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บทคดัย่อ 
 

 

 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของ

นกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลของนกัท่องเท่ียว ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมนักท่องเท่ียว                

กบัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลของนกัท่องเท่ียว ในเขตพื้นท่ี

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการศึกษา คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย  การแจกแจง

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย การทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples: t - test)                     

และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One -Way ANOVA: F - test)  

 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีภูมิล าเนาอยู่ในทวีป

ยุโรป มีสัญชาติฝร่ังเศส อายุระหว่าง 21-30 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่                 

เป็น นักศึกษา มีสถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือน 2,001-3,000  ดอลลาร์สหรัฐ ช่วงเวลา                            

ในการท่องเท่ียว คือ  ช่วงฤดูหนาว และช่วงฤดูร้อน ใชร้ะยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทยประมาณ                    

2 สัปดาห์  มีค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั 10 - 12 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการเขา้มาจองดว้ยตนเอง                        

และการจองผ่านเว็บไซต์ มักจะเดินทางมาพักเพียงคนเดียว มีจุดประสงค์ในการเข้าพัก คือ                      
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การไดพ้บปะกบัเพื่อนใหม่ และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท่องเท่ียว มีระดบัความส าคญั

ของส่วนประสมทางการตลาด มากท่ีสุด คือ ด้านราคา รองลงมา คือ ด้านพนักงานให้บริการ                  

และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ภูมิล าเนา อายุ ระดบั

การศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกันมีการเลือกใช้บริการท่ีพักแบบโอสเทล แตกต่างกัน                                

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในส่วนของพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวดา้นระยะเวลาท่ีพกั

ในประเทศไทย และวตัถุประสงค์ในการเขา้พกั ท่ีแตกต่างกันมีการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบ                  

โฮสเทลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 
 

 

 This independent study aims 1) to study the demographic characteristics of the tourists 

using hostel accommodation services in Muang district, Chiang Mai Province, 2) to examine the 

tourist behavior in choosing hostel accommodation in the study area, and 3) to explore the 

differences between demographic characteristics and tourist behavior with the marketing mix in 

choosing their accommodation. The questionnaire was used to collect the data from 400 tourists 

staying in the hostels in the study area. Descriptive statistics was used to analyze the data for 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The independent samples (t - test) and                   

One-Way ANOVA (F-test) were used to test the hypotheses. 

 The study findings reveal that the majority of the respondents were males, from              

French, Europe, aged between 21-30 years old, being undergraduates, single and, students, with a 

monthly income between $ 2,001-3,000, traveling during winter and summer, staying about two 

weeks, with the cost of staying between 10 to 12 US dollars, reserving accommodation by 

themselves and through the internet, and staying alone. The purposes of their stay were to meet new 

friends and to exchange travel experience. The highest level of the marketing mix was price, 

followed by the service staff, and the physical environment respectively. 



จ 

 

 The hypothesis test was found that, for decision to choose hostels, gender, domicile, 

age, educational level and occupation were significantly different at the 0.05 level. As for tourist 

behavior, duration of their stay were significantly different at the 0.05 level. 

 

Keywords : Consumer Behavior, Marketing Mix, Hostel 
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 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คณะวิทยาการจดัการ บณัฑิตวิทยาลยั 

รวมถึงบุคลากร  และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีอนุเคราะห์  และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
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ตลอดจนผูเ้ขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้แก่ผูว้ิจยัจนสามารถท าให้วิจยัน้ีส าเร็จ                  

ไดด้ว้ยดี และเป็นตวัอยา่งการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การท่องเท่ียวมีบทบาทท่ีส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศเป็นแหล่งสร้างงาน 

สร้างรายได ้สร้างอาชีพ โดยมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ มีสัดส่วนมากกว่าภาคการผลิต               

อ่ืน ๆ หรือมากกวา่ร้อยละ 50 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ทั้งประเทศ (โสภา จ านงรัศมี และคณะ, 2558, 1) และประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคญั

ของนักท่องเท่ียวทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทาง                    

มาท่องเท่ียวอยู่ล  าดบัท่ี 11 ของโลก และมีตวัเลขรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นล าดบัท่ี 6 ของโลก 

(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559) นอกจากน้ี ศูนย์วิจัยกสิกร (2560) พบว่า แนวโน้ม

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย ตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทยในปี พ.ศ. 2560                

มีแนวโน้มท่ีดี โดยมีปัจจยัสนับสนุนจากการท่ีสายการบินต่างชาติให้ความส าคญัในการขยาย

เส้นทางการบิน และปริมาณเท่ียวบินท่ีเพิ่มข้ึนมายงัประเทศไทย โดยเฉพาะสายการบินตน้ทุนต ่า                

ซ่ึงจะช่วยให้ต้นทุนค่าเดินทางของนักท่องเท่ียวลดลง และรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา                          

การท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนร่วมกนั เห็นไดว้่าในปี พ.ศ. 2559 ท่ีผา่นมา นกัท่องเท่ียวจากภูมิภาค

น้ี มีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 13.2 จากปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงนับเป็นอตัราการเติบโตท่ีสูงกว่า             

การเติบโตของตลาดรวม  

 จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัหน่ึงใน 5 ของจงัหวดัในประเทศไทย ท่ีมีนักท่องเท่ียว           

มากท่ีสุด (กระทรวงการท่องเ ท่ียวและกีฬา , 2558) และจากข้อมูลทางด้านการท่องเ ท่ียว                    

จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยถึงสถานการณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า มีจ านวน

นกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนทุกปี ปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ การส่งเสริม และกระตุน้การท่องเท่ียวจากทางภาครัฐ   
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นอกจากน้ีความสวยงามของธรรมชาติ และศิลปวฒันธรรม เป็นตวักระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวเดินทาง

มาท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ (สถิติทางการประเทศไทย, 2559) โดยในปี พ.ศ. 2559 ตั้ งแต่                

เดือนมกราคม จนถึง เดือน ตุลาคม มีจ านวนนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ประมาณ 7.36 ลา้นคน 

อตัราเขา้พกั เฉล่ียร้อยละ 67.84 ของจ านวนนักท่องเท่ียว รวมไปถึง มีรายได้จากนักท่องเท่ียว                 

จ  านวน 68,933 ลา้นบาท (กรมการท่องเท่ียว, 2558) จะเห็นไดว้่าการท่องเท่ียวซ่ึงคาบเก่ียวกบัธุรกิจ

สินค้า และการบริการ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง                                  

ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งมีการปรับรูปแบบการให้บริการท่ีพกัให้มีความหลากหลาย เพิ่มมากข้ึน 

เช่น การประกอบธุรกิจท่ีพักแบบโฮสเทล โดยท่ีธุรกิจมีอัตราการเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว                  

และหากพิจารณาถึงดา้นรูปแบบของธุรกิจแลว้ โฮสเทลเป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และไม่มี

ขอ้จ ากัดท่ีตายตวั ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจโฮสเทลมีอิสระในการออกแบบรูปแบบของโฮสเทล                   

ไดต้ามตอ้งการโดยอาศยัความโดดเด่น และเอกลกัษณ์ประจ าตวัเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

ประกอบกบั เทรนด์การท่องเท่ียวคนเดียว (Solo Traveling) ไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ท่ีมีจ  านวนนกัท่องเท่ียวกลา้ท่ีจะออกเดินทางท่องเท่ียวคนเดียวมากข้ึน โดยผล

ส ารวจของวีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study, 2558) ท่ีสอบถามนักท่องเท่ียวจ านวน               

13,000 คน จาก 25 ประเทศ พบว่ามีการท่องเท่ียวคนเดียว ร้อยละ 24 ของนักท่องเท่ียวทั้งหมด                 

ซ่ึงเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2557 และจากเทรนด์ดงักล่าวท าให้ธุรกิจโฮสเทล

เติบโตข้ึนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากร้อยละ 64 ของนักท่องเท่ียวคนเดียวนั้นเลือกใช้บริการท่ีพกั

ประเภทโฮสเทล โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวในช่วงอาย ุ18 - 30 ปี ซ่ึงมีเหตุผลหลกั คือ เร่ืองราคา 

ความต้องการพบปะเพื่อนใหม่ และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่องเท่ียวระหว่างกลุ่ม

นักท่องเท่ียวดว้ยกนัแต่อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจ

โฮทเทลในปัจจุบนัมีการปรับรูปแบบการให้บริการ เขา้ใจความตอ้งการของผูเ้ขา้พกั มีการสร้าง

บรรยากาศท่ีแตกต่างจากโรงแรม เนน้ความสบายเสมือนอยูบ่า้น ท าใหเ้ป็นแหล่งพบประเพื่อนใหม่

ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่องเท่ียว มีการสร้างจุดเด่นของธุรกิจเพื่อใชเ้ป็นจุดขาย มีการใชส่ื้อ

สังคมออนไลน์  ในการเขา้ถึงกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการเขา้พกั                 

มีการใส่ใจทุกรายละเอียด สร้างความสนุกสนามในการอยู่ร่วมกนั อนัก่อให้เกิดความประทบัใจ 

และมิตรภาพท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียวและธุรกิจ ท าให้เกิดการบอกต่อหรือการใชบ้ริการซ ้ า ดงันั้นผูว้ิจยั                   

ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมของนักท่องท่องเท่ียว และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการเลือก              

ใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี            



3 

 

ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย ค าถาม (6Ws และ 1H) คือ 1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) 2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 

(What) 3) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) 4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who) 5) ผูบ้ริโภค             

จะซ้ือเม่ือไร (When) 6) ผูบ้ริโภคจะซ้ือท่ีใด (Where) 7) ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How) รวมถึงการใช้

ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด มาเป็นแนวทางในการศึกษา การเลือกใช้บริการของ

นกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 1) ดา้นท่ีพกัและการบริการ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นสถานท่ีหรือดา้นช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5) ดา้นพนักงานให้บริการ 6) ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ และ 7) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาจากนกัท่องเท่ียวท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล 

จ านวน 8 แห่ง คือ 1) Hug Hostel & Adventure Tour  2) The Virgo Hotel & Hostel 3) D-Well Hostel 

4) บ้านเมฆ โฮสเทล 5) Bunk Boutique Hostel 6) Chiang Mai Gate Capsule Hostel 7) So Hostel 

และ 8) The Pause Hostel ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเชิงธุรกิจและพฒันาส่วน

ประสมการตลาดของธุรกิจท่ีพกัแบบโฮสเทลในจงัหวดัเชียงใหม่ 

  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล 

ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลของนักท่องเท่ียวในเขต

พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมนักท่องเท่ียว           

กบัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลของนกัท่องเท่ียว ในเขตพื้นท่ี

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิัย 

 1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้บริการโฮสเทลในเขต                 

อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2. ท าให้ทราบถึงระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก               

ใชบ้ริการของผูบ้ริโภค  
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 3. สามารถน าไปเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจรายอ่ืน ๆ ในการ

พฒันาส่วนประสมทางการตลาดใหป้ระสบผลส าเร็จยิง่ข้ึน  

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

 ธุรกิจโฮทเทล ในเขตพื้นท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 1) Hug Hostel & 

Adventure Tour 2) The Virgo Hotel & Hostel 3) D - Well Hostel 4) บ้านเมฆ โฮสเทล 5) Bunk 

Boutique Hostel 6) Chiang Mai Gate Capsule Hostel 7) So Hostel และ 8) The Pause Hostel 

 ขอบเขตด้านประชากร   

 ประชากร คือ นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวใน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                           

ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดั  

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ใชว้ิธีการค านวณ

จากสูตรของคอแครน (Cochran, 1963) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน โดยจะท าการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Selection) เฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล จ านวน 8 แห่ง 

ประกอบด้วย 1) Hug Hostel & Adventure Tour 2) The Virgo Hotel & Hostel 3) D-Well Hostel                  

4) บา้นเมฆ โฮสเทล 5) Bunk Boutique Hostel 6) Chiang Mai Gate Capsule Hostel 7) So Hostel 

และ 8) The Pause Hostel  และท าการก าหนดโควตา (Quota Sampling) แห่งละ 50 ตวัอยา่ง 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ขอบเขตด้านเน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1) ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ 2) พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 3) ระดับความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ตวัแปรตน้ คือ 1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ 2) ระดบัความส าคญัของส่วนประสม              

ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  1.1  ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

   1) เพศ 

   2)  ภูมิล าเนา 

   3) อาย ุ

   4) ระดบัการศึกษา 
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   5) อาชีพ 

   6) สถานภาพ 

   7) รายไดต่้อเดือน  

  1.2 ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก             

ใชบ้ริการมีรายละเอียดดงัน้ี  

   1)  ดา้นท่ีพกัและการบริการ 

   2)  ดา้นราคา  

   3) ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย 

   4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

   5) ดา้นพนกังานใหบ้ริการ 

   6) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

   7) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ   

 2. ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการของนกัท่องเท่ียว มีรายละเอียดดงัน้ี   

  2.1 ช่วงฤดูในการเขา้พกั  

  2.2 ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย  

  2.3  ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการโฮสเทล  

  2.4 วิธีการจองหอ้งพกั  

  2.5 ผูร่้วมเดินทาง  

  2.6 วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั  

 ขอบเขตด้านเวลา 

  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ที่พักแบบโฮสเทล หมายถึง ท่ีพกัราคาประหยดั โดยผูเ้ขา้พกัท่ีใช้บริการจะตอ้งอยู่

ร่วมกนัในห้องเดียว ซ่ึงจะคิดราคาเป็นหน่ึงเตียงต่อหน่ึงคน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จะมีอยู่

อยา่งจ ากดั และใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ร่วมกนั 

พฤติกรรม หมายถึง  พฤติกรรมในการเลือกใช้เลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล             

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ผู้บริโภค หมายถึง นักท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล              

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดหรือวิธีการในการด าเนิน

ธุรกิจโฮเทล โดยอาศัยหลักการประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา                        

3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) ดา้นส่งเสริมการขาย 5) ดา้นการใชพ้นกังาน 6) ดา้นกระบวนการ 

7) ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ท่ีพกั และการบริการของธุรกิจโฮสเทล คือ ขนาด

ของท่ีพกัมีสภาพหอ้งท่ีดี ส่ิงอ านวยความสะดวก คุณสมบติั ลกัษณะเด่น ประโยชน์ รวมถึง ช่ือเสียง

ของท่ีพกั  

ด้านราคา (Price) หมายถึง การก าหนดราคาให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ                  

โฮสเทล มีการก าหนดราคาท่ีชดัเจน มีระดบัราคาใหเ้ลือกหลายระดบัตามความเหมาะสม  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง การเลือกใชช่้องทางในการจดัจ าหน่าย 

หรือ การให้บริการด้านท่ีพกั ในการเสนอบริการในรูปแบบต่าง รวมทั้ งช่องทางในการจ่าย                    

และช าระค่าบริการของผูบ้ริโภค ท่ีก าหนดโดยผูป้ระกอบการอาทิ มีการส ารองท่ีพกัผ่านตวัแทน                    

การท่องเท่ียว มีการส ารองห้องพกัในระบบอินเทอร์เน็ต ลุกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลห้องพัก                        

ไดห้ลากหลายช่องทาง 

ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง การใชว้ิธีในการกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดการซ้ือ

สินคา้ รวมไปถึง การท าให้ลูกคา้รู้จกัสินคา้ของธุรกิจ และบริการของผูป้ระกอบการมีรายการ

ส่งเสริมการขายช่วงเทศกาล แพ็ค เกจส าหรับกลุ่มทัวร์  ส่วนลดให้กับลูกค้า ท่ีมาประจ า                                

มีการลดราคาเพื่อพกัระยะยาว หรือเป็นหมู่คณะ 

ด้านการใช้พนักงาน (Personal) หมายถึง การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีของธุรกิจโฮสเทล 

ผ่านทางพนักงานในการสร้างสัมพันธ์ภาพในระยะยาวกับนักท่องเท่ียว เช่น การให้บริการ                        

ดว้ย  ความยิ้มแยม้แจ่มใส ให้บริการดว้ยความรวดเร็ว และพนักงานส่ือสารภาษาต่างประเทศได ้                

มีความรู้ความเขา้ใจในทกัษะดา้นการบริการ 

ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนและรูปแบบของการด าเนินกิจกรรม                 

ของธุรกิจโฮทสเทลทั้ งในเร่ืองของการส่ือสาร และตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียว                   

เพื่อสร้างสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบันกัท่องเท่ียว ทั้งในเร่ืองของความรวดเร็ว การใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง 
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ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) หมายถึง อาคารสถานท่ี 

รวมถึงการตกแต่ง การออกแบบ บรรยากาศของสถานท่ี เพื่อใช้ในการดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเกิด              

ความสนใจในสถานท่ีพกั 

 

สมมติฐานการวจิัย 

 1. ลักษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด                       

ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

 2. พฤติกรรมนักท่องเท่ียวในการใช้เ ลือกใช้บริการมีผลต่อระดับความส าคัญ                          

ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 



 

 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

แบบโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจัยได้รวบรวมขอ้มูล และเอกสารต่าง ๆ                    

โดยมีแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชเ้ป็นแนวทางประกอบการศึกษา และก าหนดกรอบ

แนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

   1.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัท่ีพกัแบบโฮสเทล 

   2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

   3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

   4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัทีพ่กัแบบโฮสเทล 

 ความหมายของทีพ่กัแบบโฮสเทล 

นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ (2553) ให้ค  านิยามของค าว่า บา้นพกั หรือโฮสเทล (Hostel)                 

วา่เป็นท่ีพกัราคาประหยดัใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นเยาวชนโดยส่วนใหญ่หลายแห่งในทวีป

ยุโรปนิยมดดัแปลงจากอาคารเก่าให้มีสภาพท่ีเหมาะส าหรับใชเ้ป็นบา้นพกัเยาวชน ซ่ึงเป็นท่ีพกัท่ี

นิยมมากส าหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาท่ีชอบเดินทางท่องเท่ียวแบบประหยดั ลกัษณะของท่ีพกั              

จะมีส่ิงอ านวยความสะดวกเท่าท่ีจ าเป็น ส่วนมากจะจดัเป็นห้องนอนรวม และแยกเพศชายหญิง  

โดยแต่ละชั้นจะใช้ห้องน ้ าร่วมกนั บางแห่งอาจจะมีบริการอาหารเช้าให้หรือมีบริเวณครัวกลาง                           

เพื่อใหป้ระกอบอาหารรับประทานกนัเอง 
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 ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์  (2555, 9) ให้ค  านิยามของค าว่า ท่ีพักราคาประหยดัหรือ                      

โฮสเทล หมายถึง อาคารหรือบา้นพกัท่ีดดัแปลงหรือสร้างข้ึน และแบ่งห้องเป็นท่ีพกัแรมมีลกัษณะ

เป็นทั้งห้องพกัรวม และห้องพกัเด่ียวซ่ึงมีทั้งแบบมีห้องน ้ าในตวั และห้องน ้ ารวมบางแห่งมีห้อง

สันทนาการรวม และห้องครัวให้ประกอบอาหารเองไดโ้ดยเก็บค่าเช่าเป็นรายวนัรายสัปดาห์หรือ

รายเดือน ราคาหอ้งพกัมกัถูกกวา่โรงแรมทัว่ไป 

 จิตมณี นิธิปรีชา (2558, 8) ใหค้  านิยามของค าวา่ โฮสเทล (Hostel) หมายถึง หอ้งพกัราคา

ประหยดัท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวแบ็คแพ็คเกอร์ (Backpacker) มุ่งเน้นส าหรับนักท่องเท่ียว                          

ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวต ่า และไม่ค านึงถึงความสะดวกสบายในการพกัผอ่น 

 ธนพล รักษ์ธรรม (2559) ให้ค  านิยามของค าว่า โฮสเทล คือ ท่ีพกันักท่องเท่ียวราคา

ประหยดัท่ีมีเพียงส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น เตียงนอน และท่ีเกบ็ของ 

 จากนิยามข้างต้นจึงสรุปได้ว่า  โฮสเทล คือ ท่ีพักราคาประหยัด ให้บริการแ ก่

นักท่องเท่ียวท่ีเป็นเยาวชนโดยส่วนใหญ่ นิยมมากส าหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาท่ีชอบเดินทาง

ท่องเท่ียวแบบประหยดั เป็นท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวแบบแบคแพค๊เกอร์ ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว

ต ่า และไม่ค านึงถึงความสะดวกสบายในการพกัผอ่น ท่ีพกั จะมีเพียงส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 

เช่น เตียงนอนและท่ีเกบ็ของ ส่วนมากแลว้มกัจะมีพื้นท่ีใชส้อยส่วนกลางร่วมกนั 

 ลกัษณะโดยทั่วไปของโฮสเทล 

ธนพล รักษ์ธรรม (2559) กล่าวถึง ลักษณะของโฮสเทล (Hostel) ว่าเป็นท่ีพัก

นกัท่องเท่ียวราคาประหยดัท่ีมีเพียงส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น เตียงนอน และท่ีเก็บของ 

สามารถรองรับผูเ้ขา้พกัไดต้ั้งแต่ 4 คน ถึง 12 คนต่อห้อง โดยส่วนมากจะมีลกัษณะคลา้ยหอพกั             

มีเตียงสองชั้นหลาย ๆ เตียงในห้องเดียวกนั บางแห่งจะแยกห้องพกัส าหรับผูห้ญิงไวค้นละส่วน  

เพื่อความปลอดภัย และสบายใจระหว่างเขา้พกัใช้ห้องน ้ าร่วมกัน ซ่ึงจะแตกต่างจากลักษณะ                     

ของท่ีพกัในรูปแบบอ่ืน ๆ ดงัค านิยามต่อไปน้ี  

โฮเทล (Hotel) คือ ท่ีพกัท่ีมีบริการท่ีครบครัน ตกแต่งอย่างหรูหรา มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ มากมาย เช่น สระว่ายน ้ า ฟิตเนส ร้านอาหาร ห้องน ้ าในตวั มีความเป็นส่วนตวัสูง 

ราคาเขา้พกัมีหลากหลาย ส่วนมากจะตั้งอยูใ่จเมืองติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก 

โมเต็ล (Motel) มาจากค าว่า Motor รวมกบั Hotel เดิมเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา                   

เป็นท่ีพกัระหว่างทางของนกัเดินทาง ท่ีตอ้งขบัรถระยะไกล โดยแขกจะเขา้พกัเป็นระยะเวลาสั้น ๆ
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หรือเพียงขา้มคืน ส่วนใหญ่มกัอยูริ่มทางหลวง แต่ในประเทศไทยอาจหมายถึง โรงแรมระดบั 3 ดาว 

ราคาประหยดั มีส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และมีอาหารเชา้บริการ 

เกสตเ์ฮา้ส์ (Guest House) หรือโฮมสเตย ์(Homestay) คือ ท่ีพกัท่ีพกัร่วมกบัเจา้ของบา้น

โดยเจ้าของบา้นจะแบ่งพื้นท่ีในบ้านบางส่วนมาท าเป็นห้องให้แขกเขา้พกั ส่วนมากมักตั้ งอยู่                    

ตามชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น อมัพวา เชียงคาน เป็นตน้ มีราคายอ่มเยา เนน้การบริการแบบ

เป็นกนัเอง 

 ข้อดีของการจัดการที่พกัแบบโฮสเทล 

1. มีระบบการจดัการท่ีเรียบง่าย โดยมากผูรั้บบริการ จะตอ้งช่วยเหลือ และบริการตนเอง 

(Self  - Service) ซ่ึงทางผูใ้ห้บริการมีหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกในเร่ืองของค าแนะน า                 

และการจดัเตรียมสถานท่ีพกั เช่น การท าความสะอาด การเปล่ียนผา้ปูเตียง ซ่ึงระบบการจดัการ

ดงักล่าวสามารถด าเนินการโดยใช้เพียงพนักงานตอ้นรับกับแม่บา้นในการให้บริการ ซ่ึงท าให้

ประหยดัค่าใชจ่้ายในการจา้งพนกังานลงเป็นอยา่งมาก 

2. ต้นทุนในการลงทุนต ่า ข้อได้เปรียบท่ีส าคัญของธุรกิจโฮสเทล คือ ด้านต้นทุน                      

ในการตกแต่ง และจดัการด้านสถานท่ี รวมถึงการก่อสร้างซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะใช้การดดัแปลง

บา้นพกั หรืออาคารสถานท่ี ท่ีเดิมมีอยูแ่ลว้ เช่น โกดงั บา้น อพาร์ทเมน้ท ์หรือแมแ้ต่อาคารพาณิชย์

ต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง 

3. สามารถท าได้ด้วยตนเอง เน่ืองจากโดยส่วนมาก ผูรั้บบริการจะทราบว่าท่ีพัก                 

ในลกัษณะน้ีจะตอ้งช่วยเหลือและบริการตนเอง (Self - Service) ดงันั้น ระบบจดัการส่วนงานอ่ืน ๆ 

ผูใ้หบ้ริการอาจจะสามารถเป็นไดท้ั้ง พ่อครัวแม่บา้น พนกังานตอ้นรับ เจา้ของ ไดใ้นคน ๆ เดียวกนั

จึงไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชค้นเป็นจ านวนมากในการด าเนินงาน 

4. ผูรั้บบริการมีความเขา้ใจถึงลกัษณะโดยธรรมชาติของโฮสเทลว่าเป็นท่ีพกัราคาถูก

ดงันั้นอาจจะไม่มีบริการเหมือนโรงแรมหรือท่ีพกัประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงโดยมากผูรั้บบริการมีความ

ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีจ าเป็น เช่น ท่ีนอน ตูเ้ก็บของปลัก๊ไฟซ่ึงโฮสเทลสามารถ

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี  

5. เป็นธุรกิจท่ีใส่ความเป็นตวัเองลงไปไดสู้ง โฮสเทลเป็นธุรกิจท่ีสามารถเป็นพื้นท่ี                

ในการแสดงตวัตนความเป็นตวัเองของเจา้ของกิจการไดสู้ง มีอิสระในการบริหารจดัการ ไม่มีกฎ

ตายตวัทั้งในเร่ืองของการออกแบบ ระบบการจดัการ ระบบการจองห้องพกัซ่ึงหาไม่ไดจ้ากธุรกิจ       

อ่ืน ๆ หลายธุรกิจท่ีตอ้งรักษาความความเป็นทางการ (Formal) เอาไว ้
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6. เป็นแหล่งพบปะเพื่อนใหม่ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว โฮสเทลเป็นธุรกิจ                

ท่ีท าให้ผูค้นสามารถพบปะกันได้ โดยเฉพาะในพื้นท่ีส่วนกลาง (Common Area) อาจจะเป็น

ห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นท่ีท าให้ผูค้นสามารถ พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ และความ

คิดเห็น รวมถึงมีโอกาสในการท าความรู้จกักบัเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศทัว่โลก 

7. บรรยากาศเป็นกนัเอง โฮสเทลเป็นธุรกิจท่ีมีการให้บริการแบบเป็นกนัเองใกลชิ้ด

สนิทสนมกันทั้ งระหว่างผู ้ให้บริการ และผู ้รับบริการ ซ่ึงอาจจะไม่มีรูปแบบท่ีเป็นทางการ 

เหมือนกบัธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งรักษาภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือของธุรกิจ 

8. ตั้ งอยู่ในท าเลท่ีเดินทางสะดวก โฮสเทลอาจไม่ได้ตั้ งอยู่ในบริเวณใจกลางเมือง                

เน่ืองดว้ยปัจจยัทางดา้นราคา แต่ในทางกลบักนัโฮสเทลมกัตั้งอยู่ใกลก้บัสถานีขนส่งสาธารณะ 

ได้แก่ สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ซ่ึงสะดวกมากส าหรับนักท่องเท่ียว                         

ท่ีตอ้งการเดินทางไปเท่ียวในท่ีต่าง ๆ 

9. ราคาหอ้งพกัถูกกว่าโรงแรมหลายเท่า อาจจะเป็นเพราะผูใ้หบ้ริการใชต้น้ทุนนอ้ยกว่า

ขนาดของหอ้งของโรงแรมเลก็กวา่มีส่วนท่ีใชง้านร่วมกนัมากกวา่จึงสามารถติดราคาถูกได ้

จากการศึกษาธุรกิจท่ีพกัแบบโฮสเทล ซ่ึงเป็นธุรกิจใหบ้ริการท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียว 

ในการประกอบธุรกิจโฮสเทลนั้นสามารถท าไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากใชต้น้ทุนในการประกอบกิจการ

ไม่สูงมากนกั ผูป้ระกอบการสามารถสร้างเอกลกัษณ์หรือจุดเด่นของธุรกิจไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึง

รูปแบบ จะเห็นได้ว่าจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว                

ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จึงท าให้ธุรกิจให้บริการมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะธุรกิจ

โฮสเทลซ่ึงผู ้ประกอบการธุรกิจโฮสเทลต่างมีกระบวนการเชิงธุรกิจท่ีแตกต่างกันออกไป                                 

มีการสร้างจุดเด่นหรือเอกลกัษณ์ในการน าเสนอสินคา้ และบริการ จึงท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจศึกษา

ธุรกิจโฮสเทลในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 8 แห่ง คือ 1) Hug Hostel & Adventure Tour              

2) The Virgo Hotel & Hostel 3) D-Well Hostel 4) บ้าน เมฆ โฮสเทล  5) Bunk Boutique Hostel                           

6) Chiang Mai Gate Capsule Hostel 7) So Hostel และ 8) The Pause Hostel 
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แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล                     
ท่ี เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ การเลือกสินคา้ บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ในการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการ ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ดงัน้ี  

 ฟอซออล และซีกเกอสัน (Foxall and Sigurdsson, 2013, 231 - 237 อา้งถึงใน ชีวรรณ             
เจริญสุข, 2556) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าโดยมนุษยแ์สดงออกโดยไม่รู้ตวั 
การแสดงออกหรือการกระท าซ่ึงซ้ือหรือต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อการบริโภคส่วนตัว                       
หรือพฤติกรรมการตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และใชบ้ริการสินคา้
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของเขา 

วนัดี รัตนกาย (2554) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูริ้โภคว่า เป็นบุคคลหรือครัวเรือน 
ซ่ึงซ้ือหรือตอ้งการสินคา้หรือบริการเพื่อการบริโภคส่วนตวั หรือพฤติกรรมการตดัสินใจ และการ
กระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ และใช้บริการสินคา้เพื่อตอบสนองความต้องการ                  
และความพึงพอใจของเขา การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ และบริการต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุดจากงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

ธงชัย สันติวงษ์ (2540 อ้างถึงใน ชัยณรงค์ ทรายคา, 2552, 8) กล่าวว่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า และการใช้
ซ่ึงสินคา้ และบริการทั้งน้ีหมายความรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และเป็นส่ิง             
ท่ีมีส่วนในการก าหนดใหเ้กิดการกระท าดงักล่าว 

สรุป พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของการกระท า

ในการคน้หา เลือกซ้ือ บริโภค สินคา้หรือบริการ ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง                 

กับความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ และค่านิยม ของบุคคลนั้น ๆ ผ่านทางกระบวนการตดัสินใจ                 

ซ่ึงเป็นตวัก าหนดใหเ้กิดการกระท าดงักล่าว 

 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคตอ้งมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อคน้หาหรือ

วิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ และการใช้ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ                         

และพฤติกรรมการซ้ือ การใชข้องผูบ้ริโภคค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์

การตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

https://phimonwand.wordpress.com/2014/11/16/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84/#_ENREF_2
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ศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2552) กล่าวว่า การตลาดนั้ นมีความส าคัญต่อธุรกิจต่าง ๆ                      

มากนอ้ยแค่ไหน เห็นไดจ้ากองคก์รจะอยูร่อดหรือไม่ยอ่มข้ึนกบั การเขา้ถึงใจลูกคา้ของคุณอยา่งไร 

ดงันั้น การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้ดว้ยการใชเ้ทคนิค 7 ประการ ในการท าความรู้จกัลูกคา้              

ให้เขา้ใจมากยิ่งข้ึน ประกอบดว้ย 1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) 2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What)               

3) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) 4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who) 5) ผูบ้ริโภคซ่ึงเม่ือไรจึง

จะซ้ือ (When) 6) ผูบ้ริโภคจะซ้ือท่ีใด (Where) และ 7) ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How) มีรายละเอียด 

ดงัน้ี  

1.  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) จะเห็นได้ว่าในการประกอบธุรกิจโฮสเทลกลุ่ม

เป้าหมายของธุรกิจ คือ นกัท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย

หรือชาวยุโรป ซ่ึงอาจมีวิธีการเลือกใชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น ชาวเอเชียชอบความสงบ 

ชาวยุโรปชอบความสนุกสนาน ฉะนั้นผูป้ระกอบการธุรกิจโฮสเทลตอ้งตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อใหเ้กิดความประทบัใจเกิดการบอกต่อ และการใชบ้ริการซ ้า    

2.  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) เช่น เม่ือนักท่องเท่ียวเขา้ใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล 

ผูป้ระกอบการตอ้งวิเคราะห์ว่านกัท่องเท่ียวตอ้งการพกัผ่อนหรือตอ้งการมาพบปะเพื่อนใหม่หรือ 

เปล่ียนประสบการณ์การท่องเท่ียวกับคนอ่ืน ๆ ฉะนั้ นผูป้ระกอบการควรมีการจัดสรรพื้นท่ี

ส่วนกลางในการใหบ้ริการ เช่น การมีโต๊ะหรือเกา้อ้ี มีการขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเสริม เช่น กาแฟ 

ชา เป็นตน้  

3.  ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why)  คือ ส่ิงท่ีสร้างแรงจูงใจในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบ

โฮสเทล เช่น มีราคาถูกเน่ืองจากราคาท่ีพกัแบบโฮทเทลมีราคาถูก ฉะนั้นผูป้ระกอบการธุรกิจ                  

โฮสเทลตอ้งตั้งราคาท่ีใหเ้หมาะสมใหผู้บ้ริโภครู้สึกคุม้ค่ากบัจ านวนเงินท่ีจ่ายไป     

4.  ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who) ในการเขา้ใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล 

นกัท่องเท่ียวอาจตดัสินใจในการเขา้ใชบ้ริการจากการเขียนค าแนะน าจากนกัท่องเท่ียวคนอ่ืน ๆ ตาม

เวบ็ไซต ์หรือจากเพื่อนร่วมเดินทาง เช่น นักท่องเท่ียวบางกลุ่มอาจตอ้งการแยกห้องพกัชายหญิง 

ฉะนั้นผูป้ระกอบการควรเตรียมความพร้อมห้องพกั ให้สามารถแบ่งห้องพกัตามความตอ้งการ               

ของนกัท่องเท่ียวได ้ 

5.  ผู ้บ ริโภค ซ่ึง เ ม่ือไร จึงจะ ซ้ือ  (When)  จะ เ ห็นได้ว่ า ธุร กิจโฮสเทล  มี ปัจจัย                                

ดา้นการท่องเท่ียวเขา้มาเก่ียวขอ้ง กลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือผูใ้ชบ้ริการโดยส่วนมากจะเขา้พกัในฤดูกาล

ท่องเท่ียว โดยเฉพาะจงัหวงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว คือ เดือนตุลาคม ถึง เดือนเมษายน 
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ของทุก ปี  ดังนั้ น ธุร กิจโฮสต้อง เต รียมความพร้อมในการให้บ ริการแ ก่นัก ท่อง เ ท่ี ยว                                          

ในดา้นการให้บริการ การเตรียมสถานท่ีพกั เพื่อป้องกนัไม่ให้นักท่องเท่ียวของธุรกิจพบกบัความ

ผดิหวงัซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบกบัธุรกิจ 

6.  ผู ้บริโภคจะซ้ือท่ีใด (Where) ในการขายสินค้าและบริการของธุรกิจโฮสเทล                  

สามารถท าไดห้ลายช่องทาง เช่น การขายผา่นตวัแทนจ าหน่าย การจ าหน่ายผา่นเวบ็ไซต ์มีจ าหน่าย

ในระบบออนไลน์ เป็นตน้ นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวยงัสามารถเดินทางมาเลือกท่ีพกัด้วยตวัเอง 

ฉะนั้ นผู ้ประกอบการควรมีช่องทางในการขายสินค้าและบริการของท่ีพักโฮสเทลให้มี                              

ความหลากหลาย  

7.  ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) ในการซ้ือสินคา้และบริการของท่ีพกัโฮสเทลในปัจจุบนั

เทคโนโลยีมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ มีการขายท่ีพกัในระบบออนไลน์ เพิ่มความ

สะดวกสบายใหก้บันกัท่องเท่ียว รวมถึงมีการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต ท าใหก้ารซ้ือขายท่ีพกัมีความ

สะดวกมากยิง่ข้ึน และยงัสามารถแสดงขอ้มูลท่ีพกัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการท่ีพกั รวมถึงการขายโดยตรงซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางมาสอบถามขอ้มูลยงัโฮสเทล             

ท่ีตอ้งการได ้สามารถต่อรองราคากบัผูป้ระกอบการได ้ 

 จากแนวคิดพฤติกรรมผู ้บริโภค สรุปได้ว่า  การวิ เคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค                          

เป็นการคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และการบริการของผูบ้ริโภค โดยอาศยัค าถาม 7 

ประการ ในการท าเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากยิ่งข้ึน ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัจะน า

แนวทางในการการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคทั้ง 7 ค  าถาม เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ี

เลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

พฒันาธุรกิจท่ีพกัแบบโฮสเทล ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว รวมถึงสร้าง

ความประทบัใจในการบริการ เกิดการบอกต่อ และมีการใชบ้ริการซ ้า   
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แนวความคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด เป็นแนวคิด และทฤษฎีท่ีส าคญัอย่างหน่ึงทางการตลาด 
เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกใช้ในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู ้บริโภค โดยนักการตลาด                                
จะใชส่้วนผสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการด าเนิน และการพฒันาวิธีการทางการตลาดเพื่อให้
ตรงกับกลุ่มเ ป้าหมาย จากการศึกษาค้นคว้า  มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย                                
ของส่วนประสมทางการตลาดไว ้ดงัน้ี 

คอตเลอร์ (Kotler, 2012, 51) ให้ความหมายของ ส่วนประสมทางการตลาด ไว้ว่า 
หมายถึง ชุดของเคร่ืองมือทางการตลาด 4 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย                        
การส่งเสริมการตลาด ท่ีธุรกิจสร้างข้ึน ในการตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายโดยการส่งมอบคุณค่า             
ท่ีมีไปยงัผูบ้ริโภค 

 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ให้ความหมายของ ส่วนประสมทางการตลาด                

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกัน                       
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ การจดัจ าหน่ายราคาการ
ส่งเสริมการตลาด 

มทัวนั กุศลอภิบาล (2555, 9) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) หมายถึง ตวัแปรทาง การตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์ร
ใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

วงศพ์ฒันา ศรีประเสริฐ (2553, 254-255) ใหค้วามหมายของ ส่วนประสมทางการตลาด 
คือ องค์ประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได้                   
กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด   
ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ การจดัจ าหน่าย การก าหนดราคา                 
การส่งเสริมการตลาด สามารถเรียกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้อีกอย่างหน่ึงว่า 4 Ps                    
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 4 ตวั โดยทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมี
ความส าคญัเท่าเทียมกนั แต่ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยทุธ์โดยเนน้น ้ าหนกัท่ี P 
ตวัใดมากกวา่กนั เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนักการตลาดสามารถควบคุม ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก้ไข                          
โดยจะเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ในการตอบสนองต่อความตอ้งการ
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ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองมือทางดา้น ผลิตภณัฑ ์(Product) 
ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) โดยมีจุดมุ่งหมาย                  
เพื่ อ ก่อให้ เ กิดการแลกเปล่ียน การรับ รู้  และการจดจ า ต่อก ลุ่มตลาดเ ป้าหมาย  รวมถึง                                
สามารถตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด 
 แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 อา้งถึงใน กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ, 2557, 46) อธิบายเก่ียวกับ

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ว่าเป็นแนวคิด                

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการโดยใช้ส่วนประสมการตลาด 7 ประการ ในการก าหนดกลยุทธ์

การตลาด ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทาง                            

การจัดจ าหน่าย  (Place) 4 )  ด้านส่ง เส ริมการตลาด  (Promotion) 5 )  ด้านบุคคล (People)                                       

6) ด้านกระบวนการ (Process) 7) ด้านการสร้าง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence and Presentation) มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ส่ิงท่ีน าเสนอขายใหก้บัผูบ้ริโภคทั้งในรูปแบบของส่ิงท่ี

จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ในการประกอบธุรกิจท่ีพกัแบบโฮสเทล ผลิตภัณฑ์ คือ ห้องพกั                   

เตียงนอน และการบริการ รวมถึงพื้นท่ีส่วนกลาง เช่น โซนพกัผอ่น ห้องครัว เป็นตน้ ยงัรวมไปถึง

ช่ือเสียงของท่ีพกั การมีการบริการเสริม เช่น การบริการรถรับส่ง การใชบ้ริการเช่ารถจกัรยายนต์

หรือจกัรยานในการป่ันชมเมือง เป็นตน้   

 2.  ดา้นราคา (Price) คือ การก าหนดราคาของสินคา้และการบริการ ในการตั้งราคาของ

ธุรกิจโฮสเทลนั้นจะมีราคาถูกกว่าท่ีพกัประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงธุรกิจโฮสมีตน้ทุนในการประกอบกิจการ 

ท่ีไม่สูงมากนกัจึงสามารถตั้งราคาใหถู้กกว่าท่ีพกัประเภทอ่ืน ๆ ได ้ถือไดว้า่การตั้งราคาท่ีถูกเป็นจุด

ขายของธุรกิจโฮสเทล นอกจากน้ีในการตั้งราคาผูป้ระกอบการธุรกิจโฮสเทลตอ้งค านึกถึงคุณค่า

หรือความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บวา่คุ่มค่าหรือไม่กบัจ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคจ่ายไป         

 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ ช่องทางในการน าสินคา้ และบริการส่งไปยงั

ผูบ้ริโภค ใรการประกอบธุรกิจท่ีพกัแบบโฮสเทลมีช่องทางในการจ าหน่ายท่ีพกั เช่น การจ าหน่าย

ผ่านช่องทางออนไลน์ มีตวัแทนจ าหน่าย (Agency) เช่น อโกด้า (Agoda.com) บุ๊คก้ิง ดอทคอม 

(Booking) ซ่ึงการใช้ช่องทางออนไลน์สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทัว่ถึง และรวดเร็ว 

นอกจากน้ีผูป้ระกอบการสามารถจ าหน่ายท่ีพกัเองผา่นทางเคาน์เตอร์สถานประกอบการ  
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 4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ รายการส่งเสริมการขายท่ีช่วยดึงดูด

กลุ่มเป้าหมาย เช่น การลดราคาท่ีพกัให้กับนักท่องเท่ียวเช่าท่ีพกัหลายวนั นอกจากน้ียงัรวมถึง            

การจดักิจกรรมเพื่อสังคม การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของธุรกิจ ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อสร้าง                 

การรับรู้ใหก้บักลุ่มนกัท่องเท่ียวเป้าหมาย และยงัเป็นการช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัธุรกิจ   

 5.  ด้านบุคคล (People) คือ พนักงานผูใ้ห้บริการ ในการประกอบธุรกิจท่ีพักแบบ                 

โฮสเทล พนักงานตอ้งมีใจรักในการบริการ สามารถสร้างความประทบัใจให้กับนักท่องเท่ียว                  

ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือกการฝึกอบรม การสร้าวแรงจูงใจในการบริการ นอกจากน้ี               

ยงัตอ้งมีทกัษะทางการการส่ือสาร สามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศไดห้ลากหลายภาษา  

 6. ดา้นกระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ เพื่อส่งมอบการบริการ              

ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ในการประกอบธุรกิจท่ีพกัแบบโฮสเทลนั้ นต้องมีกระบวนการ                            

ท่ีรวดเร็วทั้ งการส ารองท่ีพัก การเข้าพกั และเช็คเอ้าท์ ต้องแจ้งข้อมูลเบ้ืองต้นในการเข้าพัก                         

ให้กบันักท่องเท่ียวเพื่อเป็นขั้นตอนในการปฏิบติั รวมถึงยงัมาสามารถให้ขอ้มูลท่ีนักท่องเท่ียว

ตอ้งการได ้ 

 7. ด้านการส ร้ า งและน า เสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 

Presentation) คือ การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ เช่น การสร้างบรรยากาศ 

มีการจัดแบ่งโซนพื้นท่ีอย่างชัดเจน เช่น มุมพักผ่อน ท่ีจอดรถ มีการรักษาความปลอดภัย                  

ของท่ีพกั และบรรยากาศโดยรอบบริเวณสถานท่ีพกัเอ้ืออ านวย  

 จากแนวทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ สรุปไดว้่า เป็นการวิเคราะห์  

ถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด 7 ดา้น ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัจะน าแนวทางใน

การการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ ง 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) 2) ดา้นราคา (Price) 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4) ด้านส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 5) ดา้นบุคคล (People) 6) ดา้นกระบวนการ (Process) 7) ดา้นการสร้าง และน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  เพื่อศึกษาถึงระดับความส าคัญ                      

ในการ เ ลือกใช้บ ริการ ท่ีพักแบบโอสเทลใน เขตพื้ น ท่ีอ า เภอ เ มือง  จังหวัด เ ชี ยงใหม่                                            

เพื่อใช้เป็นแนวทางในพฒันาการด าเนินงานด้านการตลาด ให้สามารถสร้างผลประกอบการ                    

และความยัง่ยนืใหก้บัธุรกิจท่ีพกัโฮสเทล   
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 ประภาพร ยศไกร (2559) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเมือง

