โรงแรมเพ่ือการค้าหรือการพาณิ ชย์  (Commercial Hotel) มุ่ งเน้นบริการนักธุรกิจ  
พ่อค้าที่มาติดต่อธุรกิจโรงแรมเพ่ือการพักผ่อน (Resort  Hotel) มักตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่สวยงาม  มีบริการด้านต่างๆ ครบครัน 
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 โรงแรม เพ่ื อการป ระชุ ม  (Convention Hotel) วัตถุป ระส งค์ ของการด า เนิ น งาน 
เพ่ือจัดเป็นที่ประชุมสัมมนา หรืออบรมอ่ืนๆ โดยจัดห้องไว้ให้บริการ 
 โรงงแรมเพ่ือการพักอาศัย (Residential Hotel)  เป็นลักษณะให้ห้องพักถาวร ในรูปแบบ
ห้องชุด 
 โรงแรมที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะ (Motel)  มักตั้งอยู่ตามถนน
สายส าคัญต่างๆ และมีที่จอดรถติดกับห้องพัก 
 3. โรงแรมที่แบ่งตามจ านวนห้องพัก 
 โรงแรมขนาดเล็ก คือ โรงแรมที่มีห้องพักเดี่ยวต่ ากว่า 30 ห้อง 
 โรงแรมขนาดกลาง คือ โรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า 30 ห้อง แต่ไม่เกิน 100 ห้อง 
 โรงแรมขนาดใหญ่ คือ โรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า 100 ห้อง แต่งหรูมีบริการครบครัน 
 4. โรงแรมที่แบ่งตามราคาค่าเช้าห้องพัก 
 นอกจากประเภทของโรงแรมแล้วห้องพักซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของโรงแรมก็ได้ 
มีการจัดหมวดหมู่ประเภทเอาไว้ โดยมีการก าหนดประเภทของห้องพัก เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการและให้บริการที่ สะดวกสบายที่ สุ ดกับแขกที่ มาพักออกเป็นประเภทต่างๆ  
พอสรุปตามเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปดังนี้ 
  4.1 ห้องพักเตียงเดี่ยว (Single room) คือ ห้องพักที่ประกอบด้วยเตียงเดี่ยวหนึ่งเตียง 
รับรองแขกพักได้ 1 คน ขนาดของเตียง คือ กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 190 เซนติเมตร 
  4.2 ห้องพักเตียงคู่ (Twin room) คือ ห้องพักที่ประกอบด้วยเตียงเดี่ยวสองเตียงวางคู่กัน 
โดยมีโต๊ะหัวเตียงคั่นระหว่างกลาง รบัรองแขกพักได้ 2 คน 
  4.3 ห้องพักเตียงใหญ่ (Double room) คือห้องพักที่ประกอบด้วยเตียงขนาดใหญ่  
1 เตียง กว้าง 180 เซนติเมตร ยาว 190 เซนติเมตร 
  4.4 ห้องพัก 3 คน (Triple room) คือ ห้องพักที่ประกอบด้วยเตียงเดี่ยว 3 เตียง หรือ 
เตียงใหญ่ 1 เตียงและเตียงเดี่ยว 1 เตียง รับรองแขกได้ 3 คน โดยปรกติการนอนเตียงเดี่ยว ที่เรียกว่า  
เตียงเสริม (Extra Bed)  เข้าไปเสริมในห้องงพักเตียงคู่  หรือห้องพักเตียงใหญ่ในกรณีที่มีที่ว่างพอ  
จะเสริมได้ไม่ถือว่าเป็น Triple Room 
  4.5 ห้องชุด (Suite) คือ ห้องพักที่ประกอบด้วยห้องพักเตียงคู่หรือห้องพักเตียงใหญ่ 
เปิดทะลุติดต่อกับห้องรับแขก หรือห้องนั่งเล่นโดยมากมักตกแต่งสวยงามพิเศษ และมีสิ่งอ านวย 
ความสะดวกมากกว่าห้องพักธรรมดาท่ัวๆไป 
  4.6 Studio คือ ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่น ซึ่งสามารถดัดแปลงเป็นห้องนอนได้  
โดยปรับเก้าอ้ีนวมยาวเป็นเตียงนอน 
  4.7 Connecting Rooms คือ ห้องพัก 2 ห้อง อยู่ติดกันและมีประตูถึงกัน 



36 
 

  4.8 Adjoining Rooms คือ ห้องพัก 2 ห้องอยู่ใกล้กันแต่ไม่มีประตูเปิดถึงกันได้ 
 5. โรงแรมที่แบ่งตามระยะเวลาที่ลูกค้ามาพัก 
 โรงแรมส าหรับพักชั่วคราว (Transient Hotel) คือ โรงแรมที่ลูกค้ามาพักเป็นระยะเวลาสั้นๆ 
 โรงแรมส าหรับพักประจ า (Residential Hotel) คือ โรงแรมประเภทให้ลูกค้าเช่าพักเป็นเวลา
อย่างน้อย 1 เดือน  โดยคิดค่าเช่าเป็นรายเดือน  หรือห้องพักจะเป็นประเภทห้องพัก 
 อนุ พั น ธ์  กิ จ พั น ธุ์ พ านิ ช  (2 5 4 0) ร ะบุ ไว้ ว่ า โร งแ รม ยั งส าม ารถ แ บ่ งป ระ เภ ท 
ตามกลุ่มตลาดเป้าหมายได้อย่างกว้างๆ ดังนี้ 
  5.1 โรงแรมประเภทธุรกิจ (Commercial Hotels) โดยทั่วไปจะตั้งอยู่ในเมืองหรือ 
เขตร้านค้า บริษัทที่ตั้งหนาแน่นมุ่งขายนักธุรกิจเป็นหลัก 
  5.2 โรงแรมประจ าท่าอากาศยาน (Airport Hotels) ตั้งอยู่ใกล้ท่าอากาศยานโดยเฉพาะ
ท่าอากาศยานนานาชาติ  ลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นนักธุรกิจที่ โดยสารเครื่องบินที่ต้องแวะค้างแรม  
และพนักงานสายการบิน 
  5.3 โรงแรมประเภทห้องชุด (Suite Hotels) เป็นโรงแรมที่มีห้องพักเป็นห้องชุดล้วนๆ 
คือ มีห้องรับแขกแยกจากห้องนอน ห้องครัวเล็กๆ มีตู้เย็นเครื่องดื่มบริการ มีพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับ
ห้องพักมากข้ึน 
  5.4 โรงแรมประเภทที่พักอาศัย (Residential Hotels) ได้แก่ โรงแรมที่ให้พักระยะยาว
แต่บริการต่างๆ ค่อนข้างจ ากัดกว่าโรงแรมทั่วไป 
  5.5 โรงแรมเพ่ือการผักผ่อน (Resort Hotels) เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้สถานที่พักผ่อน
ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนในวันหยุด 
  5.6 โรงแรมที่ให้ที่พักและอาหารเข้า (Bed and breakfast Hotels) เรียกว่า B&B ได้แก่
บ้านหรืออาคารขนาดเล็ก มีไม่ก่ีห้องแล้วดัดแปลงเป็นที่พักค้างคืนส าหรับคนเดินทาง มีบริการอาหาร
เช้าแก่แขกราคาย่อมเยา 
  5.7 โรงแรมประเภทแบ่ งเวลาและประเภทคอนโดมิ เนี ยม (Time-share and 
condominium Hotels) มีลักษณะเป็นการซื้อการเป็นเจ้าของห้องระยะหนึ่ง ซึ่งคนเป็นเจ้าของ 
มีสิทธิ์ครอบครองห้องพักของตน แล้วเอาห้องพักไปให้เช่าโดยผ่านบริษัทโรงแรม ซึ่งการบริการเหมือน
โรงแรมทั่วไป โดยที่แขกท่ีมาพักจะไม่ทราบว่าห้องที่ตนพักเป็นโรงแรม Time-share 
  5.8 โรงแรมคาสิโน (Casino Hotels) เป็นโรงแรมที่มีบริการด้านการพนันห้องพักและ
บริการหรูหรามีการบริการด้านบันเทิงต่างๆ ส าหรับแขกที่มาพักเพ่ือเล่นการพนัน 
  5.9 ศูนย์ประชุม (Conference Center) เป็นธุรกิจศูนย์ประชุมใหญ่ ที่มักจะมีบริการ
ด้านที่พักและสิ่งที่อ านวยความสะดวกต่างๆ ด้วย 
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  5.10 โรงแรมเพ่ือการประชุม (Convention Hotels) เป็นโรงแรมที่จัดไว้เพ่ือการประชุม
โดยเฉพาะจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ มีห้องพักมาก สามารถรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จ านวนมาก
โดยปรกติ จะมีการเครื่องมืออ านวยความสะดวกส าหรับการประชุมอย่างครบถ้วนและทันสมัย 
  5.11 ที่ พักประเภทอ่ืนๆ เช่น สวนสาธารณะส าหรับจอดรถพักค้างคืน  แค้มป์
สวนสาธารณะส าหรับจอดรถที่ดัดแปลงที่บ้าน (Mobile Home Parks) เป็นต้น 
 ระดับมาตรฐานโรงแรม   
 สมาคมยานยนต์ในประเทศอังกฤษ หรือ Automobile Association(AA) และราชยานยนต์
สโมสร หรือ Royal Automobile Club (RAC)  มีการจัดกลุ่มระดับโรงแรม และถือเป็นเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพของโรงแรมด้วย ซ่ึงการจัดกลุ่มท าโดยวิธีการให้ดาว ดังนี้ 
 กลุ่มดาวเดียว หมายถึง โรงแรมที่มีขนาดเล็ก สิ่งอ านวยความสะดวกเฟอร์นิเจอร์มีห้องน้ า  
ห้องส้วมเพียงพอในลักษณะของการใช้ร่วมกั น มีการบริการอาหารและเครื่ องดื่มส าหรับ 
ผู้มาพักเท่านั้น บรรยากาศเป็นกันเอง 
 กลุ่มสองดาว หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดีมีระดับห้องพักสูงกว่าระดับดาวเดียว  
ห้ อ ง พั กกว้ า งขึ้ น  มี ห้ อ งน้ า ใน ตั ว  อ าห ารมี ค รบ ครั น  ไม่ บ ริ ก ารอ าห ารและ เค รื่ อ งดื่ ม 
ส าหรับบุคคลภายนอก 
 กลุ่มสามดาว หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ ตกแต่งดีเป็นพิเศษ มาตรฐานสูงในด้านบริการและ
ความสะดวกสบาย มีห้องอาหารมากกว่า 1 ห้อง 
 กลุ่มสี่ดาว หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ตกแต่งดีเป็นพิเศษมาตรฐานสูงในด้านบริการและ
ความสะดวกสบาย  มีห้องอาหารมากกว่า 1 ห้อง 
 กลุ่มห้าดาว หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ประเภทหรูหรา มีมาตรฐานสากลระดับสูง 
ในทุกๆด้าน คือ ทั้งด้านห้องพัก ห้องอาหาร การบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ   
 ระบบบริหารโรงแรม 
 Gee, Choy and Makens ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการและการด าเนินงานการโรงแรมสามารถ
ท าได้ 4 วิธี คือ 
 1. ระบบด าเนินการเอง (Owner Operated System)   
 ในระบบนี้ผู้เป็นเจ้าของอาจจะเป็นคนๆ เดียว (Sole Own)  หรืออยู่ในรูปของบริษัทก็ได้   
ในประเทศไทยโรงแรมที่ใช้ระบบนี้คือ โรงแรมดุสิตธานี ข้อของระบบนี้ คือ มีอิสระในการด าเนินงาน
ไม่ต้องยู่ภายใต้อิทธิพลจากสิ่งภายนอก  เจ้าของสามารถด าเนินการตามความพอใจของตนเอง  
เป็นผู้ที่ได้รับก าไรทั้งหมด การตัดสินใจท าได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันข้อเสียของระบบนี้  คือ  
ไม่สามารถขยายกิจการให้ใหญ่โตและได้ผลก าไรมากเหมือนอย่างกับการจัดการในระบบอ่ืนๆ  
ที่ใหญ่กว่า ผู้เป็นเจ้าของมีความเสี่ยงสูงในการขาดทุน เพราะการตลาดไม่กว้างขวางเท่าท่ีควร 
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 2. ระบบการรับสิทธิ (Franchise System) 
 ระบบการรับสิทธิ หมายถึง เจ้าของโรงแรมได้รับสิทธิที่จะใช้ชื่อและเป็นส่วนหนึ่ ง 
ของผู้ให้สิทธิ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยผู้รับสิทธิจะต้องใช้สัญลักษณ์ 
ของโรงแรมและให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกับโรงแรมที่ให้สิทธิ และจะต้องจ่ายเงินให้กับโรงแรม 
ที่ให้สิทธิเพ่ือเป็นค่าบริการในเรื่องตลาด การบริหารงานและการจองห้องพัก ข้อดี คือ สามารถ 
ใช้ระบบการจองห้องพักและระบบการตลาดร่วมกับโรงแรมที่ให้สิทธิได้มีสิทธิที่จะใช้ชื่อของโรงแรม  
ที่ให้สิทธิได้รับความช่วยเหลือและด าเนินการจากโรงแรมที่ให้สิทธิ โดยการส่งผู้บริหารระดับสูง 
เช่น ผู้จัดการทั่วไป  จากโรงแรมที่ให้สิทธิ ประหยัดเงินในด้านการซื้อวัสดุที่จะใช้โดยทางโรงแรม 
ผู้ให้สิทธิอาจเป็นผู้จัดการให้ในบางกรณี  ข้อเสียไม่สามารถด าเนินธุรกิจและควบคุมการท างาน 
ของโรงแรมได้ทั้ งหมด  จะต้ องอยู่ ในความควบคุมดูแลของโรงแรมผู้ ให้ สิ ท ธิ  ผู้ รับ สิ ท ธิ 
จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อสิทธิเมื่อแรกเข้า และจะต้องจ่ายเป็นรายปีแก่โรงแรม 
ผู้ให้สิทธิล้มหรือเลิกกิจการ ก็จะท าให้โรงแรมผู้รับสิทธิได้รับผลกระทบไปด้วย 
  3. ระบบการท าสัญญาหรือการจัดการ (Management Contract) 
 การด าเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้ระบบนี้  เจ้าของโรงแรมจะว่าจ้างโรงแรมที่มีชื่อเสียง 
ให้มาด าเนินการหรือจัดการให้เจ้าของโรงแรมเป็นเพียงผู้ลงทุน การที่เจ้าของโรงแรมเลือกใช้ระบบ 
นี้  เนื่องจากตนเองขาดประสบการณ์ และขาดความช านาญในการด าเนินงาน เนื่องจากโรงแรม 
นั้นบริหารงานประสบผลส าเร็จมาแล้ว โรงแรมที่ ใช้ระบบนี้ ในประเทศไทยมีมากมาย เช่น  
โรงแรมสีมาธานี โรงแรมพิษณุโลก ซึ่งว่าจ้างโรงแรมดุสิตธานีเป็นผู้จัดการ ด าเนินการให้และ 
ใช้ค า “ธานี” ลงท้ายชื่อโรงแรม เพ่ือให้ลูกค้ามั่นใจในระบบหรือมาตรฐานของโรงแรมตน ข้อดี  
มักจะท าสัญญาจัดการกับโรงแรมที่ให้สิทธิหรือบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการเพ่ือให้โรงแรม  
ของตนมีชื่อเสียงตามไปด้วยบริการของโรงแรม 

รายละเอียดเกี่ยวกับที่พักประเภทโฮสเทล 
 ความหมายของโฮสเทล 
 โฮสเทล หมายถึง ที่พักที่มีราคาถูก ส าหรับบุคคลที่ชอบการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ใหม่ๆกับบุคคลอ่ืน โดยปกติผู้เข้าพักจะช าระค่าใช้จ่ายในการเข้าพักเป็นแบบต่อเตียง โดยส่วนใหญ่
ห้องพักจะเป็นห้องพักที่มีเตียง 2 ชั้นและมีเตียงนอนหลายเตียงในห้องเดียวกัน ทั้งนี้อาจมีห้องแยก
ส าหรับชายและหญิง โดยทางที่พักในบางแห่งอาจมีห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหารไว้
คอยให้บริการกับผู้เข้าพัก ทั้งนี้โฮสเทลในบางแห่งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักที่เข้าพักเป็นเวลานาน 
สามารถท างานเป็นพนักงานต้อนรับหรือพนักงานท าความสะอาดเพ่ือแลกกับส่วนลดหรือห้องพักฟรี
ได้ 
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 ส าหรับในบางประเทศเช่น อังกฤษ ไอสแลนด์ ออสเตรเลีย ค าว่าโฮสเทล อาจหมายถึง 
สถานที่พักส าหรับผู้เข้าพักที่เข้าพักเป็นเวลานาน แต่ส าหรับในอินเดีย ปากีสถานและแอฟริกาใต้  
ค าว่า โฮสเทล ยังหมายถึง หอพักหรือที่พักส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตาม
โดยทั่วไปความหมายของค าว่า  โฮสเทล หมายถึง สถานที่พักส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว
โดยล าพังด้วยตัวเอง หรือผู้เข้าพักประเภทแบคแพคเกอร์ เป็นต้น  
 จากข้อมูลของ Bedgasm Hostel Chantabuti (2016) กล่ าวว่ า  เมื่ อ พูดถึ ง โฮสเทล  
ให้จินตนาการหอพักนักศึกษา เพราะผู้เข้าพักจ าเป็นต้องเข้าพักร่วมกับบุคคลอ่ืนในห้องเดียวกัน  
โดยมีห้องน้ า ห้องครัว และห้องรับแขกใช้ร่วมกัน ในบางโฮสเทล อาจมีห้องอาหาร โรงภาพยนตร์
เล็กๆ ที่พักผ่อนบนดาดฟ้า หรือสระว่ายน้ าเล็กๆให้ลูกค้าได้ใช้บริการ 

จากข้อมูลของ ฉันรักแปล I love translation (2017) ให้ความหมายของค าว่า โฮสเทล คือ 
ที่พักราคาประหยัด โดยทั่วไปเป็นห้องแบบหอพักท่ีจะมีเตียงนอนสองชั้น มีห้องน้ าส่วนกลางหรือบาง
แห่งก็อาจมีห้องนอนแบบแยกเป็นส่วนตัว  

วรพันธุ์ คล้ามไพบลูย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2015) ได้ให้ค าจ ากัดความของโฮสเทล คือ 
ที่พักที่เหล่านักเดินทางจะได้พักอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในห้องนอนรวมที่อาจมีเตียงตั้งแต่ 2, 4, 6, 8 
ไปจนถึง 30 เตียง โดยอาจเป็นเตียงตั้ งแต่  1, 2 ไปจนถึง 3 ชั้น และ ผู้ เข้าพักสามารถจ่าย 
ค่าที่พักในราค่าประหยัด เนื่องจากข้าวของเครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ห้องน้ า ห้องน้ า ครัว ห้องนั่ งเล่น ทีวี  ตู้ เย็น จะเป็นของใช้ร่วมกัน โฮสเทลในปัจจุบันไม่ได้  
มีสภาพเรียบง่าย หรือมีการผลัดเวรกันท างาน เช่น ทิ้ งขยะ เปลี่ยนผ้าปู เตียง หรือขัดส้วม  
ในแบบโบราณอีกต่อไป แต่มีการออกแบบที่สวยงาม จนบางครั้งท าให้เกินพอดีและดูแลรักษายาก
เกินไปด้วยซ้ า จ านวนไม่น้อยมีบริการที่ดีใกล้ เคียงโรงแรม แต่เพ่ิมคามเป็นกันเอง ยืดหยุ่น  
ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ที่ส าคัญยังคงไว้ซึ่งหัวใจของโฮสเทล นั่นคือ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เคารพ
สิทธิซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและใช้เวลาอย่างมีความสุขกับเพื่อนที่มาจากต่างภาษาและวัฒนธรรม 

วิวัฒนาการของโฮสเทล 
ปัจจุบันรูปแบบของโฮเทล มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งลักษณะทางกายภาพและ

วัตถุประสงค์ในช่วงยุคบุกเบิกนับตั้งแต่สมัยของซีร์แมน โฮสเทล เน้นความเรียบง่าย และมีความตั้งใจ
ที่จะสนับสนุนให้เยาวชนคนหนุ่มสาวได้มีสถานที่พักผ่อนในขณะที่ข่ีจักรยานเที่ยว หรือเดินป่า ปีนเขา 
ตามชนบท และยังห้ามดื่มแอลกอฮอส์อีกด้วย 

ในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ อินเดียว ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ โฮสเทลยังหมายถึง การให้  
ที่ พักในช่วงระยะเวลายาวๆส าหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง เช่น หอพักนักเรียน นักศึกษา  
โรงเรียนกินนอนประจ า สถานพยาบาล สถานบ าบัดผู้ติดยา หรือโรงฝึกอาชีพ บางครั้งโฮสเทลเหล่านี้
ด าเนินการโดยองค์กรด้านการเคหะและการกุศลของแต่ละประเทศ 
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สหรัฐอเมริกาเป็นจุดเริ่มของโฮสเทลสมัยใหม่ที่มีขนาดใหญ่และสามารถรองรับนักเดินทาง 
ในคราวละหลายร้อยคน เช่น Urban Hostel กรุงวอชิงตันดีซี ที่เปิดขึ้นเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่
มาร่วมเฉลิมฉลองในงานฉลองเอกราช 200 ปีของอเมริกา (US Bicentennial Celebration)  
ในปี 1976 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการท ากิจการโฮสเทลขนาดใหญ่ในเมืองหลัก 

จุดต่างที่ส าคัญของโฮสเทลในยุคต้นต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน นั่นคือ โฮสเทลยุคแรก
สนับสนุนให้คนเมืองเดินทางไปเที่ยวในชนบท และมีที่ พักที่ เรียบง่าย สะอาด และปลอดภัย  
แต่โฮสเทลในช่วงปลายปี 60 ปรับเป็นการสร้างที่พักในเมือง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและแบ็กแพ็กเกอร์ 
ได้มีที่พักในราคาที่ถูกลง จนถึงปัจจุบัน โฮสเทล ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งมีการผสมผสานบาร์
และคาเฟ่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโฮสเทล ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและที่พักประเภทโฮสเทล ท าให้ผู้วิจัยทราบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและที่พักประเภทโฮสเทล สามารถน ามาประยุคใช้ในงานวิจัยของผู้วิจัย 
ในการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พัก
ประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการจ าแนกการบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความพร้อมของที่พักของโฮสเทลนั้นๆ ทั้งนี้ปัจจุบันส าหรับ
โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ยังต้องมีการแข่งขันกับค่อนข้างสูง  ทั้งด้านการลงทุนในการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้วให้สวยงามดึงดูดความสนใจของลูกค้า ให้ลูกค้าพึง
พอใจมากที่สุด และเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับคู่แข่งเพ่ือให้โฮสเทลของตนนั้นสามารถยืนอยู่ได้
ตลอดไปในตลาดที่ปัจจุบันมีการแข่งขันกันที่สูง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สามารถน าเสนอและให้บริการต่อนักท่องเที่ยวระดับล่างได้ดี ซึ่งยังอยู่ในช่วงที่ก าลัง
เติบโตอย่างมาก ทั้งนี้ประกอบกับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เพ่ิมก าลังในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยได้ก าหนดให้หัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก 
สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยค านึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559  
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาเรื่อง “ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่เลือกใช้บริการที่พักประเทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิ จัย 
ที่เก่ียวข้องนักวิจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ธิดารัตน์ จันทร์ศิริ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกใช้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกใช้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวน  400 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจ านวน 350 ชุด และแบบสัมภาษณ์ จ านวน 50 คน สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  ใช้การวิเคราะห์สถิติ เชิงอนุมาน 
(Inferential  Analysis)  โด ย ใช้ ก ารวิ เค ราะห์  t-test การวิ เค ราะห์ แป รป รวน ท าง เดี ย ว  
(One-Way ANOVA)  กรณีพบความแตกต่างรายคู่ ใช้สถิติของ เชฟเฟ่  (Scheffe’) ใช้ค่าสถิติ 
แ บ บ ไค ส แ ค ว ร์  (Chi-Square Test) แ ล ะ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ เชิ ง เนื้ อ ห า  (Content Analysis)  
ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า 1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงแรม 
ระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่าส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน 
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มากที่สุด ด้านพนักงานให้บริการ รองลงมา
คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวน ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการ  
จัดจ าหน่ าย  และด้ านผลิตภัณ ฑ์ (ที่ พั กและบริการ) เป็ นต้น  2.จากการศึกษาพฤติกรรม 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกใช้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว คือใช้บริการกับสมาชิก 
ในครอบครัว  คิด เป็นร้อยละ 75.10  ซึ่ งเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ  5 ดาว ที่มีลั กษณะ 
เป็นรีสอร์ทแบบพูลวิลล่า ที่มีจ านวนไม่เกิน 100 หลัง คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีความเชื่อมั่นในชื่อเสียง
ของโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 40.30  มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ด้วยตนเองคิด
เป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 92.90 โดยท าการจองห้องพัก 
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ของโรงแรมผ่านตัวแทนการจองห้องพักทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 60.00  และรู้จักโรงแรม
ระดับ 5 ดาว จากตัวแทนการจองห้องพักทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 55.10 3.การเปรียบเทียบ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4.การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่า  
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว  
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ประภาพร ยศไกร (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม
ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวจีน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ส่ งผล  ในการใช้ เลือกใช้บริการโรงแรมในเมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรี2) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริการโรงแรมในเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี3) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยาจังหวดชลบุรีเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง (Sample size) คือ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีของบริษัททัวร์ที่น านักท่องเที่ยวชาวจีน
จ านวนมากมาเที่ยวตลาดน้ าสี่ภาคพัทยาจ านวน 400 คน และสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมที่รองรับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน 7คน โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ  
(Check list) และแบบประเมินค่า (Rating scale) ที่ผ่านการหาคุณภาพด้าน ความตรง (Validity) 
และความเชื่อมั่น (Reliability) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจงนับความถี่  (Frequency) 
 ค่ าร้อยละ(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard deviation)  
ทดสอบความแตกต่างของตัวแปร(One-way ANOVA F-test) และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร  
(Multiple Linear Regression) เชิงคุณภาพผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมที่รองรับนักท่องเที่ยว
ชาวจีน ใน เมืองพัทยาจ านวน  7 คน  ผลการวิจัยพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ของนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน แตกต่างกัน ส่งผลให้การเลือกใช้บริการโรงแรมในเมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกันและอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยวชาวจีน
แตกต่างกัน ส่งผลให้การเลือกใช้บริการโรงแรมในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแตกต่างกันการเคยหรือไม่
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เคยมาเที่ยวพัทยาบุคคลที่มาด้วยรูปแบบอาคาร โรงแรมที่ชื่นชอบลักษณะห้องพักที่พักสิ่งอ านวย
ความสะดวกในห้องพักที่ต้องการแหล่งทราบข้อมูลที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนแตกต่างกัน ส่งผลให้
การเลือกใช้บริการโรงแรมในเมืองพัทยาจังหวดชลบุรีแตกต่างกัน  และช่วงเวลาที่มาพัก ช่วงเดือน
ที่มาเที่ยว พ้ืนที่ที่ พัก ระยะเวลาพัก จ านวนผู้ เข้าพักต่อห้อง  อุปกรณ์ ในห้องน้ า ที่ต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนแตกต่างกัน ส่งผลให้การเลือกใช้บริการโรงแรมใน 2 เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลกับการเลือกใช้บริการ  โรงแรม ของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีพบว่า  ด้านส่งเสริมการตลาดและด้าน กายภาพมีผลกับการเลือกใช้
บริการโรงแรม ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
เชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในเมืองพัทยา  ของนักท่องเที่ยว 
ชาวจีนมากท่ีสุดคือด้านราคาและด้านกายภาพ 