พทัยาจงัหวดัชลบุรีของนักท่องเท่ียวชาวจีนผลการศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา                

ของนกัท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน แตกต่างกนั ส่งผลใหก้ารเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเมือง

พทัยาจงัหวดัชลบุรี ไม่แตกต่างกนัและอาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ภูมิล าเนาของนกัท่องเท่ียวชาวจีน

แตกต่างกนั ส่งผลให้การเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี แตกต่างกนั การเคย

หรือไม่เคยมาเท่ียวพทัยา บุคคลท่ีมาดว้ย รูปแบบอาคารโรงแรมท่ีช่ืนชอบ ลกัษณะห้องพกัท่ีพกัส่ิง

อ านวยความสะดวกในห้องพกัท่ีตอ้งการ แหล่งทราบขอ้มูลท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวจีน แตกต่าง

กนัส่งผลใหก้ารเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรีแตกต่างกนั และช่วงเวลาท่ีมาพกั

ช่วงเดือนท่ีมาเท่ียว พื้นท่ีท่ีพกัระยะเวลาพกัจ านวนผูเ้ขา้พกัต่อห้องอุปกรณ์ในห้องน ้ าท่ีตอ้งการ            

ของนักท่องเท่ียวชาวจีน แตกต่างกนัส่งผลให้การเลือกใช้บริการโรงแรมใน เมืองพทัยาจงัหวดั

ชลบุรีไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลกับการเลือกใช้บริการโรงแรม                          

ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นกายภาพ 

มีผลกบัการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวจีนในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ท่ีระดบั

นัยส าคญั 0.05 เชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในเมืองพทัยา                               

ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนมากท่ีสุดคือ ดา้นราคา และดา้นกายภาพ 

 สุรางคณา แก้วตา (2557) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ธุรกิจท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวจีนในจงัหวดัภูเก็ตผลการศึกษาพบว่าคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

นักท่อง เ ท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ อายุ  25  -  35  ปี  มีรายได้ต่อ เ ดือน 20 ,001 - 30,000 บาท                                         

โดยนักท่องเท่ียวจีนส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก เขา้พกัต่อคร้ังจ านวน 3 - 5 คืน 

ลกัษณะการท่องเท่ียวเดินทางเป็นหมู่คณะและบริษทัน าเท่ียว เหตุผลในการมาเท่ียวภูเก็ต คือ 

ท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีตอ้งการหรือสนใจ คือ พกัผ่อนตามธรรมชาติ มีราคาท่ีพกัต่อ                 

คือ 1,000 - 1,500 บาท ส่วนราคาท่ีสามารถจ่ายได ้500-1,000 บาท ไดมี้การจองหอ้งพกั โดยจองผา่น

บริษทัน าเท่ียวเลือกท าเลท่ีพกัอยู่ติดชายทะเลหรือชายหาด และนักท่องเท่ียวจีนให้ความส าคญั                 

กบัปัจจยัดา้นบุคคลากรเป็นอนัดบัแรก ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว

ชาวจีน พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษาอาชีพ รายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์ กบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ดา้นคร้ังท่ี                

มาท่องเท่ียว จ านวนวนัท่ีเขา้พกั ลกัษณะการท่องเท่ียว เหตุผลในการท่องเท่ียว ดา้นราคาท่ีพกัต่อ
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หน่ึงคืนท่ีสามารถจ่ายได้ การจองห้องก่อนเขา้พกั วิธีการจองห้องก่อนเขา้พกั และท าเลท่ีพกั                                  

มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                      

แรงจูงใจในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านกระบวนการ               

ในการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 รสสุคนธ์ แซ่เฮีย (2556) ศึกษา ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมคุณภาพ                          

การบริการส่วนผสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้

ชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัห้าดาวแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 -59 ปี ผูต้อบแบบสอบถาม                 

โดยส่วนใหญ่มีสัญชาติแคนาดา เดนมาร์ก สิงคโปร์ และอิตาลี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้บริการ ดา้นระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทยของลูกคา้ ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัห้าดาวแห่งหน่ึงในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ขณะท่ีปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ  ด้านความถ่ีในการเข้าพัก                                 

และวตัถุประสงค์ของการเขา้พกัของลูกคา้ท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้

ชาวต่างชาติในการใชบ้ริการโรงแรมระดบัห้าดาวแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี

ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติในการใชบ้ริการโรงแรม

ระดบัห้าดาวแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยท านายความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติ 

ท่ีใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวดักรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 43.7 อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นคุณค่าของตราสินคา้ 

ปัจจยัส่วนผสมการตลาดบริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติในการใชบ้ริการ

โรงแรมระดบัหา้ดาวแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 นาตยา เจริญผล (2555) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในอ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบระหว่าง

นกัท่องเท่ียวชาวยุโรป และชาวเอเชีย ผลของการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป พบว่า นักท่องเท่ียวโดยส่วน

ใหญ่เป็นเพศชายโดยมีอายุ 31 - 40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั และมีรายไดต่้อปี 30,000 - 40,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ส าหรับผลการวิเคราะห์พฤติกรรม พบว่า 

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางมาท่องเท่ียว โดยเดินทาง                                

มากับครอบครัว เขา้พกัประมาณ 3 -7 วนั และจะเลือกท่ีพกัประเภทโรงแรม มีราคาประมาณ                    
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80.63 - 113.15 ดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกท่ีพกัดว้ยตน และมีการจองหอ้งพกัล่วงหนา้

ผา่นทางโทรศพัท ์ส าหรับท าเลท่ีตั้งของท่ีพกั นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปส่วนใหญ่เลือกอยูใ่กลท้ะเลหรือ

ชายหาด และนักท่องเท่ียวชาวเอเชียส่วนใหญ่เลือกท่ีพกัอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน ผลการวิเคราะห์

สมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการท่ีพกัของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติแตกต่างกนั ส าหรับการใหค้วามส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการส่งผล

ต่อพฤติกรรมในการใช้บริการท่ีพกัแตกต่างกนั ซ่ึงพบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งชาวยุโรป               

และเอเชียให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

(t = -3.769, Sig. = 0.000) ด้านบุคคล ( t = -5.485, Sig. = 0.000) ด้านกระบวนการ ( t = -5.090,                    

Sig. = 0.000) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (t = -3.411, Sig. = 0.006) แตกต่างกนั 

 ลลิตา ยุรยาตร์ (2555) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเชา้พกัรีสอร์ท ในอ าเภอหัวหิน 

จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น                     

เพศหญิง อายรุะหว่าง 25-29 ปี สถานภาพ โสด การศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบ

ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15 ,001 - 20,000 บาท ปัจจัยส่วนประสม                           

ทางการตลาดโดยภาพรวมของการเลือกเขา้ท่ีพกัรีสอร์ทในอ าเภอหวัหิน มีความส าคญัต่อการเลือก

เขา้พกัรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวอยู่ในระดบั มากท่ีสุด ซ่ึงปัจจยัท่ีมีความส าคญัเรียงตามล าดบั คือ  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด                 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดา้นพฤติกรรมการเขา้พกัแสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่จ่ายค่าท่ีพกัประมาณ 

1,001 - 2,000 บาท ความพึงพอใจโดยรวม ด้านปัจจัยสถานท่ีตั้ งชอบลกัษณะรีสอร์ทท่ีใกลชิ้ด

ธรรมชาติ ผลการทดสองสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ                

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉล่ียต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด                                       

มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกเขา้พกัรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียว 

 อรุณี ล้อมเศรษฐี (2554)  ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกั และการบริการด้านสถานท่ีหรือช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย ด้านพนักงานให้บริการ และด้านลักษณะกายภาพ ด้านกระบวนการ                            

ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา โดยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพัก                              

ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในระดับสูง และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการท่ีพกของชาวต่างชาติ ไดแ้ก่ เพศ ภูมิล าเนา อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส                 
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และรายไดข้องนกัท่องเท่ียว ประสบการณ์พกัแรม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นท่ีพกั

และการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด                        

ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 การะเกด แก้วมรกต (2554) ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการโรงแรม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20 - 30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับ                  

ปริญญาตรี อาชีพลูกจ้างหรือรับจ้าง มีถ่ินท่ีอยู่ในภาคใต ้มีรายได้ต  ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน               

ของครอบครัว มีรายจ่ายต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรม การเลือกใช้บริการโรงแรม                             

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ พบว่า ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย 2 คืนต่อคร้ัง เพื่อนหรือ

ญาติพี่นอ้งเป็นผูมี้ส่วนในการตดัสินใจในการเลือกท่ีพกั จองห้องพกับริเวณเคาน์เตอร์ของโรงแรม    

เลือกพกัประเภทห้องมาตรฐาน (เตียงเด่ียว) อตัราค่าห้องพกัใชบ้ริการ 500 - 999 บาท ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดั

กระบ่ี พบว่า โดยรวมมีระดบัการความส าคญัในระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า        

อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน เรียงตามล าดับ คือ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ                             

ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ด้านผลิตภณัฑ์ และอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น คือ ด้านราคา                      

ดา้นประสิทธิภาพ และคุณภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี จ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 

ต่างกันปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียว              

ชาวไทยในจงัหวดักระบ่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่าง

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี พบว่า ระยะเวลา               

ในการเขา้พกั ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ วิธีในการจองหอ้งพกั ประเภทหอ้งพกั และอตัราหอ้งพกั 

มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม                      

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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 ชัชวาล เวศย์วรุตม์ (2553) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยัในหอพกั

ในอ า เภอเมืองจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า  ค่า เฉล่ียส่วนประสมทางการตลาด                                 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท าเลท่ีตั้ ง ด้านบุคลากร                              

ท่ีให้บริการ ดา้นคุณภาพ การบริการดา้นห้องพกัดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า                

อยูใ่นระดบั มาก เช่นเดียวกนั ทศันคติโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นความเช่ือการปฏิบติั และดา้นความรู้อยูใ่นระดบั มาก ทุกดา้น และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ในการเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม พบว่า เพศ อายุ 

อาชีพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน มีผลท าให้การตดัสินใจเลือกพกัอาศยั

ในหอพกัของผูบ้ริโภคแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ตฤณ พร้ิงประเสริฐ (2553) ศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการท่ีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์

บริเวณถนนขา้วสารผลการศึกษา พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

(8Ps)  คือ  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคาด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  ด้านการส่ง เสริมการขาย                                    

ด้านกระบวนการและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน                           

ดา้นบุคลากร และด้านลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการท่ีพกั                   

แบบเกสตเ์ฮาส์ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในการใช้บริการท่ีพักแบบเกสต์เฮาส์  บริเวณถนนข้าวสารของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ                                    

ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างให้ระดับความส าคญัปัจจัยด้านกระบวนการ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์                         

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 รองลงมา คือ ปัจจยัทางดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และปัจจยั

ทางดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด                

ท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญน้อยท่ีสุด คือ ปัจจัยทาง                       

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ระดบัความส าคญัของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์ บริเวณถนนขา้วสารของนกัท่องเท่ียว พบว่า ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบเกสตเ์ฮาส์ บริเวณถนนขา้วสาร มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.04 และเม่ือแยกรายละเอียดตามรายขอ้ พบว่า การเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียว และแหล่ง

ท่องเท่ียวไดส้ะดวก และง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 การเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวก และการบริการ

ไดง่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 การตอ้นรับจากประชาชนในพื้นท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 การมีระบบ

การคมนาคมขนส่งให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 ความประทับใจแรกเม่ือมาถึง                      

เกสต์เฮาส์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 ความสะอาดโดยรวมของเกสต์เฮาส์  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08                        
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ความโดดเด่นของเกสตเ์ฮาส์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และการออกแบบ และการตกแต่งมีเอกลกัษณ์

เป็นของตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณท่ีเป็นตวัแปรตามอย่าง

เขม้ขน้ 4 ปัจจยั ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ                      

ในท างาน และดา้นบุคลากร สามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ภาพรวมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการท่ีพักแบบเกสต์เฮาส์บริเวณถนนข้าวสาร  (Y) ได้ ดังน้ี                            
Y = 1.067 + 0.282 X1 + 0.153X3 + 0.202X6 + 0.119X7 ตามล าดบั 

 อคัร์กฤษฎิ์ เหลือโกศล (2559) ศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

ท่ีพกัแรมขนาดเลก็ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตเมืองเก่าของจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์

เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมขนาดเล็กของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติในเขตเมืองเก่าของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากกนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ                 

ท่ีมาท่องเท่ียว หรือพกัอาศยั บริเวณเขตตัวเมืองเก่าของจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง (Self – Administered 

Questionnaire) พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัท่ีพกัแรมขนาดเลก็ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 

21 -30 ปี มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ มีภูมิล าเนาอยู่ในทวีปเอเชีย เดินทาง                     

มาเชียงใหม่เป็นคร้ังแรก โดยมาเพื่อท่องเท่ียว ท่ีพกัขนาดเล็กท่ีเลือกตั้ งอยู่บนถนนมูลเมือง 

ระยะเวลาพกั 3 - 4 คืน เหตุผลท่ีเลือกพกัเพราะอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ลกัษณะการจอง                  

ท่ีพกัเป็นหอ้งพกั รวมอาหารเชา้ รูปแบบหอ้งเป็นแบบเตียงเด่ียว ในราคาหอ้งพกัต ่ากว่า 1,000 บาท

ต่อคืน มีผูร่้วมเดินทาง จ านวน 1 - 2 คน นักท่องเท่ียวเป็นผูต้ ัดสินใจเลือกท่ีพักด้วยตนเอง                           

โดยมีแหล่งขอ้มูลท่ีพกัจากบริษัทท่องเท่ียวในประเทศของผูเ้ดินทาง ใช้การจองห้องพกัทาง

อินเทอร์เน็ต โดยจองผ่านเวปไซต ์Agoda ซ่ึงเหตุผลท่ีจองผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะมีความสะดวก 

จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ดา้น 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดบัได้แก่ ด้านราคา ด้านการจดัจาหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ                            

เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มทวีป กบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่า นกัท่องเท่ียว

ท่ีมาจากทวีปท่ีแตกต่างกันให้ความส าคญัต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้านแตกต่างกัน         

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ                       

และจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียว กบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ และจ านวนคร้ังในการเดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่แตกต่างกัน                  
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ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมตลาดทั้ง 7 ดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 จิตมณี นิธิปรีชา (2558) ศึกษา โครงการจดัตั้งกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถีชุมชน 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการจดัตั้งโครงการจดัตั้งธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล 

เพื่อรักษาวิถีชุมชน และศึกษาการตดัสินใจในการใช้บริการโฮสเทล โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบเชิง

ปริมาณ โดยน าขอ้มูลเชิงลึกมาสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ                   

อีก 385 คน เป็นเพศหญิง อายุ 26 -30 ปี สถานภาพสมรสโสด ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ

ปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน มีรายได ้1,000 – 1,499 USD ต่อเดือน และมีภูมิล าเนาท่ี South 

East Asia มีประสบการณ์การเขา้พกัโฮสเทล 1-2 คร้ัง มีสมาชิกร่วมเดินทาง 2 คน ระยะเวลา                      

ในการเขา้พกั 1-2 คืน รูปแบบห้องพกัเป็นห้องพกัรวม ลกัษณะห้องพกัท่ีเลือกใชบ้ริการมีลกัษณะ

แบ่งสัดส่วนเป็นห้องไม่เคยใช้บริการอาหารเช้าของโรงแรม นิยมจองห้องพกัผ่านเว็บไซต์ 

www.agoda.com ช าระเงินทางบตัรเครดิต และเหตุผลในการเลือกห้องพกัคือราคา ส่วนประสม               

ทางการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความสะอาด                  

ของห้องพกั ด้านราคา คือ ราคาห้องพกัเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีเข้าพกั ด้านสถานท่ีตั้ ง คือ                        

ท าเลท่ีตั้งเหมาะสมใกลส้ถานีรถไฟฟ้า ด้านการส่งเสริมทางการตลาด คือ การลดราคาห้องพกั                

มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดภายในห้องน้ารวม                        

ดา้นพนักงานให้บริการ คือ พนักงานยิ้มแยม้แจ่มใส สุภาพ เป็นมิตร ดา้นกระบวนการบริการ คือ 

ความสะดวกสบายในการชาระ เ งิน ค่ าห้องพัก  ส่ วนการตัด สินใจในการใช้บ ริก าร                                                 

ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ความปลอดภยัระหวา่งเขา้พกั 

 ชัยณรงค์ พิพิธวีรนันท์ (2560) ศึกษา ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และพฤติกรรม               

ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีพกัประเภทโฮสเทล ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์                  

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัประเภท

โฮสเทลในเขต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ จ านวนประชากร 400 คน ในพื้นท่ีจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ สถิติท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย                          

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเลือกใช้บริการท่ีพกั

ประเภทโฮสเทล ในเขต จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีจุดประสงค์                     

ท่ีเลือกพกัโฮสเทลพกักับเพื่อน มีการเลือกใช้บริการประเภทห้องพกัของโฮสเทลท่ีมีห้องพกั                    

แบบครอบครัว(Family Room) มีการเลือกซ้ือห้องพักประเภทโฮสเทลส่วนใหญ่ เ ช่ือมั่น                              
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ในมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ของโฮสเทล โดยมีบุคคลท่ีมีส่วนร่วม                                

ในการตัดสินใจใช้บริการท่ีพกัประเภทโฮสเทลส่วนใหญ่ คือ สมาชิกในครอบครัวหรือคู่รัก                   

มีช่วงเวลาในการตดัสินใจซ้ือหอ้งพกัโฮสเทล ตามความสะดวกของตวัเอง โดยมีช่องทางในการซ้ือ

หอ้งพกั มีการจองผา่น Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook หรือ Line เป็นตน้ 

 สุรางคนา จามรสวสัดิ์ (2557)  ศึกษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมของนักท่องเ ท่ียว และส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพัก                                

ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษา ธุรกิจโฮสเทล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี มีวตัถุประสงค ์                

เพื่อต้องการท่ีจะวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว                         

และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกท่ีพัก เพื่อประโยชน์                        

ต่อผู ้ประกอบการท่ีจะน าผลการวิจัยไปปรับใช้วางแผนและแก้ไขในการประกอบธุรกิจ                              

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า จากผลงานวิจัยพบว่า แบบสอบถามแสดงข้อมูล

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาเท่ียวในจังหวดักระบ่ี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสัญชาติยุโรป                    

เคยมาเท่ียวกระบ่ีเป็นคร้ังแรก ส่วนระดบัราคาหอ้งพกัท่ียนิดีจ่าย คือ ต ่ากว่า 500 บาท ประเภทท่ีพกั

ท่ีต้องการคือโฮสเทล และนักท่องเท่ียวยงัให้ความส าคญักับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด                      

ทั้ ง 7 ด้าน เป็นอย่างมาก และมีเพียงส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ                             

ท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียวท่ียอมรับสมมติฐาน

หลกัเท่านั้น 

 กฤษฎากร ชูเลม็ด (2557) ศึกษา พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจ              

ต่อการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ในอ าเภอเกาะพะงัน                      

จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้                                  

ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ บนเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ                         

ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคลแตกต่างกนั โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถาม                

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล สถิติท่ีใช้ประกอบด้วย สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่                                 

สถิติค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล                     

และพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต สถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (T - test) การทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA : F - Test) ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว โดยเฉล่ีย 7 -10 คร้ังต่อสัปดาห์ มีการใช้วนัละมากกว่า                         



26 

 

3 ชั่วโมง และกลุ่มตวัอย่างใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวคร้ังละมากกว่า 3 ชัว่โมง ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวในช่วง 6.00 - 12.00 น. ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 

และแหล่งท่ีมา มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือ อินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้                                    

ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตวัแปรตน้          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 แผนผงักรอบแนวคดิในการวจิยั 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2.  ภูมิล าเนา 

3. อาย ุ

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. สถานภาพ 

7. รายไดต่้อเดือน  

พฤติกรรมเลือกใช้บริการที่พักแบบ   

โฮสเทล 

1.  ช่วงฤดูในการเขา้พกั 

2.  ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย 

3. ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการ

โฮสเทล 

4. วิธีการจองหอ้งพกั  

5. ผูร่้วมเดินทาง  

6. วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั 

ระดับความส าคัญของส่วนประสม 

ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการ              

ที่พกัแบบโฮสเทล 

1.  ดา้นท่ีพกัและการบริการ 

2.  ดา้นราคา  

3. ด้านสถานท่ีด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

5.  ดา้นพนกังานใหบ้ริการ 

6.  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

7.  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

  



 

 

บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 

รูปแบบการวจัิย  

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

แบบโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวใน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไม่

ทราบจ านวนท่ีแน่ชดั  

 กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ซ่ึงไม่ทราบ

จ านวนท่ีแน่ชดั ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการค านวณจากสูตรของคอแครน (Cochran, 1963) 

โดยก าหนดสัดส่วนของประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ี ร้อยละ 50 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

 

    จากสูตร 𝑛 =
𝑃(1−𝑃)(𝑍)2

𝑑2
 

 

    โดยท่ี  𝑛  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   

       𝑃 แทน  ค่าร้อยละท่ีตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 

       𝑑 แทน ค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

       𝑍 แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนดไว ้(95% Z=1.96)  
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     แทนค่า 𝑛 =
(.50)(1−.50)(1.96)2

.052
  

 

       𝑛 =
(.50)(1−.50)(3.8416)

.0025
  

 
       𝑛  =   384.16   
 

 จากสูตรการค านวณ ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384.16 ตวัอยา่ง ดงันั้นผูว้ิจยัจะเก็บ

ตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง  

 

 จากการส ารวจธุรกิจโฮสเทลท่ีจดทะเบียนพาณิชยใ์นระบบในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวนทั้งส้ิน 15 ราย ประกอบดว้ย 

 

ตารางที่ 3.1 รายช่ือที่พกัแบบโฮสเทลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ล าดับ ช่ือที่พกัแบบโฮสเทล ทีอ่ยู่ 

1 Hug Hostel & Adventure 

Tour  

115 ถนนมณีนพรัตน์ ต  าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม่ 

2 The Virgo Hotel & Hostel 2/1 ซอย 2 ถนนท่าแพ ต าบลชา้งม่อย อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ 

3 D-Well Hostel 200 ถนนท่าแพ ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ 

4 บา้นเมฆ โฮสเทล 25/8 ซอยนิมมานเหมินทร์ 15 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

5 Bunk Boutique Hostel 8/7 ถนนราชพฤกษ์ ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ 

6 Chiang Mai Gate Capsule 

Hostel  

78/4 ถนนวัวลาย ต าบลหายยา อ า เภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
 

ล าดับ ช่ือที่พกัแบบโฮสเทล ทีอ่ยู่ 

7 So Hostel 64/2 ถนนลอยเคราะห์ ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ 

8 The Pause Hostel  10/6 ถนนนิมมานเหมินท ์ซอย 17 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

9 2230 hostel 26 ถนนนิมมานเหมินทร์ซอย 1 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

10 Chiang Mai D hostel 6/1 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

11 Oxotel 149-153 ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม่ 

12 เดอะ อา รักษ์  เบด บา ร์  

แอนด ์โฮสเทล  

 21/1 ถนนอารักษ ์ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

13 ทู แกลส์ แอนด์ เดอะ พิก 

บูทิก โฮสเทล 

25/9 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 15 ถนนนิมมานเหมินทร์ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

14 สบาย โฮเทล&โฮสเทล  

 

189/1 ถนนราชมรรคา ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

15 ซี โฮสเทล 120/6 ถนนนันทาราม ต าบลววัลาย อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ที่มา : ตาลุกวาว 12, 2559  
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โดยมีธุรกิจโฮสเทลท่ีอนุญาตให้เขา้ไปเก็บขอ้มูลจ านวน 8 แห่ง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 53 

จากท่ีพกัราคาประหยดัทั้งหมด 8 ราย มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

ตารางที่  3.2  รายช่ือที่พกัแบบโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทีอ่นุญาตให้เข้าไปเกบ็
ข้อมูล 

 

ล าดับ ช่ือที่พกัแบบโฮสเทล ทีอ่ยู่ 

1 Hug Hostel & Adventure 

Tour  

115 ถนนมณีนพรัตน์ ต  าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ 

2 The Virgo Hotel & Hostel 2/1 ซอย 2 ถนนท่าแพ ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ 

3 D-Well Hostel 200 ถนนท่าแพ ต าบลชา้งม่อย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

4 บา้นเมฆ โฮสเทล 25/8 ซอยนิมมานเหมินทร์ 15 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

5 Bunk Boutique Hostel 8/7 ถนนราชพฤกษ์ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม่ 

6 Chiang Mai Gate Capsule 

Hostel  

78/4 ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

7 So Hostel 64/2 ถนนลอยเคราะห์ ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ 

8 The Pause Hostel  10/6 ถนนนิมมานเหมินท ์ซอย 17 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจะเก็บตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยั

ความน่าจะเป็น (Non - Probability Sampling) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

คือ การเลือกเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวท่ีเลือกใช้บริการท่ีพักแบบโฮสเทล จ านวน 8 แห่ง 

ประกอบด้วย 1) Hug Hostel & Adventure Tour 2) The Virgo Hotel & Hostel 3) D-Well Hostel                 

4) บ้านเมฆโฮสเทล 5) Bunk Boutique Hostel 6) Chiang Mai Gate Capsule Hostel 7) So Hostel                                       
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8) The Pause Hostel และก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งโดยการก าหนดโควตา (Quota Sampling) 

จากนกัท่องเท่ียวจ านวนแห่งละ 50 ตวัอยา่ง รวมจ านวนแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล 

 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม

(Questionnaire)โดยจะท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการธุรกิจโอสเทล               

ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวนรวมทั้งส้ิน 400 ราย ซ่ึงแบบสอบถาม แบ่งเป็น                 

4 ตอน ประกอบดว้ย 

 ตอนที่  1  เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ เป็นแบบส ารวจรายการ                         

(Check List) ประกอบดว้ย  เพศ ภูมิล าเนา อายรุะดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน  

 ตอนที่  2 เป็นค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการท่ีพักแบบโฮสเทล                          

เป็นลกัษณะค าถามแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบดว้ย  ช่วงฤดูในการเขา้พกั ระยะเวลาท่ีพกั

ในประเทศไทย ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการโฮสเทล วิธีการจองห้องพกั ผูร่้วมเดินทาง 

วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั 

 ตอนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักแบบโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น

แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบ่งตามระดบัความคิดเห็น 

ดงัน้ี 

    5   หมายถึง  มากท่ีสุด 

    4   หมายถึง  มาก 

    3   หมายถึง  ปานกลาง 

    2   หมายถึง  นอ้ย 

    1   หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
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 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นของค่าเฉล่ียท่ีมีค่าเท่ากบั 0.8 ซ่ึงไดค่้ามาจากการค านวณ

โดยการใชส้มการทางคณิตศาสตร์ (ปกรณ์ ประจญับาน, 2555, 170) ดงัน้ี 

  

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =  คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 

                                                จ  านวนชั้น 

 

 เกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลผล คือ 

   4.21 - 5.00 หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

   3.41 - 4.20 หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

   2.61 - 3.40 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

   1.81 - 2.60 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 

   1.00 - 1.80 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

  ตอนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงเป็นลกัษณะปลายเปิด 

(Open Ended) 

 2. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว เสนอต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความ

เหมาะสมของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ โดยพิจารณาค าถามแต่ละขอ้แลว้

ใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  ใหค้ะแนน  +1 เม่ือเห็นวา่ค าถามขอ้นั้นตรงตามวตัถุประสงค ์

  ใหค้ะแนน   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ค าถามขอ้นั้นตรงตามวตัถุประสงค ์   

  ใหค้ะแนน   -1 เม่ือเห็นวา่ค าถามขอ้นั้นไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

 จากนั้นท าการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง และความ

เท่ียงตรง (Item Objective Congruence Index : IOC)  ความสอดคล้องท่ี 0.6 ข้ึนไป จึงมีความ

สอดคลอ้ง และเท่ียงตรงท่ีจะยอมรับได ้และถา้ขอ้ค าถามใดมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 ควรจะปรับปรุง   

ขอ้ค าถามใหม่ โดยค านวณไดจ้ากสูตร 

 

  ดชันีความสอดคลอ้ง = ผลรวมของค่า IOC ท่ีได ้

               จ  านวนขอ้ทั้งหมด 
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 ผลการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องจากผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเท่ากับ 0.94 จึงมีความ

สอดคลอ้ง และเท่ียงตรงท่ีสามารถยอมรับได้ จากนั้นน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสม และท าการปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์มากข้ึน 

  3. จากนั้ นน าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบความเ ช่ือมั่น  (Reliability) โดยการ                           

น าแบบสอบถามไปทดสอบกบัผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 30 ราย และใชว้ิธีค  านวณหาค่าความ

เช่ือมัน่ซ่ึงเรียกว่า “สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า” (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชเ้กณฑย์อมรับท่ีค่า

มากกว่า 0.70 การศึกษาคร้ังน้ีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.93 แสดงว่าแบบสอบถาม

นั้นสามารถน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลได ้

 4. น าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัรวบรวมจากแหล่งของขอ้มูลโดยตรง 

ซ่ึงไดม้าจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลจากกลุ่มนกัท่องเท่ียว              

ท่ีใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 

 2. ข้อมูลทุติย ภู มิ  (Secondary Data) โดยการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือวารสาร                     

ส่ิงตีพิมพเ์อกสาร ขอ้มูลในระบบออนไลน์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 
 2.  วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็ขอ้มูลตามขั้นตอน และวิธีการดงัน้ี 

  2.1  ท าหนงัสือเก่ียวกบัการขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลการวิจยัถึงผูป้ระกอบการ

ธุรกิจท่ีพกัแบบโฮสเทล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

  2.2  น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ ไปยงัผูป้ระกอบการธุรกิจ                 

ท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล และก าหนด วนั เวลา การส่งคืนแบบสอบถาม 

  2.3  เก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้ งหมด และน าข้อมูลการใช้ในการวิเคราะห์                    

ตามวิธีทางสถิติ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีประมวลผลทางสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าข้อ มูล ท่ีรวบรวมได้มาวิ เคราะห์หาค่าทางสถิติ                                   

ซ่ึงประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบการบรรยาย และสรุปผลการวิจยั 

 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล โดยใช้วิธี

ประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หา

ค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) น าเสนอใน

รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และสรุปผลการวิจยั 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ                  

การเลือกใชบ้ริการธุรกิจโฮสเทล ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวม

ไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใชว้ิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

โดย การหาค่าเฉล่ีย  (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) น าเสนอ                            

ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และสรุปผลการวิจยั 

 34 การทดสอบสมติฐานเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมกบัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลของนกัท่องเท่ียว 

ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าที (T - test) เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way 

ANOVA : F - Test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใชร้ะดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี 95% เม่ือพบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง จะท าการทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบ

เ ชิ ง ซ้ อ น  (Multiple Comparison) โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ท ดสอบ  Least - Significant Different (LSD)                        

เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ 

 

    

 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

  

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

แบบโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ มีรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่จ านวน 400 คน 

จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ตอน 

ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล 

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก                 

ใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมกบัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลของนกัท่องเท่ียว 

ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าที (T - test)  และใชส้ถิติการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA : F - Test) 
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ตอนที ่ 1  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  

ตารางที่  4.1  จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
หญิง 154 38.50 
ชาย 246 61.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด จ านวน 246 คน               

คิดเป็นร้อยละ 61.5 และเป็นเพศหญิง จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ตามล าดบั 

 

ตารางที่  4.2 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามทวปี 
 

ทวีป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เอเชีย 117 29.25 

อเมริกา 61 15.25 

แอฟริกา 10 2.50 

ยโุรป 182 45.50 

ออสเตรีย 30 7.50 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในทวีปยุโรปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

45.50 รองลงมา คือ ทวีปเอเชีย จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 ทวีปอเมริกาจ านวน 61 คน               

คิดเป็นร้อยละ 15.25 ทวีปออสเตรีย จ านวน 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.50  และทวีปแอฟริกา จ านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั  
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ตารางที่   4.3 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 48 12.00 

21 - 30 ปี 340 85.00 

31 - 40 ปี 12 3.00 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม อายุ 21 - 30 ปี  มากท่ีสุด จ านวน 340 คน 

คิดเป็นร้อยละ 85.00  รองลงมา คือ อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี  จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และอาย ุ

31 - 40 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 

 

ตารางที่  4.4 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 150 37.50 
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 250 62.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด 

จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมา คือ ต ่ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 150 คน                    

คิดเป็นร้อยละ 37.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.5 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
นกัศึกษา 147 36.75 

ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 57 14.25 

พนกังานเอกชน 97 24.25 

คา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวั 96 24.00 

พอ่บา้นหรือแม่บา้น  3 0.75 

รวม 400 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 147 คน               

คิดเป็นร้อยละ 36.75 รองลงมา คือ เป็นพนกังานเอกชน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 คา้ขาย 

หรือเจา้ของธุรกิจ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 รับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 

57 คน คิด เป็นร้อยละ 14.25  และพอ่บา้นหรือแม่บา้น จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 

 

ตารางที่  4.6 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
โสด  363 90.75 

แต่งงานแลว้ 34 8.50 

หยา่ร้าง 3 0.75 

รวม 400 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานะภาพโสด จ านวน 363    

คิดเป็นร้อยละ 90.75 รองลงมา คือ สถานะแต่งงานแล้ว จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50                       

และสถานะหยา่ร้าง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.7 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
นอ้ยกวา่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ 49 12.25 

1,001 - 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ 151 37.75 

2,001 – 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ 200 50.00 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือน 2,001 – 3,000 ดอลลาร์

สหรัฐ มากท่ีสุด จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 1,001 - 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 และน้อยกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 49 คน คิดเป็น               

ร้อยละ 12.25 ตามล าดบั 
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ตอนที ่ 2  การวิ เคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ เ ลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล                           

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ตารางที่  4.8 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงฤดูในการเข้าพกั 
 

ช่วงฤดูในการเข้าพกั จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ฤดูร้อน 195 48.75 

ฤดูหนาว 200 50.00 

ฤดูฝน 5 1.25 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ช่วงฤดูในการเขา้พกัของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ช่วงฤดูหนาว 

มากท่ีสุด  มีจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 .00 รองลงมา คือ ช่วงฤดูร้อน จ านวน 195 คน                       

คิดเป็นร้อยละ 48.75 และช่วงฤดูฝน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั 

 

ตารางที่  4.9 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาที่พกัในประเทศ
ไทย 

 

ระยะเวลาทีพ่กัในประเทศไทย จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1 สัปดาห์ 166 41.50 

2 สัปดาห์ 203 50.75 

3 สัปดาห์ 31 7.75 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ระยะเวลาท่ีพักในประเทศไทยของผูต้อบแบบสอบถาม                

มี ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ มากท่ีสุด จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมา คือ 

ประมาณ 1 สัปดาห์ จ านวน 167 คน คน คิดเป็นร้อยละ 41.50  และ 3 สปัดาห์ จ านวน 31คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.75 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.10 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนเงินค่าใช้จ่าย              
เกีย่วกบัที่พกั 

 

จ านวนเงินทีต้่องใช้จ่ายเกีย่วกบัที่พกั จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
นอ้ยกวา่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ 137 34.25 

10 – 12 ดอลลาร์สหรัฐ 190 47.50 

มากกวา่ 12 ดอลลาร์สหรัฐ 73 18.25 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ จ านวนเงินท่ีตอ้งใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีพกั มากท่ีสุด 10 - 12 ดอลลาร์

สหรัฐจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมา คือ นอ้ยกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 137 

คน คิดเป็นร้อยละ 34.25  และมากกว่า 12 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 

ตามล าดบั  
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ตารางที่  4.11 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวธีิการจองห้องพกั 
 

วธีิการจองห้องพกั จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
จองผา่นเวบ็ไซต ์ 176 44.00 

จองผา่นโทรศพัท ์ 2 0.50 

จองผา่นตวัแทน 6 1.50 

เดินเขา้มาจองดว้ยตนเอง 207 51.75 

จองผา่นแอปพลิเคชัน่ 9 2.25 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า วิธีการจองท่ีพกัของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม จะเดินเขา้มาจอง

ดว้ยตนเอง มากท่ีสุด จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 รองลงมา คือ การจองผา่นทางเวบ็ไซต ์

จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00  จองผ่านแอปพลิเคชัน่ จ  านวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.25                

จองผ่านตวัแทน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และท าการจองผ่านโทรศพัท์ จ  านวน 2 คน                  

คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 

 

ตารางที่  4.12 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามผู้ร่วมเดินทาง 
 

ผู้ร่วมเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เดินทางคนเดียว 202 50.50 

เดินทางมากบัเพื่อน 186 46.50 

เดินทางมากบัครอบครัว 12 3.00 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะเดินทางมาพกัเพียงคนเดียว 

มากท่ีสุด จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมา คือ จะเดินทางมากบัเพื่อน จ านวน 186 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46.50 และสุดทา้ยเดินทางมากับครอบครัว จ านวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.00 

ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.13 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจุดประสงค์ในการเข้าพกั 
 

จุดประสงค์ในการเข้าพกั จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เพื่อพบปะเพื่อนใหม่ 172 43.00 

เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท่องเท่ียว 109 27.25 

ช่ืนชอบการตกแต่งของโฮสเทล 27 6.75 

เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั 92 23.00 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัจะมีจุดประสงคใ์นการเขา้พกั 

คือ การได้พบปะกับเพื่อน มากท่ีสุด จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 .00 รองลงมา คือ                             

เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท่องเท่ียว จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 เพื่อประหยดั

ค่าใช้จ่าย จ านวน 92 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.00 และสุดทา้ย คือ ช่ือชอบการตกแต่งของโฮสเทล 

จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล าดบั 
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ตอนที่   3  การวิเคราะห์ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พัก

แบบโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ตารางที่  4.14 ข้อมูลค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านทีพ่กัและการบริการ 
 

ด้านที่พกั และการบริการ X  S.D. ระดับความส าคญั 
1. ช่ือเสียงของท่ีพกั 4.36 0.58 มากท่ีสุด 

2. มีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายระดบั 4.19 0.58 มาก 

3. สภาพของหอ้งหรือท่ีพกั 4.01 0.65 มาก 

4. ขนาดของหอ้งพกัหรือท่ีพกั 3.99 0.61 มาก 

5. ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั/ท่ีพกั 4.07 0.62 มาก 

6.สถานท่ีตั้งของท่ีพกัท่ีเหมาะสม ใกลแ้หล่ง
ท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน 

4.16 0.65 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านทีพ่กัและการบริการ 4.13 0.42 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัย                   

ด้านท่ีพัก และการบริการ ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.13 ในรายด้าน ผู ้ตอบแบบสอบถาม                         

ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ช่ือเสียงของท่ีพกั มีค่าเฉล่ีย 4.36 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ คือ 

มีห้องพกัให้เลือกหลายระดบั มีค่าเฉล่ีย 4.19 สถานท่ีตั้งของท่ีพกัท่ีเหมาะสม ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว

แหล่งธุรกิจหรือแหล่งชุมชน มีค่าเฉล่ีย 4.16 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกัหรือท่ีพกั                          

มีค่าเฉล่ีย 4.07 สภาพของห้องหรือท่ีพกั มีค่าเฉล่ีย 4.01 และขนาดของห้องพกัหรือท่ีพกั มีค่าเฉล่ีย 

3.99 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.15 ข้อมูลค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านราคา 
 

ด้านราคา X  S.D. ระดับความส าคญั 
1. มีการก าหนดราคาหอ้งพกั และบริการต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 4.37 0.64 มากท่ีสุด 

2. หอ้งพกั/ท่ีพกัมีราคาใหเ้ลือกหลายระดบั 4.29 0.65 มากท่ีสุด 

3. หอ้งพกั/ท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัราคา 4.22 0.64 มากท่ีสุด 

4. ราคาหอ้งพกั/ท่ีพกัถูกกวา่ท่ีอ่ืน 4.23 0.72 มากท่ีสุด 

5. ราคาหอ้งพกั/ท่ีพกั เหมาะสมกบัระยะเวลาเขา้พกั 4.34 0.69 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 4.29 0.52 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัย                    

ด้านราคา ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.29 ในรายด้าน ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญ                   

มากท่ีสุด คือ  มีการก าหนดราคาหอ้งพกั และบริการต่าง ๆ อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 4.37 อยูใ่นระดบั 

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ราคาห้องพกัหรือท่ีพกั เหมาะสมกับระยะเวลาเขา้พกั มีค่าเฉล่ีย 4.34      

ห้องพกัหรือท่ีพกัมีราคาให้เลือกหลายระดบั มีค่าเฉล่ีย  4.29 ราคาห้องพกัหรือท่ีพกัถูกกว่าท่ีอ่ืน                  

มีค่าเฉล่ีย 4.23 และหอ้งพกัหรือท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัราคา มีค่าเฉล่ีย 4.22 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.16 ข้อมูลค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย X  S.D. ระดับความส าคญั 
1. มีขอ้มูลเก่ียวกบัหอ้งพกัใหน้กัท่องเท่ียวหลากหลาย
ช่องทาง 

4.06 0.50 มาก 

2. มีบริการส ารองหอ้งพกัผา่นอินเทอร์เน็ต 4.05 0.51 มาก 

3. มีบริการส ารองหอ้งพกัผา่นบริษทัตวัแทนการ
ท่องเท่ียว (บริษทัทวัร์) 

4.09 0.57 มาก 

4. มีบริการส ารองหอ้งพกัผา่นอินเทอร์เน็ต 4.16 0.66 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.09 0.43 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัย                   

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.09 ในด้านผู ้ตอบแบบสอบถาม                                  

ให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ มีบริการส ารองห้องพกัผ่านอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 4.16 อยู่ในระดบั 

มาก รองลงมา คือ มีบริการส ารองห้องพกัผา่นบริษทัตวัแทนการท่องเท่ียว (บริษทัทวัร์) มีค่าเฉล่ีย 

4.09 มีขอ้มูลเก่ียวกบัห้องพกัให้นักท่องเท่ียวหลากหลายช่องทาง มีค่าเฉล่ีย 4.06 และมีบริการ

ส ารองหอ้งพกัผา่นอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย  4.05 อยูใ่นระดบัมา มาก ตามล าดบั  
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ตารางที่  4.17 ข้อมูลค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด X  S.D. ระดับความส าคญั 
1. มีรายการส่งเสริมการขายตามเทศกาล 4.28 0.71 มากท่ีสุด 

2. มีการจดัแพค็เกจส าหรับกลุ่มทวัร์ 3.96 0.56 มาก 

3. มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีมาประจ า 3.95 0.53 มาก 

4. มีการลดราคาเม่ือพกัระยะยาวหรือพกัเป็นหมู่คณะ 3.97 0.64 มาก 

5. มีบริการรับส่งระหวา่งท่ีพกักบัสนามบิน/สถานีขนส่ง 4.00 0.69 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 4.03 0.48 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัย                   

ดา้นการส่งเสริมการขาย ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 4.03 ในดา้นผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั

มากท่ีสุด คือ มีรายการส่งเสริมการขายตามเทศกาล มีค่าเฉล่ีย 4.28 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด รองลงมา 

คือ มีบริการรับส่งระหว่างท่ีพกักบัสนามบินหรือสถานีขนส่ง มีค่าเฉล่ีย  4.00 มีการลดราคาเม่ือพกั

ระยะยาวหรือพกัเป็นหมู่คณะ มีค่าเฉล่ีย 3.97 มีการจดัแพ็คเกจส าหรับกลุ่มทวัร์ มีค่าเฉล่ีย  3.96                         

และมีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีมาประจ า มีค่าเฉล่ีย 3.95 อยูใ่นระดบั มาก ตามล าดบั  
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ตารางที่  4.18 ข้อมูลค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านพนักงานให้บริการ 
 

ด้านพนักงานให้บริการ X  S.D. ระดับความส าคญั 
1. ใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้สุภาพ เป็นมิตร 4.26 .669 มากท่ีสุด 

2. ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 4.14 .615 มาก 

3. ใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียม 4.04 0.59 มาก 

4. มีความสามารถในการส่ือสารภาษต่างประเทศ 4.11 0.61 มาก 

5. มีความรู้ความเขา้ใจในทกัษะดา้นการบริการ 4.14 0.59 มาก 

6. มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 4.14 0.60 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านพนักงานให้บริการ 4.14 0.44 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัย                    

ด้านพนักงานให้บริการ ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.14 ในรายด้าน ผู ้ตอบแบบสอบถาม                                  

ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้สุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉล่ีย 4.26 อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ให้บริการดว้ยความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.14 มีความสามารถในการส่ือสาร

ภาษต่างประเทศ มีค่าเฉล่ีย 4.11 มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า มีค่าเฉล่ีย 4.14                      

มีความรู้ความเขา้ใจในทกัษะดา้นการบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.14 และให้บริการลูกคา้อย่างเท่าเทียม                    

มีค่าเฉล่ีย 4.04 อยูใ่นระดบั มาก ตามล าดบั  
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ตารางที่  4.19 ข้อมูลค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ X  S.D. ระดับความส าคญั 
1. มีกระบวนการท่ีรวดเร็วทั้งการส ารองหอ้งพกั  
การจดัหา และเช็คเอา้ท ์

3.95 0.52 มาก 

2. ใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ 3.93 0.57 มาก 

3. มีบริการใหข้อ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งการ 4.03 0.59 มาก 