ธัญเทพ ยะติวัฒน (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก
ที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต  ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย มีการเติบโตและ  
สร้างรายได้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ เติบโตตามไปด้วย โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่พักแรมซึ่งเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยว ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและรายได้
ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวไทยก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน จึงเป็นโอกาสที่ดีใน  การสร้างรายได้
เพ่ิมแก่ผู้ประกอบการที่พักแรม โดยใช้การวางแผนเพ่ือเตรียมสินค้าและบริการที่ตอบสนองความ  
ต้องการแก่ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยว ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย
ด้านส่วนประสม การตลาด (8 P’s) ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยใช้ในการตัดสินใจเลือกที่พักแรม โดยใช้
แบบสอบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 400 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (8 P’s)  
ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญในการเลือกที่พักแรมมากที่สุด คือ ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ 
(Productivity and quality) ส่ ว น ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  ( Promotion)  
เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญน้อยที่สุด ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ พักแรมใน  จังหวัดภูเก็ตในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่ง จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
การบริการที่ดียิ่งขึ้นและก่อให้เกิดผลก าไรตามมา นอกจากนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลส าคัญแก่ผู้ที่สนใจ
จะเข้ามาด าเนินธุรกิจที่พักแรมใหม่เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด าเนินธุรกิจที่พักแรมต่อไป 
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 มัลลิกา สร้อยคีรี (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักท่องเที่ยวชาวไทยในโรงแรมระดับ 5 ดาว”  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในโรงแรมระดับ 5 ดาว เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในโรงแรม
ระดับ 5 ดาว โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 
การบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักท่องเที่ยวชาวไทยในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี และในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามาตรส่วนประมาณค่า Rating Scale  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
คือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test ANOVA  
และค่าทดสอบไคว์สแควร์ (Chi-Square Test) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1. ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักท่องเที่ยวชาวไทยในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 7 ด้าน โดยรวม 
อยู่ ในระดับมาก ด้านมากที่สุด คือ ด้านกายภาพ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ด้านสถานที่  ด้านราคา  ด้านกระบวนการให้บริการด้านบุคคลากร และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดับ  ส่วนการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวในวันหยุด  คิด เป็นร้อยละ 55.75  
มากับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 31.25 ผู้ตัดสินใจในการเลือกที่พัก คือ ผู้ร่วมเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 
56.00 ระยะเวลาที่เข้าพัก จ านวน3-4 วัน คิดเป็นร้อยละ 39.50 ส่วนใหญ่ความถี่ในการใช้บริการ  
3-4 ครั้ งต่อปี  คิด เป็นร้อยละ 49.25 ราคาห้องพักอยู่ ในช่วงระหว่าง 7,000 -7,999 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 28.75 ทราบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 28.25 2.ส่วนการเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักของนักท่ องเที่ยวชาวไทย 
ใน โรงแรมระดับ  5 ดาว ใน เขตอ าเภอชะอ า จั งหวัด เพชรบุ รี  และใน เขตอ า เภอหั ว หิ น  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่านักท่องเที่ยวที่มี เพศ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ต่างกัน  
มีความคิด เห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการที่ มี ผลต่อการตัดสิน ใจเข้ าพั ก 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยรวมไม่แตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติ 
ที่ ระดับ 0.05 3.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการโรงแรม  
ด้านวัตถุประสงค์ในการมาพัก ผู้ที่มาด้วย ระยะเวลาที่มา ความถี่ในการใช้บริการที่พัก ราคาที่พัก  
แหล่งข้อมูลของสถานที่พักและผู้ตัดสินใจเลือกที่พัก มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในโรงแรมระดับ 5 ดาว  
ในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีและในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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สุธาสินี  วิยาภรณ์  (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
แหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
แหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (2) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ที่เข้ามา
ประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาครจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล(3)เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวกับการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียน
มาร์ที่ เข้ามาประกอบอาชีพในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (4)เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ในการตั ดสิ น ใจ เลื อกแหล่ งท่ อ งเที่ ยวของชาว เมี ยนมาร์ที่ เข้ ามาประกอบอาชีพ ใน เขต 
จังหวัด สมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างคือ ชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัดสมุทรสาครโดย
ถูกกฎหมายจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานและค่า t-test , One way ANOVA , LSD และ
ทดสอบความสัม พันธ์ด้ วยสัมประสิทธิ์สหสัม พันธ์แบบ เพียร์สั น  (Pearson’s correlation 
coefficient) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ระดับของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านสถานที่ด้านราคา 
ด้านผลิตภัณฑ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคลากร ด้านแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นและด้านสังคม 
โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ในระดับสูง 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของชาวเมียนมาร์ ได้แก่ เพศ อายุอาชีพ  สถานภาพการสมรส 
และรายได้ของชาวเมียนมาร์ 3. ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวและปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านสถานที่ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านแรงจูงใจ
และสิ่งกระตุ้นและด้านสังคมมีความสัมพันธ์กัน 4. ข้อเสนอแนะพบว่าควรมีการแจ้งราคาที่ชัดเจน 
เพ่ือไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบควรก าหนดราคาที่มีมาตรฐานเพราะในปัจจุบันราคาที่พักแรม  
ร้านอาหารในช่วงเทศกาลจะสูงและควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวและห้องน้ า
สาธารณะ 
  พรลาภ ประโยชน์อมรกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ท ภูเก็ต วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจัยทางด้านคุณภาพการ
ให้บริการที่มี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ทภูเก็ต  
โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุดในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือ ผู้ใช้บริการ
โรงแรมชาวต่างชาติและชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไป และรู้จักโรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ทภูเก็ต 
เป็นอย่างดีและหรือเคยใช้บริการของโรงแรมมาก่อน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการแจกแจง ความถี่
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ค่าร้อยละ พร้อมการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ค่า 
t-Test, F-test และวิธีการหาค่าไคว์สแควร์ Chi-square ในการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 50 ปี
ขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับรายได้ต่อเดือน ระหว่าง $4,001-$5,000 มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน และมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ปัจจัยทางด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้  บริการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ 
รีสอร์ทภูเก็ต อยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการการให้บริการและด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากจ านวน 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ, ด้านราคา, ด้านท าเลที่ตั้งและช่องทางการจัดจ าหน่าย , ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
บุคลากร ตามล าดับส่วนปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้, ความเชื่อถือ
และไว้วางใจ, ความรวดเร็ว, ความมั่นใจและการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 5 ด้าน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง
กัน ด้าน อายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการ
โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานและแนวคิดที่วางไว้ 
ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศและการศึกษานั้น ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ  เลือกใช้
บริการโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานและแนวคิดที่วางไว้ส่วนปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ทภูเก็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ปัจจัยทางด้าน
คุณภาพการให้บริการของ โรงแรม ปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการโรงแรมฮอลิ เดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ดาลีซะห์ ดะยี, นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล และปรเมษฐ์ บุญน าศิริกิจ (2557) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการใช้บ ริการการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวชาวตะวันออกกลางในเขต 
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ผลต่อการตัดสิน ใจเลือกที่ พั กของนักท่องเที่ ยวชาวตะวันออกกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่เดินทางเข้ามา
ใช้บริการที่พัก ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ผลการวิจัย
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีรายได้ เฉลี่ยเดือนละ 5001 ดอลลาร์
สหรัฐขึ้นไป มีภูมิล าเนามาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางมาพักในเขตกรุงเทพมหานคร
เฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะเข้าพักเป็น ระยะเวลา 2-7 วันโดยเฉลี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวเป็น
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ครอบครัว เลือกท่ีพักเป็นโรงแรม ระดับ 4 ดาว ส่วนใหญ่เลือกที่พักจากค าบอกเล่าของเพ่ือนหรือญาติ 
การเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเป็นการเดินทาง 
มาเพ่ือพักผ่อนในวันหยุด ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทาง  
การจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อ
พฤติกรรม การเลือกที่พักอยู่ในระดับมาก และพบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

วริศรา วาริชวัฒนะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักแรม 
ในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่องเที่ยว ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร การศึกษา
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พัก
แรมในอ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของ  นักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักท่องเที่ยวที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครจ านวน 390 คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มา
ท่องเที่ยวในอ าเภอ หัวหินมากที่สุด และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่การทดสอบความสัมพันธ์(Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ  ระหว่าง 20-30 ปีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เป็นพนักงาน บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักแรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในแต่ละด้านประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์คือความสะอาดของห้องพัก ขณะที่ ปัจจัยด้านราคาคือมีการแสดงราคาห้องพักชัดเจน  
ส่วนปัจจัยด้านช่องทางการจัด จ าหน่ายได้แก่ที่พักอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเช่น ทะเล และปัจจัย 
ด้านการส่งเสริม การตลาด ได้แก่การลดราคาที่พักในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกท่ีพักแรม ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงความชอบส่วนตัวในการเลือก
ประเภทที่พักแรมมากท่ีสุด รองลงมาคือการเปรียบเทียบที่พัก แรมแต่ละแห่งก่อนท าการเลือกทุกครั้ง 
และจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทั้ง4 ด้าน ที่ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัย ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรม 

ดร.จิรัฐ ชวนชม และคณะ (2556) ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกที่พักรีสอร์ท 
ของนักท่องเที่ยวกับการจัดการส่วนประสมทางการตลาดที่พักรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ 
งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกที่พักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวกับ  การจัดการ
ส่วนประสมทางการตลาดที่พักรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์การศึกษา  
(1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกที่พักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยว อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
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(2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยว และการจัดการส่วน
ประสมทางการตลาดที่พักรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  
(3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกที่พักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวกับการจัดการส่วน
ประสมทางการตลาดที่พักรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์และ (4) เพ่ือน าเสนอแนวทาง 
การบริหารจัดการที่พักรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การด าเนินงานวิจัยเป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสานประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
จ านวน 385 คนการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จ านวน 20 รายการ 
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  ข้อมูลเชิงลึกผลการวิจัยทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่ พักของ
นักท่องเที่ยวภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ทัศนคติต่อการจัดการส่วนประสมที่พักรีสอร์ท
ในด้านภาพรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน  นักท่องเที่ ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  
มีการตัดสินใจเลือกท่ีพักท่ีแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวที่มี ระดับการศึกษาและรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
ต่างกันมีทัศนคติต่อการจัดการส่วนประสมที่ พักรีสอร์ทที่แตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกที่ พัก  
รีสอร์ทของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ที่พักรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบู รณ์ ส าหรับแนวทางการบริหารจัดการที่พักรีสอร์ท  
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ประกอบการควรมีการเตรียมการบริการห้องพักไว้บริการให้กับ
นักท่องเที่ยวในราคาที่เหมาะสมและเปิดช่องทางสื่อออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการจอง
ห้องพักให้กับนักท่องเที่ยวด้วย 

วงศ์ธีรา สุวรรณิน และบุญเรือง ศรีเหรัญ (2555) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการประเภทที่ พักเพ่ือการท่องเที่ยว ในจังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) ศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการประเภทที่ พัก และสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ  
2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ประเภทที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชากร คือ นักท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์  
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 384 คน ค านวณจากสูตร ของคอแครน (Cochran) โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ซึ่งมี ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.904 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ 
การถดถอย โลจิสติค แบบทวิ(Binary Logistic Regression) ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความส าคัญ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในการเลือกประเภทที่พัก วนอุทยานและรีสอร์ทเอกชน พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดที่มีผลต่อ  การเลือกประเภทที่ พักวนอุทยานและ 
รีสอร์ทเอกชน คือ ด้านราคา ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับมากเช่นกัน  2. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วน
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ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการประเภทที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพชรบูรณ์ไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการประเภทที่พัก วนอุทยานและรีสอร์ทเอกชน โดยรวม ยกเว้น 
อาชีพพนักงานบริษัทฯ เอกชน อาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างของรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพธุรกิจ 
และรายได้  20,001-30,000 บาท ส่งผลต่อการเลือกใช้  บริการประเภทที่ พักวนอุทยานและ 
รีสอร์ทเอกชนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ชลธินี อยู่คง (2555) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักโรงแรม
ในอ าเภอเมือง จังหวัดระนอง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้า
พักโรงแรมทั้ง4 แห่งในอ าเภอเมือง จังหวัดระนอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้วิจัย
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้ง นี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้า
พักโรงแรม ทิ นิ ดี ระนอง โรงแรม ระนองการ์เด้น โรงแรมจันทร์สม ฮอทสปา และโรงแรม ระนอง 
ไอเฟลอินน์ จ านวนทั้ง สิ้น 400 คน โดยผู้วิจัย ใช้แบบสอบถามและสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 
variance: One way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
25-34 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ เป็นพนักงาน  /ลูกจ้างบริษัท ถัดมาได้แก่  
ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ /พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ตามล าดับ มีรายได้ 10,001-15,000 บาท
ต่อเดือน และรายได้ในช่วง 15,001-20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เข้าพักโรงแรม ทิ นิ ดี ระนอง 
รองลงมา โรงแรมระนองการ์เด้น โรงแรม จันทร์สม ฮอท สปา และโรงแรม ระนอง ไอเฟลอินน์ 
ตามล าดับ วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการใช้บริการโรงแรม คือ มาประชุม และพักผ่อน ติดต่อธุรกิจ 
ตามล าดับ จ านวนคืนที่เข้าพักโรงแรมส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพักจ านวน  1 คืน และ 2 คืน 3 คืน 
มากกว่า 3 คืน ตามล าดับ2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจด้านพนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  โรงแรมมีจ านวนห้องพักที่
เหมาะสม มีการออกแบบตกแต่งโรงแรมได้อย่างสวยงาม  มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ เหมาะสม 
ตามล าดับ และความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ โรงแรมมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี  
3. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านราคาในระดับมาก  โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านความ
เหมาะสมของราคาอาหารและเครื่องดื่ม ความเหมาะสมของราคาห้องพัก ตามล าดับ 4. นักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้าน การจอง
ห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม การจองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ 5. นักท่องเที่ยว 
มีความพึงพอใจด้านการส่งเสริมทางการตลาดในระดับมาก  โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้าน  
การโฆษณาโรงแรมผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ ป้ายโฆษณา นิตยสาร แผ่นพับ ฯลฯ การประชาสัมพันธ์
โรงแรมร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตามล าดับ 6. ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการกลับมาใช้บริการ
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โรงแรมฯในครั้งต่อไป นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กลับมาใช้บริการ ไม่แน่ใจ และไม่กลับมาใช้บริการ 
ตามล าดับ  

สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ปัจจัยทางการตลาดที่
มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาในประเทศไทย โดยใช้กรอบในการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีว่าด้วยกลยุทธ์
ส่วนประสม ทางการ ตลาดบริการ (7 P’s of marketing) เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 ราย 
และวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปด้านสถิติ เพ่ือหาค่าสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่า ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง พนักงาน และข้าราชการ 
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี พฤติกรรม ในการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
พบว่า ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ บริการสปามาก่อนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยเลือกใช้บริการสปาในโรงแรม ชอบการ บริการนวดตัว โดยมีเหตุจูงใจ คือ ต้องการคลายเครียด
จากการท างานเป็นหลัก เลือกใช้บริการสปา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เวลาที่เหมาะสมในการทรีต
เม้นท์ในสปาคือไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาจะเลือกด้วยตนเองจะจองการใช้
บริการสปาผ่านโทรศัพท์ ให้ความ เชื่อถือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสปาจากการบอกต่อจากเพ่ือนหรือคน
รู้จัก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้บริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอนาคต
ว่า แนวโน้มของความนิยมใช้ บริการสปาในประเทศไทยจะเพ่ิมขึ้นมากกว่าในปัจจุบัน ส่วนปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสปามีความส าคัญระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความเงียบสงบ
ของสปาเป็นความต้องการที่มาเป็นอับดับแรก ต้องการใช้บริการสปาที่มีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือได้ควรมี
การแสดงราคาค่าบริการของสปาไว้อย่างชัดเจน มีระบบการช าระเงินค่าบริการของสปาที่สะดวกและ
หลายช่องทางควรลดราคาค่าบริการช่วงโลว์ซีซั่น บุคลากรในสปาควรมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 
และต้องมั่นใจในความปลอดภัยการใช้บริการสปา ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาในประเทศไทย พบว่า อาชีพที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
ในการเลือกใช้บริการสปาที่ต่างกันทั้งในด้านสถานที่ ประเภทของการบริการ เหตุจูงใจ  การเลือก
ช่วงเวลา ระยะเวลาของการบริการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาวิธีการจองหรือ
เลือกใช้บริการสปา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานบริการสปาที่ต่างกัน จากการวิจัยน ามาสู่
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจสปาในประเทศไทย ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนดังนี้ 
1) นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ รูป รส กลิ่น เสียง 
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และสัมผัส 2) มีการตกแต่งสปาแบบไทย 3) มีความร่มรื่นของ สถานที่และการแบ่งสัดส่วนการ
ให้บริการที่ชัดเจน 4) ควรมีเครื่องดื่มต้อนรับที่มีเอกลักษณ์ของตนสปาต้องมีกลิ่นหอม สปาควรเงียบ
สงบ หรือมีการใช้เสียงเพลงที่สร้างเสริมบรรยากาศในการผ่อนคลาย 5) บุคลากรในสปาควรได้รับการ
ฝึกอบรมทั้งทางด้านวิชาการและการให้บริการ มีกิริยา มารยาทที่ดีและควรมีความเป็นมืออาชีพ 
ในการให้บริการ 6) มีการแสดงราคาค่าบริการที่ชัดเจน และมีหลายช่องทางในการช าระค่าบริการ  
7) ธุรกิจสปาในประเทศไทยในอนาคตควรปรับให้เป็น “One stop service” คือ มีการบริการที่ครบ
ครันทั้งด้านการให้บริการ เป็นที่ฝึกอบรมบุคลากร ด้านสปา เป็นที่พัก และเป็นที่ซื้อสินค้าด้านสุขภาพ 
เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและการเดินทางของผู้บริโภค 8) สปาควรมีรายการให้บริการหลากหลาย
ภาษาตามกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของตน 9) ผู้ประกอบการควรสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการให้
มีความหลากหลาย และแตกต่างจากคู่แข่งขัน 10) ธุรกิจสปาควรรวมตัวกันออกงานแสดงสินค้าทั้งใน
และต่างประเทศก าหนดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีเป็นรูปแบบชัดเจนให้มากข้ึนเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนของธุรกิจสปาในประเทศไทย 

การะเกด แก้วมรกต (2554) ได้ท าการเรื่องศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษาถึง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ในจังหวัดกระบี่ เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัด
กระบี่ จ านวน 400ราย โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test ไคว์สแควร์ และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ 
ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20 - 30 ปี  
มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/รับจ้าง มีถิ่นที่อยู่ในภาคใต้ มีรายได้
ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือนของครอบครัว มีรายจ่ายต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรม  
การเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ พบว่าระยะเวลาในการเข้าพัก 2 คืนต่อ
ครั้ง เพ่ือน/ญาติพ่ีน้องเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจในการเลือกที่พัก จองห้องพักบริเวณเคาน์เตอร์ของ
โรงแรม เลือกพักประเภทห้องมาตรฐาน (เตียงเดี่ยว) อัตราค่าห้องพักใช้บริการ 500 - 999 บาทปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัด
กระบี่ พบว่า โดยรวมมีระดับการความส าคัญในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
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อยู่ ในระดับมาก 5 ด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ  
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านราคา  
ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด และการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
ต่างกันปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในจังหวัดกระบี่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบว่า ระยะเวลา ในการเข้าพัก  
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วิธีในการจองห้องพัก ประเภทห้องพัก และอัตราห้องพัก มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ในจังหวัดกระบี่ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

พิสุทธิ์ ยิ่งยศเรืองรอง (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมขนาดใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมขนาดใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก” มีวัตถุประสงค์ ของการวิจัย คือ1. เพ่ือศึกษาลักษณะ
และพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมขนาดใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก2. เพ่ือศึกษาความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมขนาดใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลกประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาพักใช้บริการโรงแรมขนาดใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา ท าการสุ่มตัวอย่างแบบ  เฉพาะเจาะจงจ านวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ ใช้ใน
การศึกษาคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4ส่วน ได้แก่ ส่วนที่1 ข้อมูลด้าน ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่2
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมขนาดใหญ่ ส่วนที่3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นและ
ความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ และส่วนที่4 คือ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี  
มีสถานภาพ ระดับการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/รับจ้าง มีรายได้
ระหว่าง10,001-20,000 บาท มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เดินทางมาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว และคนเดียว ใช้บริการโรงแรมขนาดใหญ่  
ในจังหวัดพิษณุโลกในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จ านวน 1-2 ครั้ง และใช้บริการโรงแรมขนาดใหญ่ในจังหวัด
พิษณุโลกเพียงแค่1 คืน บริการที่ใช้มากที่สุดคือ การใช้บริการห้องพักที่ราคาต่ ากว่า1,000 บาท  
ใช้บริการของโรงแรม คือ ห้องพักมากที่สุด กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่ง
ที่ พักจากเว็บไซต์  ไม่ ได้จองที่ พักไว้ล่วงหน้าและ ติดต่อใช้บริการห้องพักโดยติดต่อที่หน้ า  
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Front โดยตรง ใช้บริการห้องพักแบบ Superior ระดับความคาดหวังในภาพรวมด้านต่าง ๆ  
กลุ่มตัวอย่างตั้งความคาดหวังในการรับบริการจากโรงแรมขนาดใหญ่ ใน  ระดับมาก ซึ่งมีความ
คาดหวังกับภาพรวมด้านกระบวนการให้บริการ เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านราคาและช่องทาง
การจัดจ าหน่าย เป็นอันดับสองด้านผลิตภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านพนักงาน  
เป็นอันดับสาม และด้านการส่งเสริมการขาย เป็นอันดับสี่ ตามล าดับ ส่วนระดับความพึงพอใจ 
รวมในด้านต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับภาพรวมด้าน  กระบวนการให้บริการ  
เป็นอันดับหนึ่ง ส าหรับด้านราคาและช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้น เป็นอันดับสาม อันดับสอง  
ที่มีความพึง พอใจ คือ ด้านพนักงาน ส าหรับด้านผลิตภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นอันดับสี่ 
และด้านการส่งเสริมการขาย เป็นอันดับ สุดท้าย ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมขนาดใหญ่
ค่อนข้างสูงในทุกๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็น  ความคาดหวังและพึงพอใจ
แสดงให้เห็นความพึงพอใจในระดับที่สูง แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการให้บริการที่มีมาตรฐาน
เป็น อย่างดีผลการศึกษาเสนอแนะให้ควรเพ่ิมคุณภาพการให้บริการส าหรับนักธุรกิจและคนท างาน 
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้า มาท างาน ประชุมสัมมนา ท าธุรกิจ เน้นให้บริการธุรกิจส าหรับ 
นักธุรกิจให้มากขึน้เช่นบริการอินเตอร์เน็ต หรือการให้บริการด้านซัก อบรีด/อบแห้งที่มีคุณภาพ 