4. มีจ านวนบุคคลากรเพียงพอต่อการบริการ 4.07 0.61 มาก 

5. มีวิธีการส ารองท่ีพกั และช าระเงินหลากหลายวิธี 
อาทิ เงินสด บตัรเครดิต โอนเงินผา่นธนาคาร                
โอนเงินผา่นอินเทอร์เน็ต 

4.16 0.65 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านกระบวนการให้บริการ 4.03 0.44 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัย                   

ด้านกระบวนการให้บริการ ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.03 ในรายด้านท่ีผูต้อบแบบสอบถาม                        

ให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ มีวิธีการส ารองท่ีพัก  และช าระเงินหลากหลายวิธี อาทิ เงินสด                      

บัตรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร โอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 4.16 อยู่ในระดับ มาก 

รองลงมา คือ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.07 มีบริการให้ขอ้มูลท่ีลูกคา้

ตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 4.03 มีกระบวนการท่ีรวดเร็วทั้งการส ารองห้องพกั การจดัหา และเช็คเอา้ท์                   

มีค่าเฉล่ีย 3.95 ให้บริการท่ีถูกตอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.93 อยู่ในระดบั มาก 

ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.20 ข้อมูลค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม                      
ทางกายภาพ 

 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ X  S.D. ระดับความส าคญั 
1. บรรยากาศในหอ้งพกั/ท่ีพกั 4.05 0.52 มาก 

2. บรรยากาศโดยรอบบริเวณสถานท่ีพกั 4.01 0.55 มาก 

3. ความแขง็แรง และระบบรักษาความปลอดภยั 
ของท่ีพกัสามารถเช่ือถือได ้

4.06 0.58 
มาก 

4. การจดัแบ่งสดัส่วนพื้นท่ีส าหรับลูกคา้ อาทิ ท่ีจอด
รถ มุมพกัผอ่น  

4.13 0.58 
มาก 

5. ความพร้อมในการใชง้าน Wi-Fi 4.47 0.63 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวมด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 4.14 0.43 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.20 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัย                    

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 4.14 ในรายดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม                

ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ความพร้อมในการใชง้าน Wi-Fi  มีค่าเฉล่ีย 4.47 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ การจดัแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีส าหรับลูกคา้ อาทิ ท่ีจอดรถ มุมพกัผ่อน มีค่าเฉล่ีย 4.13                

ความแขง็แรง และระบบรักษาความปลอดภยัของท่ีพกัสามารถเช่ือถือได ้มีค่าเฉล่ีย 4.06 บรรยากาศ

ในห้องพกัหรือท่ีพกั มีค่าเฉล่ีย 4.05 และบรรยากาศโดยรอบบริเวณสถานท่ีพกั มีค่าเฉล่ีย 4.01 

ตามล าดบั  
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ตารางที่  4.21 อนัดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการทั่กแบบ                
โฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ส่วนประสมทางการตลาด X  S.D ระดับความส าคญั 

ดา้นราคา 4.29 0.52 มากท่ีสุด 

ดา้นพนกังานใหบ้ริการ 4.14 0.44 มาก 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 4.14 0.43 มาก 

ดา้นท่ีพกั และการบริการ 4.13 0.42 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.09 0.43 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.03 0.48 มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.03 0.44 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคา มากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ีย 4.29 รองลงมา คือ ดา้นพนกังานใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.14 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

มีค่าเฉล่ีย 4.14 ดา้นท่ีพกั และการบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.13 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.09   

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 4.03 และด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.03        

ตามล าดบั  
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ตอนที ่  4  การทดสอบสมติฐานเกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรม

นักท่องเที่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทลของนักท่องเที่ยว

ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล แตกต่างกนั  

  H0 เพศ มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ             

ท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

 H1 เพศ มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ             

ท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั 

 

ตารางที่  4.22 ผลการเปรียบเทียบเพศกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปร n X  S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกั และการบริการ ชาย 154 4.07 0.42 -2.212 .028* แตกต่าง 

หญิง 246 4.16 0.43 
2. ดา้นราคา ชาย 154 4.22 0.49 -2.287 .023* แตกต่าง 

หญิง 246 4.34 0.52 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

ชาย 154 4.00 0.39 -3.661 .000* แตกต่าง 

หญิง 246 4.15 0.44 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ชาย 154 3.97 0.49 -2.132 .034* แตกต่าง 

หญิง 246 4.07 0.47 
5. ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ชาย 154 4.12 0.43 -.582 .561 ไม่แตกต่าง 

หญิง 246 4.15 0.45 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
ชาย 154 3.98 0.40 -1.772 .077 ไม่แตกต่าง 

หญิง 246 4.06 0.46 
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ตารางที่  4.22 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปร n X  S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

7. ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ  

ชาย 154 4.12 0.39 -.987 .324 ไม่แตกต่าง 

หญิง 246 4.16 0.45 

รวมทั้งส้ิน 
ชาย 154 4.08 0.34 -2.613 .009* แตกต่าง 

หญิง 246 4.17 0.34 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.22 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพศ กบัระดบัความส าคญั

ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล โดยรวมพบว่า ค่าเฉล่ียของ

เพศหญิงอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่เพศชาย  

 จากการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการทางสถิติ T - test ในภาพรวมพบว่า เพศ มีผลต่อ

ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล แตกต่าง

กัน (t = -2.613, Sig. = 0.009) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันใน ด้านท่ีพัก                      

และการบริการ (t = -2.212, Sig. = 0.028) ดา้นราคา (t = -2.287, Sig. = 0.023) ดา้นสถานท่ีหรือช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย ( t = -3.661, Sig. = 0.000) และด้านการส่งเสริมการตลาด  ( t = -2.132 ,                           

Sig. = 0.034) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยอมรับสมมติฐาน (H1)  
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 H0 ภูมิล าเนา มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้

บริการท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

 H1 ภูมิล าเนา มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้

บริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั 

 

ตารางที่  4.23 ผลการเปรียบเทียบภูมิล าเนากับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด             
ในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกั และการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.061 4 .515 2.907 

 

.022* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 70.007 395 .177 
2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 1.321 4 .330 1.247 

 

.290 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 104.559 395 .265 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม 1.382 4 .346 1.928 

 

.105 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 70.787 395 .179 
4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ระหวา่งกลุ่ม 1.242 4 .311 1.345 

 

.252 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 91.201 395 .231 
5. ดา้นพนกังาน
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.813 4 .703 3.689 

 

.006* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 75.291 395 .191 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม 2.147 4 .537 2.806 

 

.026* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 75.568 395 .191 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ  
ระหวา่งกลุ่ม 2.278 4 .570 3.126 

 

.015* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.959 395 .182 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม 1.611 4 .403 3.584 

 

.007* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 44.382 39
5 .112 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี  4.23 ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนระหว่างภูมิล าเนากับระดับ

ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลโดยรวม พบว่า

ระดบัภูมิล าเนา มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

แบบโฮสเทล แตกต่างกนั (F = 3.584, Sig. = 0.007) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า แตกต่างกนั

ในด้านท่ีพักและการบริการ (F = 2.907 , Sig. = 0.022)  ด้านพนักงานให้บริการ (F = 3.689,                          

Sig. = 0.006) ดา้นกระบวนการให้บริการ (F = 2.806, Sig. = 0.026) และดา้นสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ (F = 3.126, Sig. = 0.015) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยอมรับสมมติฐาน (H1)    

จึงท าการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ Least - Significant Different (LSD) 
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ตารางที่  4.24 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างภูมิล าเนากับระดับความส าคัญ
ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลด้านที่พัก                
และการบริการ 

 

ภูมิล าเนา X  
เอเชีย อเมริกา แอฟริกา ยุโรป ออสเตรีย 

4.06 4.11 3.88 4.20 4.09 

เอเชีย 4.06 - 0.05 0.18 0.14* 0.04 

อเมริกา 4.11  - 0.23 0.09 0.01 

แอฟริกา 3.88   - 0.31* 0.21 

ยุโรป 4.20    - 0.10 

ออสเตรีย 4.09     - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.24 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม              

ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ด้านท่ีพกั และการบริการ จ าแนกตาม

ภูมิล าเนาเป็นรายคู่ พบว่า ภูมิล าเนา มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นท่ีพกัและการบริการ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มยุโรป มีระดับค่าเฉล่ีย

มากกวา่กลุ่มแอฟริกา ( X = 0.31) และกลุ่มยโุรป มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มเอเชีย ( X = 0.14)  
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ตารางที่  4.25 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างภูมิล าเนากับระดับความส าคัญ
ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลด้านพนักงาน
ให้บริการ 

 

ภูมิล าเนา X  
เอเชีย อเมริกา แอฟริกา ยุโรป ออสเตรีย 

4.05 4.12 3.87 4.20 4.24 

เอเชีย 4.05 - 0.07 0.18* 0.15* 0.20* 

อเมริกา 4.12  - 0.25 0.08 0.13 

แอฟริกา 3.87   - 0.33* 0.38* 

ยุโรป 4.20    - 0.04 

ออสเตรีย 4.24     - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.25 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม              

ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นพนกังานใหบ้ริการ จ าแนกตามภูมิล าเนา  

เป็นรายคู่ พบว่า ภูมิล าเนา มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนักงานให้บริการ แตกต่างกนั                   

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 4 คู่ คือ กลุ่มออสเตรีย มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่า            

กลุ่มแอฟริกา ( X = 0.38) กลุ่มยุโรป มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มแอฟริกา ( X = 0.33) กลุ่มเอเชีย                  

มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มแอฟริกา ( X = 0.18) และกลุ่มยโุรป มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มเอเชีย  

( X = 0.15) 
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ตารางที่  4.26 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างภูมิล าเนากับระดับความส าคัญ
ของส่วนประสมทางการตลาด ในการ เ ลือกใ ช้บ ริการที่พักแบบ โฮสเทล                                  
ด้านกระบวนการให้บริการ   

 

ภูมิล าเนา X  
เอเชีย อเมริกา แอฟริกา ยุโรป ออสเตรีย 

3.96 4.02 3.78 4.10 4.00 

เอเชีย 3.96 - 0.06 0.18 0.14* 0.04 

อเมริกา 4.02  - 0.24 0.08 0.02 

แอฟริกา 3.78   - 0.32* 0.22 

ยุโรป 4.10    - 0.10 

ออสเตรีย 4.00     - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.26 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม               

ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ด้านกระบวนการให้บริการจ าแนกตาม

ภูมิล าเนา  เป็นรายคู่พบว่า ภูมิล าเนา มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มออสเตรียมีระดบัค่าเฉล่ีย

มากกวา่กลุ่มแอฟริกา ( X = 0.38) และกลุ่มยโุรป มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มเอเชีย  ( X = 0.14) 
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ตารางที่  4.27 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างภูมิล าเนากับระดับความส าคัญ
ของส่วนประสมทางการตลาด ในการ เ ลือกใ ช้บ ริการที่พักแบบ โฮสเทล                                     
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 

ภูมิล าเนา X  
เอเชีย อเมริกา แอฟริกา ยุโรป ออสเตรีย 

4.06 4.18 3.90 4.20 4.11 

เอเชีย 4.06 - 0.12 0.16 0.15* 0.05 

อเมริกา 4.18  - 0.28 0.02 0.07 

แอฟริกา 3.90   - 0.30* 0.21 

ยุโรป 4.20    - 0.10 

ออสเตรีย 4.11     - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.25 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม                 

ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นกระบวนการให้บริการ จ าแนกตาม

ภูมิล าเนาเป็นรายคู่ พบว่า ภูมิล าเนา มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มออสเตรียมีระดบัค่าเฉล่ีย

มากกวา่กลุ่มแอฟริกา ( X = 0.30) และกลุ่มยโุรป มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มเอเชีย  ( X = 0.15) 
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ตารางที่  4.28 ผลการเปรียบเทียบอายุกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด                         
ในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกัและการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .546 2 .273 1.516 

 

.221 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.521 397 .180 
2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม .587 2 .294 1.107 

 

.332 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 105.293 397 .265 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม 1.118 2 .559 3.124 

 

.045* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.051 397 .179 
4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ระหวา่งกลุ่ม 4.840 2 2.420 10.968 

 

.000* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 87.603 397 .221 
5. ดา้นพนกังาน
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .531 2 .266 1.359 

 

.258 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 77.573 397 .195 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม .993 2 .496 2.568 

 

.078 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 76.722 397 .193 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ  
ระหวา่งกลุ่ม .894 2 .447 2.419 

 

.090 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 73.344 397 .185 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม .985 2 .492 4.343 

 

.014* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 45.008 397 .113 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างอายุกบัระดบัความส าคญั        

ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลโดยรวมพบว่า อาย ุมีผลต่อ

ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพักแบบโฮสเทล                  

แตกต่างกัน  (F = 4.343, Sig. = 0.014)  และ เ ม่ือพิจารณา เ ป็นรายด้านพบว่ า  แตกต่างกัน                               

ในดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย (F = 3.124, Sig. = 0.045) และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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(F = 10.968, Sig. = 0.000) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยอมรับสมมติฐาน (H1) จึงท าการ

ตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ Least - Significant Different (LSD) 

 

ตารางที่  4.29 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับระดับความส าคัญ                  
ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลด้านสถานที่
หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

อายุ X  
น้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 

4.09 4.10 3.79 

น้อยกว่า 20 ปี 4.09 - 0.01 0.30* 

21-30 ปี 4.10  - 0.31* 

31-40 ปี 3.79   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.29 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม            

ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย 

จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบวา่ อาย ุมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการ

จดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มอายุ 21-30 ปี                  

มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มอาย ุ31- 40 ปี ( X = 0.31) และกลุ่มอายนุอ้ยกว่า 20 ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย

มากกวา่กลุ่มอาย ุ31 - 40 ปี ( X = 0.30)  
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 H0 ระดบั การศึกษา มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

 H1 ระดับการศึกษา มีผลต่อระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั 

 

ตารางที่  4.30 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปร n X  S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกั และการบริการ ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 150 4.18 0.44 1.854 .065 ไม่แตกต่าง 

ปริญญาตรี 250 4.10 0.41 
2. ดา้นราคา ต ่ากวา่

ปริญญาตรี 150 4.32 0.47 .942 .347 ไม่แตกต่าง 

ปริญญาตรี 250 4.27 0.54 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 150 4.16 0.43 2.397 .017* แตกต่าง 

ปริญญาตรี 250 4.05 0.42 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ต ่ากวา่

ปริญญาตรี 150 4.07 0.46 1.132 .258 ไม่แตกต่าง 

ปริญญาตรี 250 4.01 0.49 
5. ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ต ่ากวา่

ปริญญาตรี 150 4.23 0.44 3.157 .002* แตกต่าง 

ปริญญาตรี 250 4.08 0.44 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 150 4.09 0.43 2.288 .023* แตกต่าง 

ปริญญาตรี 250 3.99 0.45 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ  

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 150 4.20 0.44 2.025 .044* แตกต่าง 

ปริญญาตรี 250 4.11 0.42 

รวมทั้งส้ิน 
ต ่ากวา่

ปริญญาตรี 150 4.19 0.33 2.511 .012* แตกต่าง 

ปริญญาตรี 250 4.10 0.34 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง การศึกษากับระดับ

ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล โดยรวม พบว่า 

ค่าเฉล่ียของระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ระดบัปริญญาตรี 

 จากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิ ธีการทางสถิ ติ  T - test ในภาพรวม  พบว่ า                           

ระดบัการศึกษามีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

แบบโฮสเทล แตกต่างกนั (t = 2.511, Sig. = 0.012) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนั

ในด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (t = 2.397, Sig. = 0.017) ด้านพนักงานให้บริการ                

( t = 3.157,  Sig. = 0.002) ด้านกระบวนการให้บริการ  ( t = 2.288,  Sig. = 0.023)  และด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (t = 2.025, Sig. = 0.044) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05                  

ยอมรับสมมติฐาน (H1)  
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 H0 อาชีพ มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ

ท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

 H1 อาชีพ มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ

ท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั 

 

ตารางที่  4.31 ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด               
ในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกั และการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.227 4 .557 3.150 

 

.014* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 69.840 395 .177 
2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 5.928 4 1.482 5.857 

 

.000* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 99.952 395 .253 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม 1.296 4 .324 1.806 

 

.127 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 70.873 395 .179 
4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ระหวา่งกลุ่ม 2.282 4 .571 2.500 

 

.042* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 90.161 395 .228 
5. ดา้นพนกังาน
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.379 4 .345 1.775 

 

.133 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 76.725 395 .194 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม 1.695 4 .424 2.202 

 

.068 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 76.020 395 .192 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ  
ระหวา่งกลุ่ม 1.924 4 .481 2.627 

 

.034* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 72.314 395 .183 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม 2.028 4 .507 4.555 

 

.001* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 43.964 395 .111 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างอาชีพกบัระดบัความส าคญั

ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทลโดยรวม พบว่า อาชีพ               

มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล 

แตกต่างกนั (F = 4.555, Sig. = 0.001) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนัในดา้นท่ีพกั

และการบริการ (F = 3.150, Sig. = 0.014) ดา้นราคา (F = 5.857, Sig. = 0.000) และดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ (F = 2.627, Sig. = 0.034) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยอมรับสมมติฐาน 

(H1) จึงท าการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ Least - Significant Different (LSD) 
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ตารางที่  4.32 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับความส าคัญ             
ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลด้านที่พัก                
และการบริการ 

 

อาชีพ X  

นักเรียน/

นิสิต/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน

เอกชน 

ค้าขาย/

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

พ่อบ้าน/

แม่บ้าน/

เกษียณอายุ 

4.15 4.19 4.03 4.18 3.61 
นักศึกษา 4.15 - 0.04 0.12* 0.03 0.54* 
ข้ า ร า ช ก า ร /

พ นั ก ง า น

รัฐวสิาหกจิ 

4.19   - 0.16* 0.01 0.58 

พนักงานเอกชน 4.03    - 0.15* 0.42 
ค้ า ข า ย / ธุ ร กิ จ

ส่วนตัว 
4.18     - 0.57 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน/

เกษียณอายุ 
3.61      - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.32 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม             

ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นท่ีพกัและการบริการจ าแนกตามอาชีพ               

เป็นรายคู่พบว่า อาชีพมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นท่ีพกัและการบริการ แตกต่างกัน                    

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 4 คู่ คือ กลุ่มนกัศึกษามีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม

พ่อบา้น แม่บา้น เกษียณอายุ ( X = 0.54) กลุ่มขา้ราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับค่าเฉล่ีย

มากกว่ากลุ่มพนักงานเอกชน ( X = 0.16) กลุ่มค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า                

กลุ่มพนักงานเอกชน ( X = 0.15) และกลุ่มนักศึกษา มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มพนักงานเอกชน                

( X = 0.14) 
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ตารางที่  4.33 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับความส าคัญ            
ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทลด้านราคา 

 

อาชีพ X  

นักเรียน/

นิสิต/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน

เอกชน 

ค้าขาย/

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

พ่อบ้าน/

แม่บ้าน/

เกษียณอายุ 

4.32 4.36 4.13 4.39 3.47 
นักศึกษา 4.32 - 0.03 0.20* 0.06 0.86* 
ข้ า ร า ช ก า ร /

พ นั ก ง า น

รัฐวสิาหกจิ 

4.36  - 0.23* 0.03 0.89 

พนักงานเอกชน 4.13   - 0.26* 0.66 
ค้ า ข า ย / ธุ ร กิ จ

ส่วนตัว 
4.39    - 0.92* 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน/

เกษียณอายุ 
3.47     - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.33 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม                

ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นท่ีราคา จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบว่า 

อาชีพมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05             

มีจ  านวน 5 คู่ คือ กลุ่มคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่มพอ่บา้น แม่บา้น เกษียณอาย ุ

( X = 0.92) กลุ่มนกัศึกษา มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่มพอ่บา้น แม่บา้น เกษียณอาย ุ( X = 0.86) กลุ่ม

คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มพนักงานเอกชน ( X = 0.26) กลุ่มขา้ราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มพนักงานเอกชน ( X = 0.23) และกลุ่มนักศึกษา           

มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่มพนกังานเอกชน ( X = 0.20) 
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ตารางที่  4.34 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับความส าคัญ            
ของ ส่วนประสมทางการตลาด ในการ เ ลือกใ ช้บ ริการที่พักแบบ โฮสเทล                                   
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 

อาชีพ X  

นักเรียน/

นิสิต/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน

เอกชน 

ค้าขาย/

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

พ่อบ้าน/

แม่บ้าน/

เกษียณอายุ 

4.18 4.17 4.04 4.17 3.63 
นักศึกษา 4.18 - 0.01 0.14* 0.01 -0.55 
ข้ า ร า ช ก า ร /

พ นั ก ง า น

รัฐวสิาหกจิ 

4.17  - 0.13* 0.00 0.54 

พนักงานเอกชน 4.04   - 0.12 0.41 
ค้ า ข า ย / ธุ ร กิ จ

ส่วนตัว 
4.17    - -0.53 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน/

เกษียณอายุ 
3.63     - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.34 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม              

ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ จ าแนกตาม

อาชีพเป็นรายคู่ พบว่า อาชีพมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่มนกัศึกษา มีระดบัค่าเฉล่ีย

มากกว่า กลุ่มพนักงานเอกชน ( X = 0.14) และกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่า                        

กลุ่มพนกังานเอกชน ( X = 0.13) 
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 H0 สถานภาพ มีผลต่อระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก             

ใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

 H1 สถานภาพ มีผลต่อระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก                

ใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั 

 

ตารางที่  4.35 ผลการเปรียบเทียบสถานภาพกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกั และการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .371 2 .185 1.026 

 

.359 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.697 397 .181 
2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม .427 2 .214 .804 

 

.448 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 105.453 397 .266 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม .310 2 .155 .857 

 

.425 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.859 397 .181 
4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ระหวา่งกลุ่ม 1.585 2 .792 3.462 

 

.032 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 90.859 397 .229 
5. ดา้นพนกังาน
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .430 2 .215 1.099 

 

.334 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 77.674 397 .196 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม .788 2 .394 2.034 

 

.132 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 76.927 397 .194 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ  
ระหวา่งกลุ่ม .659 2 .329 1.777 

 

.171 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 73.579 397 .185 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม .429 2 .215 1.869 

 

.156 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 45.563 397 .115 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างสถานะภาพกับระดับ

ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลโดยรวม พบว่า

สถานะภาพมีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบ

โฮสเทล ไม่แตกต่างกนั (F = 1.869, Sig. = 0.156) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) 
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 H0 รายได้ต่อเ ดือน มีผลต่อระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด                         

ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

 H1 รายได้ต่อเ ดือน มีผลต่อระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด                         

ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั 

 

ตารางที่  4.36 ผลการเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกั และการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .098 2 .049 .270 

 

.763 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.970 397 .181 
2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม .079 2 .039 .148 

 

.862 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 105.801 397 .267 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม .203 2 .102 .561 

 