ชัยพฤกษ์ บุญเลิศ (2553) ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้
บริการจองห้องพัก ออนไลน์ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในการใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เคยใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถาม ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  
ค่าร้อยละ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติไคว์สแควร์ (Chi-Square) โดยใช้โปรแกรม 
SPSS For Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล การผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-33 ปี มีการศึกษา ระดับ  ปริญญาตรี ไม่เคยมีประสบการณ์ 
ในการศึกษาหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศที่มากกว่า 1 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และมีสถานภาพโสด 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ 
ในการท่องเที่ยวต่อปีเป็น 3-4 ครั้ง การท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ท่องเที่ยวต่างประเทศ เดินทาง
ท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนบุคคล มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางต่อทริปโดยเฉลี่ย 3 – 5 คน ร่วมเดินทาง 
กับครอบครัวบ่อยที่สุด 3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ในการจองห้องพักออนไลน์ต่อปีเป็น 
1 – 2 ครั้ง ใช้ภาษาอังกฤษในการจองห้องพักออนไลน์จองโรงแรมอิสระ จองโรงแรมในระดับ 3 ดาว 
ราคาเฉลี่ย 1,001 – 2,000 บาทต่อคืน มีระยะเวลาเฉลี่ยในการพัก 2 - 3 วัน มีระยะเวลาในการจอง
ที่พักล่วงหน้า 15-30 วัน และมีเว็บไซต์ที่ใช้จองห้องพักเป็นประจ าและสม่ าเสมอมากกว่า 1 เว็บไซต์ 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 1. เพศของผู้ใช้บริการมีผลต่อพฤติกรรมใน
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การใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ด้านระดับของโรงแรม 2. อายุของผู้ใช้บริการมีผลต่อพฤติกรรมใน
การใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ด้านความถี่ในการจองห้องพักออนไลน์ ประเภทของที่พัก ระดับ
ของโรงแรม ราคาของโรงแรม ระยะเวลาในการ พักและจ านวนเว็บไซต์ที่ใช้จองห้องพักเป็นประจ า
และสม่ าเสมอในการจองห้องพักออนไลน์ 3. ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการมีผลต่อพฤติกรรมในการ
ใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ด้านความถี่ในการจองห้องพัก และราคาของโรงแรม 4. ประสบการณ์
การใช้ชีวิตในต่างประเทศมากกว่า 1 ปีของผู้ใช้บริการมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพัก
ออนไลน์ ด้านความถี่ในการจองห้องพักภาษาที่ใช้ในการจองระดับของ  โรงแรม ราคาของโรงแรม 
ระยะเวลาในการพัก และระยะเวลาในการจองล่วงหน้า 5. อาชีพของผู้ใช้บริการมีผลต่อพฤติกรรมใน
การใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ด้านภาษา ในการจอง ประเภทของที่พัก ระดับของโรงแรม ราคา
ของโรงแรม และระยะเวลาในการพัก ระยะเวลาในการจองล่วงหน้า 6. รายได้ของผู้ใช้บริการไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ด้าน ความถี่ในการจองห้องพัก ภาษาที่ใช้ในการ
จอง ระดับของโรงแรม ราคาของโรงแรม ระยะเวลาในการพัก และระยะเวลาในการจองล่วงหน้า   
7. สถานภาพสมรสของผู้ใช้บริการมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ด้านความถี่
ในการจองห้องพัก ระดับของโรงแรมราคาของโรงแรม และระยะเวลาในการจองล่วงหน้า  8. ความถี่
ในการท่องเที่ยวที่ของผู้ใช้บริการมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ด้านความถี่
ในการจองห้องพัก ประเภทของที่พัก ราคาของโรงแรม ระยะเวลาในการพัก  ระยะเวลาในการจอง
ล่วงหน้า และจ านวนเว็บไซต์ที่ใช้จองห้องพักเป็นประจ าและสม่ าเสมอ 

พัชรากร ชมพูนุช (2553) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวในการเลือกโรงแรม ที่พัก และรีสอร์ท ในเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี พบว่านักท่องเที่ยว 
ที่ ตอบแบบสอบพามส่วนใหญ่ เป็น  เพศหญิ ง สถานะภาพโสด ช่วงอายุ เฉลี่ ย  31 – 40 ปี  
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายเฉลี่ยอยู่ที่ ในช่วง  
30,001 – 40,000 บาท จ านวนครั้งที่มีมากที่สุดที่มาท่องเที่ยวบางแสน ในระยะเวลา 1 ปี 1 ครั้ง  
มักมาท่องเที่ยวบางแสนในวันหยุดนักขัตฤกษ์จ านวน บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว
ชายหาดบางแสนมากที่ สุ ดคือ เพ่ื อน  มีความพึงพอใจที่ จะพักในสถานที่ พั ก ในช่ วงราคา 
ที่  1,001 – 1,500 บาท เหตึแรงจู งใจในการตัดสิน ใจเข้ ารั บบริการคือ  ราคาของห้ องพัก  
เมื่อเปรียบเทียบเป็นปัจจัยทางการตลาดทั้ง 7 ด้านพบว่า ด้านบุคลากรที่ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบริการ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดับผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยทางด้านการตลาดกับ
ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านบริการและ 
ด้านราคา มีความแตกต่างกันตามสถานะภาพ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย ปัจจัย
ทางด้านท าเลที่ตั้ง มีความแตกต่างกันตาม สถานะภาพ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้าน
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การส่งเสริมด้านการตาด มีความแตกต่างกันตาม สถานะภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยด้านบุคลากรที่ให้บริการมีความแตกต่างกันตาม สถานะภาพ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและ
รายได้เฉลี่ยดานกระบวนการให้บริการมีความแตกต่างกันตาม สถานะภาพ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษาและรายได้เฉลี่ย 

อรองค์ ทองแท้ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกเข้าพักโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในเขตต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู่ จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส มาจากทวีปยุโรป  
มีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 40,0001 – 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเพราะต้องการพักผ่อน มีผู้ร่วมเดินทางมาด้วย 
1 – 2 คน มีครอบครัวและญาติที่ร่วมพักด้วยในการเดินทาง การเดินทางมาพักที่โรงแรมโดยรถยนต์ 
พักที่ต าบลป่าตอง เป็นระยะเวลา 3 – 7 วัน ท าการจองข้อมูลผ่านทางอีเมลล์และเว็บไซต์ มีสามีและ
ภรรยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกเข้าพักโรงแรม มีการจองล่วงหน้า 1 – 3 เดือน ที่พักที่
เลือกเข้าพักอยู่ใกล้ชายหาด อัตราค่าที่พัก 3,001 – 5,000 บาท จ่ายค่าที่พักด้วยบัตรเครดิต เลือก
เตียงคู่ รูปแบบสิ่งก่อสร้างของโรงแรมเป็นแบบบูติก รู้จักโรงแรมทางอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ และมี
ความเห็นว่าจะกลับมาใช้บริการอีก ปัจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกเข้าพัก
โรงแรม ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในเขตต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พบว่า ชาว
ต่างประเทศให้ความส าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดในการเลือกเข้าพักโรงแรม ทั้ง 8 ด้าน ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 7.86 ซึ่งชาวต่างประเทศให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 8.19, 8.18, 
8.12, 7.67, 7.57, 7.48 และ 7.33 ตามล าดับ ส่วนผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลทั้ง 7 ปัจจัยให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดในแต่ละด้านแตกต่างกัน และจากการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างประเทศ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 7 ปัจจัย มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกเข้าพัก
โงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในทุกด้าน  

มาลิน เมธายานนท์ (2553) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้
บริการโรงแรมธุรกิจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมธุรกิจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
วัฒนา พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยอย่างยิ่งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ระดับการมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการท างาน มีระบบในการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม ห้องพัก  
มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้อง เช่น ทีวี ตู้เย็น อินเตอร์เน็ท การตกแต่งห้องพักได้ลงตัวเหมาะสม
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สามารถช าระค่าห้องพักด้วยบัตรเครดิต การมีพนักงานแนะน า/เสนอขาย และมีระบบการจองห้องพัก
ผ่านทางอินเตอร์เน็ท มีบริการที่รวดเร็วทันใจ บริการถูกต้อง ครบถ้วน พนักงานมีมารยาทในการ
ให้บริการ เอาใจใส่ และอ านวยความสะดวกให้มีห้องพักหลายระดับราคาให้เลือก ในพ้ืนที่โรงแรม  
สิ่งอ านวยความสนุกอ่ืนๆ เช่น ห้องคาราโอเกะ ผับ คาเฟ่ เป็นต้น พนักงานมีบุคลิกภาพการแต่งกาย 
และพูดจาดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี โรงแรมมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เข่น สระน้ า ฟิตเนส ห้องอาหาร 
ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง เป็นต้น โรงแรมอยู่ในแหล่งธุรกิจ การคมนาคมการเดินทางและมีบริการ
พิเศษส าหรับสมาชิก หรือลูกค้าประจ า มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการมาก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมธุรกิจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา 
พบว่า มีความสัม พันธ์ ในทิศทางเดียวกัน  โดยมีความสัมพันธ์ ในระดับสู งในด้านสถานที่  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านราคา และด้านพนักงาน 

อาริตา จินดา (2552) ได้ท าเรื่องการศึกษา การศึกษาถึงปัจจัยการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อโรงแรมระดับ 4 ดาว ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมือง
พัทยา เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยผู้วิจัยได้ท าการส ารวจมาโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
พบว่าความคิดเห็นด้านการบริการและด้านราคามีความส าคัญในระดับมากที่สุด ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีระดับความส าคัญในระดับมากเกือบทั้งหมด ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า เรื่องส่วนลด 
และบริการพิเศษมอบให้กับลูกค้าเป็นปกติ และทางโรงแรมมีระบบสมาชิกที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้เป็น
สมาชิก มีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด ขณะที่ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพมีความส าคัญในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และในระดับ  มาก ส าหรับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองพัทยาพบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจในเรื่องของสระว่ายน้ าของโรงแรม และการที่โรงแรมมีบริเวณชายหาดส่วนตัวหรือติด
กับพ้ืนที่ทะเลในระดับมากที่สุด ขณะที่มีความพึงพอใจในเรื่องอ่ืนๆในระดับมากทั้งหมด  การทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อายุ รายได้ อาชีพ ที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการ  ได้รับบริการจากโรงแรม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 ขณะที่เพศ ระดับชั้นการศึกษา และ สถานภาพสมรส จะมีความ
พึงพอใจในการได้รับบริการจากโรงแรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 การทดสอบสมมติฐานใน
หัวข้อต่อไปพบว่าปัจจัยด้านการบริการจะสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้รับบริการไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 0.05ขณะที่ปัจจัยด้านราคาการบริการ, ด้านบุคลากรการ บริการและด้านกระบวนการ
บริการที่แตกต่างกัน จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการแตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05  

กรรณเกษม วสันตวิษุวัต  (2551) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
นักท่องเที่ ยวชาวไทย ในการเลือกใช้บริการโรงแรมแบบบูติค ในจังหวั ดเชียงใหม่  พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี 
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อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และมีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือการท่องเที่ยว/พักผ่อน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทุกปัจจัยมี
ผลต่อผู้ใช้บริการโรงแรมแบบบูติค ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคลด้านกระยวนการ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านปรากฏผล
ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์คือ มีความสะอาดบริเวณส่วนต่างๆ ของโรงแรม และห้องพักปัจจัยด้านรา
ราคือ ราคาห้องพักเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดคือ มีการปรับ
ราคาลดลงในช่องนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ( Low Season ) ปัจจัยด้านบุคคลคือ พนักงานให้บริการ
ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกับปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพคือ มีบรรยากาศเงียบสงบ เป็นส่วนตัวปัจจัย
ด้านกระบวนการคือ มีการจัดเตรียมห้องพักให้เรียบร้อยก่อนการเข้าพักปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
พบจากการใช้บริการโรงแรมแบบบูติค ในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุดคือ คาคาอาหารและเครื่องดื่มไม่
คุ้มค่าเม่ือเทียบกับคุณภาพ และบริการที่ได้รับ 
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2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทล ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมุ่งเป้าศึกษาในด้าน
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการและศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคตามกรอบ
แนวคิดของ ฟิลลิป คอตเลอร์ ( Philip Kotler, 2013) โดยน ามาสังเคราะห์และมุ่งเป้าด้านการศึกษา
ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการที่ พักประเภท โฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มาก าหนดเป็นตัวแปรต้น และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเป็นตัวแปรตาม โดย
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

               ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจัจยัสว่นบคุคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยทีเ่ลือกใชบ้ริการที่พัก
ประเภทโฮสเทล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. ระดับรายได้ต่อเดือน 
6. อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการเลือกใช้บริการของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในการ

เลือกใช้บริการที่พักประเภท     

โฮสเทล โดยใช้หลัก 7P’s 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางจัด

จ าหน่าย 

4. การส่งเสริมการขาย 

5. ด้านบุคลคลากร 

6. ด้านกระบวนการ 

7. ด้านกายภาพ 

 

พฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีเ่ลือกใชบ้รกิารที่พัก

ประเภทโฮสเทล 

1. ใครเป็นผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย (who) 

2. ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร (what) 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อห้องพักประเภทโฮสเทล (why) 

4. ใครที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการที่พักประเภท

โฮสเทล (who is participates) 

5. ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเม่ือใด (when) 

6. ผู้บริโภคซื้อห้องพักได้จากช่องทางไหนได้บ้าง(where) 

7. ผู้บริโภครู้จักที่พักประเภทโฮสเทลได้อย่างไร(How) 
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2.5 สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจ 
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน    
 2. ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจ 
ในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน 
 3. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน    
 4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน    
 5. ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิด เห็ นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน 
 6. ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้ที่พัก
ประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน 
  7.  ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์กัน 
 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในการวิจัยเรื่อง“ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ที่เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
ด้วยวิธีการส ารวจ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้     

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมดท่ีเดินทางมาใช้บริการเข้าพัก ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมดที่ใช้บริการเข้าพัก
ในที่พักประเภทโฮลเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
ก า รก า หนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จึ ง ไ ด้ น า สู ต ร  ขอ ง  W.G. Cochran และท า ก า ร สุ่ ม อย่ า ง ง่ า ย  
(Simple Random Sampling) มาใช้ โดยการใช้สูตรครั้งนี้จะใช้ระดับ ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95  
ค่าความคลาดเคลื่อนหรือ ผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ค่าดังกล่าว มีสูตรดังต่อไปนี้ 
     n =                         P(1-P)Z2 

    E2 
ก าหนดให้    n   =   ขนาดตัวอย่าง 

      P  = สัดส่วนของปรชากรที่ผู้วิจัดก าลังสุ่ม 0.50 
      Z   = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96  
                                                    ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ระดับ 0.05) 
      E  = ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = 0.05 
  แทนค่า   n =      ( 0.05)(1-0.50)(1.96)2     
        (0.05)2 
         ≈  384 คน 
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ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน โดยผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน  
                       

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นแบบสอบถามที่ให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่พัก  
ในโฮสเทลเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
  แบบสอบถาม 
  การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) และพฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นน าผลที่ได้จากการศึกษามาสร้าง
แบบสอบถามภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  
3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือก 
ใช้บริการที่พักประเภท โฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ 
(Check List) 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับ  
 ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์การให้คะแนนการวัดตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ ดังนี้  
  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด   5 คะแนน  
  ระดับความคิดเห็นมาก  4 คะแนน   
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  3 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อย  2 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  1 คะแนน 

2 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
แบบสอบถาม 
 2.1 ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถาม

ที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษา
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ที่ใช้ในแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อรายการ ( Items) ที่มีค่าตั้งแต่ 
0.66 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึง รายการนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัด 

 2.2 น าแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อค าถามที่ประกอบด้วยข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือน าเสนอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 2.3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try - Out) กับบุคคลที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับประชากรและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง พร้อมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน 

2. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามที่ต้องการแล้วผู้ วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

จึงท าการก าหนดรหัส ลงรหัสบันทึกข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
  1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 1.3 วิเคราะห์ส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  
ในเขตจั งหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย  ( Mean)  และค่าส่ วนเบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation) 
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 ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 เกณฑ์การแบ่งระดับ 
     คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  5 – 1       =   0.80 
       จ านวนระดับ         5 
 เกณฑ์ในการแบ่งค่าเฉลี่ยของมาตรวัดตัวแปรทั้ง 5 ระดับจะถูกตีความหมายตามค่าเฉลี่ยที่ได้
ออกมาเป็นค่าดังต่อไปนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.24-5.00  หมายถึง   คะแนน ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด   
  ค่าเฉลี่ย  3.43-4.23  หมายถึง   คะแนน ระดับความคิดเห็นมาก  
  ค่าเฉลี่ย  2.62-3.42  หมายถึง   คะแนน ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย  1.81-2.61  หมายถึง   คะแนน ระดับความคิดเห็นน้อย   
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80  หมายถึง   คะแนน ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 2. การเปรียบเทียบส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์ t-test และการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) กรณีพบความแตกต่างรายคู่ใช้สถิติของ เซฟเฟ่ (Scheffe’) 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้ค่าสถิติแบบไคสแควร์ (Chi-
Square Test)     
 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
สถิตในการใช้ประมวลผลแบบสอบถาม จ านวน 400 คนจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งผล
การศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการที่พัก

ประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
             ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ซึ่งจ าแนกตาม
คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 5 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
  ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดสัญลักษณ์
และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลังนี้  

n                      แทน    จ านวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง 

                       แทน    ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต  (Mean) 
           S.D.                   แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
  F                      แทน    ค่าสถิติท่ีใช้ในการแจกแจงแบบเอฟ  (F-Distribution) 
  Scheffe            แทน    Scheffe’s method 
  Sig.                   แทน    ระดับความส าคัญทางสถิติเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน 

  *                      แทน    ความมีนัยส าคัญทางสถิตที่  0.05  (= 0.05) 
  H0                    แทน    สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
           H1                     แทน    สมมติฐานรอง (Altemative hypothesis) 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
อาชีพ โดยมีการแจกแจง จ านวน และค่าร้อยละ เสนอเป็นตารางประกอบความเรียงนี้ 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยว  จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน)          ร้อยละ 
ชาย       148            37.00 
หญิง       252 63.00 
                         รวม       400                                                    100 

   
  จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 
และเป็นเพศชาย จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี              20           5.00 
21-30 ปี             147          36.75 
31-40 ปี             153          38.25 
41 ปีขึ้นไป               80  20.00 
                         รวม              400                                                   100 

  
  จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.25 รองลงมามีอายุ 21.30 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน  80  
คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 192 48.00 
สมรส 145 36.25 
หม้าย/หย่าร้าง 63 15.75 

                         รวม              400                                                  100 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.00 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 และมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง  
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 135 33.75 
ปริญญาตรี 216 54.00 
ปริญญาโท 46 11.50 
ปริญญาเอก 3 0.75 

                            รวม              400                                                  100 

 
  จากตารางที่ 4.4 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.00 รองลงมามีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และมีการศึกษาปริญญาเอก จ านวน  3  
คน  คิดเป็นร้อยละ 0.75  ตามล าดับ 
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ตารางที่  4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยว  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15,000 บาท 54 13.50 
15,000-25,000 บาท 110 27.50 
25,001-35,000 บาท 140 35.00 
35,001-45,000 บาท 61 15.25 
45,000 บาทขึ้นไป 35 8.75 

                            รวม              400                                                   100 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ 25,001-35,000 บาท จ านวน 140 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมามีรายได้ 15,000-25,000 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50  
มีรายได้ 35,001-45,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และมีรายได้ 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.75  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 55 13.75 
เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย 83 20.75 
พนักงานบริษัทเอกชน 137 34.75 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 74 18.50 
อาชีพอิสระ  51 12.75 
                            รวม              400                                                   100 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 137  

คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 รองลงมามีอาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.75 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 และมีอาชีพอิสระ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75    
ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยวิธีการแจกแจง จ านวน และค่าร้อยละ เสนอเป็นตารางประกอบ
ความเรียง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามจุดประสงค์ที่เลือกพัก 

จุดประสงค์ที่เลือกพัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
พักคนเดียว 55 13.75 
พักกับสมาชิกในครอบครัว 111 27.75 
พักกับเพ่ือน 156 39.00 
พักกับคู่รัก 78 19.50 
                                  รวม                400                                                 100 

   
  จากตารางที่ 4.7 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ที่เลือกพักโฮลเทล พักกับเพ่ือน 
จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมา คือ พักกับสมาชิกในครอบครัว จ านวน 111 คน  
คิดเป็นร้อยละ 27.75 และพักกับคู่รัก จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามประเภทห้องพักของโฮลเทลที่นักท่องเที่ยว 
                 เลือกใช้บริการ 

ประเภทห้องพักของโฮลเทลที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โฮลเทลที่มีห้องพักแบบครอบครัว(Family room) 138 34.50 
โฮลเทลที่มีห้องพักแยกห้องนอนเฉพาะผู้หญิงล้วน(Female room) 64 16.00 
โฮลเทลที่มีห้องพักรวมชาย/หญิงพักรวมตัว(Mix dormitory room) 116 29.00 
โฮลเทลที่มีห้องพักแยกแบบห้องพักเตียงเดี่ยว(Single bed room) 82 20.50 

                            รวม           400                                                  100 

  
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกใช้บริการประเภทห้องพักของโฮลเทลที่มี
ห้องพักแบบครอบครัว(Family room) จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมาคือ โฮลเทลที่มี
ห้องพักรวมชาย/หญิงพักรวมตัว(Mix dormitory room) จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 โฮลเทลที่มี
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ห้องพักแยกแบบห้องพักเตียงเดี่ยว(Single bed room) จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50  และโฮลเทลที่
มีห้องพักแยกห้องนอนเฉพาะผู้หญิงล้วน (Female room) จ านวน 64  คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามเหตุผลที่นักท่องเที่ยวเลือกซ้ือห้องพักประเภท 

                                  โฮลเทล 

เหตุผลที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อห้องพักประเภทโฮลเทล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เชื่อมั่นในคุณภาพในการบริการของโฮลเทล 61 15.25 
เชื่อมั่นในชื่อเสียงของโฮลเทล 40 10.00 
เชื่อมั่นในมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่างๆของโฮล
เทล 

95 23.75 

ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญต่างๆ 65 16.25 
ต้องการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนใหม่ๆ 27 6.75 
การเดินทางไปที่พักง่ายและสะดวก 58 14.50 
ราคาถูกกว่าที่พักแรมประเภทอ่ืนๆ 54 13.50 

                            รวม          400                                                 100 

 
  จากตารางที่ 4.9 พบว่า เหตุผลที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อห้องพักประเภทโฮลเทลส่วนใหญ่  
เชื่อมั่นในมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่างๆของโฮลเทล จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 
รองลงมาคือ ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญต่างๆ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 เชื่อมั่นในคุณภาพใน
การบริการของโฮลเทล จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 การเดินทางไปที่พักง่ายและสะดวก จ านวน 
58 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.50 ราคาถูกกว่าที่พักแรมประเภทอ่ืนๆ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50  
เชื่อมั่นในชื่อเสียงของโฮลเทล จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และต้องการพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเพ่ือนใหม่ๆ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการที่   
                  พักประเภทโฮสเทล 

บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตัวเอง 85 21.25 
เพ่ือน 102 25.50 
สมาชิกในครอบครัว/คู่รัก 123 30.75 
จากค าติชมในเว็บไซต์หรือ Social Media 90 22.50 

                            รวม               400                                                  100 
 

   จากตารางที่ 4.10 พบว่า  บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลส่วน
ใหญ่คือ สมาชิกในครอบครัว/คู่รัก จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 รองลงมาคือ เพ่ือน จ านวน 102 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 จากค าติชมในเว็บไซต์หรือ Social Media จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 
และตัวเอง จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อ 

ช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พักผ่อนประจ าปี 54 13.50 
การติดต่อธุรกิจ 29 7.25 
เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ 57 14.25 
จากการชักชวนของเพ่ือนๆ 65 16.25 
ตามความสะดวกของตัวเอง 99 24.75 
พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ 96 24.00 
                            รวม                400                                                 100 

 
  จากตารางที่ 4.11 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อห้องพักโฮลเทล 
ตามความสะดวกของตัวเอง จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 รองลงมาคือ พักผ่อนวันหยุดสุด
สัปดาห์ จ านวน 96 คน จากการชักชวนของเพ่ือนๆ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 เนื่องในโอกาส
พิเศษต่างๆ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 พักผ่อนประจ าปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 
และการติดต่อธุรกิจ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามช่องทางในการซื้อห้องพัก 