.571 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.966 397 .181 
4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ระหวา่งกลุ่ม .040 2 .020 .086 

 

.918 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 92.403 397 .233 
5. ดา้นพนกังาน
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .319 2 .159 .813 

 

.444 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 77.786 397 .196 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม .658 2 .329 1.696 

 

.185 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 77.057 397 .194 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ  
ระหวา่งกลุ่ม .687 2 .343 1.854 

 

.158 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 73.551 397 .185 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม .009 2 .004 .037 

 

.964 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 45.984 397 .116 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี  4.35 ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนระหว่างรายได้ต่อเดือนกับ                     

ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลโดยรวม

พบวา่ รายไดต่้อเดือนมีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ

ท่ีพกัแบบโฮสเทล ไม่แตกต่างกนั (F = 0.037, Sig. = 0.964) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า                 

ไม่มีความแตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) 
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 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการมีผลต่อระดับความส าคัญ

ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
  

 H0 ช่วงฤดูในการเข้าพกั มีผลต่อระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด               

ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

 H1 ช่วงฤดูในการเข้าพกั มีผลต่อระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด                        

ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั 
 

ตารางที่  4.37 ผลการเปรียบเทียบช่วงฤดูในการเข้าพักกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกั และการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .364 2 .182 1.007 

 

.366 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.704 397 .181 
2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 2.380 2 1.190 4.564 

 

.011* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 103.500 397 .261 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม 1.626 2 .813 4.575 

 

.011* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 70.544 397 .178 
4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ระหวา่งกลุ่ม 1.331 2 .666 2.900 

 

.056 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 91.112 397 .230 
5. ดา้นพนกังาน
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .522 2 .261 1.335 

 

.264 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 77.582 397 .195 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม 1.060 2 .530 2.745 

 

.065 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 76.655 397 .193 
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ตารางที่  4.37  (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ  

ระหวา่งกลุ่ม .291 2 .145 .781 

 

.459 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 73.947 397 .186 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม .427 2 .213 1.858 

 

.157 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 45.566 397 .115 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.37 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างช่วงฤดูในการเข้าพัก                      

กับระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล

โดยรวม พบว่า ช่วงฤดูในการเขา้พกั มีผลต่อระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด           

ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ไม่แตกต่างกนั (F = 1.858, Sig. = 0.157) และเม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนัในดา้นราคา (F = 4.564, Sig. = 0.011) และดา้นสถานท่ีหรือช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย (F = 4.575, Sig. = 0.011) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยอมรับ

สมมติฐาน (H1) จึงท าการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ Least - Significant Different 

(LSD) 
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ตารางที่  4.38 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างช่วงฤดูในการเข้าพัก                             
กับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบ              
โฮสเทลด้านราคา 

 

ช่วงฤดูในการเข้าพกั X  
ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน 

4.36 4.23 3.96 

ฤดูร้อน 4.36 - 0.14* 0.40 

ฤดูหนาว 4.23  - 0.27 

ฤดูฝน 3.96   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.38 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม               

ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นราคา จ าแนกตามช่วงฤดูในการเขา้พกั

เป็นรายคู่ พบว่า ช่วงฤดูในการเขา้พกั มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา แตกต่างกนั                       

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 1 คู่ คือ กลุ่มฤดูร้อนมีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม              

ฤดูหนาว ( X = 0.14)  
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ตารางที่  4.39 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างช่วงฤดูในการเข้าพักกับระดับ
ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบ                  
โฮสเทลด้านสถานทีห่รือช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

ช่วงฤดูในการเข้าพกั X  
ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน 

4.16 4.03 4.15 

ฤดูร้อน 4.16 - 0.13* 0.01 

ฤดูหนาว 4.03  - 0.12 

ฤดูฝน 4.15   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.39 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม              

ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย 

จ าแนกตามช่วงฤดูในการเขา้พกัเป็นรายคู่ พบว่า ช่วงฤดูในการเขา้พกัมีผลต่อส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 

0.05 มีจ  านวน 1 คู่ คือ กลุ่มฤดูร้อนมีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มฤดูหนาว ( X = 0.13)  
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 H0 ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย  มีผลต่อระดับความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาด           ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

 H1 ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย  มีผลต่อระดับความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาด             ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั 
 

ตารางที่  4.40 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาที่พักในประเทศไทยกับระดับความส าคัญ                               
ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกั และการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .810 2 .405 2.257 

 

.106 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.258 397 .179 
2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 7.759 2 3.879 15.696 

 

.000 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 98.121 397 .247 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม 3.129 2 1.565 8.997 

 

.000 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 69.040 397 .174 
4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ระหวา่งกลุ่ม 2.918 2 1.459 6.469 

 

.002 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 89.526 397 .226 
5. ดา้นพนกังาน
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.333 2 1.666 8.847 

 

.000 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 74.772 397 .188 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม 2.791 2 1.396 7.395 

 

.001 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 74.924 397 .189 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ  
ระหวา่งกลุ่ม 1.700 2 .850 4.653 

 

.010 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 72.537 397 .183 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม 2.817 2 1.409 12.951 

 

.000 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 43.175 397 .109 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตาราง ท่ี  4 .40  ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนระหว่างระยะเวลาท่ีพัก                                     

ในประเทศไทยกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบ

โฮสเทลโดยรวมพบว่า ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล แตกต่างกัน (F = 12.951, Sig. = 0.000)                

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัในดา้นราคา (F = 15.696, Sig. = 0.000) ดา้นสถานท่ี

หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (F = 8.997, Sig. = 0.000) ด้านการส่งเสริมการตลาด (F = 6.469,                     

Sig. = 0.002) ด้านพนักงานให้บริการ (F = 8.847, Sig. = 0.000) ด้านกระบวนการให้บริการ                      

(F = 7.395, Sig. = 0.001) และด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (F = 4.653, Sig. = 0.010) อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยอมรับสมมติฐาน (H1) จึงท าการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่              

ดว้ยวิธีของ Least - Significant Different (LSD) 
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ตารางที่  4.41 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาที่พักในประเทศไทย
กับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบ
โฮสเทลด้านราคา 

 

ระยะเวลาในการ            

เข้าพกั 
X  

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 

4.45 4.20 4.03 

1 สัปดาห์ 4.45 - 0.25* 0.41* 

2 สัปดาห์ 4.20  - 0.17 

3 สัปดาห์ 4.03   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.38 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพักแบบโฮสเทลด้านราคาจ าแนกตามระยะเวลาท่ีพักใน                    

ประเทศไทยเป็นรายคู่ พบว่า ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด  

ด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดับ 0.05 มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่ม 1 สัปดาห์                      

มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม 3 สัปดาห์ ( X = 0.41) และกลุ่ม 1 สัปดาห์ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม 

2 สัปดาห์ ( X = 0.25) 
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ตารางที่  4.42 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาที่พักในประเทศไทย
กับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบ
โฮสเทลด้านสถานทีห่รือช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

ระยะเวลาในการ            

เข้าพกั 
X  

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 

4.19 4.03 3.94 

1 สัปดาห์ 4.19 - 0.16* 0.25* 

2 สัปดาห์ 4.03  - 0.09 

3 สัปดาห์ 3.94   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.42 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม                 

ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย 

จ าแนกตามระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทยเป็นรายคู่ พบว่า ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทยมีผลต่อ

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั 

ทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่ม 1 สัปดาห์ มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม 3 สัปดาห์                

( X = 0.25) และกลุ่ม 1 สัปดาห์ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่ม 2 สัปดาห์ ( X = 0.16) 
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ตารางที่  4.43 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาที่พักในประเทศไทย
กับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบ
โฮสเทลด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

ระยะเวลาในการ            

เข้าพกั 
X  

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 

4.13 3.96 3.94 

1 สัปดาห์ 4.13 - 0.17* 0.20* 

2 สัปดาห์ 3.96  - 0.03 

3 สัปดาห์ 3.94   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.43 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม              

ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ด้านการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตาม

ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทยเป็นรายคู่ พบว่า ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย มีผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 

2 คู่ คือ กลุ่ม 1 สัปดาห์ มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม 3 สัปดาห์ ( X = 0.20) และกลุ่ม 1 สัปดาห์             

มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่ม 2 สัปดาห์ ( X = 0.17) 
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ตารางที่  4.44 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาที่พักในประเทศไทย
กับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบ
โฮสเทลด้านพนักงานให้บริการ 

 

ระยะเวลาในการ            

เข้าพกั 
X  

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 

4.22 4.11 3.87 

1 สัปดาห์ 4.22 - 0.10* 0.34* 

2 สัปดาห์ 4.11  - 0.24* 

3 สัปดาห์ 3.87   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.44 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม              

ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพักแบบโฮสเทล ด้านพนักงานให้บริการ จ าแนกตาม

ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทยเป็นรายคู่ พบว่า ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทยมีผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นพนกังานใหบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 3 

คู่ คือ กลุ่ม 1 สัปดาห์ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม 3 สัปดาห์ ( X = 0.34) กลุ่ม 2 สัปดาห์ มีระดบั

ค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่ม 3 สัปดาห์ ( X = 0.24)  และกลุ่ม 1 สัปดาห์ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่ม 2 

สัปดาห์ ( X = 0.10) 
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ตารางที่  4.45 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาที่พักในประเทศไทย
กับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบ
โฮสเทลด้านกระบวนการให้บริการ 

 

ระยะเวลาในการ            

เข้าพกั 
X  

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 

4.13 3.97 3.92 

1 สัปดาห์ 4.13 - 0.16* 0.21* 

2 สัปดาห์ 3.97  - 0.05 

3 สัปดาห์ 3.92   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.45 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม                 

ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นกระบวนการให้บริการ จ าแนกตาม

ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทยเป็นรายคู่ พบว่า ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย มีผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดับ 0.05                         

มีจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่ม 1 สัปดาห์ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม 3 สัปดาห์ ( X = 0.21) และกลุ่ม 1 

สัปดาห์ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่ม 2 สัปดาห์ ( X = 0.16)   
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ตารางที่  4.46 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาที่พักในประเทศไทย
กบัระดับความส าคัญของ ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบ
โฮสเทลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 

ระยะเวลาในการ            

เข้าพกั 
X  

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 

4.22 4.10 4.02 

1 สัปดาห์ 4.22 - 0.11* 0.20* 

2 สัปดาห์ 4.10  - 0.08 

3 สัปดาห์ 4.02   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.46 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม               

ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ จ าแนกตาม

ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทยเป็นรายคู่ พบว่า ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย มีผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05                

มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่ม 1 สัปดาห์ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม 3 สัปดาห์ ( X = 0.20) และ กลุ่ม 1 

สัปดาห์ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่ม 2 สัปดาห์ ( X = 0.11)   
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 H0 ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการเขา้ใช้บริการโฮสเทล มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

 H1 ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการเขา้ใช้บริการโฮสเทล มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั 
 

ตารางที่  4.47 ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการเข้าใช้บริการโฮสเทลกบัระดับความส าคัญ
ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกัและการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .387 2 .193 1.071 

 

.344 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.681 397 .181 
2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 1.202 2 .601 2.279 

 

.104 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 104.678 397 .264 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม .818 2 .409 2.277 

 

.104 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.351 397 .180 
4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ระหวา่งกลุ่ม .041 2 .021 .088 

 

.916 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 92.402 397 .233 
5. ดา้นพนกังาน
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .966 2 .483 2.486 

 

.085 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 77.138 397 .194 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม .296 2 .148 .760 

 

.469 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 77.419 397 .195 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ  
ระหวา่งกลุ่ม 2.304 2 1.152 6.357 

 

.002* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.934 397 .181 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม .464 2 .232 2.023 

 

.134 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 45.528 397 .115 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.47 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการเขา้ใช้

บริการโฮสเทลกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบ             

โฮสเทลโดยรวมพบว่า ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการเขา้ใช้บริการโฮสเทล มีผลต่อระดบัความส าคญั               

ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ไม่แตกต่างกนั (F = 2.023, 

Sig. = 0.134) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนัในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ                           

(F = 6.357, Sig. = 0.002) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยอมรับสมมติฐาน (H1) จึงท าการ

ตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ Least - Significant Different (LSD) 
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ตารางที่  4.48 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการเข้า                   
ใช้บริการโฮสเทลกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก              
ใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ        

 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง X  

น้อยกว่า 10 ดอลลาร์

สหรัฐ 

10 - 12 ดอลลาร์

สหรัฐ 

มากกว่า 12 ดอลลาร์

สหรัฐ 

4.04 4.20 4.18 
น้อยกว่า 10 ดอลลาร์

สหรัฐ 
4.04 - 0.17* 0.14* 

10 -  12 ด อ ล ล า ร์

สหรัฐ 
4.20  - 0.02 

มากกว่า 12 ดอลลาร์

สหรัฐ 
4.18   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.48 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม             

ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ด้านราคาจ าแนกตามระยะเวลาท่ีพกัใน

ประเทศไทยเป็นรายคู่ พบว่า ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด   

ดา้นราคา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่ม 10 - 12 ดอลลาร์

สหรัฐ  มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มนอ้ยกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ  ( X = 0.17) และกลุ่ม มากกว่า 12 

ดอลลาร์สหรัฐ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่ม นอ้ยกวา่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ( X = 0.14) 
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 H0 วิธีการจองห้องพัก มีผลต่อระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด                

ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

 H1 วิธีการจองห้องพัก มีผลต่อระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด                    

ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั 
 

ตารางที่  4.49 ผลการเปรียบเทียบวิธีการจองห้องพักกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกั และการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.422 4 .356 1.988 

 

.096 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 70.646 395 .179 
2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 1.069 4 .267 1.007 

 

.403 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 104.811 395 .265 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม .841 4 .210 1.165 

 

.326 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.328 395 .181 
4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ระหวา่งกลุ่ม 2.147 4 .537 2.348 

 

.054 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 90.296 395 .229 
5. ดา้นพนกังาน
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .704 4 .176 .899 

 

.465 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 77.400 395 .196 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม .650 4 .162 .832 

 

.505 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 77.065 395 .195 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ  
ระหวา่งกลุ่ม .718 4 .179 .964 

 

.427 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 73.520 395 .186 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม .722 4 .180 1.574 

 

.180 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 45.271 395 .115 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 



90 

 

 จากตารางท่ี 4.49 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างวิธีการจองห้องพกักบัระดบั

ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลโดยรวม พบว่า 

วิธีการจองห้องพกัมีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ              

ท่ีพกัแบบโฮสเทล ไม่แตกต่างกนั (F = 1.574, Sig. = 0.180)  
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 H0 ผูร่้วมเดินทางมีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก 

ใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

 H1 ผูร่้วมเดินทางมีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก 

ใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั 
 

ตารางที่  4.50 ผลการเปรียบเทียบผู้ร่วมเดินทางกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกัและการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .564 2 .282 1.566 

 

.210 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.504 397 .180 
2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม .151 2 .076 .284 

 

.753 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 105.729 397 .266 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม .962 2 .481 2.683 

 

.070 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 71.207 397 .179 
4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ระหวา่งกลุ่ม 1.120 2 .560 2.434 

 

.089 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 91.323 397 .230 
5. ดา้นพนกังาน
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .204 2 .102 .520 

 

.595 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 77.900 397 .196 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม .460 2 .230 1.182 

 

.308 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 77.255 397 .195 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ  
ระหวา่งกลุ่ม .194 2 .097 .521 

 

.594 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 74.043 397 .187 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม .271 2 .136 1.177 

 

.309 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 45.721 397 .115 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.50 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างผูร่้วมเดินทางกับระดับ

ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลโดยรวม พบว่า   

ผูร่้วมเดินทางมีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

แบบโฮสเทล ไม่แตกต่างกนั (F = 1.177, Sig. = 0.309)   
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 H0 วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกัมีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด

ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

 H1 วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกัมีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด

ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั 
 

ตารางที่  4.51 ผลการเปรียบเทียบวตัถุประสงค์ในการเข้าพกักบัระดับความส าคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นท่ีพกั และการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.964 3 .655 3.698 

 

.012* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 70.104 396 .177 
2. ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 1.746 3 .582 2.213 

 

.086 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 104.134 396 .263 
3. ดา้นสถานท่ี/ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม 1.920 3 .640 3.608 

 

.014* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 70.249 396 .177 
4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
ระหวา่งกลุ่ม 2.349 3 .783 3.441 

 

.017* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 90.095 396 .228 
5. ดา้นพนกังาน
ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม .958 3 .319 1.639 

 

.180 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 77.146 396 .195 
6. ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
ระหวา่งกลุ่ม 1.420 3 .473 2.457 

 

.063 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 76.295 396 .193 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ  
ระหวา่งกลุ่ม .682 3 .227 1.223 

 

.301 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 73.556 396 .186 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม 1.087 3 .362 3.195 

 

.024* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 44.905 396 .113 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 



94 

 

 จากตารางท่ี 4.51 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างวตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั

กับระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล

โดยรวมพบว่า วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกัมีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด

ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล แตกต่างกนั (F = 3.195, Sig. = 0.024) และเม่ือพิจารณา 

เป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนัในดา้นท่ีพกัและการบริการ (F = 3.698, Sig. = 0.012) ดา้นสถานท่ี

หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย (F = 3.608, Sig. = 0.014) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (F = 3.441, 

Sig. = 0.017) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยอมรับสมมติฐาน (H1) จึงท าการตรวจสอบ

ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ Least - Significant Different (LSD) 
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ตารางที่  4.52 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการเข้าพักกับ
ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบ                 
โฮสเทลด้านทีพ่กั และการบริการ 

 

วตัถุประสงค์ในการ

เข้าพกั 
X  

เพ่ือพบปะ

เพ่ือนใหม่ 

เพ่ือแลกเปลีย่น

ประสบการณ์การ

ท่องเที่ยว 

ช่ืนชอบการ

ตกแต่งของ

โฮสเทล 

เพ่ือประหยัด

ค่าใช้จ่ายใน

การเข้าพกั 

4.18 4.16 4.05 4.01 

เพ่ือพบปะเพ่ือน
ใหม่ 

4.18 - 0.02 0.13 0.17* 

เพ่ือแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว 

4.16  - 0.11 0.15* 

ช่ืนชอบการตกแต่ง
ของโฮสเทล 

4.05   - 0.04 

เพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเข้า
พกั 

4.01    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.48 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพักแบบโฮสเทล ด้านท่ีพัก และการบริการ  จ าแนกตาม

วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั เป็นรายคู่ พบว่า วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั มีผลต่อส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นท่ีพกัและการบริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 2 คู่ 

คือ กลุ่มเพื่อพบปะเพื่อนใหม่ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั                   

( X = 0.17) และกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท่องเท่ียว มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม                

เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั ( X = 0.15) 
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ตารางที่  4.53 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการเข้าพักกับ
ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบ                 
โฮสเทลด้านสถานทีห่รือช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

วตัถุประสงค์ในการ

เข้าพกั 
X  

เพ่ือพบปะ

เพ่ือนใหม่ 

เพ่ือแลกเปลีย่น

ประสบการณ์การ

ท่องเที่ยว 

ช่ืนชอบการ

ตกแต่งของ

โฮสเทล 

เพ่ือประหยัด

ค่าใช้จ่ายใน

การเข้าพกั 

4.14 4.11 4.14 3.97 

เพ่ือพบปะเพ่ือน
ใหม่ 

4.14 - 0.04 0.00 0.17 

เพ่ือแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว 

4.11  - 0.03 0.14* 

ช่ืนชอบการตกแต่ง
ของโฮสเทล 

4.14   - 0.17* 

เพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเข้า
พกั 

3.97    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.53 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม               

ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย 

จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั เป็นรายคู่ พบว่า วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั มีผลต่อส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต

ท่ีระดับ 0.05 มีจ  านวน 2 คู่ คือ กลุ่มช่ืนชอบการตกแต่งของโฮสเทล มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า                   

กลุ่มเพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก ( X = 0.17) และกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์                 

การท่องเท่ียว มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั ( X = 0.14) 
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ตารางที่  4.54 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการเข้าพักกับ
ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบ                 
โฮสเทลด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

วตัถุประสงค์ในการ

เข้าพกั 
X  

เพ่ือพบปะ

เพ่ือนใหม่ 

เพ่ือแลกเปลีย่น

ประสบการณ์การ

ท่องเที่ยว 

ช่ืนชอบการ

ตกแต่งของ

โฮสเทล 

เพ่ือประหยัด

ค่าใช้จ่ายใน

การเข้าพกั 

4.08 4.09 3.93 3.91 

เพ่ือพบปะเพ่ือน
ใหม่ 

4.08 - 0.01 0.14 0.17* 

เพ่ือแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว 

4.09  - 0.15 0.18* 

ช่ืนชอบการตกแต่ง
ของโฮสเทล 

3.93   - 0.02 

เพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเข้า
พกั 

3.91    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.54 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคญัของส่วนประสม              

ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ด้านการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตาม

วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั เป็นรายคู่ พบว่า วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั มีผลต่อส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 2 

คู่ คือ กลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท่องเท่ียวมีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มเพื่อประหยดั

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก  ( X = 0.18) และกลุ่มเพื่อพบปะเพื่อนใหม่มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า                          

กลุ่มเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั ( X = 0.17) 
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ตารางที่  4.55 สรุปผลการทดสอบสมติฐานเกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล                  
ของนักท่องเที่ยวในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ตัวแปร Sig. ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์   

1. เพศ 0.009* แตกต่าง 

2. ภูมิล าเนา 0.007* แตกต่าง 

3. อาย ุ 0.014* แตกต่าง 

4. ระดบัการศึกษา 0.012* แตกต่าง 

5. อาชีพ 0.001* แตกต่าง 

6. สถานภาพ 0.156 ไม่แตกต่าง 

7. รายได ้ 0.964 ไม่แตกต่าง 

สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ   

8. ช่วงฤดูในการเขา้พกั 0.157 ไม่แตกต่าง 

9. ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย 0.000* แตกต่าง 

10. ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการโฮสเทล 0.134 ไม่แตกต่าง 

11. วิธีการจองหอ้งพกั 0.180 ไม่แตกต่าง 

12. ผูร่้วมเดินทาง 0.309 ไม่แตกต่าง 

13. วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั 0.024* แตกต่าง 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.55 ผลการทดสอบสมติฐานเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างลักษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล                  

ของนกัท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ คือ เพศ ภูมิล าเนา อายุ ระดบัการศึกษา 

และอาชีพ ในส่วนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล คือ ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศไทย และวตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั 

 



 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

แบบโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ                          

กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่จ านวน 

400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติการ

ทดสอบค่าที (T - test) และใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA :             

F - Test) โดยสามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษา พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล 

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปผลการวิจยั แบ่งออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีภูมิล าเนาอยู่ในทวีป

ยุโรป สัญชาติฝร่ังเศส มีอายุระหว่าง 21- 30 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่                  