ช่องทางในการซื้อห้องพัก จ านวน (คน) ร้อยละ 
จองโดยตรงกับพนักงานของโฮลเทลผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ 123 30.75 
จองผ่านทางเว็บไซต์ของโฮลเทล 91 22.75 
จองผ่านSocial Media ต่างๆ เช่น Facebook หรือ Lineเป็นต้น 142 35.50 
จองผ่านตัวแทนการข่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต 44 11.00 

                         รวม         400                                                  100 

 
  จากตารางที่ 4.12 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีช่องทางในการซื้อห้องพัก จองผ่านSocial 
Media ต่างๆ เช่น Facebook หรือ Lineเป็นต้น จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมาคือมี
จองโดยตรงกับพนักงานของโฮลเทลผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75  
จองผ่านทางเว็บไซต์ของโฮลเทล จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 และจองผ่านตัวแทนการข่ายผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามที่มาของแหล่งข้อมูลที่พักประเภทโฮสเทล 

ที่มาของแหล่งข้อมูลที่พักประเภทโฮสเทล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครอบครัว 44 11.00 
คู่รัก/คู่สมรส 40 10.00 
เพ่ือน 92 23.00 
การประชาสัมพันธ์ผ่านใบปลิวหรือหนังสือต่างๆ 3 0.75 
การเข้าชมเว็บไซต์ของทางโฮลเทลโดยตรง 89 22.25 
รีวิวในSocial Mediaต่างๆเช่น Facebook หรือ Lineเป็นต้น 92 23.00 
เว็บไซต์ตัวแทนการข่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต 40 10.00 

                            รวม 400 100 

   
  จากตารางที่ 4.13 พบว่า ที่มาของแหล่งข้อมูลที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 
จากรีวิวในSocial Mediaต่างๆเช่น Facebook หรือ Lineเป็นต้น และเพ่ือน ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน คือ  
92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 เท่ากัน รองลงมาคือการเข้าชมเว็บไซต์ของทางโฮลเทลโดยตรง จ านวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 ครอบครัว จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00  คู่รัก/คู่สมรส จ านวน 40 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 10.00 เว็บไซต์ตัวแทนการข่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
และการประชาสัมพันธ์ผ่านใบปลิวหรือหนังสือต่างๆ จ านวน 3 คน ร้อยละ 0.75 ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลการวิเคราะห์ระดับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะแสดงค่าสถิติพ้ืนฐานของ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอเป็นตารางประกอบความเรียง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทาง 
                   การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.29 0.47 มากที่สุด 4 
2. ด้านราคา 4.20 0.52 มาก 5 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.94 0.79 มาก 7 
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 4.18 0.64 มาก 6 
5.   ด้านพนักงานให้บริการ 4.37 0.54 มากที่สุด 3 
6.   ด้านกระบวนการ 4.38 0.52 มากที่สุด 2 
7.   ด้านกายภาพ 4.39 0.50 มากที่สุด 1 

รวม 4.25 0.44 มากที่สุด  

 
  จากตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม 

 อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.25 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อันดับแรก คือ ด้านกายภาพ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39  รองลงมา  คือ 
ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.38  ด้านพนักงานให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29  ด้านราคา เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านการส่งเสริมการตลาด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทาง    
                   การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในด้านผลิตภัณฑ์                                                                   

ด้านผลิตภัณฑ์ X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1.ให้ความส าคัญกับขนาดของห้องพักและสิ่งอ านวยความ 
   สะดวกภายในมากแค่ไหน 

 
4.44 

 
0.67 มากที่สุด 1 

2. ให้ความส าคัญในเรื่องของการตกแต่ง ความสะอาด ทั้ง 
   ภายในและภายนอกโฮสเทล มากแค่ไหน 

 
4.26 

 
0.59 มากที่สุด 3 

3. เลือกใช้บริการที่พักประเภทพักโฮสเทล เพราะมีห้องพัก 
   ให้เลือกหลายชนิด 

 
4.08 

 
0.82 มาก 4 

4. เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ที่มีการให้บริการ 
   ระบบ Wifi และอินเตอร์เน็ต ฟรี มากกว่าที่อ่ืนที่ไม่มี 
   ให้บริการ หรือมีให้บริการแต่เสียค่าใช้จ่าย 

 
 

4.37 

 
 

0.75 มากที่สุด 2 

รวม 4.29 0.47 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 4.15 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านผลิตภัณฑ ์อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.29 
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรก คือ ให้ความส าคัญกับ
ขนาดของห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมากแค่ไหน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 รองลงมาคือ 
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ที่มีการให้บริการระบบ Wifi และอินเตอร์เน็ต ฟรี มากกว่าที่อ่ืน
ที่ไม่มีให้บริการ หรือมีให้บริการแต่เสียค่าใช้จ่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ให้ความส าคัญในเรื่องของการ
ตกแต่ง ความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกโฮสเทล มากแค่ไหน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และเลือกใช้
บริการที่พักประเภทพักโฮสเทล เพราะมีห้องพักให้เลือกหลายชนิด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ตามล าดับ 
 

 
 
 
 

 



74 
 

ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทาง    
                  การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในด้านราคา                                                                                

ด้านราคา X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล เพราะมีราคาที่ถูก 
    กว่าที่พักประเภทอ่ืนๆ 

4.16 0.81 มาก 3 

2. เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล เนื่องจากห้องพักมี 
   คุณภาพเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย 

4.36 0.73 มากที่สุด 1 

3. ก่อนการจองห้องพักของท่านทุกครั้ง ท่านได้ท าการ  
    เปรียบเทียบราคาห้องพักกับโฮสเทล อ่ืนๆก่อนเสมอ 

4.29 0.80 มากที่สุด 2 

4. โฮสเทล ควรจัดราคาหรือส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่จอง 
    เข้าพักอยู่ในระยะยาว 

4.01 0.77 มาก 4 

รวม 4.20 0.52 มาก  
 
 จากตารางที่ 4.16 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านราคา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านราคา อันดับแรก คือ เลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทล เนื่องจากห้องพักมีคุณภาพเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมาคือ  
ก่อนการจองห้องพักของท่านทุกครั้งท่านได้ท าการเปรียบเทียบราคาห้องพักกับโฮสเทล อ่ืนๆก่อน
เสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลเพราะมีราคาที่ถูกกว่าที่พักประเภท
อ่ืนๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ โฮสเทล ควรจัดราคาหรือส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่จองเข้าพักอยู่ใน
ระยะยาว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทาง    
                                   การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในด้านช่องทางการจัด 
                                    จ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. โฮสเทล ที่ได้ร่วมมือกับธนาคารและบัตรเครดิตต่างๆ   
    เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ท่านจอง 
    ห้องพักของโฮสเทล ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ 
    จองห้องพัก 

4.02 0.88 มาก 2 

2. จองห้องพักในงานมหกรรมท่องเที่ยวต่างๆที่มีการจัดขึ้น 
    ในแต่ละปี เช่น “งานไทยเที่ ยวไทย” หรือ “งาน 
    ท่องเที่ยวไทยไปทั่วโลก” เป็นต้นเสมอ 

3.62 1.15 มาก 4 

3. การจองห้องพักโดยตรงกับทางโฮสเทลจะรับประกัน 
    ท่านได้ว่าราคาห้องพักที่ได้จะถูกกว่าการจองห้องผ่าน 
    บริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ 

3.93 0.95 มาก 3 

4. การโหลดแอพพลิเคชั่น (Application) ของโฮสเทล 
    นั้นๆไว้บนมือถือ จะมีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพัก 
    ของโฮสเทลนั้นมากกว่าที่อ่ืน 

4.17 0.89 มาก 1 

รวม 3.94 0.79 มาก  

 
 จากตารางที่ 4.17 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่
พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อันดับแรก คือ การ
โหลดแอพพลิเคชั่น (Application) ของโฮสเทลนั้นๆไว้บนมือถือ จะมีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพัก
ของโฮสเทลนั้นมากกว่าที่อ่ืน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  รองลงมา  คือ  โฮสเทล ที่ได้ร่วมมือกับธนาคาร
และบัตรเครดิตต่างๆ เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ท่านจองห้องพักของโฮสเทล ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการจองห้องพัก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02  การจองห้องพักโดยตรงกับทางโฮสเทล
จะรับประกันท่านได้ว่าราคาห้องพักที่ได้จะถูกกว่าการจองห้องผ่านบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ  
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  และจองห้องพักในงานมหกรรมท่องเที่ยวต่างๆที่มีการจัดขึ้นในแต่ละปีเช่น “งาน
ไทยเที่ยวไทย” หรือ “งานท่องเที่ยวไทยไปทั่วโลก” เป็นต้นเสมอ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.62 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทาง 

                                    การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านส่งเสริมการตลาด X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. สนใจจองห้องพักในช่วงที่มีการลดราคาในช่วงเทศกาล 
    ต่างๆเสมอ 

4.33 0.97 มากที่สุด 1 

2. โฮสเทลที่มีการจัดเพ็กเกจราคาพิเศษ ที่ห้องพักรวมรถรับ- 
    ส่งด้วย จะมีผลต่อการตัดสินใจในจองห้องพัก 

4.13 0.74 มาก 3 

3. เลือกจองห้องพักที่มีการจัดแพ็กเกจแบบห้องพักรวม 
   อาหารเช้าและอาหารค่ า หรือสปา ในราคาพิเศษเป็นต้น 
   ก่อนเสมอ 

4.19 0.80 มาก 2 

4. ถ้าต้องการเข้าพักระยะยาวหรือเป็นหมู่คณะ จะเลือกจอง 
   โฮสเทลที่มีการเสนอลดราคาเป็นพิเศษให้ก่อนเสมอ 

4.09 0.86 มาก 4 

รวม 4.18 0.64 มาก  

 
 จากตารางที่ 4.18 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.18 
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทลในด้านส่งเสริมการตลาดในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านส่งเสริมการตลาด อันดับ
แรก คือ สนใจจองห้องพักในช่วงที่มีการลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
รองลงมา คือ เลือกจองห้องพักที่มีการจัดแพ็กเกจแบบห้องพักรวมอาหารเช้าและอาหารค่ า หรือสปา ใน
ราคาพิเศษเป็นต้นก่อนเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โฮสเทลที่มีการจัดเพ็กเกจราคาพิเศษ ที่ห้องพักรวมรถ
รับ-ส่งด้วย จะมีผลต่อการตัดสินใจในจองห้องพัก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และถ้าต้องการเข้าพักระยะยาว
หรือเป็นหมู่คณะ จะเลือกจองโฮสเทลที่มีการเสนอลดราคาเป็นพิเศษให้ก่อนเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.09  
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทาง    
                                   การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในด้านพนักงานให้บริการ 

ด้านพนักงานให้บริการ X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. เลือกเข้าพักโฮสเทลที่มีการให้บริการจากพนักงานด้วย 
    ความรวดเร็ว เต็มใจและเท่าเทียมกันก่อนเสมอ 

4.39 0.77 มากที่สุด 2 

2. พนักงานบริการควรสามารถสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา 
    เป็นอย่างน้อย และควรแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม 

4.28 0.76 มากที่สุด 3 

3. พนักงานบริการควรมีความรู้รอบตัวต่างๆในพ้ืนที่เช่น  
    สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พับ บาร์  และสถานที่ช็อบ 
    ปิ้งต่างๆ เป็นต้น  

4.59 0.62 มากที่สุด 1 

4. รู้สึกมีความสนใจที่จะเลือกเข้าพักในโฮสเทลซึ่งรู้ว่ามีเจ้าของ 
   คอยให้บริการอยู่ด้วยกับพนักงาน 

4.21 0.76 มากที่สุด 4 

รวม 4.37 0.54 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 4.19 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านพนักงานให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.37 
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านพนักงานให้บริการ อันดัยแรก คือ  พนักงานบริการ
ควรมีความรู้รอบตัวต่างๆในพ้ืนที่เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พับ บาร์  และสถานที่ช็อบปิ้ง
ต่างๆ เป็นต้น  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59  รองลงมาคือเลือกเข้าพักโฮสเทลที่มีการให้บริการจากพนักงาน
ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจและเท่าเทียมกันก่อนเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 พนักงานบริการควรสามารถ
สื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษาเป็นอย่างน้อย และควรแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และ
รู้สึกมีความสนใจที่จะเลือกเข้าพักในโฮสเทลซึ่งรู้ว่ามีเจ้าของคอยให้บริการอยู่ด้วยกับพนักงาน  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทาง    
                                   การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในด้านกระบวนการ 

ด้านกระบวนการ X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ขั้นตอนในการบริการต่างๆที่รวดเร็ว เช่นการท าความ 
    สะอาดห้องพัก การรับจองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก  
    การเช็คเอ้าท์ เป็นต้น สร้างความประทับใจที่จะท าให้ 
    ต้องการกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต 

4.41 0.67 มากที่สุด 2 

2. รู้สึกประทับใจกับโฮสเทลที่มีระบบการช าระเงินใน 
    หลากหลายช่องทางเช่น สามารถช าระด้วยเงินสด บัตร 
    เครดิต หรือช าระโดยโอนผ่านทางธนาคาร  มากกว่า 
   ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น 

4.32 0.75 มากที่สุด 3 

3. การเรียกเก็บเงินมัดจ าบางส่วนหรือทั้งหมดในขณะที่ท าการ 
   จองห้องพัก ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการจองห้องพัก 

4.22 0.85 มาก 4 

4. โฮสเทลควรให้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน           
    ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัวทุกวัน เสมอ 

4.56 0.77 มากที่สุด 1 

รวม 4.38 0.52 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 4.20 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.38 
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านพนักงานให้บริการ อันดัยแรก คือ  โฮสเทลควร
ให้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัวทุกวัน เสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
รองลงมาคือขั้นตอนในการบริการต่างๆที่รวดเร็ว เช่นการท าความสะอาดห้องพัก การรับจองห้องพัก 
การลงทะเบียนเข้าพัก การเช็คเอ้าท์ เป็นต้น สร้างความประทับใจที่จะท าให้ต้องการกลับมาใช้บริการ
อีกในอนาคต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รู้สึกประทับใจกับโฮสเทลที่มีระบบการช าระเงินในหลากหลาย
ช่องทางเช่น สามารถช าระด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือช าระโดยโอนผ่านทางธนาคาร  มากกว่าช่องทางใด
ช่องทางหนึ่งเท่านั้น  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และการเรียกเก็บเงินมัดจ าบางส่วนหรือทั้งหมดในขณะที่ท า
การจองห้องพัก ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการจองห้องพัก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทาง    
                                   การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในด้านกายภาพ 

ด้านกายภาพ X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกบริเวณของ โฮสเทล  
    รวมทั้งลานจอดรถที่มีไว้คอยให้บริการลูกค้า มีผลต่อการ 
    ตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก 

4.32 0.62 มากที่สุด 3 

2. เลือกใช้บริการโฮสเทลที่อยู่ใกล้หรือติดกับสถานีขนส่ง 
    มวลชนต่างๆเช่น สถานีรถไฟ สถานีรถบัส เป็นต้น เพราะ 
    เดินทางไป-มาสะดวกก่อนเสมอ 

4.31 0.80 มากที่สุด 4 

3. มีความรู้สึกอุ่นใจกับโฮสเทลที่มีระบบรักษาความปลอดภัย 
   ที่ดีได้มาตรฐานเช่น กล้อง CCTV หรือมีพนักงานรักษา 
   ความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา  

4.49 0.62 มากที่สุด 2 

4. มีความสนใจที่จะเข้าพักโฮสเทลที่อยู่ ใกล้กับแหล่อง 
    ท่องเที่ยวและแหล่งช็อบปิ้ง 

4.45 0.66 มากที่สุด 1 

รวม 4.39 0.50 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 4.21 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.39 
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านกายภาพ อันดัยแรก คือ  มีความรู้สึกอุ่นใจกับโฮส
เทลที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีได้มาตรฐานเช่น กล้อง CCTV หรือมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
คอยดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รองลงมาคือมีความสนใจที่จะเข้าพักโฮสเทลที่อยู่
ใกล้กับแหล่องท่องเที่ยวและแหล่งช็อบปิ้ง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
ของโฮสเทล รวมทั้งลานจอดรถที่มีไว้คอยให้บริการลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และเลือกใช้บริการโฮสเทลที่อยู่ใกล้หรือติดกับสถานีขนส่งมวลชนต่างๆเช่น สถานี
รถไฟ  สถานีรถบัส เป็นต้น เพราะเดินทางไป-มาสะดวกก่อนเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ตามล าดับ 
 



80 
 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ซึ่งจ าแนกตามคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
 สมมตติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน 
 H0: นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีวามคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ต่างกัน 
       H1: นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงความแตกต่างของระดับความส าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทาง 
                     การตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด 
                     ประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

ชาย 
(n = 148) 

หญิง 
(n = 252) 

t-test Sig. ผลทดสอบ 

X  S.D. X  S.D.    

1. 1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.49 0.36 4.17 0.48 7.45 .000* แตกต่าง 
2. 2. ด้านราคา 4.36 0.50 4.11 0.51 4.85 .000* แตกต่าง 
3. 3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย 4.09 0.76 3.85 0.80 2.96 .000* แตกต่าง 
4. 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.40 0.62 4.06 0.62 5.28 .000* แตกต่าง 
5.  5. ด้านพนักงานให้บริการ 4.63 0.43 4.21 0.55 8.39 .000* แตกต่าง 
6.  6. ด้านกระบวนการ 4.59 0.41 4.26 0.54 6.93 .000* แตกต่าง 
7.  7. ด้านกายภาพ 4.64 0.44 4.25 0.48 8.10 .000* แตกต่าง 

รวม 4.45 0.33 4.13 0.49 8.33 .000* แตกต่าง 

 
จากตารางที่ 4.22 ผลของการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเพศชาย ให้ความส าคัญของการ

เปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ใน
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าเลี่ยเท่ากับ 4.45 มากกว่า นักท่องเที่ยวเพศหญิง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.13    
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ผลการทดสอบแตกต่างของระดับความส าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จ าแนกตามเพศ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ t-test พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญที่ก าหนด ( =0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่างกัน 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ต่างกัน 
 2. ด้านราคา พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พักประเภทโฮสเทลใน เขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านราคาต่างกัน 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในช่องทางการจัดจ าหน่าย ต่างกัน 
 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านการส่งเสริมทางการตลาด ต่างกัน 
 5. ด้านพนักงานให้บริการ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านพนักงานให้บริการ ต่างกัน 
 6. ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ

ที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกระบวนการ ต่างกัน 
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 7. ด้านกายภาพ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกายภาพ ต่างกัน 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้าน
กระบวนการ  และด้านกาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมตติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน 
 H0: นักท่องเที่ยวที่มอีายุต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ต่างกัน 
 H1: นักท่องเที่ยวที่มอีายุต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงความแตกต่างของระดับความส าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทาง    
                    การตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด 
                    ประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

ต่ ากว่าหรือ 
เท่ากับ20 ปี 
(n = 20) 

21-30 ป ี
(n = 147) 

31-40 ป ี
(n = 153) 

41 ปีขึ้นไป 
(n = 80) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. 1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.26 0.35 4.40 0.36 4.30 0.43 4.05 0.62 
2. 2. ด้านราคา 3.91 0.65 4.34 0.47 4.26 0.41 3.92 0.63 
3. 3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย 3.36 1.26 4.18 0.69 4.06 0.55 4.08 0.14 
4. 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.01 0.86 4.39 0.56 4.24 0.45 3.74 0.81 
5.  5. ด้านพนักงานให้บริการ 4.65 0.46 4.54 0.44 4.30 0.50 4.10 0.67 
6.  6. ด้านกระบวนการ 4.29 0.55 4.57 0.37 4.40 0.42 4.00 0.69 
7.  7. ด้านกายภาพ 4.38 0.55 4.51 0.63 4.45 0.39 4.08 0.60 

รวม 4.13 0.47 4.42 0.35 4.27 0.33 3.92 0.56 
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จากตารางที่ 4.23 ผลของการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 21-30 ปี ให้ความส าคัญของ

การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าเลี่ยเท่ากับ 4.42 มากกว่า อายุ 31-40 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27   
อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ อายุ 41 ปีขึ้นไป  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี 4.24 การทดสอบแสดงความของแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ 
                    เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

แหล่งของ 
ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. ผลทดสอบ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 6.632 3 2.211 10.923 .000* แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 80.137 396 .202    
 รวม 86.769 399     
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 11.274 3 3.758 15.252 .000* แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 97.573 396 .246    
 รวม 108.848 399     
3. ด้านช่องทางการจัด 
    จ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 27.982 3 9.327 16.525 .000* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 223.517 396 .564    
รวม 251.499 399     

4. 4. ด้านการส่งเสริมทาง 
   การตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

   23.273 
  141.654 
164.927 

3 
396 
399 

7.758 
.358 
 

21.687 
 
 

.000* 
 
 

แตกต่าง 

5. ด้านพนักงานให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 12.477 3 4.159 15.557 .000* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 105.863 396 .267    

 รวม 118.340 399     
6. ด้านกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 17.157 3 5.719 25.279 .000* แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 89.589 396 .226    
 รวม 106.746 399     
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ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

แหล่งของ 
ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. ผลทดสอบ 

7. ด้านกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 10.388 3 3.463 15.453 .000* แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 88.739 396 .224    
 รวม 99.128 399     

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 13.420 3 4.473 28.107 .000* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 63.025 396 .159    
รวม 76.445 399     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.24  ผลการทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามอายุ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 

ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มี
อายุแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่างกัน 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ต่างกัน 
 2. ด้านราคา พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0. 000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านราคา ต่างกัน 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในช่องทางการจัดจ าหน่าย ต่างกัน 
 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่าง
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กัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านการส่งเสริมทางการตลาด ต่างกัน 
 5. ด้านพนักงานให้บริการ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านพนักงานให้บริการ ต่างกัน 
 6. ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ

ที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกระบวนการ ต่างกัน 
 7. ด้านกายภาพ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกายภาพ ต่างกัน 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้าน
กระบวนการ และด้านกาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.25 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามอายุ 
                  เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

อายุ 
ต่ ากว่าหรือ 
เท่ากับ20 ปี 
(n = 20) 

21-30 ป ี
(n = 
147) 

31-40 ป ี
(n = 153) 

41 ปีขึ้นไป 
(n = 80) 

ด้านผลิตภัณฑ์     
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี - -0.128 -0.027 0.228 
21-30 ปี - - 0.101 0.356* 
31-40 ปี - - - 0.255* 
41 ปีขึ้นไป  - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.25 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่  
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์   
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 20 ปี กับอายุ 41 ปีขึ้นไป และนักท่องเที่ยวที่อายุ 31-40 ปี กับ 41ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.26 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านราคา จ าแนกตามอายุ 
                  เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

อายุ 
ต่ ากว่าหรือ 
เท่ากับ20 ปี 
(n = 20) 

21-30 ป ี
(n = 
147) 

31-40 ป ี
(n = 153) 

41 ปีขึ้นไป 
(n = 80) 

ด้านราคา     
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี - -0.424* -0.347* -0.006 
21-30 ปี - - 0.077 0.418* 
31-40 ปี - - - 0.341* 
41 ปีขึ้นไป  - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.26 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านราคา จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วย
วิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านราคา แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ ากว่าหรอื
เท่ากับ 20 ปี กับอายุ 21-30ปี นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี กับอายุ 31-40 ปี   
นักท่องเที่ยวที่อายุ 21-30 ปี กับอายุ 41ปีขึ้นไป และนักท่องเที่ยวที่อายุ 31-40 ปี กับอายุ 41ปีขึ้น
ไป 
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ตารางที่ 4.27 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   
                  จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

อายุ 
ต่ ากว่าหรือ 
เท่ากับ20 ปี 
(n = 20) 

21-30 ป ี
(n = 
147) 

31-40 ป ี
(n = 153) 

41 ปีขึ้นไป 
(n = 80) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย     
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี - -0.818* -0.620* -0.181 
21-30 ปี - - 0.198 0.637* 
31-40 ปี - - - 0.438* 
41 ปีขึ้นไป  - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.27 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าแนกตาม
อายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี กับอายุ 21-30ปี นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี กับอายุ 31-40 ปี นักท่องเที่ยวที่อายุ 21-30 ปี กับอายุ 41ปีขึ้นไป และนักท่องเที่ยวที่
อายุ 31-40 ปี กับอายุ 41ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.28 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านส่งเสริมทางการตลาด  
                  จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

อายุ 
ต่ ากว่าหรือ 
เท่ากับ20 ปี 
(n = 20) 

21-30 ป ี
(n = 
147) 

31-40 ป ี
(n = 153) 

41 ปีขึ้นไป 
(n = 80) 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด     
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี - -0.379 -0.224 0.275 
21-30 ปี - - 0.154 0.654* 
31-40 ปี - - - 0.499* 
41 ปีขึ้นไป  - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.28 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จ าแนกตาม
อายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ด้านส่งเสริมทางการตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่   
นักท่องเที่ยวที่อายุ 21-30 ปี กับอายุ 41ปีขึ้นไป และนักท่องเที่ยวที่อายุ 31-40 ปี กับอายุ 41ปีขึ้น
ไป 
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ตารางที่ 4.29 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทลใน เขตจั งหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านพนักงานให้บริการ  
                  จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

อายุ 
ต่ ากว่าหรือ 
เท่ากับ20 ปี 
(n = 20) 

21-30 ป ี
(n = 
147) 

31-40 ป ี
(n = 153) 

41 ปีขึ้นไป 
(n = 80) 

ด้านพนักงานให้บริการ     
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี - -0.107 0.354* 0.547* 
21-30 ปี - - 0.247* 0.439* 
31-40 ปี - - - 0.193* 
41 ปีขึ้นไป  - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.29 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านพนักงานให้บริการ จ าแนกตามอายุ
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
พนักงานให้บริการ แตกต่างกัน อย่างมีน ัยส าคัญทางสถิต ิที ่ระดับ 0.05 จ านวน 5 คู ่ ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี กับอายุ 31-40 ปี นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ ากว่าหรอื
เท่ากับ 20 ปี กับ41ปีขึ้นไป นักท่องเที่ยวที่อายุ 21-30 ปี กับอายุ 31-40 ปี นักท่องเที่ยวที่อายุ 21-
30 ปี กับอายุ 41ปีขึ้นไป และนักท่องเที่ยวที่อายุ 31-40 ปี กับอายุ 41ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.30 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกระบวนการ จ าแนกตามอายุ   
                   เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

อายุ 
ต่ ากว่าหรือ 
เท่ากับ20 ปี 
(n = 20) 

21-30 ป ี
(n = 
147) 

31-40 ป ี
(n = 153) 

41 ปีขึ้นไป 
(n = 80) 

ด้านกระบวนการ     
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี - -0.287 -0.110 0.284 
21-30 ปี - - 0.178* 0.572* 
31-40 ปี - - - 0.394* 
41 ปีขึ้นไป  - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.30 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกระบวนการ จ าแนกตามอายุเป็นราย
คู่  ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
ที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้าน
กระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่
อายุ 21-30 ปี กับอายุ 31-40 ปี นักท่องเที่ยวที่อายุ 21-30 ปี กับอายุ 41ปีขึ้นไป และนักท่องเที่ยว
ที่อายุ 31-40 ปี กับอายุ 41ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.31 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกายภาพ จ าแนกตามอายุ   
                   เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

อายุ 
ต่ ากว่าหรือ 
เท่ากับ20 ปี 
(n = 20) 

21-30 ป ี
(n = 
147) 

31-40 ป ี
(n = 153) 

41 ปีขึ้นไป 
(n = 80) 

ด้านกายภาพ     
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี - -0.135 -0.071 0.297 
21-30 ปี - - 0.064 0.432* 
31-40 ปี - - - 0.368* 
41 ปีขึ้นไป  - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.31 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกายภาพ จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่  
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกายภาพ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่อายุ 21-30 
ปี กับอายุ 41ปีขึ้นไป และนักท่องเที่ยวที่อายุ 31-40 ปี กับอายุ 41ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.32 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านภาพรวม จ าแนกตามอายุ   
                  เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

อายุ 
ต่ ากว่าหรือ 
เท่ากับ20 ปี 
(n = 20) 

21-30 ป ี
(n = 
147) 

31-40 ป ี
(n = 153) 

41 ปีขึ้นไป 
(n = 80) 

ด้านภาพรวม     
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี - -0.295* -0.149 0.206 
21-30 ปี - - 0.146* 0.501* 
31-40 ปี - - - 0.356* 
41 ปีขึ้นไป  - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.32 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านภาพรวม จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่  
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 20 ปี กับอายุ 21-30 ปี นักท่องเที่ยวที่อายุ 21-30 ปี กับอายุ 31-40 ปี นักท่องเที่ยวที่
อายุ 21-30 ปี กับอายุ 41ปีขึ้นไป และนักท่องเที่ยวที่อายุ 31-40 ปี กับอายุ 41ปีขึ้นไป 
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 สมมตติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน 
 H0: นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ต่างกัน 
 H1: นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.33 การแสดงความแตกต่างของระดับความส าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทาง 
          การตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด 
                    ประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตามสภานภาพ 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

โสด 
(n = 192) 

สมรส 
(n = 145) 

หม้าย/หย่าร้าง 
(n = 63) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.34 0.31 4.18 0.52 4.38 0.53 
2.2. ด้านราคา 4.31 0.46 4.03 0.51 4.28 0.62 
3.3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย 4.02 0.80 3.79 0.75 4.02 0.84 
4.4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.33 0.58 3.95 0.66 4.28 0.65 
5.5. ด้านพนักงานให้บริการ 4.52 0.46 4.26 0.56 4.14 0.63 
6.6. ด้านกระบวนการ 4.47 0.41 4.21 0.56 4.49 0.61 

7. ด้านกายภาพ 4.46 0.46 4.32 0.53 4.37 0.51 

รวม 4.35 0.39 4.11 0.43 4.28 0.51 

 
จากตารางที่ 4.33 ผลของการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด  ให้ความส าคัญ

ของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าเลี่ยเท่ากับ 4.35 มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหย่า/หม้าย/
แยกกันอยู่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ สถานภาพสมรส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.11  ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.34 การทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ 
                    บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามสถานภาพ 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

แหล่งของ 
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. ผลทดสอบ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 2.782 2 1.391 6.575 .002* แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 83.986 397 .212    
 รวม 86.769 399     
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 6.591 2 3.296 12.795 .000* แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 102.256 397 .258    
 รวม 108.848 399     
3. ด้านช่องทางการจัด 
    จ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 4.888 2 2.444 3.934 .020* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 246.611 397 .621    
รวม 251.499 399     

4. ด้านการส่งเสริมทาง 
    การตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

12.409 
152.518 
164.927 

2 
397 
399 

6.205 
.384 

16.150 .000* แตกต่าง 

5. ด้านพนักงานให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 9.138 2 4.569 16.150 .000* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 109.202 397 .275    

 รวม 118.340 399     
6. ด้านกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 6.682 2 3.341 13.255 .000* แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 100.064 397 .252    
7. ด้านกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 1.701 2 .850 3.465 .032* แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 97.427 397 .245    
 รวม 99.127 399     

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.938 2 2.469 13.709 .000* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 71.506 397 .180    
รวม 76.445 399     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.34 ผลการทดความแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามสถานภาพ ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติ

เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า
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นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต่างกัน 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พักประเภทโฮสเทลใน เขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ต่างกัน 
 2. ด้านราคา พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านราคา ต่างกัน 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญท่ีก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่าง
กัน  มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่องทางการจัดจ าหน่าย ต่างกัน 
 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน  มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ใน
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านการส่งเสริมทางการตลาด ต่างกัน 
 5. ด้านพนักงานให้บริการ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญท่ีก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่าง
กัน  มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านพนักงานให้บริการ ต่างกัน 
 6. ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ

ที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกระบวนการ ต่างกัน 
 7. ด้านกายภาพ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.032 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกายภาพ ต่างกัน 
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เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ  
ด้านกระบวนการ และด้านกาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงท าการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านผลิตภัณฑ์ จ าแนกตาม 
                  สถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

สถานภาพ 
โสด 

(n = 192) 
สมรส 

(n = 145) 
หม้าย/หย่าร้าง 

(n = 63) 
ด้านผลิตภัณฑ์    

โสด - 0.162* -0.037 
สมรส - - -0.199* 

      หม้าย/หย่าร้าง - - - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.35 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ ์จ าแนกตามสถานภาพเป็น
รายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสดกับสถานภาพสมรส และนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสกับสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง 
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ตารางที่ 4.36 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทลใน เขตจั งหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านราคา จ าแนกตาม 
                  สถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

สถานภาพ 
โสด 

(n = 192) 
สมรส 

(n = 145) 
หม้าย/หย่าร้าง 

(n = 63) 

ด้านราคา    
โสด - 0.273* 0.028 
สมรส - - -0.245* 

      หม้าย/หย่าร้าง - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.36 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านราคา จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่  
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านราคา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
โสดกับสถานภาพสมรส และนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสกับสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง 

 
ตารางที่ 4.37 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                 พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   
                  จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

สถานภาพ 
โสด 

(n = 192) 
สมรส 

(n = 145) 
หม้าย/หย่าร้าง 

(n = 63) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
โสด - 0.230* -0.000 
สมรส - - -0.230 

      หม้าย/หย่าร้าง - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.37 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าแนกตาม
สถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จ านวน 1 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดกับสถานภาพสมรส   
 
ตารางที่ 4.38 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด   
                  จ าแนกตาม สถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

สถานภาพ 
โสด 

(n = 192) 
สมรส 

(n = 145) 
หม้าย/หย่าร้าง 

(n = 63) 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด    
โสด - 0.377* 0.049 
สมรส - - -0.328* 

      หม้าย/หย่าร้าง - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.38 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จ าแนกตาม
สถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จ านวน 2 คู ่ ได้แก่ นักท่องเที ่ยวที ่มีสถานภาพโสดกับสถานภาพสมรส และนักท่องเที ่ยวที ่มี
สถานภาพสมรสกับสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง 
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ตารางที่ 4.39 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                 พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านพนักงานให้บริการ จ าแนก 
                 ตามสถานภาพเป็นรายคู่  ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

สถานภาพ 
โสด 

(n = 192) 
สมรส 

(n = 145) 
หม้าย/หย่าร้าง 

(n = 63) 

ด้านพนักงานให้บริการ    
โสด - 0.253* 0.378* 
สมรส - - 0.125 

       หม้าย/หย่าร้าง - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.39 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านพนักงานให้บริการ จ าแนกตาม
สถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านพนักงานให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 
2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดกับสถานภาพสมรส และนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดกับ
สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง 
 
ตารางที่ 4.40 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกระบวนการ จ าแนกตาม 
                  สถานภาพเป็นรายคู่  ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

สถานภาพ 
โสด 

(n = 192) 
สมรส 

(n = 145) 
หม้าย/หย่าร้าง 

(n = 63) 

ด้านกระบวนการ    
โสด - 0.264* -0.017 
สมรส - - -0.281* 

      หม้าย/หย่าร้าง - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.40 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกระบวนการ จ าแนกตามสถานภาพ
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้าน
กระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่
มีสถานภาพโสดกับสถานภาพสมรส  และนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสกับสถานภาพหม้าย/หย่า
ร้าง 
 
ตารางที่ 4.41 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านกายภาพ จ าแนกตาม 
                  สถานภาพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

สถานภาพ 
โสด 

(n = 192) 
สมรส 

(n = 145) 
หม้าย/หย่าร้าง 

(n = 63) 
ด้านกายภาพ    

โสด - 0.141* 0.093 
สมรส - - -0.048 

      หม้าย/หย่าร้าง - - - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.41 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกายภาพ จ าแนกตามสถานภาพเป็น
รายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
กายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสดกับสถานภาพสมรส   
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ตารางที่ 4.42 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                 พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านภาพรวม จ าแนกตาม 
                 สถานภาพเป็นรายคู ่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

สถานภาพ 
โสด 

(n = 192) 
สมรส 

(n = 145) 
หม้าย/หย่าร้าง 

(n = 63) 

ด้านภาพรวม    
โสด - 0.243* 0.070 
สมรส - - -0.172* 

      หม้าย/หย่าร้าง - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.42 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านภาพรวม จ าแนกตามสถานภาพเป็น
รายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสดกับสถานภาพสมรส และนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสกับสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง 
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 สมมตติฐานที่ 4 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน 
 H0: นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ต่างกัน 
 H1: นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.43 การแสดงความแตกต่างของระดับความส าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทาง 
                   การตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด 
                   ประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 
(n = 135) 

ปริญญาตร ี
(n = 216) 

ปริญญาโท 
(n = 46) 

ปริญญาเอก 
(n=3) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.44 0.42 4.18 0.49 4.28 0.46 4.19 0.40 
2. ด้านราคา 4.32 0.55 4.13 0.50 4.18 0.53 4.21 0.44 
3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย 4.14 0.83 3.83 0.73 3.92 0.82 3.67 0.68 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.38 0.63 4.11 0.58 4.08 0.70 4.04 0.67 
5. ด้านพนักงานให้บริการ 4.61 0.45 4.17 0.48 4.34 0.59 4.44 0.64 
6. ด้านกระบวนการ 4.45 0.47 4.26 0.53 4.47 0.53 4.35 0.54 
7. ด้านกายภาพ 4.49 0.51 4.31 0.48 4.40 0.50 4.41 0.46 

รวม 4.40 0.42 4.14 0.46 4.24 0.42 4.19 0.20 

 
 จากตารางที่ 4.43 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
ให้ความส าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 และให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ การศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.44 การทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ 
                     บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามการศึกษา 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

แหล่งของ 
ความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. ผลทดสอบ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 5.085 3 1.695 8.217 .000* แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 81.684 396 .206    
 รวม 86.769 399     
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 2.523 3 .841 3.133 .026* แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 106.324 396 .268    
 รวม 108.847 399     
3. ด้านช่องทางการจัด 
    จ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 8.558 3 2.853 4.650 .003* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 242.941 396 .613    
รวม 251.499 399     

4. ด้านการส่งเสริมทาง   
    การตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.113 
157.814 
164.928 

3 
396 
399 

2.371 
.399 

5.950 .001* แตกต่าง 

5. ด้านพนักงานให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 13.170 3 4.390 16.529 .000* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 105.170 396 .266    

 รวม 118.340 399     
6. ด้านกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 3.474 3 1.158 4.440 .004* แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 103.272 396 .261    
 รวม 106.746 399     
7. ด้านกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 2.316 3 .772 3.157 .025* แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 96.812 396 .244    
 รวม 99.128 399     

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.767 3 1.589 8.778 .000* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 71.678 396 .181    
รวม 76.445 399     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติ
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เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่างกัน 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ต่างกัน 
 2. ด้านราคา พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลใน เขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านราคา ต่างกัน 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ใน
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่องทางการจัดจ าหน่าย ต่างกัน 
 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านการส่งเสริมทางการตลาด ต่างกัน 
 5. ด้านพนักงานให้บริการ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ใน
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านพนักงานให้บริการ ต่างกัน 
 6. ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ

ที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกระบวนการ ต่างกัน 
 7. ด้านกายภาพ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.025 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกายภาพ ต่างกัน 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ  
ด้านกระบวนการ และด้านกาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.45 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามระดับ 
                  การศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe   

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

(n = 135) 

ปริญญา
ตรี 

(n = 216) 

ปริญญาโท 
(n = 46) 

ปริญญาเอก 
(n=3) 

ด้านผลิตภัณฑ์     
ต่ ากว่าปริญญาตรี - 0.266* 0.160 0.259 
ปริญญาตรี - - -0.106 -0.007 

      ปริญญาโท - - - 0.009 
      ปริญญาเอก - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.45 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ 
ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับระดับการศึกษาปริญญาตรี 
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ตารางที่ 4.46 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                 พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านราคา จ าแนกตามระดับ 
                 การศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe   

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

(n = 135) 
ปริญญาตร ี
(n = 216) 

ปริญญาโท 
(n = 46) 

ปริญญาเอก 
(n=3) 

ด้านราคา     
ต่ ากว่าปริญญาตรี - 0.191* 0.137 0.103 
ปริญญาตรี - - -0.053 -0.088 

      ปริญญาโท - - - -0.035 
      ปริญญาเอก - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.46 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านราคา จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็น
รายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ด้านราคา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 
ตารางที่ 4.47 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจ าหน่าย จ าแนก 
                  ตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe   

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

(n = 135) 
ปริญญาตร ี
(n = 216) 

ปริญญาโท 
(n = 46) 

ปริญญาเอก 
(n=3) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย     
ต่ ากว่าปริญญาตรี - -0.306* 0.217 0.471* 
ปริญญาตรี - - -0.089 0.165 

      ปริญญาโท - - - 0.254 
      ปริญญาเอก - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.47 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับระดับการศึกษาปริญญาเอก  
 
ตารางที่ 4.48 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด   
                  จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่  ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe   

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
(n = 135) 

ปริญญาตร ี
(n = 216) 

ปริญญาโท 
(n = 46) 

ปริญญาเอก 
(n=3) 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด     
ต่ ากว่าปริญญาตรี - 0.264* 0.302* 0.344 
ปริญญาตรี - - 0.037 0.080 

      ปริญญาโท - - - 0.042 
      ปริญญาเอก - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.48 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับระดับการศึกษาปริญญาโท 
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ตารางที่  4.49  แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                   พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านพนักงานให้บริการ   
                   จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
(n = 135) 

ปริญญา
ตรี 

(n = 216) 

ปริญญาโท 
(n = 46) 

ปริญญาเอก 
(n=3) 

ด้านพนักงานให้บริการ     
ต่ ากว่าปริญญาตรี - 0.440* 0.272* 0.175 
ปริญญาตรี - - -0.167 -0.264 

      ปริญญาโท - - - -0.096 
      ปริญญาเอก - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.49 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านพนักงานให้บริการ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านพนักงานให้บริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 
2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับระดับการศึกษาปริญญาโท 
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ตารางที่ 4.50 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                   พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกระบวนการ จ าแนกตาม 
                   ระดับการศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe   

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
(n = 135) 

ปริญญาตร ี
(n = 216) 

ปริญญาโท 
(n = 46) 

ปริญญาเอก 
(n=3) 

ด้านกระบวนการ     
ต่ ากว่าปริญญาตรี - 0.183* -0.265 0.095 
ปริญญาตรี - - -0.209* 0.089 

      ปริญญาโท - - - 0.121 
      ปริญญาเอก - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.50 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกระบวนการ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ 
ได้แก่ นักท่องเที ่ยวที ่มี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับระดับการศึกษาปริญญาตรีและ
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับการศึกษาปริญญาโท 
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ตารางที่ 4.51 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                   พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกายภาพ จ าแนกตามระดับ  
                   การศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe   

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
(n = 135) 

ปริญญาตร ี
(n = 216) 

ปริญญาโท 
(n = 46) 

ปริญญาเอก 
(n=3) 

ด้านกายภาพ     
ต่ ากว่าปริญญาตรี - 0.185* 0.089 0.082 
ปริญญาตรี - - -0.096 -0.102 

      ปริญญาโท - - - -0.006 
      ปริญญาเอก - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.51 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกายภาพ จ าแนกตามระดับการศึกษา
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านกายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ 
ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับระดับการศึกษาปริญญาตรี 
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ตารางที่ 4.52 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                 พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านภาพรวม จ าแนกตามระดับ 
                 การศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe   

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
(n = 135) 

ปริญญาตร ี
(n = 216) 

ปริญญาโท 
(n = 46) 

ปริญญาเอก 
(n=3) 

ด้านภาพรวม     
ต่ ากว่าปริญญาตรี - 0.262* 0.164* 0.219 
ปริญญาตรี - -      -0.098       -0.044 

      ปริญญาโท - - - 0.054 
      ปริญญาเอก - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.52 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ 
ได้แก่ นักท่องเที ่ยวที ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับระดับการศึกษาปริญญาตรีและ
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับระดับการศึกษาปริญญาโท 
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 สมมติฐานที่ 5 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน 
 H0: นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ต่างกัน 
 H1: นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.53 การแสดงความแตกต่างของระดับความส าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทาง 
                   การตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด 
                   ประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

ต่ ากว่า 
15,000บ. 
(n = 54) 

15,000- 
25,000 บ. 
(n = 110) 

25,001- 
35,000บ. 
(n = 140) 

35,001- 
45,000 บ. 
(n = 61) 

45,001บ. 
ขึ้นไป(n=35) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.  
1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.24 0.56 4.37 0.47 4.30 0.40 4.29 0.50 4.04 0.49  
2. ด้านราคา 4.07 0.79 4.25 0.52 4.22 0.38 4.28 0.43 4.04 0.62  
3 . ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร 
   จ าหน่าย 

3.92 1.03 3.97 0.81 4.15 0.57 3.68 0.83 3.44 0.76  

4 . ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
   การตลาด 

4.10 0.85 4.32 0.62 4.27 0.42 4.13 0.63 3.62 0.80  

5. ด้านพนักงานให้บริการ 4.50 0.66 4.49 0.50 4.34 0.41 4.18 0.50 4.20 0.85  
6. ด้านกระบวนการ 4.39 0.64 4.39 0.48 4.42 0.42 4.37 0.46 4.14 0.76  
7. ด้านกายภาพ 4.39 0.56 4.40 0.57 4.38 0.41 4.44 0.44 4.34 0.58  

รวม 4.23 0.63 4.31 0.49 4.30 0.28 4.20 0.30 3.98 0.44  
 

จากตารางที่ 4.53 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน 15,000-25,000
บ.ขึ้นไป ให้ความส าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่ พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ค ่า เฉลี ่ย เท ่าก ับ 4.31 มากกว ่า 
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
15,000 บาท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รายได้ต่อเดือน 35,001-45,000บาท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และ
ให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ รายได้ต่อเดือนสูงกว่า 45,000 บาทขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.54 การทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ 
                                        บริการ ที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

แหล่งของ 
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. ผลทดสอบ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 3.082 4 .771 3.637 .006* แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 83.686 395 .212    
 รวม 86.769 399     
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 2.540 4 .635 2.359 .053 ไม่แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 106.308 395 .269    
 รวม 108.848 399     
3. ด้านช่องทางการจัด 
    จ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 19.079 4 4.770 8.106 .000* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 232.420 395 .588    
รวม 251.499 399     

4. ด้านการส่งเสริมทาง 
    การตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

14.728 
150.199 
164.927 

4 
395 
399 

3.682 
.380 

9.683 .000* แตกต่าง 

5. ด้านพนักงานให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 5.718 4 1.429 5.013 .001* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 112.622 395 .285    

 รวม 118.340 399     
6. ด้านกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 2.265 4 .566 2.141 .075 ไม่แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 104.481 395 .265    
 รวม 106.746 399     
7. ด้านกายภาพ ระหว่างกลุ่ม .249 4 .062 .249 .910 ไม่แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 98.879 395 .250    
 รวม 99.128 399     

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.593 4 .898 4.871 .001* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 72.851 395 .184    
รวม 76.445 399     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.54 ผลการทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติ
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เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต่างกัน 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ต่างกัน 
 2. ด้านราคา พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.053 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด 

(=0.05, Sig > 0.05) จึงยอมรับ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านราคา ไมต่่างกัน 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ใน
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่องทางการจัดจ าหน่าย ต่างกัน 
 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านการส่งเสริมทางการตลาด ต่างกัน 
 5. ด้านพนักงานให้บริการ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ใน
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านพนักงานให้บริการ ต่างกัน 
 6. ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.075 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ

ที่ก าหนด (=0.05, Sig > 0.05) จึงยอมรับ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกระบวนการ ไมต่่างกัน 
 7. ด้านกายภาพ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.910 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig > 0.05) จึงยอมรับ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มรีายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกายภาพ ไมต่่างกัน 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านพนักงานให้บริการ  แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.55 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ ์จ าแนกตามรายได้ต่อ 
                    เดือนเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า

15,000บ. 
(n = 54) 

15,000-
25,000 บ. 
(n = 110) 

25,001-
35,000บ. 
(n = 140) 

35,001-
45,000 บ. 
(n = 61) 

45,001บ. 
ขึ้นไป

(n=35) 

ผลิตภัณฑ์      
 ต่ ากว่า 15,000 บ. - -0.127 -0.061 -0.050 0.205 
 15,001-25,000บ. - - 0.066 0.077 0.332* 
 25,001-35,000 บ. - - - 0.011 0.266 
 35,001-45,000 บ. - - - - 0.255 
 45,001 บ.ขึ้นไป - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.55 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ด้านผลิตภัณฑ ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่   นักท่องเที่ยว
ทีมี่รายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาทกับรายได้ต่อเดือน 45,001บาทขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.56 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าแนก 
                     ตามรายได้ต่อเดือนเป็นรายคูด่้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า

15,000บ. 
(n = 54) 

15,000-
25,000 บ. 
(n = 110) 

25,001-
35,000บ. 
(n = 140) 

35,001-
45,000 บ. 
(n = 61) 

45,001บ. 
ขึ้นไป

(n=35) 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย     
 ต่ ากว่า 15,000 บ. - -0.056 -0.233 0.236 0.474 
 15,001-25,000บ. - - -0.177 0.292 0.530* 
 25,001-35,000 บ. - - - 0.470* 0.707* 
 35,001-45,000 บ. - - - - 0.237 
 45,001 บ.ขึ้นไป - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.56 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือนเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลใน เขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จ านวน 3 คู่ ได้แก่  นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาทกับรายได้ต่อเดือน 45,001บาท
ขึ้นไป รายได้ต่อเดือน25,001-35,000บาทกับ35,001-45,000บาท และรายได้ต่อเดือน25,001-35,000
บาทกับรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาทขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.57 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  
                    จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็นรายคูด่้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า

15,000บ. 
(n = 54) 

15,000-
25,000 บ. 
(n = 110) 

25,001-
35,000บ. 
(n = 140) 

35,001-
45,000 บ. 
(n = 61) 