เป็นนกัศึกษา มีสถานะภาพโสด มีรายไดต่้อเดือน 2,001 - 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เลือกใช้บริการที่พักแบบ                 

โฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

  ผลการศึกษา พบว่า ช่วงเวลาในการท่องเท่ียว คือ ช่วงฤดูหนาว และช่วงฤดูร้อน                     

ใช้ระยะเวลาในการเขา้พกัประมาณ 2 สัปดาห์ มีค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั 10 - 12 ดอลลาร์สหรัฐ               

ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการเขา้มาจองดว้ยตนเอง และการจองผา่นเวบ็ไซต ์มกัจะเดินทางมาพกัเพียงคนเดียว 
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มีจุดประสงคใ์นการเขา้พกั คือ การไดพ้บปะกบัเพื่อนใหม่ และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ

ท่องเท่ียว  

 ตอนที่  3  ผลการวิ เคราะห์ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด                                

ในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผลการศึกษาพบว่า   

 ดา้นท่ีพกั และการบริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบั

แรก คือ ช่ือเสียงของท่ีพกั มีห้องพกัให้เลือกหลายระดับ และสถานท่ีตั้ งของท่ีพกัท่ีเหมาะสม                   

ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว แหล่งธุรกิจหรือแหล่งชุมชน  

  ด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ                           

มีการก าหนดราคาห้องพกั และบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน ราคาห้องพกัหรือท่ีพกั เหมาะสมกับ

ระยะเวลาเขา้พกั และหอ้งพกัหรือท่ีพกัมีราคาใหเ้ลือกหลายระดบั  

 ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบั

แรก คือ มีบริการส ารองห้องพกัผ่านอินเทอร์เน็ต มีบริการส ารองห้องพกัผ่านบริษัทตัวแทน                     

การท่องเท่ียว (บริษทัทวัร์) และมีขอ้มูลเก่ียวกบัหอ้งพกัใหน้กัท่องเท่ียวหลากหลายช่องทาง  

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบั

แรก คือ มีรายการส่งเสริมการขายตามเทศกาล มีบริการรับส่งระหวา่งท่ีพกักบัสนามบินสถานีขนส่ง 

และมีการลดราคาเม่ือพกัระยะยาวหรือพกัเป็นหมู่คณะ  

 ดา้นพนักงานให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบั

แรก คือ ใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้สุภาพ เป็นมิตร ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว และมีความสามารถ

ในการส่ือสารภาษต่างประเทศ  

 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด 3 

อนัดบัแรก คือ มีวิธีการส ารองท่ีพกั และช าระเงินหลากหลายวิธี อาทิ เงินสด บตัรเครดิต โอนเงิน

ผ่านธนาคาร โอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริการ และมีบริการ                    

ใหข้อ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งการ  

 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด 3 

อนัดับแรก  คือ ความพร้อมในการใช้งาน Wi - Fi การจัดแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีส าหรับลูกคา้ เช่น                        

ท่ีจอดรถ มุมพกัผอ่น และความแขง็แรง และระบบรักษาความปลอดภยัของท่ีพกัสามารถเช่ือถือได ้ 
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 ตอนที่  4 ผลการทดสอบสมติฐ าน เกี่ ยวกับความแตกต่างระหว่างลักษณะ

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พัก

แบบโฮสเทลในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล แตกต่างกนั 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศกบัระดบั

ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล โดยใช้                      

การทดสอบสถิติค่าที (T - test) พบว่า เพศ มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด

ในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 

แตกต่างกันในด้านท่ีพกั และการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย                   

และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านภูมิล าเนา               

กับระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล                   

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA : F - Test) พบว่า ภูมิล าเนา                        

มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล 

โดยรวม แตกต่างกัน เ ม่ือพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกันในด้านท่ีพักและการบริการ                             

ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายุกบัระดบั

ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเ ลือกใช้บ ริการ ท่ีพักแบบโฮสเทล                                         

โดยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทาง เ ดียว  (One - Way ANOVA : F - Test) พบว่ า  อายุ                              

มีผลต่อระดบัความส าคญัของ ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล 

โดยรวม แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันในด้านสถานท่ีหรือช่องทาง                    

การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านการศึกษา                 

กับระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล                     

โดยใช้การทดสอบสถิติค่าที  (T - test) พบว่า  ระดับการศึกษา มีผลต่อระดับความส าคัญ                            

ของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั เม่ือพิจารณา 
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เป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนัในดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นพนกังานใหบ้ริการ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพกบัระดบั

ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเ ลือกใช้บ ริการ ท่ีพักแบบโฮสเทล                                     

โดยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเ ดียว (One - Way ANOVA : F - Test) พบว่า  อาชีพ                                

มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล 

แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันในด้านท่ีพกัและการบริการ ด้านราคา                  

และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นสถานะภาพ 

กับระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล                  

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA : F - Test) พบว่า สถานะภาพ               

มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล                     

ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั  

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นรายไดต่้อเดือน

กับระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล                   

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA : F - Test) พบว่า รายไดต่้อเดือน 

มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล  

ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั  

 สมมติฐานที่  2 พฤติกรรมนักท่องเทียวในการใช้เลือกใช้บริการมีผลต่อระดับ

ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทลในเขตพื้นทีอ่ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้เลือกใช้บริการ ช่วงฤดู              

ในการเขา้พกักบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบ

โฮสเทล โดยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA : F - Test) พบว่า                      

ช่วงฤดูในการเขา้พกั มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ

ท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันในด้านราคา                       

และดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย  



103 

 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใชเ้ลือกใชบ้ริการ ระยะเวลา  

ท่ีพกัในประเทศไทยกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

แบบโฮสเทล โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA : F - Test) พบว่า 

ระยะเวลาท่ีพักในประเทศไทย มีผลต่อระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด                               

ในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนั              

ในดา้นราคา ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงาน  

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใชเ้ลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้าย 

ต่อคร้ังในการเข้าใช้บริการโฮสเทลกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด                             

ในการเ ลือกใช้บริการท่ีพักแบบโฮสเทล โดยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเ ดียว                                    

(One - Way ANOVA : F - Test) พบว่า ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการโฮสเทล มีผลต่อระดบั

ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใชเ้ลือกใชบ้ริการ วิธีการจอง

หอ้งพกักบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล 

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA : F - Test) พบว่า วิธีการจอง

ห้องพกัมีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบ

โฮสเทลไม่แตกต่าง  

  สรุปผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้เ ลือกใช้บริการ                      

ผูร่้วมเดินทางกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบ

โฮสเทล  โดยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA : F - Test) พบว่า                   

ผูร่้วมเดินทางมีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

แบบโฮสเทลไม่แตกต่าง  

 สรุปผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้เ ลือกใช้บริการ 

วตัถุประสงค์ในการเขา้พกักับระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้

บริการท่ีพกัแบบโฮสเทล โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA :                      

F - Test) พบว่า  ว ัต ถุประสงค์ในการเข้าพัก มีผลต่อระดับความส าคัญของส่วนประสม                                

ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทลแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
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แตกต่างกันในด้านท่ีพักและการบริการ ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน                      

การส่งเสริมการตลาด  

 

อภิปรายผล 

 การศึกษา พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล 

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 4  ตอน                        

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย เน่ืองจากนกัท่องเท่ียว

โดยส่วนใหญ่มกัจะนกัท่องเท่ียวแบ็คแพค็เกอร์ (Backpacker) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ความแตกต่าง

ของสรีรวิทยา การรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเนน้ความทา้ทาย และประหยดัค่าใชจ่้าย จึงท าใหเ้พศชาย

มีความนิยมมากว่าเพศหญิง มีภูมิล าเนาอยูใ่นทวีปยุโรป โดยท่ีนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปนิยมเดินทาง 

มาเ ท่ียวในประเทศเขตร้อนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่สูงมากนัก สามารถอยู่ได้หลายวัน                                   

มีสัญชาติฝร่ังเศส  อายุระหว่าง 21 - 30 ปี ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มมิลเลนเนียล หรือเจเนอเรชั่นวาย                             

(อายุ 24 - 35 ปี) จะชอบเดินทางท่องเท่ียวมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ (Expedia Media Solutions Research, 

2561) ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา มีสถานะภาพโสด มีรายไดต่้อ

เดือน 2,001 - 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ สอดคลอ้งกบั สุรางคนา จามรสวสัด์ิ (2560) ศึกษา ความสัมพนัธ์

ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว และส่วนประสมทางการตลาด

ต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษา ธุรกิจโฮสเทล อ าเภอเมือง 

จงัหวดักระบ่ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย สัญชาติยุโรป มีสถานภาพโสด                  

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนกัเรียน รวมถึงสอดคลอ้งกบั ชยัณรงค ์พิพิธวีรนนัท ์(2560) 

ศึกษา ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

ประเภทโฮสเทล ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด 

สถานภาพโสด มีรายได ้25,001 - 35,000 บาท 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

  ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวมกัเลือกช่วงเวลาในการท่องเท่ียว  คือ ช่วงฤดูหนาว               

ถึงฤดูร้อน ใชร้ะยะเวลาในการเขา้พกัประมาณ 2 สัปดาห์ มีค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั 10 - 12 ดอลลาร์
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สหรัฐ ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการเขา้มาจองดว้ยตนเอง และมกัจะเดินทางมาพกัเพียงคนเดียว เน่ืองจาก                

เทรนด์การท่องเท่ียวคนเดียว (Solo Traveling) ไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2557 ท่ีมีจ  านวนนักท่องเท่ียวกลา้ท่ีออกเดินทางท่องเท่ียวคนเดียวมากข้ึน โดยผลส ารวจ                  

ของวี ซ่ า  (Visa Global Travel Intentions Study,  2558 )   มี จุ ดประสงค์ในการ เข้าพัก  คือ                                     

การไดพ้บปะกบัเพื่อนใหม่ มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม

ชอบความสนุกสนานพบปะแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์กับผูค้น รวมถึงการมีอิสระ                  

ในการท่องเท่ียว สามารถปรับเปล่ียนแผนการท่องเท่ียวไดต้ลอดเวลา ในดา้นค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั 

สอดคล้องกับ สุรางคนา จามรสวัสด์ิ  (2557)  ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว และส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือก 

ท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษา ธุรกิจโฮสเทล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี พบว่า                      

ระดบัราคาหอ้งพกัท่ียนิดีจ่าย (ราคาบาทต่อคืน) คือ ต ่ากวา่ 500 บาท  

 ตอนที่ 3  ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดใจเลือก                

ใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 ด้านท่ีพกัและการบริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ 

ช่ือเสียงของท่ีพกั รองลงมา คือ มีห้องพกัให้เลือกหลายระดบั และสถานท่ีตั้งของท่ีพกัท่ีเหมาะสม 

ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว แหล่งธุรกิจ แหล่งชุมชน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการบอกต่อของกลุ่มนกัท่องเท่ียว

ท่ีเคยมาพกัมีการเขียนแนะน าให้คะแนนท่ีพกั หรือการศึกษาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต สอดคลอ้งกบั 

อคัร์กฤษฎ์ิ เหลือโกศล (2559) ศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรม

ขนาดเลก็ของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติในเขตเมืองเก่าของจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคัญกับ ช่ือเสียงของท่ีพกัแรมมีส่ิงอานวยความสะดวก                

ในหอ้งพกั มีส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณโดยรอบของท่ีพกัแรม และความหลากหลายของหอ้งพกั 

แต่ไม่สอดคลอ้งกับ หทยัชนก นิรันดรไชย (2554) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจ

โรงแรมระดับสามดาวในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีพบว่า 

นักท่องเท่ียวให้ความส าคญัต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ คือ ให้ความส าคญั                 

ต่อส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ความแตกต่างของรูปแบบ              

การท่องเท่ียวในลกัษณะแบค็แพค็เกอร์ (Backpacker) ท่ีไม่ไดเ้นน้ความสะดวกสบายมากนกั   

  ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ มีการก าหนดราคา

หอ้งพกัและบริการต่าง ๆ อยา่งชดัเจน รองลงมา คือ ราคาหอ้งพกัหรือท่ีพกั เหมาะสมกบัระยะเวลา
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เขา้พกั และหอ้งพกัหรือท่ีพกัมีราคาใหเ้ลือกหลายระดบั ทั้งน้ีเน่ืองจากการเดินทางมาท่องเท่ียวยอ่ม

ตอ้งมีค่าใช้จ่าย และการไม่เขา้ใจในภาษาทอ้งถ่ิน อาจท าให้นักท่องเท่ียวเป็นกงัวลในค่าใช้จ่าย                

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะราคาท่ีพกัเน่ืองบางคร้ังตอ้งใชบ้ริการเป็นเวลาหลายคืน การแสดงราคา              

ท่ีพกัจึงมีความจ าเป็นมาก สอดคลอ้งกบั อคัร์กฤษฎ์ิ เหลือโกศล (2559) ศึกษา ส่วนประสมการตลาด

ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมขนาดเล็กของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติในเขตเมืองเก่าของ

จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั ราคาสมเหตุผล มีการแสดงราคา                  

ใหลู้กคา้เห็นอยา่งชดัเจน ราคาคุม้ค่ากบัสถานท่ีพกั และมีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายราคา 

 ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ                        

มีบริการส ารองห้องพกัผ่านอินเทอร์เน็ต รองลงมา คือ มีบริการส ารองห้องพกัผ่านบริษทัตวัแทน

การท่องเท่ียว (บริษัททัวร์) มีข้อมูลเ ก่ียวกับห้องพักให้นักท่องเท่ียวหลากหลายช่องทาง                         

เน่ืองจากปัจจุบันอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายนักท่องเท่ียวมีการใช้อินเทอร์เน็ต                         

เป็นเคร่ืองมือท่ีอ านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น การค้นหาท่ีพัก หรือสถานท่ีท่องเท่ียว                    

สอดคล้องกับ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Kotler, 2006) พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)                        

เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการ

รับรู้ของลูกคา้ในคุณค่า และคุณประโยชน์ของบริการท่ีนาเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง 

(Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels)   

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ                    

มีรายการส่งเสริมการขายตามเทศกาล รองลงมา คือ  มีบริการรับส่งระหวา่งท่ีพกักบัสนามบินสถานี

ขนส่ง และมีการลดราคาเม่ือพกัระยะยาวหรือพกัเป็นหมู่คณะ สอดคลอ้งกบั อคัร์กฤษฎ์ิ เหลือโกศล 

(2559)  ศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ี มีผลต่อการเ ลือกใช้บริการ ท่ีพักแรมขนาดเล็ก                                    

ของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติในเขตเมืองเก่าของจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ดา้นการส่งเสริมการขาย

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญักบั มีการให้ส่วนลดพิเศษ แต่ไม่สอดคลอ้งกบั หทยัชนก 

นิรันดรไชย (2554) ศึกษา พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงแรมระดบัสามดาวในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม

การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด คือ นักท่องเท่ียวให้ความส าคัญเก่ียวกับพนักงานขาย                             

มีอธัยาศยัดี สุภาพ และแต่งกายเรียบร้อย 

 ด้านพนักงานให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ 

ให้บริการด้วยความยิ้มแย ้มสุภาพ เป็นมิตร รองลงมา คือ ให้บริการด้วยความรวดเ ร็ว                                  
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และมีความสามารถในการส่ือสารภาษต่างประเทศ สอดคลอ้งกบั อคัร์กฤษฎ์ิ เหลือโกศล (2559) 

ศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการท่ีพกัแรมขนาดเล็กของนักท่องเท่ียว 

ชาวต่างชาติในเขตเมืองเก่าของจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ดา้นบุคลากร นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ                   

ให้ความส าคญักบั พนักงานมีความสุภาพ อธัยาศยัดี รวมถึงสอดคลอ้งกบั หทยัชนก นิรันดรไชย 

(2554) ศึกษา พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมระดบัสามดาวในอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า นักท่องเท่ียวให้ความส าคญัต่อปัจจัยส่วนประสม

การตลาด ดา้นบุคคล คือ มีความเป็นกนัเอง ยิม้แยม้แจ่มใส และสอดคลอ้งกบั การะเกด แกว้มรกต 

(2554) ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในจังหวดักระบ่ี พบว่า ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร                   

ในเร่ืองอธัยาศยัดี สุภาพ เป็นกนัเองมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั 

 ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ                     

มีวิธีการส ารองท่ีพกัและช าระเงินหลากหลายวิธี อาทิ เงินสด บตัรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร                

โอนเงินผา่นอินเทอร์เน็ต มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริการ มีบริการใหข้อ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

สอดคลอ้งกบั จิตมณี นิธิปรีชา (2558) ศึกษา โครงการจดัตั้งกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถี

ชุมชน พบว่า ดา้นกระบวนการบริการ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ความสะดวกสบาย               

ในการช าระเงินค่าห้องพกั แต่ไม่สอดคลอ้งกบั อคัร์กฤษฎ์ิ เหลือโกศล (2559) ศึกษา ส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมขนาดเลก็ของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติในเขตเมือง

เก่าของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านกระบวนการ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคัญ                       

กบัการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  

 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด   

คือ ความพร้อมในการใช้งาน Wi - Fi การจัดแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีส าหรับลูกค้า อาทิ ท่ีจอดรถ                           

มุมพกัผอ่น ความแขง็แรง และระบบรักษาความปลอดภยัของท่ีพกัสามารถเช่ือถือได ้ สอดคลอ้งกบั 

อคัร์กฤษฎ์ิ เหลือโกศล (2559) ศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรม

ขนาดเลก็ของนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติในเขตเมืองเก่าของจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญักบั มีการจดัแบ่งส่วนสถานท่ีให้บริการออกเป็น

ส่วนต่าง ๆ ชดัเจน แต่ไม่สอดคลอ้งกบั การะเกด แกว้มรกต (2554) ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี พบว่า                  

ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ บรรยากาศของโรงแรม 



108 

 

รวมถึง หทยัชนก นิรันดรไชย (2554) ศึกษา พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมระดับ                

สามดาวในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเ ท่ียวชาวไทย พบว่า นักท่องเ ท่ียว                                   

ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ การออกแบบตกแต่ง

โรงแรม 

 ตอนที่ 4 การทดสอบสมติฐานเกีย่วกบัปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกจิ

โฮสเทล ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว พบว่า เพศ  ภูมิล าเนา อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ               

ท่ีพกัแบบโฮสเทล แตกต่างกนั ทั้งน้ีปัจจยัดา้นเพศเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญั เพราะเพศท่ีแตกต่าง

กันมกัมีทศันคติ การรับรู้ และการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการท่ีพกัแบบโฮสเทลท่ีแตกต่าง 

รวมถึง ระดบัการศึกษา อาชีพ อายุ ท่ีมีส่วนช่วยในการเขา้ถึงส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์               

ท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว มีการเขียนแนะน าสถานท่ี

ท่องเท่ียว การแชร์ภาพถ่าย แหล่งท่ีพกั ในเว็บไซต์จากนักท่องเท่ียวคนอ่ืน ๆ  (Travel Blogger)                   

ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวหรือแหล่งท่ีพกั สอดคลอ้ง

กบั กฤษฏากร ชูเลม็ด (2557) ศึกษา พฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้

ส่ืออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเท่ียว                  

ในส่วนของ ภูมิล าเนา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบ โฮสเทลแตก

ต่างกนั อนัเน่ืองมาจาก รูปแบบการใชชี้วิต โดยท่ีนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียมกัชอบความสงบ ต่างจาก

นกัท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีชอบความสนุกสนาน และสอดคลอ้งกบั ชยัณรงค ์ พิพิธวีรนันท ์(2560) 

ศึกษา ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีพกั

ประเภทโฮสเทล ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใช้บริการท่ีพกัประเภทโฮสเทล รวมถึงสอดคลอ้งกบั ประภาพรยศไกร (2559) ศึกษา 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวจีน

ผลการศึกษาพบว่า เพศ อาชีพราย ภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียวชาวจีน แตกต่างกัน ส่งผลให้การ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรี แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั อรุณี ลอ้มเศรษฐี 

(2554) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั
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ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ภูมิล าเนา อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  มีผลต่อปัจจยัส่วนประสม 

ทางการตลาด 

 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล พบว่า ระยะเวลา                

ท่ีพกัในประเทศไทย วตัถุประสงค์ในการเข้าพกั มีผลต่อระดับความส าคัญของส่วนประสม                        

ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจะเน่ืองมาจาก ระยะเวลา

ท่ีพกัในประเทศไทยและในส่วนของวตัถุประสงคใ์นการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนมีความ

แตกต่างกัน เช่น ในด้านงบประมาณ หรือต้องการไปเท่ียวยงัจุดหมายต่อไป สอดคล้องกับ                 

การะเกด แกว้มรกต (2554) ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี พบว่า พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรม              

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรม

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี พบว่า ระยะเวลาในการเขา้พกั ผลต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด 

  จะเห็นไดว้่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคญักบัเร่ืองของราคาท่ี ถูกเป็นหลกั  

ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากโฮสเทลเป็นท่ีพักหรือโรงแรม ราคาประหยัด ท่ีได้แนวคิดมาจากฝ่ังยุโรป                               

มีจุดประสงคมุ่์งเนน้ให้เกิดสังคมเล็ก ๆ ระหว่างผูท่ี้มาพกัดว้ยกนั จึงมกัจะมีลกัษณะเป็นห้องแบบ

หอพักท่ีมีเตียงนอน 2 ชั้ น และมีห้องน ้ าส่วนกลาง แต่บางแห่งมีห้องแบบแยกเป็นส่วนตัว                    

หรือแบบมีห้องน ้ าในตวั โฮสเทลแต่ละแห่งจะมีพื้นท่ีส่วนกลางส าหรับผูเ้ขา้พกัในการนัง่พกัผ่อน 

รับประทานอาหาร หรือพุดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่องเท่ียว เป็นตน้ โดยท่ีโฮสเทลส่วนใหญ่

จะพยายามให้ผูใ้ชบ้ริการรับผิดชอบเร่ืองต่าง ๆ ดว้ยตวัเอง จึงไม่มีบริการแบบครบวงจรเหมือน

โรงแรม เช่น เร่ืองการซกัอบรีด หรือ เสิร์ฟอาหารไปยงัหอ้งพกั  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ด้านท่ีพกั และการบริการ ควรมีการพฒันารูปแบบของท่ีพกัให้คงสภาพดีอยู่เสมอ                  

ในด้านการให้บริการควรรักษามาตรฐานการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ                        

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความประทบัใจตลอดการใชบ้ริการ  

 ด้านราคา  โดยท่ีผู ้ประกอบการมีการตั้ งราคาแบบยืดหยุ่น  ปรับเป ล่ียนตาม

สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยต่าง ๆ หากผูป้ระกอบการสามารถปรับเปล่ียนหรือพฒันารูปแบบ                     
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ของธุรกิจโฮสเทลให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ และมีส่ิงอ านวยความ