45,001บ. 
ขึ้นไป

(n=35) 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด     
 ต่ ากว่า 15,000 บ. - -0.223 -0.172 -0.034 0.476* 
 15,001-25,000บ. - - 0.051 0.189 0.699* 
 25,001-35,000 บ. - - - 0.139 0.648* 
 35,001-45,000 บ. - - - - 0.510* 
 45,001 บ.ขึ้นไป - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.57 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือนเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลใน เขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จ านวน 4 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท กับรายได้ต่อเดือน 45,001บาท
ขึ้นไป นักท่องเที่ยวที่ม ีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาทกับรายได้ต่อเดือน 45,001บาทขึ้นไป  
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน25,001-35,000บาทกับรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาทขึ้นไป  และ
นักท่องเที่ยวทีมี่รายได้ต่อเดือน 35,001-45,000บาทกับรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาทขึ้นไป   
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ตารางที่ 4.58 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                 พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านพนักงานให้บริการ จ าแนกตาม 
                   รายได้ต่อเดือนเป็นรายคูด่้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า

15,000บ. 
(n = 54) 

15,000-
25,000 บ. 
(n = 110) 

25,001-
35,000บ. 
(n = 140) 

35,001-
45,000 บ. 
(n = 61) 

45,001บ. 
ขึ้นไป

(n=35) 

ด้านพนักงานให้บริการ     
 ต่ ากว่า 15,000 บ. - 0.014 0.159 0.320* 0.300 
 15,001-25,000บ. - - 0.145 0.306* 0.286 
 25,001-35,000 บ. - - - 0.161 0.141 
 35,001-45,000 บ. - - - - -0.020 
 45,001 บ.ขึ้นไป - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.58 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านพนักงานให้บริการ จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือนเป็นรายคู่  ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พักประเภทโฮสเทลใน เขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านพนักงานให้บริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 
2 คู่ ได้แก่  นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาทกับรายได้ต่อเดือน 35,001-45,000 บาท  
และนักท่องเที่ยวทีมี่รายได้ต่อเดือน15,001-25,000บาทกับรายได้ต่อเดือน 35,001-45,000บาท  
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ตารางที่ 4.59 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                  พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านภาพรวม จ าแนกตามรายได้ต่อ 
                    เดือนเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า

15,000บ. 
(n = 54) 

15,000-
25,000 บ. 
(n = 110) 

25,001-
35,000บ. 
(n = 140) 

35,001-
45,000 บ. 
(n = 61) 

45,001บ. 
ขึ้นไป

(n=35) 

ด้านภาพรวม     
 ต่ ากว่า 15,000 บ. - -0.083 -0.068 0.034 0.255 
 15,001-25,000บ. - - 0.015 0.117 0.337* 
 25,001-35,000 บ. - - - 0.161 0.141 
 35,001-45,000 บ. - - - -0.102 0.322* 
 45,001 บ.ขึ้นไป - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.59 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านภาพรวม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ด้านภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่
มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาทกับรายได้ต่อเดือน 45,001 บาท ขึ้นไป  และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้
ต่อเดือน 35,001-45,000บาทกับรายได้ต่อเดือน 45,001 บาท ขึ้นไป   
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 สมมตติฐานที่ 6 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน 
 H0: นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ต่างกัน 
 H1: นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.60 การแสดงความแตกต่างของระดับความส าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทาง 
                   การตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด 
                   ประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตามอาชีพ 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

นักเรียน/
นักศึกษา 
(n = 55) 

เจ้าของ
ธุรกิจ/
ค้าขาย 

(n = 83) 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

(n = 137) 

ข้า 
ราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
(n = 74) 

อาชีพอิสระ 
 

(n = 51) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.43 0.41 4.39 0.38 4.16 0.53 4.38 0.48 4.18 0.56 

2. ด้านราคา 4.32 0.60 4.28 0.35 4.12 0.50 4.12 0.51 4.29 0.68 

3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย 4.12 0.94 4.10 0.71 3.75 0.78 3.91 0.71 4.00 0.82 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.36 0.69 4.26 0.54 4.14 0.61 4.09 0.69 4.11 0.73 

5. ด้านพนักงานให้บริการ 4.65 0.41 4.41 0.39 4.32 0.53 4.34 0.62 4.15 0.68 

6. ด้านกระบวนการ 4.58 0.44 4.32 0.39 4.34 0.52 4.51 0.51 4.18 0.66 

7. ด้านกายภาพ 4.42 0.55 4.39 0.34 4.45 0.49 4.36 0.50 4.25 0.65 
รวม 4.41 0.45 4.31 0.28 4.18 0.46 4.24 0.37 4.17 0.59 

 
จากตารางที่ 4.60 ผลของการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ให้

ความส าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 มากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และให้ความส าคัญน้อยที่สุด คืออาชีพอิสระค่าเฉลี ่ย
เท่ากับ 4.17 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.61 การทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ 
                     บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามอาชีพ 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด 

แหล่งของ 
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. ผลทดสอบ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 5.369 4 1.342 6.513 .000* แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 81.400 395 .206    
 รวม 86.769 399     
2. ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 3.047 4 .762 2.844 .024* แตกต่าง 

 ภายในกลุ่ม 105.800 395 .268    
 รวม 108.847 399     
3. ด้านช่องทางการจัด 
    จ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 9.005 4 2.251 3.667 .006* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 242.495 395 .614    
รวม 251.499 399     

4. ด้านการส่งเสริมทาง 
    การตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.241 
161.687 
164.928 

4 
395 
399 

.810 

.409 
1.979 .097 ไม่แตกต่าง 

5. ด้านพนักงานให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 7.502 4 1.875 6.684 .000* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 110.838 395 .281    

 รวม 118.340 399     
6. ด้านกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 5.978 4 1.495 5.859 .000* แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 100.768 395 .255    
 รวม 106.746 399     
7. ด้านกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 1.523 4 .381 1.541 .190 ไม่แตกต่าง 
 ภายในกลุ่ม 97.605 395 .247    
 รวม 99.128 399     

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.710 4 .677 3.629 .006* แตกต่าง 
ภายในกลุ่ม 73.735 395 .187    
รวม 76.445 399     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.61 ผลการทดสอบแปรปรวนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 

0.006 ซึ่ งน้อยกว่ าระดับนัยส าคัญที่ ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึ งปฏิ เสธ  H0 แสดงว่ า
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่
พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่างกัน 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ต่างกัน 
 2. ด้านราคา พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.024 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านราคา ต่างกัน 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน  
มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในช่องทางการจัดจ าหน่าย ต่างกัน 
 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.097 ซึ่งมากกว่า

ระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig > 0.05) จึงยอมรับ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน  มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ใน
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไมต่่างกัน 
 5. ด้านพนักงานให้บริการ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน  
มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านพนักงานให้บริการ ต่างกัน 
 6. ด้านกระบวนการ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ

ที่ก าหนด (=0.05, Sig < 0.05) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกระบวนการ  ต่างกัน 
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 7. ด้านกายภาพ พบว่า มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.190 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญที่

ก าหนด (=0.05, Sig > 0.05) จึงยอมรับ H0 แสดงว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกายภาพ ไมต่่างกัน 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านพนักงานให้บริการ และด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.62 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้ 
                 บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ จ าแนก 
                 ตามอาชีพเป็นรายคูด่้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 
(n = 55) 

เจ้าของ
ธุรกิจ/
ค้าขาย 

(n = 83) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 137) 

ข้า 
ราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
(n = 74) 

อาชีพ    
  อิสระ 
(n =51) 

ด้านผลิตภัณฑ์      
  นักเรียน/นักศึกษา - 0.039 0.267* 0.049 0.251 
  เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย - - 0.228* 0.010 0.212 

  พนักงานบริษัทเอกชน - - - -0.218* -0.016 
  ข้ารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - - - - 0.202 
  อาชีพอิสระ - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.62 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านผลิตภัณฑ์ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษากับอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  นักท่องเที่ยวทีม่ีอาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขายกับ



125 
 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และนักท่องเที่ยวทีม่ีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับอาชีพข้ารับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
 
ตารางที่ 4.63 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ 
                 พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านราคา จ าแนกตามอาชีพเป็นราย 
                 คูด่้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 
(n = 55) 

เจ้าของ
ธุรกิจ/
ค้าขาย 

(n = 83) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 137) 

ข้า 
ราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
(n = 74) 

อาชีพ    
  อิสระ 
(n =51) 

ด้านราคา      
  นักเรียน/นักศึกษา - 0.046 0.202* 0.201* 0.034 
  เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย - - 0.157* 0.155 -0.012 

  พนักงานบริษัทเอกชน - - - -0.001 -0.169* 
  ข้ารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - - - - -0.168 
  อาชีพอิสระ - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.63 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านราคาจ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ ด้วย
วิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านราคา 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษากับอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษากับ
อาชีพข้ารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขายกับอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน  และนักท่องเที่ยวทีม่ีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับอาชีพอิสระ 
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ตารางที่ 4.64 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้ 
                   บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจัด 
                    จ าหน่าย จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคูด่้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 
(n = 55) 

เจ้าของ
ธุรกิจ/
ค้าขาย 

(n = 83) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 137) 

ข้า 
ราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
(n = 74) 

อาชีพ    
  อิสระ 
(n =51) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
  นักเรียน/นักศึกษา - 0.020 0.369 0.214 0.128 
  เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย - - 0.349* 0.194 0.107 

  พนักงานบริษัทเอกชน - - - -0.155 -0.241 
  ข้ารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - - - - -0.863 
  อาชีพอิสระ - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.64 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าแนกตาม
อาชีพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ 
ได้แก่ นักท่องเที่ยวทีมี่ อาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขายกับอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   
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ตารางที่ 4.65 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้ 
                   บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านพนักงานให้บริการ  
                   จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคูด่้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 
(n = 55) 

เจ้าของ
ธุรกิจ/
ค้าขาย 

(n = 83) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 137) 

ข้า 
ราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
(n = 74) 

อาชีพ    
  อิสระ 
(n =51) 

ด้านพนักงานให้บริการ      
  นักเรียน/นักศึกษา - 0.242 0.339* 0.317* 0.503* 
  เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย - - 0.097 0.075 0.261 

  พนักงานบริษัทเอกชน - - - -0.022 0.164 
  ข้ารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - - - - 0.186 
  อาชีพอิสระ - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.65 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านพนักงานให้บริการ จ าแนกตามอาชีพ
เป็นรายคู่  ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ใน
ด้านพนักงานให้บริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษากับอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษากับอาชีพข้ารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  และนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
กับอาชีพอิสระ 
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ตารางที่ 4.66 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้ 
                   บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านกระบวนการ จ าแนก 
                   ตามอาชีพเป็นรายคูด่้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 
(n = 55) 

เจ้าของ
ธุรกิจ/
ค้าขาย 

(n = 83) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 137) 

ข้า 
ราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
(n = 74) 

อาชีพ    
  อิสระ 
(n =51) 

ด้านกระบวนการ      
  นักเรียน/นักศึกษา - 0.258 0.242 0.067 0.396* 
  เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย - - -0.016 -0.191 0.138 

  พนักงานบริษัทเอกชน - - - -0.174 0.154 
  ข้ารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - - - - 0.329* 
  อาชีพอิสระ - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.66 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกระบวนการ  จ าแนกตามอาชีพเป็น
รายคู่  ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ใน
ด้านกระบวนการ แตกต่างกัน อย่างมีน ัยส าคัญทางสถิต ิที ่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู ่ ได้แก ่ 
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษากับอาชีพอิสระ  และนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจและอาชีพอิสระ 
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ตารางที่ 4.67 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้ 
                   บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านภาพรวม จ าแนก 
                   ตามอาชีพเป็นรายคูด่้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe  

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 
(n = 55) 

เจ้าของ
ธุรกิจ/
ค้าขาย 

(n = 83) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 137) 

ข้า 
ราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
(n = 74) 

อาชีพ    
  อิสระ 
(n =51) 

ด้านภาพรวม      
  นักเรียน/นักศึกษา - 0.106 0.230* 0.168 0.247 
  เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย - - 0.124 0.062 0.142 

  พนักงานบริษัทเอกชน - - - -0.062 0.017 
  ข้ารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - - - - 0.079 
  อาชีพอิสระ - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.67 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านภาพรวม จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่  
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ Scheffe พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษากับอาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย  
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ส่วนที่ 5 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภท
โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  สมมมติฐานที่ 7 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์
กัน 
 
ตารางท่ี 4.68 การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ 
                  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ปัจจัยส่วนผสมสมทางการตลาด 

Chi-Square Sig. 
1. จดุประสงค์ท่ีเลือกพัก 434.612 0.000* 
2. ประเภทของห้องพักท่ีเลือกใช้บริการ 439.628 0.000* 
3. เหตุผลที่เลือกซื้อห้องพัก 746.999 0.000* 
4. บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 629.121 0.000* 
5.  ช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อ 701.224 0.000* 
6.  ช่องทางในการเลือกซ้ือ 631.067 0.000* 
7.  แหล่งข้อมลูที่พัก 883.327 0.000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.68 ทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาตามรายด้าน พบว่า พฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ จุดประสงค์ที่
เลือกพัก มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ประเภทของห้องพักท่ีเลือกใช้บริการ มีค่านัยส าคัญทาง
สถิติเท่ากับ 0.000 เหตุผลที่เลือกซื้อห้องพัก  มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000  บุคคลที่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000  ช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อ มีค่านัยส าคัญทาง
สถิติเท่ากับ 0.000 ช่องทางในการเลือกซ้ือ มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 และแหล่งข้อมูลที่พัก  
มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 
 



131 
 

ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 
 

 ตารางที่ 4.69 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน 

           1.1 เพศ                                                                            
1.2  อายุ   
1.3  สถานภาพ   
1.4  ระดับการศึกษา   
1.5  รายได้ต่อเดือน   
1.6  อาชีพ 
1.7  ในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่
พักประเภทโฮสเทลในเขตจั งหวัดประจวบคีรี ขันธ์ มี
ความสัมพันธ์กัน 

 
 
 

 

 
  จากตารางที่ 4.69 ผลการสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะส่วนบุคคล
แตกต่างกัน คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ  มีปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน และในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
ความสัมพันธ์กัน 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้

ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาพฤติกรรม 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยจ าแนกจากปัจจัยส่วนบุคคล 2)เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือก 
ใช้บริการที่ พั กประเภทโฮสเทของนั กท่ องเที่ ยวชาวไทยในเขต จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์  
3)เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจ าแนกตามคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล และ4)เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 คน ด้วยวิธี 
การสุ่มแบบบังเอิญ  (Accidental sampling) ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เครื่องมือที่ ใช้ 
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช้การวิเคราะห์ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)  กรณีที่มีนัยส าคัญจะทดสอบแบบความแตกต่างรายคู่ 
โดยใช้วิธีของ Scheffe’ Method 

 

5.1 สรุป 
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
5.1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ 25,001-35,000 บาท และมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน  
  5.1.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ที่เลือกพักโฮสเทล พักกับเพ่ือน มี
การเลือกใช้บริการประเภทห้องพักของโฮสเทลที่มีห้องพักแบบครอบครัว(Family room)  มีการเลือกซื้อ
ห้องพักประเภทโฮสเทลส่วนใหญ่ เชื่อมั่นในมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่างๆของโฮสเทล โดย
มีบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลส่วนใหญ่คือ สมาชิกในครอบครัว 
/คู่รัก มีช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อห้องพักโฮสเทล ตามความสะดวกของตัวเอง โดยมีช่องทางในการซื้อ
ห้องพัก จองผ่านSocial Media ต่างๆ เช่น Facebook หรือ Line เป็นต้น   
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  5.1.3 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขต 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อันดับแรก  
คือ ด้านกายภาพ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ด้านพนักงานให้บริการ  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้  
 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาตามรายข้อ 
พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรก คือ ให้ความส าคัญกับขนาดของห้องพักและ
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในมากแค่ไหน  รองลงมาคือ เลือกใช้บริการที่ พักประเภทโฮสเทล  
ที่มีการให้บริการระบบ Wifi และอินเตอร์เน็ต ฟรี มากกว่าที่ อ่ืนที่ไม่มีให้บริการ หรือมีให้บริการ 
แต่เสียค่าใช้จ่าย ให้ความส าคัญในเรื่องของการตกแต่ง ความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกโฮสเทล 
มากแค่ไหน  และเลือกใช้บริการที่พักประเภทพักโฮสเทล เพราะมีห้องพักให้เลือกหลายชนิด   
 2) ด้านราคา ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท 
โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านราคา อยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า  
ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พั กประเภทโฮสเทลในเขต 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านราคา อันดับแรก คือ เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล เนื่องจาก
ห้องพักมีคุณภาพเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย รองลงมาคือ ก่อนการจองห้องพักของท่านทุกครั้ง 
ท่านได้ท าการเปรียบเทียบราคาห้องพักกับโฮสเทล อ่ืนๆก่อนเสมอ เลือกใช้บริการที่พักประเภท 
โฮสเทล เพราะมีราคาที่ถูกกว่าที่พักประเภทอ่ืนๆ และ โฮสเทล ควรจัดราคาหรือส่วนลดพิเศษให้กับ
ลูกค้าท่ีจองเข้าพักอยู่ในระยะยาว 
 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ 
ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อันดับแรก คือ การโหลด
แอพพลิเคชั่น (Application) ของโฮสเทลนั้นๆไว้บนมือถือ จะมีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักของ
โฮสเทลนั้นมากกว่าที่อ่ืน รองลงมา คือ โฮสเทล ที่ได้ร่วมมือกับธนาคารและบัตรเครดิตต่างๆ เพ่ือท า
การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ท่านจองห้องพักของโฮสเทล ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการจอง
ห้องพัก  การจองห้องพักโดยตรงกับทางโฮสเทลจะรับประกันท่านได้ว่าราคาห้องพักท่ีได้จะถูกกว่าการ
จองห้องผ่านบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ  และจองห้องพักในงานมหกรรมท่องเที่ยวต่างๆที่มีการจัด
ขึ้นในแต่ละปีเช่น “งานไทยเที่ยวไทย” หรือ “งานท่องเที่ยวไทยไปทั่วโลก” เป็นต้นเสมอ  
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 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่
พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
ในด้านส่งเสริมการตลาดในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านส่งเสริมการตลาด อันดับแรก คือ สนใจจอง
ห้องพักในช่วงที่มีการลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆเสมอ รองลงมา คือ เลือกจองห้องพักที่ มี 
การจัดแพ็กเกจแบบห้องพักรวมอาหารเช้าและอาหารค่ า หรือสปา ในราคาพิเศษเป็นต้นก่อนเสมอ  
โฮสเทลที่มีการจัดเพ็กเกจราคาพิเศษ ที่ห้องพักรวมรถรับ-ส่งด้วย จะมีผลต่อการตัดสินใจในจองห้องพัก 
และถ้าต้องการเข้าพักระยะยาวหรือเป็นหมู่คณะ จะเลือกจองโฮสเทลที่มีการเสนอลดราคาเป็นพิเศษให้
ก่อนเสมอ  
 5) พนักงานให้บริการ  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านพนักงานให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื ่อพิจารณา 
รายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล  
ในเขตจั งหวัดประจวบคี รีขันธ์  ในด้ านพนักงานให้บริการ อันดับแรก คือ พนั กงานบริการ 
ควรมีความรู้รอบตัวต่างๆในพ้ืนที่เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พับ บาร์ และสถานที่ช็อบปิ้ง
ต่างๆ เป็นต้น รองลงมาคือเลือกเข้าพักโฮสเทลที่มีการให้บริการจากพนักงานด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ
และเท่าเทียมกันก่อนเสมอ พนักงานบริการควรสามารถสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษาเป็นอย่างน้อย และ
ควรแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม  และรู้สึกมีความสนใจที่จะเลือกเข้าพักในโฮสเทลซึ่งรู้ว่ามีเจ้าของ 
คอยให้บริการอยู่ด้วยกับพนักงาน   
 6) ด้านกระบวนการ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านพนักงานให้บริการ อันดับแรก คือ โฮสเทลควรให้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัวทุกวันเสมอ รองลงมาคือขั้นตอนในการบริการต่างๆที่รวดเร็ว เช่น
การท าความสะอาดห้องพัก การรับจองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การเช็คเอ้าท์ เป็นต้น  
สร้างความประทับใจที่จะท าให้ต้องการกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต รู้สึกประทับใจกับโฮสเทล 
ที่มีระบบการช าระเงินในหลากหลายช่องทางเช่น สามารถช าระด้วยเงินสด บัตรเครดิ ต หรือช าระ 
โดยโอนผ่านทางธนาคาร มากกว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น และการเรียกเก็บเงินมัดจ าบางส่วน
หรือทั้งหมดในขณะที่ท าการจองห้องพัก ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการจองห้องพัก   
 7) ด้านกายภาพ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท 
โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่ พั กประเภทโฮสเทล ในเขต 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกายภาพ อันดับแรก คือ มีความรู้สึกอุ่นใจกับโฮสเทลที่มีระบบรักษา 
ความปลอดภัยที่ดี ได้มาตรฐานเช่น กล้อง CCTV หรือมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแล 
ความเรียบร้อยตลอดเวลา รองลงมาคือมีความสนใจที่จะเข้าพักโฮสเทลที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวและ
แหล่งช็อบปิ้ง  บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกบริเวณของโฮสเทล รวมทั้งลานจอดรถที่มีไว้คอย
ให้บริการลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก และเลือกใช้บริการ โฮสเทลที่อยู่ใกล้หรือติด
กับสถานีขนส่งมวลชนต่างๆเช่น สถานีรถไฟ สถานีรถบัส เป็นต้น เพราะเดินทางไป-มาสะดวกก่อนเสมอ  
 5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  เปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภท 
โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจ าแนกตามคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภค 
ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลแตกต่างกัน พิจารณาเป็นรายปัจจัย
ดังนี้ 
 1) นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล 
ต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการ และ
ด้านกาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2) นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการ และด้าน
กายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3) นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการ และด้าน
กาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 4) นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยที่ เลือกใช้ที่ พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน
ให้บริการ ด้านกระบวนการ และด้านกาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5) นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านพนักงานให้บริการ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 6) นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ าย ด้ านพนั กงานให้บริการ และด้ านกระบวนการ แตกต่ างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 7) ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่ เลือกใช้ที่ พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีความสัมพันธ์กัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาตามรายด้าน พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ จุดประสงค์ที่ เลือกพัก 
ประเภทของห้องพักที่เลือกใช้บริการ เหตุผลที่เลือกซื้อห้องพัก บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อ ช่องทางในการเลือกซ้ือ และแหล่งข้อมูลที่พัก   
 

5.2 อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่มีความส าคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โดยมีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
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5.2.1 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ที่เลือกพักโฮลเทล พักกับเพ่ือน  
มีการเลือกใช้บริการประเภทห้องพักของโฮลเทลที่มีห้องพักแบบครอบครัว(Family room) มีการเลือก
ซื้อห้องพักประเภทโฮลเทลส่วนใหญ่ เชื่อมั่นในมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่างๆของโฮลเทล 
โดยมีบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลส่วนใหญ่คือ สมาชิกในครอบครัว/
คู่รัก  มีช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อห้องพักโฮลเทล ตามความสะดวกของตัวเอง โดยมีช่องทางในการซื้อ
ห้องพัก จองผ่านSocial Media ต่างๆ เช่น Facebook หรือ Lineเป็นต้น ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในสังคมเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก ด้วยวิถีชีวิตอันเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะยังไม่ฟ้ืนตัวดีนัก แต่ปัจจุบันการต้องการ 
การพักผ่อนและมีการเดินทางในระยะไกลเริ่มเข้ามามีอิทธิพลอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยมีการพักในสถานที่
ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะมีความต้องการทางตลาดอย่างมาก ขณะเดียวกันก็มีการปรับรูปแบบการพักผ่อน  
โดยการพักเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกและคุณสมบัติให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น และเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของคนเมืองรุ่นใหม่ในการพักแรม ค้างคืน นอกสถานที่ ซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ 
การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด 
ที่สามารถสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ดังที่ ฟิลลิป คอทเลอร์ Phillip Kotler, 
1997  กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเพ่ือ 
ที่จะทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภค  โดยการตั้งค าถามและค าตอบที่ได้จะช่วยให้ 
นักการตลาดสามารถจัดภาพลักษณ์ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
ธิดารัตน์ จันทร์ศิริ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เลือกใช้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกใช้บริการของโรงแรม
ระดับ 5 ดาว คือใช้บริการกับสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 75.10 ซึ่งเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ที่มีลักษณะเป็นรีสอร์ทแบบพูลวิลล่า ที่มีจ านวนไม่เกิน 100 หลัง คิดเป็นร้อยละ 50.00 
มีความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 40.30  มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 92.90 
โดยท าการจองห้องพักของโรงแรมผ่านตัวแทนการจองห้องพักทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 60.00  
และรู้จักโรงแรมระดับ 5 ดาว จากตัวแทนการจองห้องพักทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 55.10 

 5.2.2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลใน
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อันดับแรก คือ
ด้านกายภาพ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ด้านพนักงานให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา  
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ด้านการส่งเสริมการตลาด  และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ตามล าดับทั ้งนี ้แสดงให ้เห ็นว ่า
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านกายภาพ 
คือ การมีความรู้สึกอุ่นใจกับโฮสเทลที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีได้มาตรฐานเช่น กล้อง CCTV หรือ
มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา การให้ความสนใจที่จะเข้าพักโฮสเทลที่
อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช็อบปิ้ง  บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกบริเวณของโฮสเทล รวมทั้ง
ลานจอดรถที่มีไว้คอยให้บริการลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก และเลือกใช้บริการโฮส
เทลที่ อยู่ ใกล้หรือติดกับสถานีขนส่ งมวลชนต่างๆเช่น สถานีรถไฟ สถานีรถบัส เป็นต้น เพราะ 
เดินทางไป-มาสะดวกก่อนเสมอ เพราะปัจจุบันนี้ นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับการพักผ่อนโดยการ
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น จึงท าให้เกิดความต้องการในการพักแรม ค้างคืน ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถ
เลือกสถานที่พักในปัจจุบันได้ไม่ยาก ดังที่ Philip Kotler , 2012 กล่าวว่า “ส่วนประสมทางการตลาด
เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาด ซึ่งตัวการทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกัน
เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือ การสนองความต้องการเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุม 
และสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ และสามารถเป็นชุดตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการ
ตลาดซึ่งบริษัทตอบสนองความต้องการกับลูกค้าในตลาดเป้าหมาย ดังนั้นปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดเกิดขึ้นเป็นเวลานานกว่าที่จะซื้อจริง แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่จ าเป็นต้องครบทั้ง 7 ประเด็น
เสมอไป ทุกตัวมีความเก่ียวพันกัน แต่ละตัวมีความส าคัญเท่าเทียมกัน แต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาด 
แต่ละคนจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน้ าหนักที่ตัวใดมากกว่ากันเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
เป้าหมายทางการตลาด  

เมื่อพิจารณาระดับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นรายด้านพบว่า 
  1) ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
ตามรายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรก คือ ให้ความส าคัญกับขนาดของ
ห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมากแค่ไหน รองลงมาคือ เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทล ที่มีการให้บริการระบบ Wifi และอินเตอร์เน็ต ฟรี มากกว่าที่อ่ืนที่ไม่มีให้บริการ หรือมีให้บริการ
แต่เสียค่าใช้จ่าย ให้ความส าคัญในเรื่องของการตกแต่ง ความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกโฮสเทล 
มากแค่ไหน และเลือกใช้บริการที่พักประเภทพักโฮสเทล เพราะมีห้องพักให้เลือกหลายชนิด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของดาลีซะห์ ดะยี , นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล และปรเมษฐ์ บุญน าศิริกิจ (2557) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางในเขต 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
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จ าหน่าย ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อ
พฤติกรรม การเลือกที่พักอยู่ในระดับมาก  
 2) ด้านราคา ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที ่มีอ ิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที ่พ ัก
ประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านราคา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านราคา อันดับแรก คือ เลือกใช้บริการที ่พักประเภทโฮสเทล 
เนื่องจากห้องพักมีคุณภาพเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย รองลงมาคือ ก่อนการจองห้องพักของ
ท่านทุกครั้ง ท่านได้ท าการเปรียบเทียบราคาห้องพักกับโฮสเทล อื่นๆก่อนเสมอ เลือกใช้บริการ  
ที่พักประเภทโฮสเทล เพราะมีราคาที่ถูกกว่าที่พักประเภทอื่นๆ และ โฮสเทล ควรจัดราคาหรือ
ส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที ่จองเข้าพักอยู ่ในระยะยาว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรลาภ 
ประโยชน์อมรกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรม  
ฮอลิ เดย์ อินน์รีสอร์ท  ภู เก็ต   ผลการศึกษาพบว่า โดยมีความคิด เห็น เกี่ ยวกับ  ปัจจัยทาง 
ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้  บริการโรงแรม 
ฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ทภูเก็ต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านราคา , ด้านท าเลที่ตั้งและ 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่
พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อันดับแรก คือ การโหลด
แอพพลิเคชั่น (Application) ของโฮสเทลนั้นๆไว้บนมือถือ จะมีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักของ
โฮสเทลนั้นมากกว่าที่อ่ืน รองลงมา คือ โฮสเทล ที่ได้ร่วมมือกับธนาคารและบัตรเครดิตต่างๆ เพ่ือท า
การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ท่านจองห้องพักของโฮสเทล ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการจอง
ห้องพัก  การจองห้องพักโดยตรงกับทางโฮสเทลจะรับประกันท่านได้ว่าราคาห้องพักที่ได้จะถูกกว่า 
การจองห้องผ่านบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ  และจองห้องพักในงานมหกรรมท่องเที่ยวต่างๆ 
ที่มีการจัดขึ้นในแต่ละปีเช่น “งานไทยเที่ยวไทย” หรือ “งานท่องเที่ยวไทยไปทั่วโลก” เป็นต้นเสมอ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรลาภ ประโยชน์อมรกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ 
ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ท ภู เก็ต  ผลการศึกษาพบว่า  
โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การเลือกใช้ บริการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ทภูเก็ต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านราคา , 
ด้านท าเลที่ตั้งและช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่
พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลในด้าน
ส่งเสริมการตลาดในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านส่งเสริมการตลาด อันดับแรก คือ สนใจจองห้องพัก
ในช่วงที่มีการลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆเสมอ รองลงมา คือ เลือกจองห้องพักที่มีการจัดแพ็กเกจแบบ
ห้องพักรวมอาหารเช้ าและอาหารค่ า หรือสปา ในราคาพิ เศษเป็ นต้นก่อนเสมอ  โฮสเทลที่ มี 
การจัดเพ็กเกจราคาพิเศษ ที่ห้องพักรวมรถรับ-ส่งด้วย จะมีผลต่อการตัดสินใจในจองห้องพัก และ 
ถ้าต้องการเข้าพักระยะยาวหรือเป็นหมู่คณะ จะเลือกจองโฮสเทลที่มีการเสนอลดราคาเป็นพิเศษ 
ให้ก่อนเสมอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรลาภ ประโยชน์อมรกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ท ภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า  
โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการเลือกใช้ บริการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ทภูเก็ต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านราคา, 
ด้านท าเลที่ตั้งและช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 5) ด้านพนักงานให้บริการ  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านพนักงานให้บริการ อยู่ ในระดับมากที่สุด  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านพนักงานให้บริการ อันดับแรก คือ พนักงานบริการควรมี
ความรู้รอบตัวต่างๆในพ้ืนที่เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พับ บาร์ และสถานที่ช็อบปิ้งต่างๆ  
เป็นต้น รองลงมาคือเลือกเข้าพักโฮสเทลที่มีการให้บริการจากพนักงานด้วยความรวดเร็ว เต็มใจและ
เท่าเทียมกันก่อนเสมอ พนักงานบริการควรสามารถสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษาเป็นอย่างน้อย และ 
ควรแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม และรู้สึกมีความสนใจที่จะเลือกเข้าพักในโฮสเทลซึ่งรู้ว่ามีเจ้าของคอย
ให้บริการอยู่ด้วยกับพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดาลีซะห์ ดะยี, นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล และ
ปรเมษฐ์ บุญน าศิริกิจ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ย ว 
ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและ
ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อพฤติกรรม การเลือกที่พักอยู่ในระดับมาก 
 6)  ด้านกระบวนการ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ในด้านพนักงานให้บริการ อันดับแรก คือ โฮสเทลควรให้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัวทุกวันเสมอ รองลงมาคือขั้นตอนในการบริการต่างๆที่รวดเร็ว เช่น
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การท าความสะอาดห้องพัก การรับจองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การเช็คเอ้าท์ เป็นต้น  
สร้างความประทับใจที่จะท าให้ต้องการกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต รู้สึกประทับใจกับโฮสเทล 
ที่มีระบบการช าระเงินในหลากหลายช่องทางเช่น สามารถช าระด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือช าระโดย 
โอนผ่านทางธนาคาร  มากกว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น และการเรียกเก็บเงินมัดจ าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดในขณะที่ท าการจองห้องพัก ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการจองห้องพัก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรลาภ ประโยชน์อมรกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ทภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้ บริการโรงแรม
ฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ทภูเก็ต อยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการการให้บริการ
และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 7) ด้านกายภาพ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮส
เทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลื อกใช้บริการที่ พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกายภาพ อันดับแรก คือ มีความรู้สึกอุ่นใจกับโฮสเทลที่มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดีได้มาตรฐานเช่น กล้อง CCTV หรือมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อย
ตลอดเวลา รองลงมาคือมีความสนใจที่จะเข้าพักโฮสเทลที่อยู่ใกล้กับแหล่องท่องเที่ยวและแหล่งช็อบปิ้ง  
บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกบริเวณของโฮสเทล รวมทั้งลานจอดรถที่มีไว้คอยให้บริการลูกค้า  
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก และเลือกใช้บริการโฮสเทลที่อยู่ใกล้หรือติดกับสถานีขนส่ง
มวลชนต่างๆเช่น สถานีรถไฟ สถานีรถบัส เป็นต้น เพราะเดินทางไป-มาสะดวกก่อนเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธัญเทพ ยะติวัฒน (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7 P’s) ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญในการเลือกที่พักแรมมากที่สุด คือ  
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) รองลงมาคือ ด้ าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ (Productivity and quality) ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญน้อยที่สุด 
 ผลการวิจัยพบว่า   

5.2.3 การเปรียบเทียบต่างกัน ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่ เลือกใช้ที่ พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ ่งจ าแนกตามคุณล ักษณะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู ้บริโภคที่มี เพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
อาชีพต่างกัน มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภท 
โฮสเทลแตกต ่างก ัน  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์  จันทร์ศิริ  (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  
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ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เลือกใช้บริการของโรงแรม 
ระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบ
ส่วนประสมทางการตลาดที ่มีอ ิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5.2.3. การหาความสัม พันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดและพฤติ กรรม 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เลือกใช้ที่ พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่า  
ผลการทดสอบหาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรม 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาตามรายด้าน พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยที่ เลือกใช้ที่ พักประเภทโฮสเทลทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ จุดประสงค์ที่ เลือกพัก  
ประเภทของห้องพักที่เลือกใช้บริการ เหตุผลที่เลือกซื้อห้องพัก บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อ  ช่องทางในการเลือกซื้อ และแหล่งข้อมูลที่พัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
การะเกด แก้วมรกต (2554)ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบว่า ระยะเวลา ในการเข้าพัก ผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ วิธีในการจองห้องพัก ประเภทห้องพัก และอัตราห้องพัก มีความสัมพันธ์กับ  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในจังหวัดกระบี่ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ให้สอดคล้องกับปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมของนั กท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ เลื อกใช้ที่ พั กประเภทโฮสเทลในเขต 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีข้อเสนอแนะ ไว้ดังนี้ 



143 
  

1) เนื่องจากลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรี โดยมีรายได้อยู่ที่ 25,001-35,000 บาท
เป็นส่วนใหญ่ และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่เราจะต้องสร้างโฮสเทล 
ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนไทยที่กลุ่มอายุช่วงวัยกลางคนเป็นส าคัญเช่น อาจเน้นเรื่อง 
ของสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสะอาด อุปกรณ์จ าเป็นพื้นฐาน 
ที่ต้องมีเตรียมไว้ให้เช่น สบู่ ยาสระผม ไดร์เป่าผม ผ้าเช็ดตัว เครื่องซักผ้า เป็นต้น 

2) ส าหรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เลือก 
ที่ พั ก เป็ นแบบเข้ าพั กกั บ เพ่ื อน มี การเลื อกซื้ อห้ องพั กเพราะมี ความเชื่ อมั่ น ในมาตรฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่างๆของโฮสเทล โดยมีสมาชิกในครอบครัวและคู่รักเป็นผู้มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจใช้บริการ และช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อคือ ตามความสะดวกของตัวเองเป็นหลัก  
โดยจะจองที่พักผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook หรือ Line ก่อนการจองผ่านช่องทางด้านอ่ืน 
ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องเน้นการออกแบบห้องพักที่รองรับกลุ่มลูกค้าที่มากันเป็นกลุ่มๆที่มีเตียงนอน
หลายๆเตียงในห้องเดียวกัน ซึ่ งอาจมีห้ องพักที่มีจ านวนเตียงนอนแตกต่างกันเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าที่มากันเป็นกลุ่มๆที่มีจ านวนเข้าพักที่แตกต่างกัน โดยที่ลูกค้าสามารถ 
เลือกห้องพักให้เหมาะสมกับจ านวนคนของกลุ่มของตัวเองให้ได้มากท่ีสุด เพราะลูกค้าประเภทนี้จะเน้น
การเข้าพักแบบต้องการนอนรวมกันในห้องเดียวกันโดยที่อาจไม่ต้องการให้บุคคลอ่ืนเข้าพักด้วย 
ในห้องของตัวเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าที่มาเข้าพักเป็นแบบ
ครอบครัวเช่น อาจเข้าพักโดยมีพ่อแม่ และลูกๆ เข้าพักและต้องการนอนในห้องเดียวกัน ดังนั้น 
ในบางห้องเราก็ควรจะจัดเตียงนอนให้เป็นแบบเตียงใหญ่ที่สามารถนอนได้สองคนในเตียงเดียวกันส าหรับ
พ่อแม่ อยู่ในบางห้องด้วยหรือ Family room นั่นเอง ส่วนช่องทางการขายและการประชาสัมพันธ์ 
นั้น เนื่องจากปัจจุบัน Social Media เช่น Facebook หรือ Line ที่มีบทบาทส าคัญและมีอิทธิพล 
ในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก เพราะคนส่วนใหญ่จะเช็คข้อมูลและข่าวสารต่างๆผ่านมือถือ 
ในช่องทางการสื่อสารดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงควรใช้ประโยชน์จากช่องทางนี้ในการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องนี้ให้มาก เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวได้ติดตามและทราบความเคลื่อนไหว 
ของโฮสเทลเราและเพ่ือให้ระลึกถึงหรือจดจ าเราได้ตลอดไป 
 ในส่วนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดสามารถแยกข้อแนะน าออกมาเป็นรายด้านได้
ดังต่อไปนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์   
 จากผลการวิจัยในด้านผลิตภัณฑ์  นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในอันดับแรก คือ ให้ความส าคัญ
กับขนาดของห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมากแค่ไหน  รองลงมาคือ เลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทล ที่มีการให้บริการระบบ Wifi และอินเตอร์เน็ต ฟรี มากกว่าที่อ่ืนที่ไม่มีให้บริการ หรือ
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มีให้บริการแต่เสียค่าใช้จ่าย  ให้ความส าคัญในเรื่องของการตกแต่ง ความสะอาด ทั้งภายในและ
ภายนอกโฮสเทล มากแค่ไหน และเลือกใช้บริการที่พักประเภทพักโฮสเทล เพราะมีห้องพักให้เลือก
หลายชนิด ดังนั้นจึ งควรให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ เพ่ือกระตุ้นและจูงใจให้นักท่องเที่ ยว 
เกิดความต้องการใช้บริการ ดังนี้ 
 1) ควรให้ความส าคัญกับการออกแบบขนาดของห้องพักให้ เหมาะสมในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆครบครัน เช่น  มีเครื่องนอนต่างๆไว้ให้บริการ 
ไม่ว่าจะเป็นหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม และผ้าเช็ดตัว มีห้องครัวให้สามารถปรุงอาหารทานเองได้ มีโต๊ะ
รับประทานอาหาร มีห้องนั่งเล่นเอาไว้พักผ่อนหรือพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน มีคอมพิวเตอร์ 
ไว้ให้บริการฟรี มีเครื่องซักผ้าหรืออบผ้า มีตู้เย็นส่วนรวมส าหรับแช่อาหารหรือของสด มีสบู่และยาสระผม
ไว้ให้ใช้บริการในห้องน้ าฟรี เป็นต้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  เนื่องจากห้องพัก
หรือการให้บริการเบื้องต้นนั้นเป็นสิ่งแรกที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
 2) โฮสเทล ควรให้ความส าคัญแก่  การให้บริการระบบ Wifi และอินเตอร์ เน็ ต  โดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีระบบอินเตอร์เน็ตที่เสถียรอย่างดีเยี่ยม เพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 
เนื่องจากปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ Social การท างานก็ต้องอาศัยระบบอินเตอร์เน็ตที่ดี  
ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน   
 ด้านราคา   
 จากผลการวิจัยในด้านราคา นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในอันดับแรก คือ เลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทล เนื่องจากห้องพักมีคุณภาพเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย รองลงมาคือ ก่อนการจอง
ห้องพักทุกครั้ง จะท าการเปรียบเทียบราคาห้องพักกับโฮสเทล อ่ืนๆก่อนเสมอ ลูกค้าเลือกใช้บริการที่
พักประเภทโฮสเทล เพราะมีราคาที่ถูกกว่าที่พักประเภทอ่ืนๆ และ โฮสเทล ควรจัดราคาหรือส่วนลด
พิเศษให้กับลูกค้าที่จองเข้าพักอยู่ในระยะยาว ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ เพ่ือกระตุ้น
และจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการใช้บริการ ดังนี้ 
 1) ควรก าหนดราคาขายห้องพักในแต่ละชนิดหรือในแต่ละรูปแบบของเตียงให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับราคาขายที่จะขาย  
 2) ในการตั้งราคาขายในแต่ละช่วงหรือแต่ละวัน สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ เราจ าเป็นต้องตรวจสอบ
ดูราคาขายของคู่แข่งของเราด้วย เพราะราคาที่เราขายในแต่ละวันหรือในช่วงนั้นๆก็ไม่ควรจะสูงกว่าลูกค้า
มากจนเกินไป ซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเท่ากันหรือน้อยกว่าเล็กน้อยได้ก็จะยิ่งดี เพราะจะท าให้  
เราได้เปรียบในเรื่องของราคามากกว่าคู่แข่งของเรา และจะท าให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นในการเลือกจอง 
ที่พักกับเรา หรือถ้าเราสามารถให้ส่วนลดหรือของแถมเป็นพิเศษเช่น ราคาแถมอาหารเช้าได้ในบางช่วงหรือ
บางโอกาสได้ด้วยก็จะยิ่งดี ซึ่งจะท าให้เรามีโอกาสอยู่เหนือกว่าคู่แข่งเป็นอย่างมาก 
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 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 จากผลการวิจัยในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในอันดับแรก คือ 
การโหลดแอพพลิเคชั่น (Application) ของโฮสเทลนั้นๆไว้บนมือถือ จะมีผลต่อการตัดสินใจจอง
ห้องพักของโฮสเทลนั้นมากกว่าที่อ่ืน รองลงมา คือ โฮสเทล ที่ได้ร่วมมือกับธนาคารและบัตรเครดิต
ต่างๆ เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ท่านจองห้องพักของโฮสเทล ซึ่งจะส่งผลต่อ 
การตัดสินใจในการจองห้องพัก การจองห้องพักโดยตรงกับทางโฮสเทลจะรับประกันท่านได้ว่าราคา
ห้องพักที่ได้จะถูกกว่าการจองห้องผ่านบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ   และจองห้องพักในงานมหกรรม
ท่องเที่ยวต่างๆที่มีการจัดขึ้นในแต่ละปีเช่น “งานไทยเที่ยวไทย” หรือ “งานท่องเที่ยวไทยไปทั่วโลก” 
เป็นต้นเสมอ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ เพ่ือกระตุ้นและจูงใจให้นักท่องเที่ยว 
เกิดความต้องการใช้บริการ ดังนี้   
 1) ควรให้ความส าคัญแก่ช่องทางการจ าหน่ายห้องพัก โดยควรที่จะมีแอพพลิเคชั่น 
(Application) ของโฮลเทล เพ่ือความสะดวกต่อการจ าหน่ายห้องพัก อีกทั้งยังเป็นการย้ าเตือน 
ให้ลูกค้านึกถึงเราอยู่ตลอดเวลา และเมื่อใดที่ลูกค้ามีความต้องการที่จะเดินทางมาพักผ่อนหรือท าธุระ
และมีความจ าเป็นต้องพักแรม ลูกค้าก็จะเห็นเราและนึกถึงเราเป็นอันดับแรกในที่สุด 
 2) โฮสเทล ควรที่จะมีการร่วมมือกับธนาคารและบัตรเครดิตต่างๆ เพื่อท าการประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวสามารถจองห้องพักของโฮสเทลได้ โดยทั้งนี้เราอาจท าแคมเปญพิเศษ
ร่วมกับบัตรเครดิตต่างๆในลักษณะที่ผู้ถือบัตรเครดิตการ์ดนั้นๆสามารถน าเอาคะแนนสะสมของบัตร
มาแลกใช้บริการห้องพักฟรี หรือให้ส่วนลดพิเศษในการจองและช าระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรนั้นๆเป็นต้น 
ซึ่งจะส่งผลดีอย่างมากในด้านการประชาสัมพันธ์  และเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านธนาคาร 
ที่ร่วมรายการอีกทางหนึ่ง  
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด    
 จากผลการวิจัยในด้านส่งเสริมทางการตลาด นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในอันดับแรก คือ 
สนใจจองห้องพักในช่วงที่มีการลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆเสมอ รองลงมา คือ เลือกจองห้องพัก 
ที่มีการจัดแพ็กเกจแบบห้องพักรวมอาหารเช้าและอาหารค่ า หรือสปา ในราคาพิเศษเป็นต้นก่อนเสมอ  
โฮสเทลที่มีการจัดเพ็กเกจราคาพิเศษ ที่ห้องพักรวมรถรับ-ส่งด้วย จะมีผลต่อการตัดสินใจในจองห้องพัก 
และถ้าต้องการเข้าพักระยะยาวหรือเป็นหมู่คณะ จะเลือกจองโฮสเทลที่มีการเสนอลดราคาเป็นพิเศษ 
ให้ก่อนเสมอ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยต่ างๆ เพ่ือกระตุ้นและจูงใจให้นักท่องเที่ยว 
เกิดความต้องการใช้บริการ ดังนี้   
 1) ควรให้ความส าคัญแก่ การส่งเสริมทางการตลาด แก่นักท่องเที่ยวที่มีการสนใจจองห้องพัก
ในช่วงเทศกาลต่างๆเสมอ เช่น ให้ส่วนลดพิเศษ 10% กับลูกค้าที่จองห้องพักในช่วงวันที่ที่เราก าหนด  
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เพ่ือเข้าพักในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ เป็นต้น หรือแม้อาจให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกค้าที่จองห้องพัก
ก่อนล่วงหน้านานๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจซื้อห้องพักกับเรามากกว่าคู่แข่ง 
 2) ควรจัดให้มีราคาทางเลือกมากกว่าราคาเดียวเช่นราคารวมค่าห้องพักอย่างเดียว แต่อาจสร้าง
ราคาพิเศษเป็นแพ็กเกจแบบห้องพักรวมอาหารเช้าหรืออาหารค่ า หรือสปา หรือแม้แต่อาจรวมบริการ 
รถรับ-ส่งให้อยู่ในแพ็กเกจนั้นๆด้วยก็ได้ เพ่ือให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการ
มากขึ้น  
 ด้านพนักงานให้บริการ  
 จากผลการวิจัยในด้านพนักงานใช้บริการ นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในอันดับแรก คือ  
พนักงานบริการควรมีความรู้รอบตัวต่างๆในพ้ืนที่เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พับ บาร์  และ
สถานที่ช็อบปิ้งต่างๆ เป็นต้น รองลงมาคือเลือกเข้าพักโฮสเทลที่มีการให้บริการจากพนักงานด้วย
ความรวดเร็ว เต็มใจและเท่าเทียมกันก่อนเสมอ พนักงานบริการควรสามารถสื่อสารได้มากกว่าหนึ่ง
ภาษาเป็นอย่างน้อย และควรแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม และรู้สึกมีความสนใจที่จะเลือกเข้าพัก 
ในโฮสเทลซึ่งรู้ว่ามีเจ้าของคอยให้บริการอยู่ด้วยกับพนักงาน ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ 
เพ่ือกระตุ้นและจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการใช้บริการ ดังนี้ 
 1) พนักงานที่ให้บริการในส่วนของการดูแลส่วนหน้าทุกคน ควรมีความรู้รอบตัวต่างๆในพ้ืนที่
เป็นอย่างมากเช่น ควรรู้จักสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พับ บาร์ และสถานที่ช็อบปิ้งต่างๆ  
เพ่ือที่จะสามารถแนะน านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาก่อน ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่พนักงานต้อนรับส่วนหน้าควรที่จะให้ข้อมูลหรือค าแนะน าเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญต่างๆให้กับ
ลูกค้าได้เป็นอย่างด ี
 2) พนักงานควรมีการให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากนักท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่ที่ เลือกใช้บริการมีความต้องการที่จะเข้าพักโฮสเทลที่มีการให้บริการจากพนักงาน  
ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจและเท่าเทียมกัน ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น
ชนชั้น ชาติ หรือศาสนา เป็นต้น 
 ด้านกระบวนการ   
 จากผลการวิจัยในด้านกระบวนการ นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในอันดับแรก คือ โฮสเทล 
ควรให้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัวทุกวัน เสมอ รองลงมาคือ
ขั้นตอนในการบริการต่างๆที่ รวดเร็ว เช่นการท าความสะอาดห้องพัก การรับจองห้องพัก  
การลงทะเบียนเข้าพัก การเช็คเอ้าท์ เป็นต้น สร้างความประทับใจที่จะท าให้ต้องการกลับมาใช้บริการ
อีกในอนาคต  รู้สึกประทับใจกับโฮสเทลที่มีระบบการช าระเงินในหลากหลายช่องทางเช่น สามารถช าระ
ด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือช าระโดยโอนผ่านทางธนาคาร  มากกว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น  และ
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การเรียกเก็บเงินมัดจ าบางส่วนหรือทั้งหมดในขณะที่ท าการจองห้องพัก ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ในการจองห้องพัก ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ เพ่ือกระตุ้นและจูงใจให้นักท่องเที่ยว 
เกิดความต้องการใช้บริการ ดังนี้  
 1) ควรให้ความส าคัญกับการบริการในด้านความสะอาดโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน 
ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัวทุกวันเสมอ เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกและรับรู้ได้ว่าเราได้ให้ความส าคัญและ 
ใส่ใจในเรื่องความสะอาดและความสุขอนามัยที่มีต่อลูกค้าเป็นพิเศษอย่างมาก  
 2) มีกระบวนขั้นตอนในการบริการต่างๆที่ รวดเร็ว เช่นการท าความสะอาดห้องพัก  
การรับจองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การเช็คเอ้าท์ เป็นต้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ 
ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างมาก และ
อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง ดังนั้นการให้บริการเช็คอินท์หรือการบริการอ่ืนที่รวดเร็วทันใจ
ด้วยความเต็มใจและยิ้มแย้มแจ่มใส ก็จะยิ่ งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ 
เป็นอย่างมาก 
 ด้านกายภาพ   
 จากผลการวิจัยในด้านกายภาพ นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในอันดับแรก  คือ มีความรู้สึกอุ่นใจ
กับโฮสเทลที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีได้มาตรฐานเช่น กล้อง CCTV หรือมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา รองลงมาคือมีความสนใจที่จะเข้าพักโฮสเทลที่อยู่ใกล้กับ
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช็อบปิ้ง บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกบริเวณของโฮสเทล รวมทั้งลานจอด
รถที่มีไว้คอยให้บริการลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก และเลือกใช้บริการโฮสเทล 
ที่อยู่ใกล้หรือติดกับสถานีขนส่งมวลชนต่างๆเช่น สถานีรถไฟ  สถานีรถบัส  เป็นต้น เพราะเดินทางไป-มา
สะดวกก่อนเสมอ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ เพ่ือกระตุ้นและจูงใจให้นักท่องเที่ยว 
เกิดความต้องการใช้บริการ ดังนี้  
 1) ควรให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยให้มาก เพ่ือสร้างความรู้สึกอุ่นใจกับนักท่องเที่ยว 
ที่มีต่อโฮสเทลของระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีได้มาตรฐานเช่น กล้อง CCTV หรืออาจมีพนักงาน 
รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ตลอดเวลาก็จะท าให้ลูกค้า 
ลูกสึกผ่อนคลายและรู้สบายใจตลอดเวลาของการเข้าพัก เพราะเนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการเข้าพัก 
นั้นส่วนใหญ่ก็มาจาก สถานที่หรือมาจากประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งก็อาจมีอุปนิสัยที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
ถ้ามีระบบดูแลความปลอดภัยที่ดีก็จะยิ่งท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการเข้าพักมากขึ้น 
 2) ในการตัดสินใจท าธุรกิจโฮสเทล เราควรเลือกท าเลที่ตั้งในการสร้างโฮสเทล ให้อยู่จะใกล้กับ
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช็อบปิ้ง ให้มากที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้าพักโฮเทลจะไม่ได้
น ายานพาหนะมาด้วย โดยส่วนใหญ่จะเดินทางมาโดยใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง หรือรถไฟ ดังนั้น 
ถ้าเราสามารถหาท าเลที่ตั้งที่อยู่ติดกับสถานที่ดังกล่าวได้ ก็จะท าให้เป็นทางเลือกที่ดีส าหรับนักท่องเที่ยว 
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ส่วนบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกบริเวณของโฮสเทลก็ควรสร้างให้มีความสวยงามสะดุดตา มีความ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวได้ด้วยแล้วก็จะดึงดูดใจลูกค้าได้อีกอย่างมากเช่นกัน รวมทั้งถ้ามีลานจอดรถ
ไว้คอยให้บริการบางท่านที่น ายานพาหนะมาเอก การที่เรามีลานจอดรถไว้บริการฟรีให้กับกลุ่มลูกค้า
ดังกล่าวด้วย ก็ยิ่งจะท าให้เราสามารถรับลูกค้าได้หลากหลายประเภทมากขึ้นเช่นกัน  