สะดวกใหบ้ริการอยา่งครบถว้น ท าใหส้ามารถตั้งราคาใหสู้งกวา่คู่แข่งขนัได ้ 

 ดา้นสถานท่ีดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรมีการเลือกท าเลท่ีตั้งในการประกอบธุรกิจ

โฮสเทลให้ใกลก้ับสถานท่ีท่องเท่ียว หรือแหล่งชุมชน การเดินทางสะดวกโดยอาจเลือกตั้ งอยู่                  

ในซอยท่ีไม่ลึกมากนกั รวมถึงมีการช่องทางในการจ าหน่าย มีระบบรับช าระเงินค่าบริการไดห้ลาย

ช่องทาง 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เน่ืองจากนักท่องเท่ียว นิยมคน้หาขอ้มูลพี่พกั ผ่านส่ือสังคมออนไลน์                    

ก่อนการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั รวมถึงมีลดราคาท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการในระยะยาว 

 ด้านพนักงานให้บริการ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ในเร่ืองของ                     

การให้บริการ มีการจดัอบรมพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ลูกคา้เกิดความ

ประทบัใจกบัการใหบ้ริการ  

 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ควรใหค้วามส าคญักบักระบวนการใหบ้ริการ โดยเนน้ความ

รวดเร็วและถูกตอ้ง รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการ เช่น การรับช าระเงินให้มี

ความหลากหลาย สามารถช าระผา่นช่องทางออนไลน์ หรือบตัรเครดิต เป็นตน้ 

 ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มดา้นการ

รักษาความปลอดภยัและความสะอาดของท่ีพกั เพื่อให้เกิดความเช่ือใจและความไวว้างในการใช้

บริการ  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทย เพื่อจะท าให้ทราบ

ขอ้มูลส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติว่ามีความแตกต่างจาก

นักท่องเท่ียวชาวไทยอย่างไรหรือไม่ เพื่อท่ีจะได้เอาขอ้มูลดังกล่าวมาวางแผนพฒันาการตลาด                

ใหส้อดคลอ้งกนัทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 

 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเพิ่มขอบเขตในการศึกษา เช่น กระบวนการตดัสินใจ 

และศึกษาการพยากรณ์ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจโฮสเทล ในเขตพื้นท่ี 

จงัหวดัเชียงใหม่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียง เพื่อใหผ้ลการศึกษาครอบคลุมมากยิง่ข้ึน   
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ประวตัผู้ิวจิัย 
 

ช่ือ - สกลุ        นางสาวสุนทรีย ์ศิริจนัทร์ 

วนั เดือน ปีเกดิ      27  มกราคม พ.ศ. 2534 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน      202 หมู่  8 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ จังหวัด

เชียงใหม่ 50160 

ประวัติการศึกษา     

 พ.ศ. 2556   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ                     

การท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

ประสบการณ์การท างาน  

 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560  บา้นดินรีสอร์ท อ าเภอดอยหล่อจงัหวดัเชียงใหม่ 50160 

 ปัจจุบนั    สหกรณ์โคนมเชียงใหม่  
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ภาคผนวก ก  
 

 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการค้นคว้าอสิระ 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคทีมี่ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
ค าช้ีแจง  
แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที ่1 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ตอนที ่2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแบบโฮสเทล
ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่  
 ตอนที ่3 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการท่ี
พกัแบบโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ตอนที่ 4 เป็นปัญหาท่ีพบจากการเขา้ใชบ้ริการโฮสเทล 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : กรุณาใส่ เคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าง  หน้าข้อที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ 

  ชาย       หญิง 

2. ภูมิล าเนา 

  ทวีปเอเชีย      ทวีปอเมริกา     ทวีปแอฟริกา 

  ทวีปยโุรป      ทวีปออสเตรเลีย  อ่ืนๆ… 

3. อายุ 

  นอ้ยกวา่ 20 ปี   21-30 ปี   31-40 ปี 

4. ระดับการศึกษา 

  ต  ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี   ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

5. อาชีพ 

  นกัศึกษา     ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ   

  พนกังานเอกชน   คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

  พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย ุ
6. สถานภาพ 
  โสด      แต่งงานแลว้   หยา่ร้าง 

7. รายได้ต่อเดือน 

  นอ้ยกวา่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ  1,001 - 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

  2,001 - 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง : กรุณาใส่ เคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าง  หน้าข้อที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
 

8. ช่วงฤดูในการเข้าพกั 

  ฤดูร้อน    ฤดูหนาว   ฤดูฝน 

9. ระยะเวลาทีพ่กัในประเทศไทย 

  1 สัปดาห์   2 สัปดาห์   3 สัปดาห์ 

10. ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการเข้าใช้บริการโฮสเทล 

   นอ้ยกวา่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ   10 – 12 ดอลลาร์สหรัฐ  

  มากกวา่ 12 ดอลลาร์สหรัฐ 

11. วิธีการจองห้องพกั   

  จองผา่นเวบ็ไซต ์   จองผา่นโทรศพัท ์

  จองผา่นตวัแทน   เดินเขา้มาจองดว้ยตนเอง 

  จองผา่นแอปพลิเคชัน่  อ่ืนๆ..................... 

12. ผู้ร่วมเดินทาง  

   เดินทางคนเดียว   เดินทางมากบัเพื่อน     เดินทางมากบัครอบครัว 

13. วตัถุประสงค์ในการเข้าพกั 

  เพื่อพบปะเพื่อนใหม่   เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท่องเท่ียว 

  ช่ืนชอบการตกแต่งของโฮสเทล  เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั 
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ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการที่พกัแบบโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านทีพ่กั และการบริการ      
1. ช่ือเสียงของท่ีพกั      
2. มีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายระดบั      
3. สภาพของหอ้งหรือท่ีพกั      
4. ขนาดของหอ้งพกัหรือท่ีพกั      
5. ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั/ท่ีพกั      
ด้านราคา      
1. มีการก าหนดราคาหอ้งพกั และบริการต่างๆอยา่งชดัเจน      
2. หอ้งพกั/ท่ีพกัมีราคาใหเ้ลือกหลายระดบั      
3. หอ้งพกั/ท่ีพกัมีความเหมาะสมกบัราคา      
4. ราคาหอ้งพกั/ท่ีพกัถูกกวา่ท่ีอ่ืน      
5. ราคาหอ้งพกั/ท่ีพกั เหมาะสมกบัระยะเวลาเขา้พกั      
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย      
1. มีขอ้มูลเก่ียวกบัหอ้งพกัใหน้กัท่องเท่ียวหลากหลายช่องทาง      
2. มีบริการส ารองหอ้งพกัผา่นอินเทอร์เน็ต      
3. มีบริการส ารองหอ้งพกัผา่นบริษทัตวัแทนการท่องเท่ียว (บริษทั
ทวัร์) 

     

4. มีบริการส ารองหอ้งพกัผา่นอินเทอร์เน็ต      
ด้านการส่งเสริมการตลาด      

1. มีรายการส่งเสริมการขายตามเทศกาล      
2. มีการจดัแพค็เกจส าหรับกลุ่มทวัร์      
3. มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีมาประจ า      
4. มีการลดราคาเม่ือพกัระยะยาวหรือพกัเป็นหมู่คณะ      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
5. มีบริการรับส่งระหวา่งท่ีพกักบัสนามบิน/สถานีขนส่ง      
ด้านพนักงานให้บริการ      
1. ใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้สุภาพ เป็นมิตร      
2. ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว      
3. ใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียม      
4. มีความสามารถในการส่ือสารภาษต่างประเทศ      
5. มีความรู้ความเขา้ใจในทกัษะดา้นการบริการ      
6. มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้      
ด้านกระบวนการให้บริการ      
1. มีกระบวนการท่ีรวดเร็วทั้งการส ารองหอ้งพกั การจดัหา และเช็ค
เอา้ท ์

     

2. ใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้      
3. มีบริการใหข้อ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งการ      
4. มีจ านวนบุคคลากรเพียงพอต่อการบริการ      
5. มีวิธีการส ารองท่ีพกัและช าระเงินหลากหลายวิธี อาทิ เงินสด            
บตัรเครดิต โอนเงินผา่นธนาคาร โอนเงินผา่นอินเทอร์เน็ต 

     

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ      
1. บรรยากาศในหอ้งพกั/ท่ีพกั      
2. บรรยากาศโดยรอบบริเวณสถานท่ีพกั      
3. ความแขง็แรงและระบบรักษาความปลอดภยัของท่ีพกัสามารถ
เช่ือถือได ้

     

4. การจดัแบ่งสดัส่วนพื้นท่ีส าหรับลูกคา้ อาทิ ท่ีจอดรถ มุมพกัผอ่น       
5. ความพร้อมในการใชง้าน Wi-Fi      

 
ตอนที ่4 เป็นปัญหาท่ีพบจากการเขา้ใชบ้ริการโฮสเทล 
 ......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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Survey Research 

Subject: Consumer Behavior Affecting the Decision Making to Hostel in Muang District, 

Chiang Mai Province 

 

Explanation: The questionnaire consists of 4 parts 

Part 1  a question about personal factors 

Part 2   a questionnaire about behaviors in choosing hostel accommodation in Muang 

District, Chiang Mai Province 

Part 3  a question about the marketing mix factors that affect the decision to choose a hostel 

in Muang District, Chiang Mai Province 

Part 4: Problems and suggestions for improvement 

 

Part 1 personal factors of the respondents. 

Please mark  in the box  that corresponds. 

1. Gender. 

     Male 

2. Country of origin. 

 Asia                        America               Africa   
 Europe                     

3. Age. 

  Less than 20 year.   21-30 year.   31-40 year. 

4. Education. 

 Lower than B.A       Bachelor’s degree   Higher than B.A 
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5. Occupation. 
 Student             Government / state enterprise employees 
 Private employee      

   
 

6. Status. 
 Single         Married         Divorced/Separated 

7. Revenue per month?  
  Less than 1000 USD  1001-2000 USD  2001-3000 USD 
 
Part 2 Behavior and experience factor to choosing a hostel  

 Please mark  in the box  that corresponds. 

8. When you use hostel in Chiang Mai (Season)? 

 Summer              Winter           Raining 

9. How long do day stay in Thailand?  

  1 weeks.     2 weeks.   3 weeks.  

10. Hostel accommodation costs per time?  

   Less than 10 USD   10 – 12 USD   More than 12 USD 

11. How did you book a room / accommodation? 

                  Telephone booking      Agency 
-in                  Application, please specify…………………..   

 Other, please specify………………….. 

12. The passengers? 

                     Friends          Family 
     Other, please specify………………….. 

13. What is the purpose of your trip? 

 To meet new friends        To exchange experiences 

   

 Other, please specify………………….. 
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Part 3: Marketing Mix Factors 

What level of importance do you value? Please mark  in the box  that corresponds. 

5 = Excellent, 4 = Good, 3=Ok, 2 = Fair, 1 = Poor 

 

Factors about the marketing mix 
Level 

5 4 3 2 1 

Accommodation and Service factor.      
   1. Reputation of accommodation      
   2. Choice of accommodation level      
   3. Condition of the room or accommodation      

   4. The size of the room or accommodation      
   5. In-Room facilities      

   6. The location of suitable accommodation near the tourist / business / 

community  

     

The price factor.      
   1. Hostel in rate correctly with regards to price      

   2. Room price rate correctly      

   3. Room / accommodations with value for money.      

   4. How does the room /accommodation compare to competitors.      

   5. Price benefits of stay duration.      
Location or distribution channels factor.      
   1. Information Available on rooms accommodation to tourist many way      

   2. Availability Via Internet      

   3. Provide accommodation through a travel agent (travel agent)      

   4. Provide confirmation of the reservation accommodation over the                    

Internet 

     

Promotion factor.      

  1. A seasonal promotion       
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Factors about the marketing mix 
Level 

5 4 3 2 1 
   2. The package for the tour      

   3. Discount to consumers who come regularly      

   4. Price reductions on long-term stay or stay as a group      

   5. The hostel has a shuttle service between the airport / bus station      

Service Staff factor.      

   1. Service with a friendly smile politely      

   2. Fast Service      

   3. Treat all consumer equally      

   4. Have the ability to communicate with foreign language      

   5. Level of experience and skill in the service      

   6. Have the ability to solve problems      

Service process factor.      

   1. To provide fast service The reservation providing room and Check out      

   2. The service provider was required to meet the need of tourists      

   3. There are tourist information service      

   4. There are enough staff to serve tourists      

   5. Provide how to book and pay for accommodation Different service in 

different ways such as cash / credit card/ bank transfer / internet transfer 

     

The physical factors.       

   1. Atmosphere in the room / accommodation      

   2. Atmosphere surrounding accommodation      

   3. Strength and security of the hostel / accommodation      

   4. Dividing the area for tourists for example the provision of car parking , 

Garden 

     

   5. Readiness of the business center Wi-Fi      
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Part 4: Problems and suggestions for improvement? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

Thank you for taking the time to answer this research question. 

 

 
 

Soontaree  Sirijun 
         Researcher 
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ภาคผนวก ข 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องและความเที่ยงตรง 

 

 

พฤติกรรมผู้บริโภคทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีพ่กัแบบโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

การประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (Content Validity) 
ใชเ้กณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งก าหนดจากค่าตวัเลข ดงัน้ี 

ค่า +  1 หมายถึง   สอดคลอ้ง 
ค่า     0      หมายถึง    ไม่แน่ใจ 
ค่า   - 1      หมายถึง    ไม่สอดคลอ้ง 

ในการแปลงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of item objective congruence) พิจารณาจาก
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่ หรือเท่ากบั 0.5  มีความสอดคลอ้งกนั 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง นอ้ยกวา่ 0.5 ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

 

ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
2. ภูมิล าเนา 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
3. อาย ุ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
4. ระดบัการศึกษา 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
5. อาชีพ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
6. สถานภาพ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 



129 

 

ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

7. รายไดต่้อเดือน 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ตอนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีพ่กัแบบโฮสเทล 
8. ปกติท่านใช้บริการท่ีพัก

แบบโฮสเทลในช่วงฤดูใด 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

9. ระยะเวลาท่ีพกัในประเทศ

ไทย 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

10. ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการ

เขา้ใชบ้ริการโฮสเทล 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

11. วิธีการจองหอ้งพกั   1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
12. ผูร่้วมเดินทาง 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
13. วตัถุประสงค์ในการเขา้

พกั 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ตอนที ่ 3 ระดับความส าคญัของกลยุทธ์การตลาด 

ปัจจัยด้านทีพ่กั และการบริการ  
1.ช่ือเสียงของท่ีพกั 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
2. มีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลาย
ระดบั 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. สภาพของห้องพักหรือท่ี

พกั 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. ขนาดของหอ้งพกัหรือท่ี
พกั 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

5 . ส่ิงอ านวยความสะดวก

ภายในหอ้งพกั/ท่ีพกั 
1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

6 .  ส ถ า น ท่ี ตั้ ง ข อ ง ท่ี พั ก

เ ห ม า ะ ส ม  ใ ก ล้ แ ห ล่ ง

ท่อง เ ท่ี ย ว /แห ล่ ง ธุร กิ จ /

แหล่งชุมชน 

1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

ปัจจัยด้านราคา  
1. มีการก าหนดราคาห้องพกั

และการบริการต่างๆอย่าง

ชดัเจน 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ห้องพัก/ท่ีพัก มีราคาให้

เลือกหลายระดบั 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3 .  ห้ องพัก / ท่ีพัก  มีคว าม

เหมาะสมกบัราคา 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. ราคาห้องพกั/ท่ีพกั ถูกกว่า

ท่ีอ่ืน 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

5. ราคาหอ้งพกั/ท่ีพกั 
เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเขา้
พกั 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ปัจจัยด้านสถานที/่ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. มีขอ้มูลเก่ียวกบัห้องพกั/ท่ี

พั ก ใ ห้ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว

หลากหลายช่องทาง 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

2. มีบริการส ารองห้องพกั/ท่ี

พกั ทางอินเทอร์เน็ต 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. มีบริการส ารองห้องพกั/ท่ี

พกั ผ่านบริษทัตวัแทนการ

ท่องเท่ียว (บริษทัทวัร์) 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. มีบริการยืนยนัการส ารอง

ห้อ งพัก / ท่ีพัก  ผ่ านทาง

อินเทอร์เน็ต 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีรายการส่งเสริมการขาย

ตามเทศกาล 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. มีการจัดแพ็คเกจส าหรับ

กลุ่มทวัร์ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. มีส่วนลดให้กบัลูกคา้ท่ีมา

ประจ า 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. มีการลดราคาเม่ือพกัระยะ

ยาวหรือพกัเป็นหมู่คณะ 
1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

5. การมีบริการรับส่งระหว่าง

ท่ีพักกับสนามบิน/สถานี

ขนส่ง 
1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

ปัจจัยด้านพนักงานให้บริการ 
1. ให้บริการดว้ยความยิม้แยม้

แจ่มใส สุภาพ เป็นมิตร 
1 1 1 3 0.7 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

2. ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
3. ให้บริการลูกค้าอย่างเท่า

เทียมกนั 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. มีความสามารถส่ือสารดว้ย

ภาษาต่างประเทศ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

5. มีความรู้ความเข้าใจและ

ทกัษะในการบริการ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

6. มีความสามารถในการ

แกปั้ญหา 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
 1. การให้บริการท่ีรวดเร็วทั้ง

การส ารองห้องพัก  การ

จดัหา และการ Check out 
1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

2. การใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตรง

ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. มีบริการให้ขอ้มูลท่ีลูกคา้

ตอ้งการ 
1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

4. มีจ านวนบุคลากรเพียงพอ

ต่อการบริการของลูกคา้ 
1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

5. มีวิธีการในการส ารองท่ีพกั

และช าระค่าท่ีพกั ค่าบริการ

ต่างๆได้หลายวิธี เช่น เงิน

สด/บัตรเครดิต/โอนเงิน

ผ่านธนาคาร/โอนเงินทาง

อินเทอร์เน็ต  

1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 1. บรรยากาศในห้องพกั/ท่ี

พกั 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

 2. บรรยากาศโดยรอบบริเวณ

สถานท่ีพกั 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

 3. ความแข็งแรงและระบบ

รักษาความปลอดภยัของท่ี

พกั 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

 4 . การจดัแบ่งสัดส่วนพื้นท่ี

ส าห รับ ลูกค้า  เ ช่น  ก าร

จัด เ ต รี ยม ท่ี จ อดรถ  มุ ม

พกัผอ่น เป็นตน้  

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

 5. ความพร้อมในการใชง้าน

ของ Wi-Fi 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง =  ผลรวมของค่า IOC ท่ีได ้

                       จ  านวนขอ้ทั้งหมด 

        = 47.30 

           50 

        = 0.94 

 

 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ในภาพรวมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีความสอดคลอ้ง โดยมีค่า 

IOC เท่ากบั 0.93 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบทดสอบหาความเช่ือถือ และการน าไปทดลองใช้ 

 

 

 สูตรของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161)  ซ่ึงเรียกว่า  “สหสัมประสิทธ์ิแอลฟา”       

(-Coefficient) ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใหไ้ดค่้าความเช่ือมัน่ใหใ้กลเ้คียงกบั 1  

   จากสูตร   = ]1[
1 2

2

t

i

S

S

n

n 



 

 

   เม่ือ    = ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

      n  = จ านวนขอ้ของค าถาม 

       S2
I = ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ค าถาม 

      S2
t  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

  ผลความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการทดสอบมีค่าดงัน้ี 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลความเช่ือมัน่ 

ปัจจัยด้านทีพ่กั และการบริการ  

1.ช่ือเสียงของท่ีพกั .930 

2. มีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายระดบั .931 

3. สภาพของหอ้งพกัหรือท่ีพกั .932 

4. ขนาดของหอ้งพกัหรือท่ีพกั .929 

5. ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั/ท่ีพกั .929 

6. สถานท่ีตั้งของท่ีพกัเหมาะสม ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ/แหล่ง

ชุมชน 
.929 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลความเช่ือมัน่ 

ปัจจัยด้านราคา  

1. มีการก าหนดราคาหอ้งพกัและการบริการต่างๆอยา่งชดัเจน .929 

2. หอ้งพกั/ท่ีพกั มีราคาใหเ้ลือกหลายระดบั .930 

3. หอ้งพกั/ท่ีพกั มีความเหมาะสมกบัราคา .932 

4. ราคาหอ้งพกั/ท่ีพกั ถูกกวา่ท่ีอ่ืน .929 

5. ราคาหอ้งพกั/ท่ีพกั เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเขา้พกั .930 

ปัจจัยด้านสถานที/่ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

1. มีขอ้มูลเก่ียวกบัหอ้งพกั/ท่ีพกัใหน้กัท่องเท่ียวหลากหลายช่องทาง .930 

2. มีบริการส ารองหอ้งพกั/ท่ีพกั ทางอินเทอร์เน็ต .929 

3. มีบริการส ารองห้องพกั/ท่ีพกั ผ่านบริษทัตวัแทนการท่องเท่ียว (บริษทั

ทวัร์) 
.928 

4. มีบริการยนืยนัการส ารองหอ้งพกั/ท่ีพกั ผา่นทางอินเทอร์เน็ต .929 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

1. มีรายการส่งเสริมการขายตามเทศกาล .929 

2. มีการจดัแพค็เกจส าหรับกลุ่มทวัร์ .931 

3. มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีมาประจ า .930 

4. มีการลดราคาเม่ือพกัระยะยาวหรือพกัเป็นหมู่คณะ .932 

5. การมีบริการรับส่งระหวา่งท่ีพกักบัสนามบิน/สถานีขนส่ง .928 

ปัจจัยด้านพนักงานให้บริการ 

1. ใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส สุภาพ เป็นมิตร .928 

2. ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว .931 

3. ใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั .930 

4. มีความสามารถส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ .931 

5. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการบริการ .931 

6. มีความสามารถในการแกปั้ญหา .931 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลความเช่ือมัน่ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

1. การให้บริการท่ีรวดเร็วทั้งการส ารองห้องพกั การจดัหา และการ Check 

out 
.930 

2. การใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ .929 

3. มีบริการใหข้อ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งการ .927 

4. มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริการของลูกคา้ .928 

5. มีวิธีการในการส ารองท่ีพกัและช าระค่าท่ีพกั ค่าบริการต่างๆไดห้ลายวิธี 

เช่น เงินสด/บตัรเครดิต/โอนเงินผา่นธนาคาร/โอนเงินทางอินเทอร์เน็ต  
.932 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

1. บรรยากาศในหอ้งพกั/ท่ีพกั .930 

2. บรรยากาศโดยรอบบริเวณสถานท่ีพกั .930 

3. ความแขง็แรงและระบบรักษาความปลอดภยัของท่ีพกั .927 

4 . การจดัแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีส าหรับลูกคา้ เช่น การจดัเตรียมท่ีจอดรถ มุม

พกัผอ่น เป็นตน้  
.928 

5. ความพร้อมในการใชง้านของ Wi-Fi .929 

รวม 0.931 

 

 