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกใช้

บริการที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือจะท าให้ทราบข้อมูลส่วนผสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่ามีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างไร
หรือไม่ เพ่ือที่จะได้เอาข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนพัฒนาการตลาดให้สอดคล้องกันทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติ 

2) ควรศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ เลือกใช้ 
ที่พักประเภทโฮสเทล ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้ทราบข้อมูลความคิดเห็นในการตัดสินใจ 
ในการเลือกซื้อห้องพักว่ามีปัจจัยอะไรเป็นส าคัญและมีความคิดแตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือไม่
อย่างไร เพื่อที่จะได้น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาจุดเด่น จุดด้อย และการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
ในการตอบสนองความต้องการสูงสุดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

3) ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือจะท าให้ทราบข้อมูลความคิดเห็นต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดต่อไป 

4) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกใช้ที่พักประเภทโฮสเทล 
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติและน าข้อมูลไปพัฒนาวางแผนด้านการตลาดต่อไป  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่

พักประเภท โฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักประเภท โฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 2.  ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามจะน าไปพิจารณาและเสนอผลในภาพรวม และน าไปใช้ เพ่ือ
การวิจัยเท่านั้น 
 3. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พักประเภท โฮส
เทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภท โฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และขอขอบพระคุณท่าน
เป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
                                                                              นายชัยณรงค์ พิพิธวีรนันท์ 
                                                                     นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                                                                         มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง      หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านเพียงช่องเดียว 
 (กรุณาตอบให้ทุกข้อ) 
 
1.     เพศ 
        1.     ชาย                                                    2.      หญิง 
2.     อายุ 
        1.     ต่ ากว่า 20 ปี                                         2.      21-30 ปี 
        3.     31-40 ปี                                              4.      41 ปี ขึ้นไป  
3.     สถานภาพ  
        1.     โสด                                                    2.      สมรส 
        3.     หม้าย/หย่าร้าง                                                                
4.     ระดับการศึกษาสูงสุด 
        1.     ต่ ากว่าปริญญาตรี                                    2.      ปริญญาตรี 
        3.     ปริญญาโท                                            4.      ปริญญาเอก                    
5.    รายได้ต่อเดือน 
        1.     ต่ ากว่า 15,000 บาท                                2.      15,000-25,000 บาท 
        3.     25,001-35,000 บาท                               4.      35,001-45,000 บาท 
        5.     45,000 บาทข้ึนไป                 
6.     อาชีพ 
        1.     นักเรียน/นักศึกษา                                   2.      เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย 
        3.     พนักงานบริษัทเอกชน                              4.      ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
        5.     อาชีพอิสระ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พักประเภท โฮส
เทล ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตอบได้เพียง 1 ค าตอบ)  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง     หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด
เพียงช่องเดียว (กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ) 
 
1. คุณใช้บริการที่พักประเภท โฮสเทล กับใคร (ตอบได้เพียง 1 ค าตอบ) 
         1.     พักคนเดียว                                              2.      พักกับสมาชิกในครอบครัว 
         3.     พักกับเพ่ือน                                             4.       พักกับคู่รัก  

2. ที่พักโฮสเทล ประเภทไหนที่คุณเลือกใช้บริการ (ตอบได้เพียง 1 ค าตอบ) 
         1.      โฮสเทล ที่มีห้องพักแบบครอบครัว (Family Room)                                                     
         2.      โฮสเทล ที่มีห้องพักแยกห้องนอนเฉพาะผู้หญิงล้วน (Female Room) 
         3.      โฮสเทล ที่มีห้องพักรวมชาย/หญิงพักรวมกัน (Mix Dormitory Room) 
         4.      โฮสเทล ที่มีห้องพักแยกแบบห้องพักเตียงเดี่ยว (Single Bed Room)       
                                   
3. ท าไมถึงเลือกใช้บริการที่พักประเภท โฮสเทล  (ตอบได้เพียง 1 ค าตอบ) 
         1.      เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการของโฮสเทล            
         2.      เพราะเชื่อมั่นในชื่อเสียงของโฮสเทล 
         3.      เพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่างๆของโฮสเทล   
         4.      เพราะใกล้สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญต่างๆ 
         5.      เพราะต้องการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนใหม่ๆ 
         6.      เพราะการเดินทางไปที่พักง่ายและสะดวก 
         7.      เพราะราคาถูกกว่าที่พักแรมประเภทอ่ืนๆ 
 
4. ใครมีส่วนช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภท โฮสเทล (ตอบได้เพียง 1 ค าตอบ) 
         1.      ตัวเอง       
         2.      เพ่ือน                                            
         3.      สมาชิกในครอบครัว/คู่รัก 
        4.       จากค าติชมในเว็บไซด์หรือ Social Media   
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5. คุณเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล เมื่อใด (ตอบได้เพียง 1 ค าตอบ) 
         1.      พักผ่อนประจ าปี 
         2.      การติดต่อธุรกิจ 
         3.      เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ 
         4.      จากการชักชวนของเพ่ือนๆ 
         5.      ตามความสะดวกของตัวเอง  
         6.      พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 
6. คุณท าการจองห้องพักผ่านช่องทางใด (ตอบได้เพียง 1 ค าตอบ) 
        1.      จองโดยตรงกับพนักงานของโฮสเทล ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์    
        2.      จองผ่านทางเว็บไซด์ของโฮสเทล 
        3.      จองผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook หรือ Line เป็นต้น 
        4.      จองผ่านตัวแทนการขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตเช่น Booking.comหรือHostelworld.com เป็น
ต้น                        
         
7. คุณรู้จักที่พักประเภทโฮสเทลได้อย่างไร (ตอบได้เพียง 1 ค าตอบ) 
        1.      จากครอบครัว                                                      
        2.      จากคู่รัก/คู่สมรส 
        3.      จากเพ่ือน                                                              
        4.      จากการประชาสัมพันธ์ผ่านใบปลิวและหนังสือต่างๆ 
        5.      จากการเข้าชมเว็บไซด์ของทางโฮสเทลโดยตรง 
        6.      จากรีวิวใน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook หรือ Line เป็นต้น                    
        7.      จากเว็บไซด์ตัวแทนการขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตเช่น Booking.com หรอื 
Hostelworld.com เป็นต้น 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท โฮสเทล 
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง      หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงช่องเดียว (กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ) 

 
ส่วนผสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

1. ท่านให้ความส าคัญกับขนาดของห้องพัก
และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมากแค่ไหน 

     

2. ท่านให้ความส าคัญในเรื่องของการตกแต่ง 
ความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกโฮสเทล 
มากแค่ไหน 

     

3. ท่านเลือกใช้บริการที่พักประเภทพักโฮสเทล 
เพราะมีห้องพักให้เลือกหลายชนิด 

     

4. ท่านเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ที่
มีการให้บริการระบบ Wifi และอินเตอร์เน็ต 
ฟรี  มากกว่ าที่ อ่ืนที่ ไม่มี ให้บริการ หรือมี
ให้บริการแต่เสียค่าใช้จ่าย 

     

ด้านราคา 
1. ท่านเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
เพราะมีราคาที่ถูกกว่าที่พักประเภทอ่ืนๆ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. ท่านเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
เนื่องจากห้องพักมีคุณภาพเหมาะสมคุ้มค่ากับ
ราคาที่จ่าย  
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ส่วนผสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

3. ก่อนการจองห้องพักของท่านทุกครั้ง ท่าน
ได้ท าการเปรียบเทียบราคาห้องพักกับโฮสเทล 
อ่ืนๆก่อนเสมอ 

     

4. โฮสเทล ควรจัดราคาหรือส่วนลดพิเศษ
ให้กับลูกค้าที่จองเข้าพักอยู่ในระยะยาว 

     

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

1. โฮสเทล ที่ได้ร่วมมือกับธนาคารและบัตร
เครดิตต่างๆ เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์และ
เชิญชวนให้ท่านจองห้องพักของโฮสเทล ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการจองห้องพักนั้น
ของท่าน 

     

2 .  ท่ านจะจองห้ อง พัก ในง านมหกรรม
ท่องเที่ยวต่างๆที่มีการจัดขึ้นในแต่ละปีเช่น 
“งานไทยเที่ยวไทย” หรือ “งานท่องเที่ยวไทย
ไปทั่วโลก” เป็นต้นเสมอ 

     

3.  การจองห้องพักของท่านโดยตรงกับทาง
โฮสเทลจะรับประกันท่านได้ว่าราคาห้องพักที่
ได้จะถูกกว่าการจองห้องผ่านบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายต่างๆ 

     

4 .   ท่ านคิ ด ว่ า กา ร โหลดแอพพลิ เ คชั่ น 
(Application) ของโฮสเทลนั้นๆไว้บนมือถือ 
จะมีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักของโฮสเทล
นั้นมากกว่าที่อ่ืน 
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ส่วนผสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
1.  ท่านสนใจจองห้องพักในช่วงที่มีการลด
ราคาในช่วงเทศกาลต่างๆเสมอ 

     

2.   โฮสเทลที่มีการจัดเพ็กเกจราคาพิเศษ ที่
ห้องพักรวมรถรับ-ส่งด้วย จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจในจองห้องพักของท่าน 

     

3.  ท่านเลือกจองห้องพักที่มีการจัดแพ็กเกจ
แบบห้องพักรวมอาหารเช้าและอาหารค่ า 
หรือสปา ในราคาพิเศษเป็นต้นก่อนเสมอ 

     

4.   ถ้าท่านต้องการเข้าพักระยะยาวหรือเป็น
หมู่คณะ ท่านจะเลือกจองโฮสเทลที่มีการเสนอ
ลดราคาเป็นพิเศษให้กับท่านก่อนเสมอ 

     

ด้านพนักงานให้บริการ 

1.   ท่ านจะเลือกเข้ า พักโฮสเทลที่ มี การ
ให้บริการจากพนักงานด้วยความรวดเร็ว เต็ม
ใจและเท่าเทียมกันก่อนเสมอ 

     

2.  พนักงานบริการควรสามารถสื่อสารได้
มากกว่าหนึ่งภาษาเป็นอย่างน้อย และควรแต่ง
กายในชุดยูนิฟอร์ม 

     

3.  พนักงานบริการควรมีความรู้รอบตัวต่างๆ
ในพ้ืนที่เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พับ 
บาร์  และสถานที่ช็อบปิ้งต่างๆ เป็นต้น 

     

4.  ท่านรู้สึกมีความสนใจที่จะเลือกเข้าพักใน          
โฮสเทลที่ท่านรู้ว่ามีเจ้าของคอยให้บริการอยู่
ด้วยกับพนักงาน 
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ส่วนผสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการ 
1. ขั้นตอนในการบริการต่างๆที่รวดเร็ว เช่น
การท าความสะอาดห้องพัก การรับจองห้องพัก 
การลงทะเบียนเข้าพัก การเช็คเอ้าท์ เป็นต้น 
สร้างความประทับใจที่จะท าให้ท่านต้องการ
กลับมาใช้บริการอีกในอนาคต 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. ท่านรู้สึกประทับใจกับโฮสเทลที่มีระบบการ
ช าระเงินในหลากหลายช่องทางเช่น สามารถ
ช าระด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือช าระโดยโอน
ผ่านทางธนาคาร  มากกว่าช่องทางใดช่องทาง
หนึ่งเท่านั้น  

     

3. การเรียกเก็บเงินมัดจ าบางส่วนหรือทั้งหมด
ในขณะที่ท่านท าการจองห้องพัก ส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจในการจองห้องพักของท่าน 

     

4.โฮสเทลควรให้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ้า
ปูที่นอนปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัวทุกวัน 
เสมอ 
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ส่วนผสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกายภาพ 
1. บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
ของโฮสเทล รวมทั้งลานจอดรถที่มีไว้คอย
ให้บริการลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการห้องพักของท่าน 

     

2. ท่านเลือกใช้บริการโฮสเทลที่อยู่ใกล้หรือติด
กับสถานีขนส่งมวลชนต่างๆเช่น สถานีรถไฟ 
สถานีรถบัส เป็นต้น เพราะเดินทางไป-มา
สะดวกก่อนเสมอ  

     

3. ท่านมีความรู้สึกอุ่นใจกับโฮสเทลที่มีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ดีได้มาตรฐานเช่น กล้อง 
CCTV หรือมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
คอยดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. ท่านมีความสนใจที่จะเข้าพักโฮสเทลที่อยู่
ใกล้กับแหล่องท่องเที่ยวและแหล่งช็อบปิ้ง 

     

 
ขอขอบคุณท่ีอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ข 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตารางหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อแบบสอบถาม 
 

เรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเลือกใช้ที่พักประเภท 
โฮสเทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 การประเมินหาดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Content Validity) ใช้
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องก าหนดจากค่าตัวเลข ดังนี้ 
   ค่า  +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
   ค่า   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
   ค่า  -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 
 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม   

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปรผล 

1 2 3 

1. เพศ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2. อายุ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3. สถานภาพ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4. ระดับการศึกษา +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6. อาชีพ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พักประเภท 
โฮสเทล ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการ
ที่พักประเภทโฮสเทลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 
IOC 

แปรผล 
1 2 3 

1. คุใช้บริการที่พักประเภท โฮสเทล กับใคร +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2. ที่พักโฮสเทล ประเภทไหนที่คุณเลือกใช้บริการ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3.ท าไมถึงเลือกใช้บริการที่พักประเภท โฮสเทล   +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4.ใครมีส่วนช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภท โฮสเทล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
ใช้ได้ 

5. คุณเลือกใช้บริการที่พักประเภท โฮสเทล เมื่อใด +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6. คุณท าการจองห้องพักผ่านช่องทางใด +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

7. คุณรู้จักที่พักประเภท โฮสเทล ได้อย่างไร +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักประเภท โฮส
เทล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ส่วนผสมทางการตลาด 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปรผล 

1 2 3 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 

1. ท่านให้ความส าคัญกับขนาดของห้องพักและสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในมากแค่ไหน 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2. ท่านให้ความส าคัญในเรื่องของการตกแต่ง ความสะอาด 
ทั้งภายในและภายนอกโฮสเทล มากแค่ไหน  

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3. ท่านเลือกใช้บริการที่พักประเภทพักโฮสเทล เพราะมี
ห้องพักให้เลือกหลายชนิด 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ส่วนผสมทางการตลาด 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปรผล 

1 2 3 
4. ท่านเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล ที่มีการ
ให้บริการระบบ Wifi และอินเตอร์เน็ต ฟรี มากกว่าที่อ่ืนที่
ไม่มีให้บริการ หรือมีให้บริการแต่เสียค่าใช้จ่าย 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2. ด้านราคา 

1. ท่านเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล เพราะมีราคาท่ี
ถูกกว่าที่พักประเภทอ่ืนๆ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2. ท่านเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล เนื่องจาก
ห้องพักมีคุณภาพเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาท่ีจ่าย 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3. ก่อนการจองห้องพักของท่านทุกครั้ง ท่านได้ท าการ
เปรียบเทียบราคาห้องพักกับโฮสเทล อ่ืนๆก่อนเสมอ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4. โฮสเทล ควรจัดราคาหรือส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าท่ีจอง
เข้าพักอยู่ในระยะยาว 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

1. โฮสเทล ที่ได้ร่วมมือกับธนาคารและบัตรเครดิตต่างๆ 
เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ท่านจองห้องพัก
ของโฮสเทล ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการจองห้องพัก
นั้นของท่าน 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2. ท่านจะจองห้องพักในงานมหกรรมท่องเที่ยวต่างๆที่มี
การจัดขึ้นในแต่ละปีเช่น “งานไทยเที่ยวไทย” หรือ “งาน
ท่องเที่ยวไทยไปทั่วโลก” เป็นต้นเสมอ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3. การจองห้องพักของท่านโดยตรงกับทางโฮสเทลจะ
รับประกันท่านได้ว่าราคาห้องพักท่ีได้จะถูกกว่าการจอง
ห้องผ่านบริษัทตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4. ท่านคิดว่าการโหลดแอพพลิเคชั่น (Application) ของ
โฮสเทลนั้นๆไว้บนมือถือ จะมีผลต่อการตัดสินใจจอง
ห้องพักของโฮสเทลนั้นมากกว่าที่อ่ืน 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ส่วนผสมทางการตลาด 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปรผล 

 1 2 3 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด 
1. ท่านสนใจจองห้องพักในช่วงที่มีการลดราคาในช่วง
เทศกาลต่างๆเสมอ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2. โฮสเทลที่มีการจัดเพ็กเกจราคาพิเศษที่ห้องพักรวมรถรับ-ส่ง
ด้วยจะมีผลต่อการตัดสินใจในการจองห้องพักของท่าน 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3. ท่านเลือกจองห้องพักที่มีการจัดแพ็กเกจแบบห้องพัก
รวมอาหารเช้าและอาหารค่ า หรือสปา ในราคาพิเศษเป็น
ต้นก่อนเสมอ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4. ถ้าท่านต้องการเข้าพักระยะยาวหรือเป็นหมู่คณะ ท่าน
จะเลือกจองโฮสเทลที่มีการเสนอลดราคาเป็นพิเศษให้กับ
ท่านก่อนเสมอ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5. ด้านพนักงานให้บริการ 
1. ท่านจะเลือกเข้าพักโฮสเทลที่มีการให้บริการจาก
พนักงานด้วยความรวดเร็ว เต็มใจและเท่าเทียมกันก่อน
เสมอ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2. พนักงานบริการควรสามารถสื่อสารได้มากกว่าหนึ่ง
ภาษาเป็นอย่างน้อย และควรแต่งกายในชุดยูนิฟอร์ม 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3. พนักงานบริการควรมีความรู้รอบตัวต่างๆในพ้ืนที่เช่น 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พับ บาร์  และสถานที่    ช็
อบปิ้งต่างๆ เป็นต้น 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4. ท่านรู้สึกมีความสนใจที่จะเลือกเข้าพักใน   โฮสเทลที่
ท่านรู้ว่ามีเจ้าของคอยให้บริการอยู่ด้วยกับพนักงาน 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ส่วนผสมทางการตลาด 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 

IOC 
แปรผล 

1 2 3 
6. ด้านกระบวนการ 

1. ขั้นตอนในการบริการต่างๆที่รวดเร็ว เช่นการท าความ
สะอาดห้องพัก การรับจองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก 
การเช็คเอ้าท์ เป็นต้น สร้างความประทับใจที่จะท าให้ท่าน
ต้องการกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2. ท่านรู้สึกประทับใจกับโฮสเทลที่มีระบบการช าระเงินใน
หลากหลายช่องทางเช่น สามารถช าระด้วยเงินสด บัตร
เครดิต หรือช าระโดยโอนผ่านทางธนาคาร  มากกว่า
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3. การเรียกเก็บเงินมัดจ าบางส่วนหรือทั้งหมดในขณะที่
ท่านท าการจองห้องพัก ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใน
การจองห้องพักของท่าน 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4. โฮสเทล ควรให้บริการเก่ียวกับการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน          
ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัวทุกวัน เสมอ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

7. ด้านกายภาพ 

1. บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกบริเวณของ        
โฮสเทล รวมทั้งลานจอดรถที่มีไว้คอยให้บริการลูกค้า มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของท่าน 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2. ท่านเลือกใช้บริการโฮสเทลที่อยู่ใกล้หรือติดกับสถานี
ขนส่งมวลชนต่างๆเช่น สถานีรถไฟ สถานีรถบัส       เป็น
ต้น เพราะเดินทางไป-มาสะดวกก่อนเสมอ 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3. ท่านมีความรู้สึกอุ่นใจกับโฮสเทลที่มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดีได้มาตรฐานเช่น กล้อง CCTV หรือมีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4. ท่านมีความสนใจที่จะเข้าพักโฮสเทลที่อยู่ใกล้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งช็อบปิ้ง 

+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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 สรุปค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(ICO) โดยพิจารณาจากการแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามเท่ากับ 1.0 แปรผลได้ว่า จุดประสงค์นั้นครอบคลุมเนื้อหา โดยที่ข้อค าถามนั้นสามารถ
วัดได้ตรงจุดประสงค์จึงสามารถน าไปใช้ได้ 
                    --------------------------------------------------------------------------------------- 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ – สกุล  :  ชัยณรงค์ พิพิธวีรนันท์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  :  58/45 ซอย หัวหิน 6 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
      จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
วัน/เดือน/ปี  :  24 สิงหาคม 2512 
ประวัติการศึกษา :  ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
      ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
      โรงเรียนอรุณประดิษฐ  จังหวัดเพชรบุรี 
ต าแหน่งงาน  :  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ 
      โรงแรม วีวิลล่า หัวหิน 
Email   :  Chainarong.ppwn@gmail.com 
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